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Sunuş
 
Değerli okurlar,

Günden güne yoksullaşıyoruz. Akaryakıt yani ulaşım/ulaştırma, elektrik ve doğalgaz 
faturaları yoksullaşmada en önemli etkenlerden. Bütün bunlar enerji ve iklim krizi 
eşliğinde oluşuyor. Dolayısıyla bu sayının başlığını “Enerji krizi gölgesinde yoksullaşma” 
olarak tasarladık.

Yayın sürecinde en önemli rollerden birini üstlenegelen Ece Öztan bu kez, bir yakınının 
sağlık sorunu nedeniyle katkı yapamadı. O nedenle, her sayıda yer alan röportajımız 
bu sefer yok. Ancak, yine yetkin yazar dostlar ilginç ve aydınlatıcı makaleleri ilginize 
sunuyor. 

SODEVMONİTÖR, başlığın adeta aynadan görüntüsünü sayılar ve grafiklerle 
yansıtıyor; yurttaşın, temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve elektrik, doğalgaz gibi enerji 
girdilerine ilişkin faturaları ödemekte uğradığı zorlukları somut veriler eşliğinde sergiliyor.

Makaleleri ise üç ayrı kategoride sunduk. En çok sayıda yazarın katkısını içeren ilk 
bölüme, yoksulluk ile korku kıskacında yaşayan toplumu ele alan yazıları koyduk. 
Bunlardan ilk ikisi, Ertan Aksoy’un eski orta gelirlinin toplumun yeni yoksuluna dönüşme 
sürecini sergileyen ve Babür Atila’nın Hindistan’da saptadığı sefalete sessizce katlanma 
eğiliminin ülkemizde de belirmekte olduğunu açıklayan makaleleri. Onları, Ahmet 
Özer’in, korku toplumundan ve suskunluk sarmalından söz eden yazısı ile Tansu 
Özcan’ın, topluma korku salanların aslında kendi korkularının tutsağı olduklarına dikkat 
çeken makalesi izliyor. Bölümün son iki yazısı da, Erol Kızılelma’dan tek adam rejimi 
sonrası restorasyon gereğine işaret eden ve Zeynep Altıok Akatlı'nın bir arada yaşam 
kültürünü yitiren toplumun bu tüm katmanlarıyla bu kültürü yeniden edinme perspektifini 
dile getiren makaleler.

Enerji ve iklim krizine ilişkin görüşleri içeren yazıları ikinci bölümde topladık. Bunların 
ilkinde, Gökçe Şencan ülkemizin fosil yakıtlardan kurtulup yeşil enerjiye yöneliş 
koşullarını irdeliyor. Anıl Kemal Aktaş, toplumun yeşil ve adil dönüşümüne ilişkin 
aydınlatıcı görüşler sunuyor. Görkem Yaz’ın makalesi ise, İBB’nin yeşil enerjiye dönük 
somut bir adımını sergileyerek yerel yönetimlerin bu alandaki çabalarının bir örneğini 
veriyor. Son yazıda Mehmet Şakir Örs, enerji ve gıda krizine üretim ekonomisi yoluyla 
getirilebilecek çözümler öneriyor.

Son bölümde ülkemiz sınırlarının dışına çıktık. Ulrike Franke’nin, Ülkü Sarıca tarafından 
Türkçeleştirilen ve NATO’nun işlevsiz kaldığı konusunun ortaya geldiği dönemde kağıda 
dökülmüş bu yazısını, NATO’nun çok görünürlük edindiği bu günlerde anımsatmayı 
ilginç bulduk. Derginin son makalesi de, çok yakınımızda çıkan savaşın arka planını, 
karşılıklı motivasyonlarını açıklamaya ve taraflara empatiyle yaklaşmaya çalışan Aydın 
Cıngı’dan.

Bu sayının içeriği tamamlanmak üzereyken, “malum” seçim kanunu değişiklikleri 
TBMM’de yine “malum” iktidar partilerince onaylandı. İktidara yapışmak için 
öngördüğümüz ve öngöremediğimiz “her türden” çabanın harcanacağı besbelli. Bu 
gerçeğin bilincinde olarak çok çalışmak, dikkatli olmak ve bunların üstesinden gelmek 
zorundayız. Demokrasinin tadını, onu gerçekten hak etmiş yurttaşlar olarak daha sonra 
çıkaracağız.  

Herkese sabır ve sağlık dileriz.
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Artan enflasyonun faturası 
ise yüksek faiz politikasına, iki 
bakana ve üç Merkez Bankası 
başkanına kesildi. İktidarın 
ekonomiye bakışı ise hiç de-
ğişmedi.

Covid-19 pandemisi geride 
kalırken rahat nefes alacağını 
düşünen vatandaş, iktidarın 
ekonomiye bakışından dolayı 
bu sefer döviz kriziyle karşı 
karşıya kaldı. Kasım 2021’de 
9,69’u geçen dolar kuru 18 
Aralık’a kadar 16,49’a kadar 
yükseldi. Sonraki günlerde 
Kur Korumalı Mevduat he-
sabının devreye girmesiyle 
10,91’e kadar gerilese de yıl 
sonunda 13,32’de dengelendi 
ve bir daha tek haneleri gör-
memek üzere yatay seyretti.

H
#SODEVMONİTÖR: Göstere Göstere Gelen 

Enerji Krizi ve Başkanlık Sistemi

Her yeni yıl gibi, 2022 de be-
raberinde büyük umutlar ve 
hayaller getirdi. Türkiye’de ise 
toplumun son iki yıldır hayal 
ettiği tek şey, rahat geçine-
bilmek ve borç yapmadan 
hayatta kalabilmekti. Ancak 
hayal edilen olmadı ve her yıl 
beraberinde yeni bir krizi de 
getirdi.

Türkiye’de yıllık enflasyon en 
son Ekim 2019’da %8,5 ile tek 
haneyi gördü. Sonraki aylarda 
ise kademeli olarak arttı ve 
tek hane hedefi bir seçim va-
adi olarak akıllarda kalmaktan 
öteye geçemedi. Buna karşılık 
Merkez Bankası enflasyon 
görünümünü orta vadede 
hiç değiştirmedi ve %5 olarak 
sabit tutmaya devam etti. 

 
 

 
 
 
 
 

Canberk TÜRKEÇ 
Araştırma Uzmanı
c.turkec@aksoyarastirma.com
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Şubat ayında ise %105,01’e 
yükseldi.

Enerji fiyatlarının artışı va-
tandaşı yalnızca doğalgaz, 
elektrik veya benzinle de vur-
madı. Maliyeti artan üreticinin 
acısını da vatandaş çekti. Ocak 
2022’de yaptığımız ölçümde 
katılımcıların %17,2’si temel 
ihtiyacının hiçbirini rahat bir 
şekilde gideremediğini belirt-
ti. Temel ihtiyacının çok azını/
birazını rahat karşılayabilen-
lerin oranı ise %65,1 ile top-
lumun büyük çoğunluğunu 
oluşturdu. Şubat 2022 ölçü-
mümüzde ise %83,4 elektrik 
faturasını öderken, %79,8 ise 
doğalgaz faturasını öderken 

la verdiği asgari ücreti Ocak 
ayında kepçeyle aldı. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) enf-
lasyon sepetine göre elektriğe 
Ocak ayında %41,1, doğal-
gaza %17,3 oranlarında zam 
yapıldı. Akaryakıt ise 2021 
yılında ortalama %44,5 ora-
nında arttı.

Enerjide yaşanan artış doğal 
olarak üreticiyi de etkiledi. 
Mayıs 2020’de %5,53 olan 
yıllık üretici fiyat artışı, sonraki 
aylarda ne aşağı ne de yatay 
bir yön seyretti. Her ay kade-
me kademe artmaya devam 
etti. Aralık 2021’e geldiğimiz-
de ise %79,89 oldu. Yeni yılla 
birlikte Ocak ayında %93,53’e, 

Döviz kurunun baskısını 
her zaman olduğu gibi yine 
vatandaş hissetti. Mayıs 
2021’den itibaren yönünü 
dimdik bir şekilde yukarı çe-
viren enflasyon, yıl sonuna 
kadar %36,08’e geldi. Yeni 
yılda ise önce %48,69’a, sonra 
%54,44’e yükseldi.

Fiyatlardaki artış vatandaşın 
asgari ücret beklentisini de 
etkiledi. Aralık 2021’de yaptı-
ğımız ölçümde katılımcıların 
%94,5’i asgari ücretin en az 
%40 oranında artması ge-
rektiğini belirtti. Vatandaşın 
beklediği oldu ve asgari ücret 
4.250 TL’ye çıkarıldı. Ancak 
hükümet, Aralık ayında kaşık-
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yaşanacağı 2008 krizinden, 
kaybın derinleşeceği ise 2018 
yılından itibaren belliydi. 
Pandemiyi geride bırakmaya 
başladığımız 2020 yılından 
itibaren brent petrol artmaya 
başlamıştı. Akaryakıt fiyatları 
2021 yılında %44,5 artmıştı. 
Rusya-Ukrayna savaşının ya-
rattığı gerilimle ise 2022’nin 
ilk üç ayında akaryakıt ortala-
ma %42,4 oranında artmıştı.

Covid-19 pandemisi dışında 
son dönemde yaşadığımız 
krizlerin çoğunun geleceği 
esasen önceden belliydi. 
Avrupa ve ABD başta olmak 
üzere tüm ekonomiler, dur-
gunluğu fark ederek para 
politikasında sıkılaşmaya gitti. 
Bizde ise tam aksi istikamet 
seçildi. Mevcut sorunlarla bu-
gün karşılaşılmış gibi hareket 
edildi. Bu belirsizliğin bize 
maliyeti ise artan fiyatlar ola-
rak geri döndü.

Bugün artan enerji fiyatlarının 
yarın gıda krizi olarak gele-
ceği şimdiden belli. Umalım 
da önceki yanlışlarından ders 
çıkartan iktidar, bu krizi akılcı 
bir şekilde yönetir.

rine kuruluydu. Yeni sistemin 
“getireceği hızlılık” tüm karar 
mekanizmasının tek bir mer-
cide, Cumhurbaşkanı’nda top-
lanmasıydı. Bakan Nebati’nin 
de açıkladığı gibi, bürokratik 
engelleri kafaya takmamak 
gerekiyor; Cumhurbaşkanı’nı 
ikna etmek yeterli oluyordu.

Yeni sisteme geçiş, berabe-
rinde belirsizliği de getirdi. 
İktidarın sunduğu yeni sis-
temde bilinen tek şey Cum-
hurbaşkanı’nın kim olduğuy-
du. Bakanların kim olduğu, 
bilgi birikimlerinin ne olduğu 
önemli değildi. Çünkü bakan-
ların yarın görevde kalıp kal-
mayacakları da belli değildi. 
Neticede yeni sistemle birlikte 
kabinede toplam 8 bakan 
değişti.

Belirsizliğin bu kadar yüksek 
olduğu bir ortamda plan-
lı hareket etmek oldukça 
güç oldu. Nitekim bugün 
karşılaştığımız ekonomik 
sorunun ve enerji sıkıntısının 
yaşanacağı dünden belliydi. 
Yukarıda da belirttiğim gibi, 
Mayıs 2020’den beri üretici 
fiyatları durmadan artıyordu. 
Türk lirasında değer kaybının 

çok zorlandığını ifade etti. 
Davulla zurnayla Aralık ayında 
müjdeli haber olarak açıkla-
nan asgari ücreti ise %77 ye-
terli bulmamaya başladı.

İktidarın her sıkıntılı dönemde 
yaptığı yadsıma politikası ise 
toplumda karşılık bulmadı. 
Kötü gidişatı ekonomik kur-
tuluş savaşı olarak değerlen-
diren iktidara, Kasım 2021 
araştırmamızda toplumun 
%52,3’ü katılmadı. Avrupa’da 
yaşamın Türkiye’den daha zor 
olduğu söyleminde de benzer 
bir sonuç alındı ve %67,5 Tür-
kiye’de yaşamanın Avrupa’da 
yaşamaktan daha zor oldu-
ğunu belirtti. İktidarın eko-
nomiyi toparlayabileceğine 
olan inanç ise, Aralık 2021’de 
%39,7 iken, Ocak 2022’de 
%35,5’e geriledi.

Göstere göstere gelen kriz!

Türkiye’nin içinde bulunduğu 
ekonomik buhranı kavraya-
bilmek için Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi öncesi ve sonrasını iyi 
anlamak gerekir. Cumhurbaş-
kanlığı Sistemi’nin bize pazar-
lanması tamamen bürokratik 
engeller ve yavaş işleyen 
aksların hızlandırılması üze-



Yoksulluk ile Korku Arasında
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K emniyet supabı gibidir. Bu 
gruplar zayıfladığında gelir 
adaleti bozuldu diye üzül-
mez kapitalist sistem. Daha 
çok mal satacağı kitle azaldı 
diye rahatsız olur. 

Orta gelir grubunun 
demokrasi için önemi

Buraya kadarki bölümde 
orta gelir grubunun kapita-
lizm için önemini anlatmaya 
çalıştık. Şimdi yazımızın 
asıl konusu olan siyaset ve 
toplumsal yapının sağlıklı 
olabilmesi için orta gelir 
grubunun önemine kısaca 
değinmek isterim. Son söy-
leyeceğimizi başta söylemek 
gerekirse, orta gelir grubu 
sağlıklı bir demokrasinin 

Eriyen Orta Gelir ve 
AKP Türkiye’sinin Yeni Yoksulları

Kapitalizm, toplumları 
ekonomik ve sosyal açıdan 
6 sosyo-ekonomik gruba 
ayırıyor. Bunlar sırasıyla A, B, 
C1, C2, D ve E gruplarından 
oluşmakta. Bilindiği üzere,  A 
en üst sosyo-ekonomik gru-
bu oluştururken E grubu en 
alt sosyo-ekonomik grubu 
oluşturmakta. Keza, bilindi-
ğinin aksine kapitalizm için 
en önemli grup A veya B 
değildir. Kapitalizm için bu 
iki gruptan daha düşük bir 
gelire sahip olan ama sayısal 
olarak kıyaslanamayacak 
kadar büyük bir tüketici 
grubunu oluşturan C1 ve C2 
grupları en önemli gruptur. 
Bu orta alt ve orta olarak 
tarif ettiğimiz iki grubun bü-
yüklüğü, kapitalizm için bir 

 
Ertan AKSOY 
SODEV Başkanı
e.aksoy@sodev.org.tr
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olmazsa olmazıdır. Çünkü 
otoriter yönetimler üst gelir 
grubuna ihale vermekten 
tutun, vergi denetimlerine 
kadar birçok alanda “havuç 
ve sopa” politikası ürete-
bilmektedir. Keza alt gelir 
gruplarını ise rahatlıkla bağ-
ladıkları, kamu bütçesi için-
de de zannedildiğinin çok 
altında kalan bir yer tutan 
sosyal transferler -sosyal yar-
dımlar- ile fark ettirmeden 
siyasal kararlarını etkileye-
bilmektedir. Tüm bu gruplar 
içinde etkilemekte görece 
zorlandığı gruplar orta gelir 
gruplarıdır. Bunun nedeni 
ise bu orta gelir grubunun 
kendi kendine yetebilen 
halidir. Tam da bundan do-
layı görece bağımsız karar 
alabilmekteler. Ne kamudan 
alacakları ihalelere, ne de 
kamudan almak zorunda 
kaldıkları sosyal transferlerin 
kesilmesi korkusuna dayalı 
bir karar süreçleri vardır. 
Özetle onların varlığı, sağlıklı 
bir toplumsal yapı ve sağlıklı 
demokrasi için yaşamsaldır. 

Bu durumun önemini kav-
rayacak vizyona ve birikime 
sahip Cumhuriyet’in kurucu 

lideri ve kurucu kadroları 
en baştan itibaren hoyratça 
büyümeye odaklanmış sağ 
siyasetin yaptığını yapmayıp 
politikalarının merkezine, 
insan odaklı kalkınmayı al-
mıştır. Bu iyi planlanmış kal-
kınma hamleleri ve eğitimde 
geliştirilen özgün modeller 
sayesinde, orta gelir grubu 
her nesilde daha büyük bir 
kitleye dönüşmüştür. Ülke 
sosyolojisine uzun süredir 
ekilen dinci tohumların bu 
denli karşılıksız kalmasını 
bile ben bu olguyla ilişki-
lendiriyorum. Her kuşakta, 
birçok ailenin öncekine 
göre daha çok refah içinde 
olması, çocuklarının daha 
iyi koşullarda olduğunu 
görmesi, Cumhuriyet rejimi 
ile toplumun ezici çoğun-
luğunun arasındaki barışın 
ana motoruydu. Cumhuri-
yet’in devraldığı toplumda 
neredeyse tamamı yoksul 
yurttaştan oluşan sosyolojiyi 
zaman içinde ne kadar orta 
gelir grubuna evriltebildiğini 
sayılarla anlamaya çalışmak 
için TÜAD’ın (Türkiye Araştır-
macılar Derneği) 2012 tarihli 
(umarım TÜAD biran evvel 
bu tabloyu günceller) sos-

yo-ekonomik statü grupları 
tablosuna birlikte bakalım. 

Gördüğünüz üzere Türkiye 
nüfusunun 2012 yılı itiba-
riyle %63’ü orta, orta üstü 
ve üst gelir grubundan 
oluşmakta. Bu grupların 
mensuplarının hemen bir iki 
kuşak öncesini inceleyecek 
olsanız büyük bir kısmının D 
ve E statülerinde olduğunu 
göreceksiniz. Kendi adıma 
da, ailemin geçmişine bak-
tığımda bu büyük minnet 
duygusunu Cumhuriyet’e 
karşı her daim hissediyorum. 

AKP döneminde orta gelir 
grubunun tahribi

İşte, AKP tüm bu başarıyı 
terse çeviren -ki biz topla-
nıp özellikle bunu yapmak 
istesek bu düzeyde başara-
mayacağımıza inanıyorum- 
politikaları sayesinde artık 
“eski Türkiye’nin” orta gelir 
gruplarının AKP Türkiye’sin-
deki yeni yoksulları oluş-
turduklarını görmekteyiz. 
Yazının en alt bölümünde 
bir “link” paylaşacağım. Bu 
“link” Cumhurbaşkanlığı İn-
san Kaynakları Ofisi’nin web 
sitesinden. Linke tıklayarak 
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TL’nin altında bir maaşla işe 
başlıyorlar. 

Sınavlarda en başarılı olan, 
ülkede derece yaparak okul 
kazanan ve lisans eğitiminde 
iyi yetişmeleri için en çok 
kaynak ayrılan yeni tıpçıların 
mezun olduğunda aldığı 
ücretlerin ne seviyede oldu-
ğunu görüyorsunuz. Elbette 
ki mezuniyet sonrası mesleki 
ilerlemeden önce Almanca 
öğrenmeye çalışıp göç etme 
arayışı da bir tesadüf değil. 
Çünkü onlar aldıkları bu iyi 
eğitimin ardından bırakın 
üst gelir grubunu ve hatta 
orta gelir grubunu doğru-
dan yoksul kategorisinin 
içinde buluyorlar kendilerini. 

Sonrasında deyime bağlı 
olarak mühendisler ile iler-
leyelim. Onların mezuniyet 
sonrası ne kadar ücrete ça-
lışmak zorunda kaldıklarına 
bakalım. Mühendislik alanın-
da görece daha yüksek üc-

paylaşacağım. En baştan 
söyleyeyim, iktidar kendileri 
açısından birçok olumsuz 
veriyi yayınlamayı kestiği 
gibi bu verileri de en son 
2019 yılında açıklamış. Yine 
gelin Anadolu’nun yaygın 
deyimi olan “ne doktorlar ne 
mühendisler” istedi deyişin-
den yola çıkarak mesleklere 
bakmaya başlayalım. 

İlki doktorlar; 2019 yılı itiba-
riyle aşağıdaki tablodan da 
görebileceğiniz üzere dok-
torların yaklaşık yarısı o yılın 
yoksulluk sınırı olan 7.532 

üniversitelerin hangi bölü-
münden mezun olanların 
ortalama ne kadar sürede 
iş bulduğunu ve ortalama 
işe başlangıç ücretlerini 
görebiliyorsunuz. Rakam-
lara baktığınızda Türkiye’de 
meslekler hiyerarşisinde 
en üst sıralarda yer alan 
mesleklerin eğitimini, dip-
lomasını almış gençlerin ne 
kadar sürede iş bulduğunu 
ve ne kadar ücrete çalıştığını 
görünce çok şaşıracaksınız. 
Bana ayrılan bölüm sınırla-
rında kalabilmek için ancak 
birkaç mesleğe ilişkin verileri 
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ra göre 3.400.000 işçi asgari 
ücretin altında bir ücrete 
çalıştığını ifade ediyor. Ek 
olarak 1.700.000 kişinin de 
1.500 TL’den daha az ücrete 
çalıştığını ifade ediyor. Ülke-
de her çalışanın 3’ten fazla 
kişinin geçimini üstlendiğini 
biliyoruz. Bu bilgiye, toplam 
çalışanların neredeyse yarı-
sının asgari ücrete çalıştığını 
eklediğimizde tablonun çok 
daha vahim olduğunu anlı-
yoruz. 

Bu tür durumları her incele-
diğimde aynı duyguya ka-
pılıyorum. Bu ülkenin ilerici-
lerine, aydınlarına ve en çok 
da biz sosyal demokratlarına 
büyük sorumluluklar düş-
mektedir. Toplumun, içine 
itildiği yoksullaşma haline 
hızlıca son verip çubuğu ter-
sine bükmeliyiz. Hangi din-
den hangi siyasal inançtan 
olursa olsun, bizim için yok-
sul sadece yoksuldur. Diğer 
tüm aidiyetlerine karşı kö-
rüzdür. Tam da bu nedenle 
ilk seçimde sosyal demokrat 
bir iktidar kurmamız gereki-
yor. Bu iktidarın temel görevi 
ise bilimi politikleştirerek, 
bilimin yol göstericiliğinde 
ülkede korkuyu ve yoksullu-
ğu silip atmaktır. O iktidarı 
hep birlikte kuracağız…

retlere çalıştığını bildiğimiz 
bilgisayar mühendislerini 
incelemeyi özellikle tercih 
ettim. Gelin birlikte bakalım 
onlar ne kadar kazanıyor-
muş. 

Gördüğünüz üzere anlamlı 
bir çoğunluğu yine yoksul-
luk sınırının altında çalışma 
hayatına başlıyor. Tüm mes-
lek gruplarını ele aldığımızda 
bu örnekleri istemediğimiz 
kadar çoğaltabiliyoruz. Ülke-
nin tüm planlama birikimini 
adeta yok etmeyi tercih etti-
ler. Nitelikli insan kaynağının 
olmazsa olmazı olan itiraz 
etme, eleştirme hakkını 
elinden aldılar. Özgürlükler 
alanında, temel insan hakları 
alanında tüm birikimleri tek 
tek yok ettiler. Tüm bunların 
sonunda ülkemizdeki genç-
lerin %62,5’i (SODEV Gençlik 
Araştırması, 2020) imkanı 
olsa yurt dışında yaşamayı 
tercih eder hale geldi. 

Genel yoksullaşma

Bu bölüme kadar yüksek 
eğitime erişimi olan gruplar-
daki yoksullaşmayı ele aldık. 
Peki toplum genelini ele al-
dığımızda durum daha farklı 
mı? Maalesef orada da farklı 
değil. Bu alanda çok göster-
ge var. Ama biri var ki o çok 
daha açıklayıcı. O da asgari 
ücret ve onun altında çalışan 
kişi sayısı. DİSK’in “Asgari 
Ücret Gerçeği-2022” başlıklı 
raporuna göre Türkiye’de 
10.000.000 çalışan asgari üc-
rete çalışıyor. Yine aynı rapo-
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A Öğrenciliğinde tarihe son 
derece ilgi duyan annem “Bir 
gün oğlum olursa adını Ba-
bür koyacağım” diye kararını 
önceden vermiş olduğu için, 
doğumum sonrasında baba-
ma sadece ismimi onaylamak 
düşmüş.

15’inci devlet

Cumhurbaşkanlığımız forsun-
da bulunan 16 Türk Devle-
ti’nden 15’incisi, 1526 – 1858 
yılları arasında bugünkü Hin-
distan, Pakistan, Bangladeş ve 
Afganistan’da hüküm sürmüş 
olan Babür İmparatorluğu’dur.

1858 yılında bu bölgenin 
yönetimi İngiliz İmparator-
luğu’na geçmiştir. Hindistan, 
1944’te bağımsızlığını elde 

Hindistanlaşma

Adımı, yani Babür’ü duyar 
duymaz doğru telaffuz ede-
ne çok az rastladım. Eğer 
karşılıklı konuşurken kendimi 
tanıtırsam adımı çoğunlukla 
2 veya 3 defa tekrarlamak 
zorunda kalmaktayım. Hele 
telefonda konuştuğum “be-
yaz yakalı çalışan sömürüsü-
nün en acımasızca uygulan-
dığını düşündüğüm iş yeri 
olan” çağrı merkezlerindeki 
genç emekçilere adımdaki 
A’nın ses vurgusunun Â, şap-
kalı A yani sanki yumuşak G, 
“Ğ” varmış gibi olduğunu, 
yazılırken ise yumuşak G’nin 
olmadığını anlatma çabala-
rımın kişisel sabır sınırlarımı 
genişlettiğini de vurgula-
mam lazım.

 
A. Babür ATİLA 
Eski SODEV Başkanı
batila@superonline.com
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Bu mücadele, 1923 Aydınlan-
ma Devrimimiz sonrasında 
Mustafa Kemal tarafından ait 
olduğum toplumun köhneleş-
miş değer yargılarına yönelik 
olarak başlatılmıştı. 

Birçok analizde Türkiye’deki 
iktidar odaklarının bu dönem-
de “Karşı Devrim” sürecinde 
oldukları değerlendirilmek-
tedir. “Değer yargılarımıza dil 
uzatıyorlar” başlığının altını 
doldurdukları uygulamalar, 
muhafazakar geleneğin kirli 
virüslerine yeniden vücut bul-
ma gayretidir.

Tam da bu nedenle “Her fikre, 
değere, tercihe saygı duymalı” 
yaklaşımının insanın ente-
lektüel gelişimi üzerinde bir 
tehdit olduğunu da vurgula-
manın gerekli olduğu düşün-
cesindeyim.

Kültürlerin, değerlerin, tercih-
lerin tüm çıplaklıkları ile eleş-
tirilmesi, gerektiğinde şey-
tanın avukatlığına soyunup 
karşıtlıkların ortaya konularak 
kendileri ile yüzleşmelerinin 
sağlanması gerektiğini savu-
nuyorum.

Neden Hindistan?

Şimdi gelelim Hindistan ile 
ilgili kişisel serüvenime.

İş gereği yaptığım seyahat-
lerimde bu ülkenin 3 büyük 
kentini ziyaret etme imkanını 
buldum. Bunlar Chenna-
i-Madras, Mumbai-Bombay 
ve Yeni Delhi. Bu şehirlerde 
bulunurken, az da olsa, gü-
nübirlik olarak yakın kentleri 
de görme imkanım oldu. Yani, 
zengin ve eğitimli nüfusun 
görece fazla olduğu bölgeleri 
gezdim diyebilirim. Spiritüel 
açıdan çekim merkezi olan 
yerleri ya da vahşi doğanın 

bir tutku. Hindistan, hele fo-
toğrafçılıkla uğraşanlar için 
bulunmaz bir cennet. Oradaki 
renk cümbüşünü başka bir 
yerde yakalamak gerçekten 
zor.

Diğer bir kısım için ise Hin-
distan, üzerinden uçakla dahi 
geçilmeyecek bir ülke. Yani o 
kadar vahim… Bir ülke için bu 
kadar farklı iki yaklaşım olabi-
lir mi?

Evet, söz konusu olan Hindis-
tan ise olabilir…

Kültürel değerler 
manzumesi

Toplumların tarihsel birikimle-
ri ile edindikleri, kabullendik-
leri kültürel değerlere saygı 
duyma sınırı nerede başlar? 
Koşulsuz saygı göstermek ne 
kadar doğrudur? Sert eleştiri 
ile hakaret arasındaki sınır 
nedir? Bu değerleri birer zen-
ginlik olarak nitelendirmek 
ve akabinde koşulsuz saygı 
duyulması bir zorunluluk mu-
dur? Eğer öyle olsaydı adına 
“Devrim” dediğimiz ve insanın 
tarihsel ilerlemesini sağlayan 
büyük itici gücün kolu kanadı 
kırılırdı.

Toplumları şekillendiren her 
türlü kültürel değerin “mu-
hafazakarlık” zırhı ile korun-
masının karşısında “eleştirel 
akıl ve ilericilik” kavramlarıyla 
direnmenin ve mücadele 
etmenin şart olduğunu düşü-
nüyorum. Kültürel birikimlerin 
üzerinde oluşan virütik değer 
yargıları ancak bu sayede te-
mizlenebilir. Tarihsel süreçte, 
insanın elini kolunu bağlayan 
spiritüel tüm kurumsal yapılar 
ve totaliter iktidar oluşumları 
ile mücadele ederek insanın 
özgürleştirilmesi bu mücade-
leye bağlıdır.

edene kadar, beşeri ve kül-
türel açıdan 86 yıl boyunca 
dibine kadar sömürülmüştür. 
Bugün resmi dil Hintçe olsa 
bile İngilizcenin iletişimdeki 
hakimiyeti çok belirgindir.

Yerli ve milli şüreka 332 yıl 
süren bir Türk imparatorluğu-
nun adının telaffuzunu dahi 
beceremezken, “elin İngiliz’i”, 
1.400.000 Hindu’ya çatır çatır 
İngilizce konuşturtmayı be-
cermiştir. Her ne kadar aksan-
ları kendilerine has bir renk 
taşısa da ülkenin ortaklaşa 
iletişimini bu dil sağlar.

İş sebebiyle bir dönem sıklıkla 
yolculuk ettiğim bu ülke ile 
ilgili batı toplumunda, göz-
lemlerime dayanarak söyle-
yebilirim ki, genel olarak iki 
yaklaşım mevcut.

Batı toplumunun, yani Yunan 
medeniyeti ve sonrasında 
Hıristiyanlığın Avrupa kıtası-
na ihracı ile başlayan sürecin 
ciddi iç çatışmalar yaşayarak 
evrimleşmesi sonucunda, 
önce Rönesans, daha sonra 
Fransız Devrimi ve Aydınlan-
ma Çağı, akabinde korkunç 2. 
Dünya Savaşı olmuş. Sonra-
sında burjuva-kapitalist-akılcı 
sentez yoluyla ulaşılan günü-
müz demokrasi anlayışının ve 
bilim-teknoloji egemenliğinin 
vücut bulduğu, eksiğiyle faz-
lasıyla İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin hükümle-
rinin yaşama geçirildiği bir 
entelektüel coğrafya oluşmuş. 
Bu coğrafyanın bir ölçüde 
benmerkezci, sorgulayıcı po-
zitivist, faydacı özellikleri ön 
planda olan bireylerinin bir 
kısmı için Hindistan’a gitmek; 
gittikçe bir kez daha gidesi 
gelmek; oranın renk, ırk, din, 
kültür çeşitliliğini görmek, 
keşfetmek, yaşamak büyük 
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bir anlamı vardır; sizin, benim 
anlayamayacağımız. Ortaya 
çıkan kakofoni kitlesel bir 
kabullenişin, baş eğişin ortak 
sesidir sanki. Hipnotize edil-
miş bir şekilde şeritsiz yollar-
da bir sağa bir sola süzülen 
yığınların böyle bir düzende 
nasıl yaşam sürdürebildikle-
rini; hayatın anlamını Roma’lı 
Spartaküs’ten beri haksızlığa, 

başrol oynadığı meşhur “Ava-
re” filminden ibaret olanlara 
söyleyeceğim; Hindistan’daki 
hakim melodinin, o filmin 
insana keyif veren “Avaremu” 
diye telaffuz edilen “Awara 
Hoon” adlı şarkısı olmadığıdır.

Hindistan’daki hakim ses, 
bitmez tükenmez klakson 
sesidir. Kornaya her basışın 

egemen olduğu alanları ziya-
ret etmedim.

Yanımdan ayırmadığım fotoğ-
raf makinemle yine de bir fo-
toğrafçı için “portfolyosunda 
Hindistan’dan kareler bulun-
ması adettendir” mottosunun 
dışında kalmadım.

Hindistan nostaljisi sadece Raj 
Kapoor’un hem yönetip hem 
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Çocuğuna tecavüz eden 
tarikat yapılarına karşı se-
sini çıkartamayan, belki de 
çıkartmak istemeyen aileler 
görüyoruz.

Göz göre göre yapılan ik-
tisadi yanlışların yarattığı 
sonuçların faturasını alakası 
olmayan muhalefete, yaban-
cı ülkelere kesen insanları 
izliyoruz.

Ve bu görüntülerde karşımız-
daki güruhun rol yapmadığı-
na da şahit oluyoruz.

Bu yaşananlar, Hindistanla-
şan bir Türkiye’yi gözler önü-
ne seriyor.

Ne de olsa ortak dili İngilizce 
olan Hindistanlılar için de 
Türkiye, Turkey yani hindi 
değil mi?

Bu benzerliği boşa çıkartma-
ma gayretinde olanlarla he-
saplaşacak çok şeyimiz var…

Az kaldı

2023 yılında yapılacak olan 
seçimin bir özelliği var.

Ciddi anlamda totaliter ve 
yolsuzluklara boğulmuş olan 
bir yönetimin demokratik 
bir seçim yoluyla “belki de” 
ilk defa değiştirileceğine 
şahit olacağız. Muhafazakar 
yozlaşmaya “dur” denilerek; 
akıl, bilim, ilericilik ve hesap 
verilebilirlik kavramlarının 
yeniden toplumsal yapımızın 
temeli olmasının önü açıla-
bilir.

Her toplum kendi faşizmini 
yaşar. Bazı toplumlar birkaç 
kere yaşar.

Bizler yeterince yaşadık, artık 
yüzümüzün biraz gülmesine 
ihtiyacımız var.

huzursuzluklarından sıyrılma 
arayışındaki belirli bir eğitim 
görmüş ve maddi özgürlüğe 
kavuşmuş bireylerine;

pazarlanan ancak işin ger-
çeği, 1,4 milyar insanın çok 
büyük bir bölümünün sefalet 
içerisinde yaşadığı bir yerden 
bahsediyoruz.

Hindistan ihracatının %15’ini 
yapıyorum diye böbürlenen 
bir şirketin merkez binasının 
tam önünde yerde çöplerden 
yemek ayıklayıp yiyen ve mut-
lu gözlerle size gülümseyen 
bir zavallılıktan ve sefaletten 
bahsediyorum.

O yüksek holding binasının 
tepesinde oturan zatın kendi-
sini sömürmesine kültürünün 
öğretileri sebebiyle karşı çık-
mayıp dilenmenin atıllığına 
teslim olan bir esirliğe dikkat 
çekiyorum.

İşte tam da bu nedenle, “kül-
türlerin insanı köleleştiren ve 
kökten yok edilmesi gereken 
değerlerini tartışmalıyız” di-
yorum. Tabii şimdi neden bu 
kadar endişeli, öfkeli ve telaşlı 
olduğumu düşünebilirsiniz.

Memleketimizin modası hiç 
geçmeyen meşhur “Ne olacak 
bu memleketin hali?” sorusu-
nu son aylarda sorduğumda 
nüfusumuzun önemli bir 
bölümünün sergilediği dav-
ranış biçiminin, adımı taşıyan 
15’inci Türk Devleti’nin sınırla-
rında yaşayanların bir kısmı ile 
ortaklaştığını gözlemliyorum.

Göz göre göre, kendisini sö-
müren yapının bahşettiği ile 
yetinmekten çekinmediğini, 
önüne atılan her ne ise kabul-
lendiğini, üstüne üstlük kendi 
benliğini o yapıya feda ettiği-
ni izliyoruz.

ezilmişliğe karşı “başkaldırıda” 
bulan bir kültürün temsilcile-
rinin anlaması zordur.

Trafik keşmekeşi altında gö-
rünen bu kabulleniş, insanı 
insan yapan değerlerin ayak-
lar altına alınmasıdır… Bu 
karmaşa, esasında bireylerin 
birbirlerinin haklarına karşı 
yaptıkları tecavüzlerin son-
suzluğudur.

Sadece trafik değil tabii ki…

İlk iki seyahatim esnasında, 
otelden fuar merkezine doğru 
giderken yollarda gördükle-
rim sebebiyle gözyaşlarıma 
engel olamıyordum. Fakirlik 
ya da çaresizlik değildi beni 
ağlatan şey; o lanet olasıca 
“kabullenişti”.

Viyadüklerin altında yaşayan, 
yol kenarında akan pis su 
yalaklarında bulaşık yıkayan, 
çöp yığınlarında yiyecek ara-
yan ama bütün bunlara karşın 
yüzü gülen insanlar olmalarıy-
dı beni ağlatan.

Kültürlerinin temel inanışla-
rından olan reenkarnasyon 
kavramına, yani ruhun sürekli 
olarak yeniden bedenlendiği-
ne duydukları inanç sayesin-
de mutluyu oynuyorlardı.

Kabullenilmiş, çaresizlik üzeri-
ne yükselen bir sömürü impa-
ratorluğudur sanki orası...

Ama;

Çok zeki matematikçilerin, 
bilgisayar programı yazılım-
cılarının çıktığı “muhteşem” 
bir toplum olarak Batı’nın iş 
dünyasına;

Reiki, yoga ve benzeri şifa 
metodlarının felsefi kökle-
rinin keşfedileceği diyarlar 
olarak batı dünyasının içsel 
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O kabul görmemesi veya baskı 
altında olması durumunda, 
onlardan vazgeçme pahasına 
susmaktır.

Sıradan kişi, içinde yaşadığı 
toplumdan dışlanmaktansa, 
onunla uyum içinde 
yaşamaya meyleder. 

Eğer fikirleri içinde bulundu-
ğu gruptan ya da toplumdan 
onay görmüyorsa, hatta bu 
fikirleri açıkladığı takdirde 
dışlanacağını, baskı görece-
ğini düşünüyorsa, o zaman 
-bir çeşit kişisel tedbir olarak- 
susar. Böylece, bir fikir sahibi 
olarak dışlanmaktansa sus-
mayı ve kabuğuna çekilmeyi 
tercih eder.

Korku Toplumunu Aşmak; 
Yeni Bir Yola Doğru...

Olağandışı koşullarda, yöne-
timlerin baskısı sonucunda 
toplumlarda genellikle “kor-
kunun”  yarattığı “suskunluk 
sarmalı” ile birlikte “tercih 
çarpıtması” yaşanır ve sonuç-
ta bir “toplumsal felç” duru-
mu meydana gelir.

Bugün tam da böyle bir sü-
reçten geçiyor ülke. Bu üç 
anahtar kavramı çözümledi-
ğimiz takdirde içinde bulun-
duğumuz durumu anlama-
mız, her birinin ne anlama 
geldiğini ve birbirleri ile olan 
ilişki ve çelişkilerini yaşadık-
larımız bağlamında kavrama-
mız mümkün olacaktır.

“Suskunluk sarmalı”, fikirle-
rinizin toplumun genelinde 

 
Ahmet ÖZER 
Sosyoloji, Prof. Dr.
ahmet.ozer@toros.edu.tr
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Bu da egemenin işine yarar, 
onun işini kolaylaştırır.

Zamanla toplum öyle bir hal 
alır ki hiçbir baskı, sindirme, 
zulüm karşısında korkusun-
dan tepki göstermez, hareket 
etmez, susar, siner kalır veya 
en azından öyleymiş gibi gö-
rünür.

Bu durumda korkudan sus-
mak bütün toplumu bir kan-
ser gibi sarar, toplumu felç 
eder. Otokratik iktidarların 
istediği de budur zaten.

Sonuç olarak şöyle özetleye-
biliriz; toplumda oluşan sus-
kunluk sarmalı büyüyünce, o 
da sonunda kişilerde bir çeşit 
tercih çarpıtmasının oluş-
masına yol açar, iş korkuyla 
hareket etmeye kadar gider, 
korkuyla hareket edip “Bana 
değmeyen yılan bin yaşa-
sın” anlayışı toplumu esir alır, 
böylece bulaşıcı hale gelen 
korku toplumsal felç duru-
munu oluşturur.

Oysa gerçek bu olmamalıdır; 
esas dinamiğe dönmek için 
korkunun panzehiri olan ce-
sur bir liderlik gerekir. Burada 
görev muhalefet partileri ve 
onun öncülerine düşer. 

Einstein, “Dünya yaşamak 
için tehlikeli bir yerse kötüler 
yüzünden değil, kötülüğe 
ses çıkarmayanlar yüzünden-
dir” der.

Yukarıda korkunun yarattığı 
suskunluk sarmalının bir kan-
ser gibi toplumu nasıl sarıp 
çürüteceğini ortaya koyduk. 
Ancak iş sadece burada kal-
maz; bu durumu yaratanlar, 
bu olguyu kalıcı hale getir-
mek isterler, bunun için de 
bir şok gerekir.

Bu durum, o kişiyi zamanla 
genel geçer görüşe uyum 
göstermeye, hatta teslimi-
yetçiliğe kadar götürebilir. 
Haksızlıklara artık eskisi gibi 
ses çıkarmaz, onları görmez-
den gelmeye başlar, sonun-
da bu davranışı bir alışkan-
lığa dönüşür; alışkanlık da 
zaman içinde kişinin bir nevi 
karakteri haline gelir.

Sayı çoğalır ve bu giderek bir 
hastalık gibi topluma sirayet 
eder, insanlar korktukları için 
susar ve toplumda giderek 
bir çeşit yabancılaşma yaşan-
maya başlar. Baskı ve ada-
letsizlik karşısında korkudan 
ötürü meydana gelen bu 
suskunluk sarmalının yol aç-
tığı bu yabancılaşma, aslında 
insani bir trajedidir. 

Tercih çarpıtması

Ancak iş burada bitmez, bir 
müddet sonra kişi susmakla 
kalmaz, toplumsal onay ala-
bilmek için, giderek yaygın 
görüşün yanında saf tutma-
ya başlar. İşte burada ikinci 
anahtar kavram olan “tercih 
çarpıtması” devreye girer.

Tercih çarpıtması, görüşü ve/
veya tercihi öyle olmadığı 
halde sırf bulunduğu ortam-
dan dışlanmamak ve onay 
görmek ve hatta “herkes” 
gibi görünmek için asıl terci-
hini saklayıp, baskın tercihin 
yanında yer alma davranışı-
dır.

Diğer bir deyişle asıl görüşü-
nün hilafına baskın görüşü 
dile getirme davranışı olup 
bir çeşit “sureti haktan gö-
rünmek” veya takiye yapmak 
da denebilir buna. Dolaysıyla 
böyle zamanlarda yapılan 
kamuoyu araştırmaları ger-

çeği yansıtmaz, bu çalışma-
ların standart sapmaları her 
zamankinin çok çok üstünde 
gerçekleşir.

Nitekim anketlerde, iktidar 
partisi AKP’nin oylarının ger-
çeğinden yüksek, buna karşı-
lık siyasal linçle karşı karşıya 
olan HDP’nin oylarının ise 
düşük çıkması bu olgunun 
örnek örneğidir. 

Bu; bir parti, bir görüş, bir 
duruş için olduğu gibi bir 
liderin yanında sıkça gösteri-
len –dalkavukça- bir davranış 
ve söylem biçimi olarak da 
göze çarpar.

Kişi burada ilkelerden ziyade 
konjonktüre göre tavır alır; 
böylece, suskunluk sarmalı 
giderek tercih çarpıtmasını 
boyutlandırır ve o da sosyo-
lojik olarak toplumsal felce 
yol açar.

Toplumsal felç durumu

“Suskunluk sarmalı” ile “ter-
cih çarpıtması”nın fonksi-
yonel etkileşimi sonucunda 
toplumsal felç durumu mey-
dana gelir. Diğer bir deyişle, 
bu halin toplumu sarması 
durumunda, toplum haksız-
lıklara reflekssiz kalır, tepki 
gösteremez hale gelir.

Toplumsal felç, toplumun 
olan bitene -ne olursa ol-
sun- tepki göstermeme ha-
lidir. Şöyle ki; insanın bacağı 
felçli olduğunda nasıl hare-
ket edemezse, felçli hale gel-
miş bir toplum da tıpkı felçli 
bir bacak gibi hiçbir olay kar-
şısında tepki göster(e)mez.

Sanki o olay yokmuş veya hiç 
meydana gelmemiş gibi dav-
ranır. Bu onun için bir çeşit 
kendini koruma davranışıdır. 
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ve hukuki alanda 
uygulandığında genellikle 
olağanüstü görünüm altında 
sürdürülür. Bunun temel 
niteliklerinden biri yasama, 
yürütme ve yargı güçleri ara-
sındaki ayrımın başlangıçta 
geçici olarak kaldırılması ama 
bunu kalıcı kılacak yönetim 
uygulamalarının hayata geçi-
rilmesidir.

Uygulandıktan sonra da ya-
sama, yürütme ve yargı aynı 
elde toplanır. Bugün ülkenin 
katı merkeziyetçi bir sistemle 
yönetiliyor olması buna ör-
nek olarak gösterilebilir.

Hukuk düzeninde kurmaca 
bir boşluk yaratılıp zorunlu-
luk hali gerekçe gösterilerek 
bütün güçlerin yürütme 
erkinde toplanması sağlanır. 
Yaşanan şok etkisi canlı tutul-
maya çalışılarak düzen sürdü-
rülmeye çalışılır.

Başkanı’nın “Sokağa çıraksa-
nız sizi FETÖ’deki gibi süpürü-
rüz” sözünü hatırlayın.

Buradaki benzetmenin gara-
beti bir yana, sokağa çıkmak 
ve hak aramak bir anayasal 
haktır. Devlete düşen de 
hakkını arayan vatandaşı ko-
rumaktır.

Muhalefet bunu demek ye-
rine, “Bizim öyle bir düşün-
cemiz yok” diyerek aslında 
korkutulanlar kervanına bile-
rek ya da bilmeyerek kendini 
katmış oluyor. Sosyolog F 
Naomi Klein, bu olguyu “şok 
kuramı” ile açıklıyor. Bazen 
şok edici bir şey yoksa bile 
algı organizasyonu ile med-
ya kullanılarak böyle bir şey 
varmış gibi yaratılır ve devam 
ettirilir. 

Olağanüstü durum

Şok politikası, siyasal 

Şokun sürdürülmesi ve 
çıkış yolu; şok

Egemen çoğu zaman bu 
durumu kalıcılaştırmak ister. 
Bütün bu durumu ancak “bir 
şok” kalıcılaştırabilir.

Şok politikası, gerçekten 
şok edici bir olayın yarattığı 
şaşkınlık, korku ve çaresizlik 
duygusunu fırsat bilerek, 
bunun etkisini canlı tutacak 
hamleleri art arda devreye 
sokmaya, sersemleme halini 
sürekli kılmaya dayanır. Bu 
sayede, gücü elinde bulun-
duranın arzuladığı değişimler 
dirençle karşılaşmadan ger-
çekleştirilir.

Darbe girişimi buna örnek 
olarak verilebilir. Bu kalkış-
ma toplumda bir şok yarattı, 
ama bu şok iktidar tarafından 
sürekli kullanılarak kalıcılaştı-
rıldı. Örnek olarak, AKP Genel 
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Bu liderlik korku ile zehirlen-
miş iklimi cesaretin oksijeni 
ile dağıtarak topluma nefes 
aldırmaya çalışmalıdır. İşte o 
zaman değişim başlar.

Nitekim herkesin bir düzen-
den memnun olmama hakkı 
vardır. Ama bu “memnun 
olmama durumu” tek başına 
yetmez.

Bu hak, aynı zamanda kötü 
düzeni değiştirme görevini 
de yükler insana. Çünkü felçli 
toplum, birilerinin işine gel-
diği için sürdürülmek istenir.

Buna “dur” demek sadece 
siyasi bir talep değil, aynı 
zamanda insani ve vicdani 
bir taleptir.

Sonuç 

Geldiğin noktada ya doğru-
dan yana itiraz edeceksin; 
ya boyun eğeceksin. Boyun 
eğersen, özgürlük, eşitlik ve 
adaletten uzaklaşırsın; ken-
dine ve insanlığına yabancı-
laşırsın.

2500 yıl önce, Platon boşu-
na, “Her toplum layık olduğu 
şekliyle yönetilir” dememişti.

İçinde bulunduğumuz 
düzeni kendimize layık gör-
müyorsak itiraz hakkımızı 
kullanmalı, karşı çıkmalı-
yız. Bizim layık olduğumuz 
düzen, bireyin özgür, top-
lumun sorumluluklarını 
yerine getirdiği, devlettin ise 
demokratik olduğu bir dü-
zendir.

Unutma; “Dünya yaşamak 
için tehlikeli bir yerse kötüler 
yüzünden değil, kötülüğe ses 
çıkarmayanlar yüzündendir.”

Burada artık korku ve endişe 
ilkelerin önüne ve yerine 
geçer. Yaşatılan örneklerle 
bu iyice pekiştirilir. “Bana 
değmeyen yılan bin yaşa-
sın” anlayışı egemen hale 
gelir. Susmak ya da tercih 
çarpıtmak hükmünü sürdürür 
ve «Sakın ha, ya bir duyan 
olursa, ya beni onlardan sa-
nırlarsa” şeklinde büyüyen 
korku toplumu kanserli bir 
hücre gibi sarar. Bu durum, 
bütün uzuvları/organları/ku-
rumları sarar. İnsanlar korkar. 
Herkes bu durumda ancak 
korku temelinde eşittir.

Bu da toplumu iyice felç eder, 
çürütür. Kılıçdaroğlu’nun 
bürokrasiye çağrısı bu açıdan 
çok anlamlıdır.

Sürü toplumu

Kimse ses çıkaramaz, itiraz 
edemez hale gelince ha-

kim görüş egemenliğini 
sürdürür. Sonunda toplum 
sürü haline gelir ama yaşa-
nacak kötü akıbetten kur-
tulamaz; tıpkı Nazi Alman-
ya’sındaki Papaz Martin 
Niemöller’in başına gelen 
öyküdeki gibi.

Hitler, İkinci Dünya Sava-
şı’nda milyonlarca Yahudi’yi 
ölüm kamplarına gönder-
meden önce provasını, ik-
tidara geldiği 1933 yılında 
komünistler, sosyal demok-
ratlar, sendika başkanları, 
eşcinseller, Yahova şahitleri 
ve adi suçlular üzerinde 
yapmıştı. 

Papaz Niemöller, başına 
gelenleri şöyle anlatır:

Naziler önce gelip komü-
nistleri götürdüler sesimi 
çıkarmadım, evet, ben bir 
komünist değildim. Sosyal 

demokratları hapsettiklerin-
de gene sesimi çıkarmadım, 
çünkü ben bir sosyal demok-
rat da değildim. Sendikacıları 
almaya geldiklerinde sustum, 
nasıl olsa ben bir sendika-
cı da değildim. Benim için 
geldiklerinde ise, etrafımda 
buna karşı çıkabilecek kimse-
ler kalmamıştı…

Çıkış yolu

Bu gayrı insani cendereden 
nasıl çıkılır?

Soru budur. Cevap; haksızlığa 
boyun eğmeme bilinci ve 
cesaretle itiraz etmekten ge-
çer. İtiraz etmenin erdemini 
insanlara gösterecek olanlar 
elbette halkın öncülüğüne 
soyunanlardır… Bunun için 
de güven veren, samimi ve 
cesaretli bir liderliğe ihtiyaç 
vardır.
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Dünyada korkmayan insan 
yoktur; ama hiç kimse de “kor-
kuyorum” demez. Korku kı-
lıktan kılığa giren bir oyuncu. 
Kötü bir oyuncuysa kendini 
açık eder. İyi bir oyuncuysa sizi 
role sokar. Ancak suretinden 
ziyade işlevine odaklandı-
ğımızda aynı sonuca varırız: 
Aklın rafa kaldırılmasına. 
Egemenin, iktidar kurumunun 
olanaklarıyla korkunun olum-
suzluğunu üzerinden attığı 
varsayılır. Ama gerçekte her 
bir kul kadar korkuyla sarma-
lanmıştır. Çünkü korkan hep 
korkutmak zorundadır.

İlk yazıyı La Boetie’nin, “Gö-
nüllü Kulluk Üzerine Söylev” 
adlı eserinde dile getirdiği bir 
soruyla açmıştık: “Eğer siz ver-
mediyseniz, sizi gözetlediği 
bu kadar gözü nereden bul-
du?” Ona tekrar kulak verdi-
ğimizde, bize o basit gerçeği 
hatırlatan sözlerini işitiriz: “Ti-
ranı itmenizi ya da dengesini 
bozmanızı istemiyorum. Fakat 
yalnızca onu desteklemeyin; 
işte o zaman onun tüm ağır-
lığıyla düşüp parçalandığını 
göreceksiniz.”

Ne var ki hiçbir şey bu kadar 
kolay değil. Durum çoğu kez 
umutsuz görünür. Korku, al-
ternatif bir şeyi hayal etmeyi 
olanaksız kılan bir gerçeklik 
yaratır. Burada yığınlaşan 
gruplar ve bireyler zaman 
ve mekan ufkunu kaybeder. 
Geçmişe dair anıları, şimdiye 
dair talepleri ve geleceğe dair 
beklentileri silikleşir. Korku 
siyasetinde muhalefetin rolü 
burada keskinleşir. “Dilsel, 
mekansal ve zamansal yurt 
yitirilmiştir” ve yeni bir yurdun 
bulunması muhalefetin bece-
risinde saklıdır.

Korkutanların Korkusu

Zengin ve güçlü bir İranlının 
uşağı bir gün Azrail ile karşı-
laşır. Korkuyla dışarı fırlayan 
uşak, efendisine Azrail ile 
karşılaştığını, kendisini tehdit 
ettiğini söyler ve en hızlı atını 
vermesi için yalvarır. Efendisi-
nin atı vermeye razı olması ile 
birlikte Tahran’ın yolunu tutar. 
O sırada evine dönen efendi, 
Azrail ile karşılaşır ve sorar: 
“Neden uşağımı korkutup 
tehdit ettin?” Azrail yanıtlar: 
“Tehdit etmedim, sadece 
onunla bu gece Tahran’da 
buluşmayı planlarken burada 
karşılaştığım için şaşırdığımı 
söyledim.”

İnsan bu… Kimi Tanrıdan, 
kimi açlıktan, kimi de zengin-
liğini kaybetmekten korkar. 

Tansu ÖZCAN 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Doktora Öğrencisi 
ozcanntansu@gmail.com
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liktir. Neyse ki, hayal gücünü 
bohçasına atıp serpe serpe 
ilerleyen toplumun diri unsur-
ları hala vardır. 

Teşekkürler, biz almayalım

Öncelikle nasıl bir dünyada 
olduğumuzu anlamamız ve 
insani reflekslerimizi buna 
göre geliştirmemiz gerek. 
Bilgi teknolojilerinin sunduğu 
imkanlar iktidar sahiplerinin 
en derin karabasanlarını te-
tikliyor. Ancak sorun şu ki, bu, 
etrafında yarattığı halenin bizi 
edilgin kılmadığı zamanlarda 
mümkün olabiliyor. Günü-
müzde üniforma içselleştiril-
diği için kafa aynı kalmış ve 
kişi, kendi kendinin jandarma-
sı olmuştur. Sistemin içerisini 
sorgulayabilecek bir dışarısı 
yoktur artık. Bu, sömürünün 
özgül karakterini ve savunma 
hattını bize anlatır.

Henrik İbsen’in “Bir Halk Düş-
manı” adlı oyunu, normal yü-
rüyenlerin ters yürüdüğü sa-
nılan varsayımsal bir dünyada 
geçer. Bu varsayımsal dünyayı 
deneyimleyen talihliler, bil-
dikleri yoldan yürürken polise 
yakalanırlar. Terslik nerede 
diye sorguladıkları kısa bir an-
dan sonra, kendileri gibi suç-
lanmış talihlilerle karşılaşınca 
umutlanır; demek, aramızda 
daha delirmemiş olanlar var 
yahut biz deli değilmişiz diye 
nefeslenirler.

1980 darbesinin ayak izleri-
nin belirgin olduğu yıllarda 
bu oyunu sergileyen Ankara 
Sanat Tiyatrosu’na, tesadüf 
bu ya, ertesi yıl devlet desteği 
yapılmaz. İnsanların manevi 
varlıklarının geri geri gitti-
ği çarpık bir düzeni ustaca 
yansıtan oyunun kendisi bu 
sefer yolda polise yakalanır. 

Korku eğer kendini seyreltil-
miş bir biçimde gösterirse, 
çoğu zaman birey, içinde 
bulunduğu durumu idrak 
edemez. Çünkü çıplak korku-
nun bağışıklık tepkilerinden 
ustaca kaçar. Bu haliyle belki 
de çıplak korkudan daha 
çok yıkıcıdır, çünkü her türlü 
gösterişe ve aleniliğe kapa-
lıdır. Byung-Chul Han, geç 
modernitenin başarıya ve 
performansa odaklı öznesinin 
gerçekte bir kul kadar özgür-
lükten yoksun olduğunu söy-
ler. Artık tek tip üniforma yok-
tur. Değişik renk ve biçimlerde 
üniformalar vardır. Ancak bu 
çeşitlilik özneyi, tercihin ken-
disine ait olduğu yanılsaması-
na sokar. Oysa iktidar ünifor-
mayı şart koşmuştur.

İroni bu ya, korkunun bu ver-
siyonu ile şeffaflık talepleri el 
ele gider. Şeffaflığın yüksek 
sesle talep edildiği toplum-
da güven yoktur. Daha fazla 
enformasyon ve iletişim gö-
rünüşte olumlu gibi gözükse 
de aslında olan, hakikat eksi-
liğidir. Bu belirsizlikte bireyin 
yargı yetisi de köreldiği için 
bütüne dair bir perspektif 
ortaya koyamaz. Bir nevi 
“perspektifsizlik” hali yaşanır. 
Kamusal alanda toplaşan bu 
kalabalıkta ise siyasi eylem, 
yerini sahnelemeye bırakır.

Parlak günlere dair bir tür 
nostalji hareketi ile korku 
hareketi arasında el değişti-
rir sahne. Bu kısır döngüyü 
kırmak için hayal kurmanın 
yararsız ve umutsuz bir çaba 
olmadığını hatırlamak gerek. 
Şeffaflık özneyi köreltir; çünkü 
şeffaflıkta hayal gücüne yer 
yoktur. Hayal uzun vadede 
imkanları örme, elde etme ve 
keyfini çıkarmayla yeri doldu-
rulamayacak bir insani etkin-

Korkunun Çehresi

Son on yıllarda birbiri ardına 
yaşanan ve kendisini şok ve 
dehşet şeklinde gösteren 
şiddetli olaylar karşısında 
savunmasız kalan toplumlar, 
hakikatle yalan arasındaki te-
mel bağın da yok edildiği bir 
dünyada zorunlu olarak kayıt-
sızlık trenine binerler. Oysaki 
toplumsal grupların

ve bireylerin müşterek dün-
yaya ait sorumluluklardan 
kaçmak için bindikleri trende 
seyre daldıkları manzara hep 
aynıdır: Savaşlar, katliamlar, 
sürgünler, yolsuzluklar, po-
pülist söylemler, yoksulluklar, 
çaresizlikler… Şüphesiz man-
zaradan memnun oldukları 
için değil, içine düştükleri 
“yersizyurtsuzluk” ve sahipsiz-
lik hissini üzerlerinden atama-
dıkları için tren değiştirmezler.

Korku siyasetinin tahrip ettiği 
kamusal alanda her şey akış-
kan ve amorftur. Eleştirel aklın 
serpilip gelişmesi için gerekli 
olan yaşam koşullarının yok-
luğu, sahneye şiddet içeren iç 
savaşlar ya da isyan gibi ey-
lem repertuarlarının konması-
na yol açar. Çünkü toplumun, 
devamlılığı için çatışabileceği 
bir kamusal alana ihtiyaç 
vardır. Nasıl ki toplumsal so-
runların ve çatışmaların bas-
tırılması bir felaket ise, aynı 
şekilde bunların ifade alanla-
rının ortadan kaldırılması da 
felakettir. Ancak insanın kat 
ettiği yol, korkuyu yapısal bir 
dönüşüme maruz bırakmıştır. 
Yıkıcı güçlerin bir cephede ve 
görünür olması eski modadır. 
Zamanın ruhu korkuyu içsel-
leştirir. İktidar teknikleri de 
korkunun içselleştirilmesin-
den yararlanır. Zira bu daha 
zahmetsiz bir yoldur.
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meme ve siyasal 
manipülasyona 
uğramama özgür-
lüğünü savunmak 
istiyorsa; bunun, 
artık özel ve kişisel 
bir dünya içinde 
yapılamayacağını 
kavramalıdır.

İnsanın, rüyaya 
benzeyen kurtuluş 
reçetelerinden 
ziyade irade gü-
cünü kaldırdığı 
çekmeceden çekip 
çıkarması yeterli 
olacaktır. 2011’de 

olan buydu. Ardından, hepi-
mizin üstüne rutubetli hava 
gibi yapışan korku, felç ve yö-
nelimsizliktir. Ancak ne denli 
geniş ve etkili olursa olsun, 
korku ve yılgı ortamından 
etkilenmeyen toplumun diri 
unsurları her zaman olmuştur. 
Bugün muhalefete alan açan 
bu unsurlar, önyargıya hiç 
meydan vermeksizin, insan-
ları ırkçı, milliyetçi ve kadın 
düşmanı çözümlere savrul-
maktan alıkoymak için ortak 
bir zemin bulma göreviyle 
karşı karşıyadırlar.

Yurdumuzun eskiden beri 
süregelen, bugün de gün-
celliğini koruyan en önemli 
sorunlarından birinin korku 
olduğu kanısındayım. Ancak 
toplumu korkuya sokanlar,  
korkuttukları insanların top-
lamından daha çok korkmak-
tadırlar. Tarihte yurttaşın hep 
bir ağızdan; “Teşekkürler, biz 
almayalım!” dediği anlar bu 
korku açığa çıkmıştır. Adalet 
önünde hesap verme günü 
gelip çattığında ise otorite 
yanlıları, insanın iğrendiği için 
parmaklarının ucuyla tutup 
kaldırdığı pis bir bulaşık bezi-
ne benzemiştir.

bireylerin tesadüfen bir araya 
gelişine rastlarız. “Biz” oluştur-
maya muktedir topluluklar-
dan farklıdır, der Byung-Chul 
Han, “ruhları” yoktur.

Haklılığına inanmış insanların 
çok ve toplu olarak örgütlenip 
eyleme geçmeleri, korkudan 
insanca kurtulmanın yegane 
yoludur. Örgütlü toplum, bi-
reylerin sayısal toplamından 
fazlasını ifade eder. Sayısal 
toplam ile birlikte o toplu-
luğun gücü ortaya çıkar. Bu 
nedenle, otorite yanlıları eline 
geçen her fırsatta bireylerin 
örgütlenmesine engel olur; 
yahut var olan örgütleri yoz-
laştırır. Örgütlülük korkunun 
düşmanıdır. 1951’de Arendt, 
totaliter bir devletin ideal 
bir uyruğunun, inanmış bir 
Nazi’den çok, “gerçek ile 
kurguyu ve doğru ile yanlışı 
birbirinden ayırt edemeyen 
insan” olduğunu yazmıştır. 
İnsanları yalan haberden etki-
lenmeye açık bırakan şey ise 
“yalnızlık”tı. Eğer bu kuşak, 
Auschwitz-Birkenau’ya varan 
trene binmek istemiyorsa; 
dört başı mamur ve insanca 
bir yaşam sürme hakkını, 
ifade özgürlüğünü, gözetlen-

Bu ilk değildir. Ancak son olup 
olmayacağı bireyin tavrında 
saklıdır. Hal böyleyken Aziz 
Nesin dostlarına sorar; “Sizlere 
destek verilip, herhangi başka 
tiyatroya gerekçesiz ya da bir 
bahaneyle destek verilmemiş 
olsaydı siz ne yapardınız?”

Bu soru aslında ipleri tekrar 
ele almak için yöneltilir. Ya-
kın tarihte deneyimledikleri 
olaylarda “Bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın” dedikçe 
kaybettiklerini hatırlatmak 
istercesine… O günlerden 
günümüze ne oldu? Evet yılan 
bin yaşadı, ama dokunmadık-
larına dokunmadığı için değil, 
sıraya koyup zamanı gelince 
onlara da dokunduğu için.

Korkudan kurtulmanın çeşitli 
yolları vardır. Güce boyun 
eğebilir, güçle özdeşleşebilir, 
ona uyum sağlayabilir ya da 
büsbütün edilgin kalır hiçbir 
şey yapmayabilirsiniz. Gün 
sonunda egemenin payandası 
olmaktan öteye geçmez tekil 
bir yaşamdır bu. Nihayetinde 
teklik korkunun dostudur, sizi 
gafil avlar. Şeffaflık toplumu 
da tekil yaşamı besleyen bir 
kaynaktır. Burada empatiden 
nasibini almamış, yalıtılmış 
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H fiilen ortadan kaldırılmıştır. 
Baskıcı her ülkede olduğu 
gibi, tehdit ve şantajla kor-
kutma, daha da ötesi, hiçbir 
yasal dayanağı olmadan işten 
atma, mala mülke çökme… 
ve siyasi söylemde tiksindirici 
boyutta seviyesizleşme.

Adi bir hırsızlığa indirgenmiş 
bu soygun düzeninde, eko-
nominin yönetilmesi yerine 
belli bir çevrenin çıkarlarının 
formüle edilmesi peşinde 
olunduğundan, şimdi yaşa-
dığımız ağır ekonomik kriz 
beklenmeyen bir şey değildi. 
Demokrasiden uzaklaşılması, 
daha çok yoksulluk ve işsizlik 
olarak halka fatura edildi.

Cumhuriyetimizin ikinci yüz-
yıla adım atmasını sağlayacak 

Tek Adam Sonrası

Hepimizin ömründen kayıp 
20 yıl. Böyle olacağının ayır-
dına önceden varıp uyaranlar 
olduğu gibi, bu süre içinde 
hata yapanlarımız, geleceği 
göremeyenlerimiz de oldu. 
Ama tarihinin en büyük soy-
gununun yaşatıldığı ülkemiz-
de, bu kayıp yıllar sürecince, 
maddi kayıplarınn yanında 
kuruluş değerleri erozyona 
uğratıldı; birçok özgürlükle-
rimizle birlikte demokrasiyi 
de yitirdik. “Tahrip edilmeyen 
kurum kalmadı” dense yeridir. 
Bu 20 yıllık süreçte soygun 
düzeninin sürdürülebilmesi 
için giderek artan otoriter-
leşme ile birlikte parlamento 
da işlevsiz hale getirilmiş, 
dinci-milliyetçi sentezin uy-
gulanmasıyla Cumhuriyet 
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likle solda bölünmeler, farklı 
adaylarla seçimlere gitmeler, 
karanlık güçlerin yolunu 
açmıştır. Ama 2019 Yerel Se-
çimlerinde sağlanan ittifak 
formülü, bu baskıcı soygun 
düzeninden kurtulma doğrul-
tusunda bir umut yaratmış ve 
birçok büyükşehir yönetimi 
kurtarılmıştır. Bu konuda ya-
dsınamaz gerçek, bu formülü 
gerçek haline dönüştüren 
Kılıçdaroğlu’nun çabalarıdır.

Millet İttifakı, CHP’nin sağdaki 
birden çok siyasi partiyle aynı 
masaya oturmasıyla oluştu-
rulmuştur. Bu masada oyun 
kurucu CHP lideri Kemal Kılıç-
daroğlu’dur. İttifak çabasının, 

le etmek zorundadır.

Gerileyen iktidar

Bu çarpık düzenin tüken-
mekte olduğu görülüyor. 
Tükenmekte olması, can hav-
liyle daha korkunç edimlere 
yönelmeyeceği anlamına 
gelmez. Bu nedenle en geniş 
demokrasi cephesinin kurul-
ması gereklidir. Dünyanın her 
yerinde, zorba yönetimleri 
geriletecek en önemli güç, 
halkın kitlesel bir demokrasi 
cephesi oluşturması olmuş-
tur. 

Geçmiş kayıp yıllarda mu-
halefet güçlerinin hataları 
olduğu yadsınamaz. Özel-

olan önümüzdeki seçimler 
çok kritik bir işleve sahip 
olacak. Ya tekrar demokratik 
bir işleyiş sağlanabilecek, ya 
da daha uzun süre gittikçe 
koyulaşan bir karanlıktan kur-
tulamayacağız. Bu nedenle 
hangi düşünceden ve ina-
nıştan olursa olsun, kendini 
yurtsever olarak tanımlayan 
hiçbir vatandaşın bu seçimi 
savsaklamaya hakkı yoktur. 
Yine bu nedenle, “geçmişte 
sen şu hatayı yaptın”ın mu-
hasebesini yapma zamanı 
değildir. Şimdi, er veya geç, 
uçuruma yuvarlanmak üzere 
olduğumuzun ayırdına varan 
herkes omuz omuza mücade-
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Restorasyon

20 yıllık soygun ve yıkım 
düzeni ertesinde, öncelikle 
yok edilen özgürlükleri ve 
tökezleyen demokratik işleyişi 
yeniden işler hale getirecek 
adımların atılması zorunludur. 
Buna paralel olarak, yoksul-
laştırılan halk kesimlerine can 
suyu anlamı taşıyacak ekono-
mik önlemler alınmalıdır. Ama 
bu düzenlemeleri hayata ge-
çirecek bir iktidarın oluşması 
o kadar kolay değildir.

Soygun düzeninin her alanda 
yarattığı geniş tahribatın ola-
bildiğince giderilebileceği bir 
restorasyon döneminde, bu 
görevi üstenmesi beklenen 
ittifak yönetimlerine yön ve-
recek olan etken sivil toplum 
örgütlenmesi olacaktır. İttifak 
yönetimleri içinden değişi-
me ayak uyduramayabilecek 
olanlar veya ayak direyenler 
çıkabilir. Üstelik bu büyük bir 
ihtimaldir. Bu engeli aşma 
kararlılığında olanlara verile-
bilecek en güçlü destek, sivil 
toplum örgütlülüğü ve yaratı-
lacak olan kamuoyudur.

Bu aşamada doğru olan, 
ittifak yönetimlerini eleştir-
mekten çok yönlendirmektir. 
Yoksa restorasyon dönemi bir 
hayal kırıklığı ile sonuçlanabi-
lir. Bu hayal kırıklığını, nema-
lanmak için fırsata çevirmek 
isteyenler de, özellikle sağ 
siyasette, çıkacaktır. Süreci 
doğru okuyamayıp, destek 
olmak yerine köstek olmayı 
tercih edenler, gelecekte olası 
güçlü bir ilerici yapı oluşumu-
nun da engelleyicisi olurlar.

İlerici, demokrat ve solcu ol-
duğu iddiasında olanlar, gü-
nümüzü olduğu kadar gelece-
ği de kurgulayanların başında 
olmayı becerebilmelidir. 

bakatın sağlanarak çağdaş, 
laik, demokratik ve sosyal bir 
düzenin temellerinin atılması 
olacaktır.  Kılıçdaroğlu, ittifa-
kın oluşturulması ve sürdü-
rülmesindeki başarısını, yeni 
demokratik düzenin oluştu-
rulması sırasında da göste-
rebilirse, siyasi ve toplumsal 
yaşamımızda bugünlere mi-
ras kalan birçok olumsuzluğu 
da aşabilme şansı doğabilir.

Kılıçdaroğlu’nun, hem ittifakı 
koruma ve gücünü arttırma 
çabaları gösterirken, hem de 
iktidarın HDP’yi kriminalize 
etme gayretlerini çok dikkatli 
adımlarla engellemeye çalış-
ması önemle not edilmelidir. 
Tek adam düzeni sonrası bu 
konuda çok daha etkili adım-
ların atılmasını beklemek de 
bu toplumun hakkıdır.

Bu ittifak yerine solda bir it-
tifakta yer alma isteği, birçok 
CHP’linin gönlünde yatma-
sına ve CHP’nin solunda yer 
alan siyasi parti ve hareket-
lerden gelen eleştirilere rağ-
men, Kılıçdaroğlu’nun ittifakı 
koruma ve geliştirme projesi 
daha gerçekçidir. Öte yandan 
inkar edilemeyecek bir ger-
çek de, bu ittifak çalışmasının, 
tek adam sonrası Türkiye’sin-
de, uzun zaman sonra sola 
alan açma olanağı sağlayacak 
olmasıdır. 

Türkiye solu, HDP ile beraber 
üçüncü ittifakı kursun kurma-
sın, kendi arasındaki farklılık-
ları törpüleyip bütünleşmeyi 
sağlayabildiği oranda, yeni 
dönemde CHP ile ortak hü-
kümet kurma veya CHP’li bir 
koalisyon hükümeti karşı-
sında fiilen ana muhalefeti 
oluşturma şansını elde edebi-
lecektir.

otoriter bir rejimden demok-
rasiye geçişin kurgulanması 
yolunda başarılı bir adım 
olduğu yadsınamaz. Ama 
burada, CHP’nin özveride bu-
lunduğu da bir gerçektir. CHP, 
tek başına iktidara alternatif 
üretme çabasının yetmeyece-
ği bilinciyle hareket etmiştir.

Bu doğru adım, seçime güçlü 
bir ittifakla gidilmesi, seçimin 
kazanılıp, 20 yıllık bu karanlık 
rejimin tarihin çöp sepetine 
atılması, bu ülkeye yaşatılan 
adaletsizliklerin ve hukuksuz-
lukların ve bunlarla beraber 
ağır yolsuzlukların hesabının 
sorulması yolunu açacaktır. 
Bu güçlü olasılık Türkiye siya-
setinde yeni gelişmeleri de 
peşinde getirecektir.

İttifak çalışmasında, farklı 
dünya görüşündeki siyasi 
partiler bir yandan bu baskıcı 
iktidardan kurtulma ortak 
çabası gösterirken, elbette 
bir yandan da kendilerinin 
seçimden en güçlü yapılarla 
çıkması çalışması yapacaklar-
dır.  Bu, siyasi parti olmanın 
doğal sonucudur. Çözülen ik-
tidar partisinin, muhafazakar 
varsayılan oylarının önemli 
kısmının, CHP’ye değil de 
sağ partilere kayması şaşırtıcı 
olmamalıdır. İttifakı seçimde 
başarılı kılmak için özveride 
bulunan CHP’ye çıkarılacak 
faturadır bu. Ama halkın %60-
70’i muhafazakar partilere oy 
verir anlayışının geriletilerek, 
oylarını arttırabilmesi de 
CHP’nin “her şeye rağmen” 
başarısı olur. 

Seçimden sonra

Tek adam sonrası dönemin 
en önemli gelişmesi, de-
mokratik bir Cumhuriyetin 
inşasında en geniş muta-
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" kindar” nesil yaratmak üzere 
yola çıkan AKP, Sünnilik ön-
celiğiyle Cumhuriyet rejimini 
açıkça hedef alarak getirdiği 
tek adam düzeninde artık 
milliyetçilik, antikomünizm 
yanında ataerkillik, cinsiyet 
eşitsizliği, sınıf ayrımcılığını 
da olağanlaştırarak hedefe 
koyuyor, yerleştikçe yerleşiyor. 
Yasalarla koruma altına alın-
mış temel insan hakları iktida-
rın ideolojik şekillendirmesi 
altında usulsüz ve hukuksuz 
uygulamalarla korumasız ve 
her türlü ihlale açık. İktidar ve 
başının kendi kutsalı için tah-
rik kriterleri ise sınır tanımıyor. 
Her türlü tahrik, şiddet ve 
baskıya dönüşürken cezasızlık 
politikalarıyla katiller, vahşiler, 
hadsizler meydanlarda alabil-

Ortak Yaşam için Eşit Kabul

“Tekliyor işte çağın çarkına 
okuyan çark 
Ve durdu muydu bir gün bu kör, 
avara kasnak 
Bir zincir yitirenler bir dünya 
kazanacak 
Sen de o dünyadansın sınıfın bil 
safa gel 
Hava döndü işçiden, işçiden 
esiyor yel”*

Ülkemizde temeli çok uzun 
yıllara varan ayrımcılık ve 
kutuplaşma sorunu AKP ik-
tidarında, özellikle de son 
yıllarda derinleşerek yaygın-
laştı. Önceleri sadece inanç 
ve etnik köken üzerinden 
devlet politikalarıyla destek-
lenen ayrımcılık artık örtülü 
değil, iktidarın resmi politi-
kası haline geldi. “Dindar ve 

 

Zeynep ALTIOK AKATLI 
25. ve 26. Dönem  
İzmir Milletvekili
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rinde çok durulması, çok iyi 
düşünülerek adımlar atılması 
gereken böylesi bir dönem-
de ittifak ortaklarının kendi 
partileri için koltuk sayısı ve 
görev dağılımı öncelik olursa, 
birlikteliğin pamuk ipliğiyle 
tutunduğu yerde kalıcı ola-
mayacağını düşünmek yanlış 
olmaz. 

En küçük ortağın öne çıkan 
kimi isimlerinin açıklamala-
rında son günlerde AKP’nin 
zayıflamasıyla birlikte ittifak 
dışında din eksenli bir çıkışla 
tek başına iddia koyma arayış-
ları yer alıyor. Kanımca buna 
en iyi örneklerden biri tarikat 
ve cemaatlerde çocuklara yö-
nelik taciz, tecavüz, şiddet ve 
cinayetlerin artması, gençlerin 
intihar etmesi karşısında olu-
şan çok farklı kesimlerin ortak 
tepkisine kulak vermek yerine 
cemaat yurtlarının kapatılma-
sı talebini “din düşmanlığı” ka-
dar ileri bir noktaya getirerek 
bu yapıların savunulmasıdır. 
Bunu yaparken,“din karşıtlığı” 
suçlamasıyla iktidarın güçlü 
ortağını işaret etmek, etkili 
olunduğu düşünülen kesim-
lerin tartışma zeminine hem 
de geçmişin asılsız referans-
larıyla ve haksız malzemeyle 
servis etmek fırsatçılıktır. Bu 
yaklaşımlar hak, adalet ve 
eşitlik için süslü liberal öner-
meler üreten bazı kimliklerin 
ittifak içinde durduğu yer ve 
belirleyiciliği açısından son 
derece tehlikeli. Elbette hepi-
mizin karşı çıktığı Furkan Vakfı 
üyelerine yönelik şiddeti fırsat 
görerek bu ve benzeri yapılar 
çevresinde dün birlikte olduk-
ları AKP’yi eleştirerek din kar-
deşliği için liman sunmak bir 
strateji değil aslın yansıması 
olabilir sadece. Yani dün ve 
bugün arasında tek fark kimin 

diğince özgür. Sosyal kodlar 
eşliğinde aile içi ya da sınıfsal 
aktarım artık bilinçle bilimden 
ve akıldan uzaklaştırılan eği-
tim politikalarıyla daha geniş 
bir toplumsal kabul için yay-
gınlaştırılıyor.

Ülkemiz tarihi Ermeni kıyı-
mından, mübadeleye, Alevi 
katliamlarından, Kürt linçle-
rine geniş ve acılar listesiyle 
ve aydın cinayetleriyle dolu. 
Ancak artık ötekiler ve ötekilik 
tanımı kadınları, bekarları, 
fakirleri, okur-yazarları, sa-
natçıları, sosyal medya kulla-
nıcılarını, göçmenleri, savaş 
karşıtlarını, barış isteyenleri, 
hukukçuları, akademisyenleri, 
çocukları, içki içenleri ve nice-
lerini içeriyor. Gözüne ilişeni, 
beğenmediğini, sevmediğini 
cezalandırmaktan çekinme-
yen, kendi uygun gördüğü 
cezayı infaz etmekte beis 
görmeyenlerin ortak özelliği 
“kutsal Müslüman kardeşliği”. 
Dürtü de, sebep ve sonuç da 
tartışmasız kabul de koruma 
altında.

Peki nasıl olacak? 
Nasıl bir arada yaşayacağız? 

İlginç bir şekilde gelinen nok-
tada benzemezlerin yakınlaş-
tığını, onları yakınlaştıranın da 
zulmedenden kurtulmak saiki 
olduğunu görüyoruz. Siya-
si güçlenme için koalisyon 
kötülemesi ile tekçi bir rejim 
dayatan iktidarın bu kez de 
konumunu koruyabilmek için 
“tekçi ittifak” oksimoronunda 
kayboluşuna tanıklık ediyo-
ruz. Ya da ediyor muyuz? 

Bildiğim tek şey, herkesin öte-
kileşmesiyle birlikte ötekilerin 
ortaklaştığı. Canı yananların 
çoğalışı yanında ekonomik 
baskıların eşliğinde oluşan 

büyük huzursuzluğun etkisiy-
le başlayan uyanış, farkındalık 
ve yüzleşmeye uygun zemini 
hazırlıyor. Doğru toplumsal 
hamlelerle kalıcı bir dönüşüm 
ve birlikte yaşam kültürü yer-
leştirilmesi için son derece 
olanaklı siyasal zemin hazır. 
Hep birlikte izliyor, anlamaya 
çalışıyor, deneyimliyoruz. 
Zorbalıktan, feodaliteden, 
şeri düzenden kurtulmak için 
muhalefetin ittifak arayışı, ana 
muhalefet çevresinde bir bir-
liktelikle iktidara karşı seçim 
hazırlığı içinde. Ancak ‘öte-
kilerin ittifakı’ henüz öteden 
beri ötekileştirilen halkları 
içermiyor, şu ya da bu sebeple 
kapsayamıyor. Hem de aynı 
alışkanlıklar nedeniyle. Tarih-
sel ve toplumsal yaşanmış-
lıkların karşısında öğretilmiş 
propaganda ya da belirleyici 
ve güçlü olanın tabularıyla iyi-
leştirme mümkün olabilir mi? 

6 partinin ittifakıyla gelecek 
olan kurtuluş umudu için 
sebep çok. Mevcuttan kurtul-
manın hastalık halinde ateş 
düşürmekle başlamak gibi en 
azından öncelik olarak kabul 
edilmesini yadırgamıyorum. 
Ancak henüz ortada ne ilaç 
ne tedavi gözüküyor. Doğru 
adımlar için yolda iyileşmek 
yerine aşıyla ve korunarak 
yola çıkmak, çok daha sağlam 
olmak için büyük fırsat var-
ken, görmezden gelinenler, 
öncelik bulmayanlar endi-
şelendiriyor beni. Üçüncü 
bir ittifakın başarı sağlaması 
mevcut seçim sisteminde bile 
matematik anlamda sonuç 
sağlamaktan uzak, belki iyi 
niyetli bir yaklaşımken; bü-
yük ve daha güçlü olduğu 
varsayılan ittifakın, iktidarın 
yeni seçim yasasıyla boğulma 
olasılığı karşımıza geldi. Üze-
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lerini görmek için çok önemli 
bu girişime emek verenleri 
kutlamak gerekli. Araştırma, 
önümüze çarpıcı bazı veriler 
sunuyor. Benim özellikle takip 
ettiğim, üzerinde durduğum 
bellek ve yüzleşme ihtiyacına 
ilişkin önemli bir saptama, 
toplumun travmalarının gayet 
bilincinde olduğu ve mevcut 
iktidarın, otoritenin travmalar 
üzerinden kutuplaştırmayı 
bir fırsat alanı olarak tanım-
layarak cemaatler, örgütler 
üzerinden şekillendirirken 
kimlikleri radikalleştirmek için 
kullanması. Ancak bu araştır-
ma raporunu incelediğimizde, 
geçmiş verilerle de kıyasla 
değişim ihtiyacının somutlaş-
tığını görüyoruz. Toplumun 
ihtiyacı ve isteği çarpıcı ve-
rilerle karşımıza geliyor. Bu 
noktada kanımca önemli olan 

bu metinde laiklik kavramı-
nın eksikliği, kadın haklarının 
korunmasına ilişkin somut 
yaptırımlar tanımlanmayışı, 
giderek derinleşen temel hak 
ihlalleri ve sistem karşısında 
çözüm sunacak somut mad-
deler bulunmayışı aşılması ve 
gelişmesi gereken başlıklar 
olarak karşımızda öylece du-
ruyor.   

Uzun zamandır toplumun 
siyasetçilerin önünde oldu-
ğunu, daha cesur ve hazır 
olduğunu düşünüyordum. 
BAYETAV tarafından yaptırılan 
“Türkiye’de Bir Arada Yaşarız 
Araştırması” sonuçlarını ince-
lediğimde, bu görüşümün te-
melsiz olmadığını saptıyorum. 
Bir arada yaşama potansiyeli-
ni ölçmek ve iktidarın kutup-
laştırma politikalarının etki-

kiminle yan yana durduğuysa, 
kutuplaşmaya panzehir bul-
maktan çok uzağız.

Birbirinden çok farklı ke-
simlerden oy alan partilerin 
özveriyle bir arada tuttuğu, 
toplumda umut yaratan 
oluşumun sağlamayı amaç-
ladığı fayda ve sonuç için ön 
koşul, samimiyet ve cesaret 
olmalı. Herkes en önce kendi 
özeleştirisi ve dönüşümü için 
elini taşın altına koyabilme-
lidir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
“helalleşme” tanımıyla or-
taya koyduğu samimiyeti 
ittifak partisi liderlerinin de 
taşıdığını ortak yayınlanan 
mutabakat metninde yer alan 
taahhütlerde görüyoruz. Yine 
de seçim yasası ve güçlendiril-
miş parlamenter sistem adına 
çok önemli maddeler içeren 



29

   SOSYAL DEMOKRAT

yönelik çekince ve endişeler 
aşılabilir.  Böyle bir ortak ya-
şam mutabakat metni için 
mevcut ittifak içinde yer alma-
yan/alamayan siyasi partilerin 
de katılımının sağlanması, 
geleceği kurarken önemli bir 
kazanım olacaktır. Hatta bu 
metin için bir araya gelecek 
ekibin siyasi parti temsilcileri 
yerine ön adım olarak her 
partinin ideolojik yaklaşımını,  
düşüncelerini temsil edecek 
kamuoyunda karşılık bulacak 
isimlerden oluşan bir kurul ile 
hazırlanması; ikinci aşamada 
tüm parti liderlerinin kabulüy-
le ortak bir kamuoyu sunumu 
düşünülebilir. İzlenecek yol 
nasılsa bulunur.Önemli olan 
baskının, yokluğun, yoksullu-
ğun, ezilmişliğin aşılacağı bir 
ortaklaşmayla gelişen ortak 
umudun boşa düşmeyeceği 
bir yenilenme, tazelenme için 
silkinerek siyasetin de şab-
lonlarını zorlayabilmek. Dilini 
değiştirebilmek. En başta işçi-
yi, emekçiyi, ezileni önceleyen 
bir siyasi anlayışı mümkün 
olan en geniş kabulle yerleş-
tirebilmek için böyle bir ortak 
yaşam, ortak hak ve eşitlik 
mutabakatının vazgeçilmez 
olduğuna inanıyorum. Yüzü-
müzü esen yele dönsek gerisi 
anlayış, kavrayış ve eylemle 
gelecek.

“Senlik-benlik bitip de kuruldu 
muydu bizlik 
Asgari ücret değil, hür ve gün-
lük güneşlik 
Bir Türkiye olacak aldığın son 
gündelik 
Halk kalacak geride bitince bu 
zalim sel 
Hava döndü,işçiden, işçiden 
esiyor yel”*

*Can Yücel / İşçi Marşı

bırakıp soluduğumuz hava, 
içtiğimiz su ortak meselemiz 
olmalıdır diyenlerin oranı 
%93.

Toplum, deneyimleriyle 
yorgun ve iktidarın yaklaşı-
mıyla bezgin ve değişime 
hazır görünüyor. Şu halde 
her şeye rağmen bir arada 
yaşamak için kabul ve huzurlu 
bir ortam için daha cesaretli 
adımlar atarak bir toplumsal 
mutabakat metni üzerinde de 
çalışılmalı. Dilini kimsenin ma-
hallesinden almayan, samimi 
ve tamamen kadim gelenek-
lerden, insancıl duygulardan, 
kültürel alış verişlerden besle-
nen bir yaklaşımla buluşmayı, 
“hellalleşmeyi”, barışmayı, 
iyileşmeyi sağlayacak somut 
bir metin toplumda karşılık 
bulabilecek gibi görünüyor. 
Ortak ihtiyaçları önceleye-
rek ortaklaşmayı sağlamak 
gerekli. Çözüm için ortak 
taleplerin netleşmesi önemli; 
ancak bunu somut ihtiyaçlar 
yanında kimlik, duruş, temsil, 
aidiyet duygusunu da içeren 
duygusal taleplerle de şekil-
lendirerek insanları birbirine 
yaklaştırmak ve en önemlisi 
de başkalarının acılarını trav-
malarını kavrayarak ön yargı-
ları gidermek mümkün. 

Bu adımın siyasetle beslen-
mesiyle de sonuç alırken kalıcı 
olabilecek adımlar için de 
öncü ve belirleyici bir başlan-
gıç sağlanmış olur. Güçlendi-
rilmiş parlamenter sistemin 
kuruluşu aşamasında koruyu-
cu ve iyileştirici anayasa mad-
deleri tanımlanması umudun 
ötesine geçen bir gerçeklik 
olacaktır. Böylece geçmişin 
mütemmim cüzü olmasından 
endişe edilen (MC hükümeti 
deneyimi gibi…) aynı trav-
maların yeniden yaşanmasına 

bu ihtiyacı görerek bunun 
yaşamın içine aktarılmasını, 
tutum olarak somutlaşmasını 
sağlayıcı adımları atmak.

Örnek veriler 

Devletin tüm kimliklere eşit 
yaklaşması gerektiğini savu-
nanlar %94. 

‘Sadece kendimize benzeyen-
lerle beraber yaşamadığımı-
zın farkına varmamız gerekir’ 
diyenlerin oranı %87. 

“Kürtler’in anadillerinde eği-
tim alamamalarının bir insan 
hakları sorunu olduğunu dü-
şünenlerin oranı %52. 

Her şeye rağmen birlikte 
yaşamak için çaba sarf eden 
insanlar var diyenler %91. 

Siyasi kavgaları bir kenara 
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T ğü daha büyük bir soru işare-
tine dönüşüyor. Bu yazı,  İVME 
Hareketi’nin “İklim Krizine Kar-
şı Yeşil Adil Dönüşüm: Türkiye 
için Politika Önerileri” rapo-
rundan hareketle fosil enerji 
konusunu irdelemektedir.

Fosil yakıtların gerçek 
bedeli

Fosil yakıt kullanılarak üretilen 
enerjinin topluma ödettiği 
bedelin ne denli ağır olduğu 
her geçen gün daha da netlik 
kazanıyor. İklim değişikliği bu 
bedellerin en önemlisi ve teh-
likelisi olsa da, iklim gerçekliği 
dışında da fosil yakıtları bı-
rakmak için birçok sebebimiz 
var. Bunlardan birincisi, bu 
yakıtların toplum sağlığına 
verdiği zarar. Örneğin Türki-

Siyah ve Kirli Fosilden Yeşil ve Adil Geleceğe: 
Türkiye İçin Yeni Bir Enerji Vizyonu

Türkiye’nin enerji güvenliği 
sorunu, evimizdeki kalorifer-
den bindiğimiz otobüse, iş 
yerimizdeki buzdolabından 
fabrikada üretilen salçaya ka-
dar her sektöre, her ürüne, her 
bireye dokunuyor. Enerjide 
dışa bağımlılığımızın yarattığı 
iç sorunların yanında bağımlı 
olduğumuz ülkelerin zayıf 
insan hakları karnesini de göz 
önüne almamız kaçınılmaz. 
Tüm bu sıkıntıların yanı sıra, 
ithal ettiğimiz kömür, petrol 
ve doğalgazın iklim değişikli-
ği ve çevre kirliliğindeki rolü 
ve bunların Türkiye’de sebep 
olduğu ve olacağı birçok yıkıcı 
sorunun varlığı da bilinmekte. 
Bu tabloya baktığımızda Tür-
kiye’nin neden mevcut fosil 
enerji politikalarını sürdürdü-
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savaşları beslemek için ya da 
kendi vatandaşlarını temel 
insan haklarından mahrum 
bırakmak için kullanılmak-
ta. Bu iki ahlaki sorunu göz 
önüne aldığımızda, fosil yakıt 
yakmanın vicdani yükünün de 
taşıyamayacağımız kadar ağır 
olduğunu görüyoruz.

Yeşil ve adil geleceği 
kurgulamak

Neyse ki bu yolda devam 
etmek zorunda değiliz. Yenile-
nebilir enerji, özellikle güneş 
ve rüzgar, son yıllarda epeyce 
ucuzladı ve yaygınlaştı. Birçok 
ülke yenilenebilir enerji kapa-
sitesinin kurulmasına büyük 
yatırımlar yapıyor ve fosil 
yakıtlardan uzaklaşmak için 
gerekli politikaları devreye so-
kuyor. Türkiye’nin de bu yeşil 
dönüşümün bir parçası olarak 
elde edeceği birçok kazanım 
mevcut. Örneğin eğer Türki-
ye’de fosil yakıt ödenekleri 
kaldırılır ve fosil yakıtların top-
luma gerçek bedelini temsil 
eden vergiler getirilirse, her 
yıl hava kirliliğine bağlı olarak 
gerçekleşen 29.000’e yakın 
erken ölümün 21.000’den 
fazlası –yani yaklaşık %74 
kadarı- önlenebilir. Güneş ve 
rüzgar sektörlerinin büyüme 
seviyesine göre, yenilenebilir 
enerji sektöründe önümüz-
deki 10 yıl içerisinde büyük 
çoğunluğu ortak ve yüksek 
beceri gerektirecek 200 bine 
yakın iş yaratılabilir. Enerji 
kaynaklı cari açık kapatılabi-
lir, enerjinin ucuzlamasıyla 
ekonominin üzerindeki baskı 
hafifletilebilir. Sıradan vatan-
daşların çatılarını, bahçele-
rini, tarlalarını minik güneş 
santrallerine dönüştürerek 
ülke çapında enerji güvenliği 
güçlendirilebilir, enerji üretimi 
artarken birçok vatandaş için 

Türkiye’nin cari açığını ciddi 
oranlarda büyütmekte. Örne-
ğin 2013-2020 yılları arasında 
toplam cari açık 242 milyar 
dolarken; elektrik, ısınma ve 
ulaşım kökenli net enerji itha-
latı 282 milyar doları aştı. Yani 
Türkiye enerjide dışa bağımlı 
olmasaydı, cari açığımız bu 
kadar büyümeyebilirdi; hatta 
cari fazla bile verebilirdik. 
Türkiye’nin fosil yakıt bağım-
lılığından kaynaklanan so-
runlar bu kadar aşikarken ve 
bunlar ekonomimizi bu denli 
felç edebiliyorken, ülkemizin 
enerji geleceğini fosil yakıtlar-
da aramanın mantığa sığan 
hiçbir yanı yoktur.

Sağlık ve ekonomik kalkınma 
sorunlarının yanında, fosil 
yakıt tüketimi iki önemli ahla-
ki sorunu da ortaya çıkarıyor. 
İlki, fosil yakıtlara yatırım 
yapmaya devam ettiğimiz her 
gün iklim değişikliğinin git-
tikçe ağırlaşan yıkıcı etkilerini 
çocuklarımıza -hatta kendi 
geleceğimize- miras olarak 
bırakmayı seçiyoruz. Gelece-
ğe miras bıraktığımız bu Tür-
kiye, birçok açıdan yaşanması 
oldukça zor bir yer olacak. 
Şiddetli ve uzun kuraklıklar, 
bu kuraklıklardan kaynaklı su 
ve gıda sorunları, kaybedilmiş 
biyoçeşitlilik, şiddetlenen ve 
artan orman yangınları, ani 
sel baskınları, aşırı sıcak dal-
gaları bu zorluklardan sadece 
birkaçı. İkinci olarak, Türki-
ye’ye fosil yakıt arzını sağla-
yan birçok ülke insan haklarını 
hiçe sayan otoriterler tarafın-
dan yönetilmekte. Bu ülkele-
rin fosil yakıtlardan elde et-
tiği gelirse, Rusya örneğinde 
görüldüğü gibi, ya halkından 
çalan politikacı ve oligarkların 
ceplerini doldurmak için ya 
haksız, acımasız ve gereksiz 

ye’de kömürlü termik santral-
ler, 2019 yılında 5.000’e yakın 
erken ölüme neden oldu. 
Bunun yanında kömürün 
neden olduğu sağlık sorun-
ları, Türkiye’nin senelik sağlık 
giderlerinin %13-%27’sine 
denk düşen 2,9-5,9 milyar 
avro oluşturmakta. Kömürün 
yanında doğalgazın, benzin 
ve mazotun da şehir içindeki 
hava kalitesine olumsuz etki-
leri bir hayli büyük. Özellikle 
İstanbul ve Ankara’daki hava 
kirliliği değerleri, kabul edi-
lebilir eşik değerlerinin kat 
kat üstünde ve bu şehirlerde 
yaşayanların yaşam kalitesini 
ciddi ölçüde düşürmekte. Fo-
sil yakıtlara bağlı sağlık sorun-
larının neden olduğu toplam 
ekonomik zararsa her yıl 11 
milyar avroya varmakta. Bu 
giderler, fosil yakıtlara ayrılan 
yıllık 1,9 milyar dolarlık teşvik-
lerin birkaç katından fazlasına 
denk düşüyor.

Sağlık sorunlarının yanında, 
fosil yakıtlar Türkiye’deki eko-
nomik krizi derinleştirmeye 
devam ediyor ve enerji politi-
kalarımızı değiştirmediğimiz 
sürece de devam edecek. 
Örneğin kömür santrali işlet-
mecileri, yükselen ithal kömür 
fiyatları sebebiyle santrallerini 
kapatmaya başladı ve elektrik 
fiyatlarının arttırılmasını talep 
etti. Doğalgazın pahalılığı 
sebebiyle doğalgaz santralle-
rinde de üretim durduruldu. 
Rusya’nın Ukrayna’yı istilasını 
takiben petrol fiyatları eşi 
benzeri görülmemiş seviyele-
re ulaştı. Hükümetin bunlara 
çözümüyse, sanayideki elekt-
rik kullanımını kısıtlayarak 
zaten kontrolden çıkan enflas-
yon yangınına adeta körükle 
gitmek oldu. Tüm bunlara 
ek olarak fosil yakıt ithalatı 
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şebekeye entegrasyonunun 
sağlanması için gerekli yatı-
rımlar yapılmalıdır. Elektrik 
depolama teknolojilerine 
yatırımlar artırılmalı, ihtiyaç 
fazlası üretilen elektrik ihti-
yaç duyulacak zamanlar için 
hem hanesel hem de ticari 
elektrik depolama sistemle-
rinde depolanmalıdır.

Yenilenebilir enerji kay-
naklarının artırılmasının 
yanı sıra, bu kaynaklar için 
ihtiyaç duyulan ekipmanla-
rın da üretimi yerlileşmeli-
dir. Rüzgar türbinleri, güneş 
panelleri ve pillerin üretimi 
için devlet teşvikleri sunul-
malıdır. Bu alanda yatırım 
yapmak isteyenler, eko-
nomisi fosil yakıta bağımlı 

Güneş ve rüzgar ener-
ji kapasiteleri büyük bir 
hızla genişletilmeli, fosil 
yakıtlara ayrılan ödenekler 
yenilenebilir enerjiye yön-
lendirilmelidir. Binalara, 
bahçelere ve boş arazilere 
güneş panellerinin kurul-
ması bireylere ödenekler ve 
kredi kolaylıklarıyla teşvik 
edilmelidir. Kendi mülkün-
de yenilenebilir elektrik 
üretenlerin, ihtiyaç fazlası 
elektriği şebekeye satması 
kolaylaştırılmalıdır. Özellikle 
düşük gelir gruplarının bu 
programlara katılması için 
çaba gösterilmeli, kolaylık 
sağlanmalıdır.

Dağıtık ve küçük çaplı 
elektrik üretim sistemlerinin 

bir ek gelir kaynağı yaratılabi-
lir. Türkiye dış politikada öz-
gürleşerek otoriter devletlerin 
boyunduruğundan çıkabilir.

Türkiye’nin siyah fosillerden 
kurtulup yeşil ve adil bir gele-
cek kurgulaması için uygula-
nabilecek birçok politika var. 
Bunların arasından, elektrik 
sektörüne odaklanan politika-
lar şu şekilde listelenebilir:

Kömürden 2030 yılında, 
doğalgazdan 2035 yılında 
tamamen çıkabilmek için 
plan hazırlanmalıdır. Özel-
likle en verimsiz ve kirletici 
santrallerden başlanarak, 
yenilenebilir enerji kapasite-
si devreye sokuldukça fosil 
yakıt santralleri sırayla kapa-
tılmalıdır.
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araç şarj istasyonlarının ku-
rulması için finansal destek 
ve vergi kolaylığı sağlanma-
lıdır.

Şehirlerde ulaşım, yeşil 
ve adil bir bakış açısıyla, 
yayaların ve bisikletlilerin 
ihtiyaçlarını önceliklendire-
rek yeniden planlanmalıdır. 
Bisiklet ve elektrikli bisiklet 
gibi ulaşım çözümleri yay-
gınlaştırılmalı, yürümek 
şehirlerde bir ulaşım yön-
temi olarak görülmeli ve 
kolaylaştırılmalıdır. Yayaların 
ve bisikletlilerin kendilerini 
daha güvende hissetmesi 
sağlanmalıdır.

Burada listelenen öneriler 
elbette bir günde hayata geçi-
rilemez. Bu politikaların hep-
sinin, paydaşlarla iletişim ku-
rarak, demokratik bir şekilde 
ve en savunmasız grupların 
ihtiyaçları önceliklendirilerek 
geliştirilmesi karar vericilerin 
görevi olmalıdır. Ayrıca, elbet-
te elektrik sektörü ve kara ula-
şımının yanında hava ve deniz 
ulaşımı, ağır metal, çimento 
gibi diğer yoğun emisyonlu 
sektörlerin de karbonsuzlaş-
tırılması için planlama yapıl-
malıdır. Birçok karar verici bu 
listeye bakarak yeşil ve adil bir 
gelecek kurgulamanın ne ka-
dar maliyetli olacağını, hatta 
imkansız bir proje olduğunu 
düşünebilir. Bu noktada, fosil 
yakıt kullanımının bedelini 
de göz önünde bulundurarak 
şunu söyleyebilirim: Siyah 
ve kirli bir geleceğin ağır be-
delleriyle karşılaştırıldığında, 
yeşil ve adil bir gelecek inşa 
etmek bizim ülkemize yapa-
cağımız en önemli, anlamlı ve 
verimli yatırım olacaktır.

ve fosil yakıt santrallerinin 
kapanmasından en çok et-
kilenecek bölgelere yönlen-
dirilmeli, işe alımlarda yerel 
halka öncelik tanımalıdır.

Daha önce fosil yakıt sek-
töründe çalışmış olanların 
geride bırakılmaması için, 
özellikle ekonomisi fosil 
yakıtlara dayanan bölge-
lerde ekonomik sektörlerin 
çeşitliliği artırılmalı, ücretsiz 
meslek eğitimleri sağlanma-
lı ve fosil yakıt sektöründe 
çalışmış olanlara yatırım ve 
iş imkanlarında öncelik sağ-
lanmalıdır.

Yeni inşa edilecek bina-
larda enerji verimliliği ve 
yalıtım standartları yüksel-
tilmeli, bu binalar doğalgaz 
kullanmamalı ve %100 
elektrikli olmalıdır.

Türkiye’nin yeşil gelecek pla-
nının bir parçası olarak kara 
ulaşımının da fosil yakıtlardan 
arındırılması gerekiyor. Bunun 
için uygulanabilecek politika-
lar şu şekilde listelenebilir:

İçten yanmalı motorlu 
araçlar için yakıt standardı 
uygulanmalı ve düşük ve-
rimli araçların vergisi artırıl-
malıdır. İçten yanmalı mo-
torlu araçlar 2035’e kadar 
aşamalı olarak tedarikten 
kaldırılmalı ve tüm yeni araç 
modellerinin sıfır emisyonlu 
olması zorunlu tutulmalıdır.

Yerli elektrikli araç üretimi 
desteklenmeli, yerli otomo-
bil üreticilerinin elektrikli 
araç üretmesi teşvik edilme-
lidir. Elektrikli araç üretim 
kapasitesinin büyütülmesi 
için finansal araçlar geliştiril-
meli, bu alandaki girişimci-
ler desteklenmelidir.

Elektrikli araçların her 
bütçeye uygun modelleri-
nin piyasada bulunmasına 
dikkat edilmelidir. Düşük 
gelir gruplarının da elektrikli 
araç sahibi olabilmesi için 
bu gruplara özel vergi indi-
rimleri sağlanmalı, verimsiz 
benzinli ve mazotlu araçları-
nı elektrikli modellerle takas 
etme imkanı sunulmalıdır.

Belediyelerin toplu taşıma 
filolarındaki benzinli araçlar, 
elektrikli veya hidrojenli 
modellerle değiştirilmeli-
dir. Lojistik endüstrisindeki 
kamyon, tır ve diğer ağır 
vasıta filolarının hidrojen 
gibi alternatif ve karbonsuz 
yakıt kaynaklarına geçmesi 
desteklenmelidir.

Toplu taşıma ve uzun yol 
taşımacılığının karbonsuz-
laşmasının desteklenmesi 
için hidrojen altyapısı kurul-
malıdır. Hidrojen altyapısına 
sağlanan hidrojenin yeşil 
olması (yani %100 yenile-
nebilir enerjiden üretilmesi) 
zorunlu tutulmalıdır.

Şehirlerdeki elektrikli araç 
şarj istasyonlarının sayıları 
artırılmalıdır. Belediye oto-
parklarına daha fazla şarj 
istasyonu kurulmalı, istas-
yonları kullanan elektrikli 
araçlara indirim sağlanmalı-
dır. Yeni inşa edilen ve ünite 
sayısı belli bir değerin üs-
tündeki yerleşim yerlerinin 
garajlarında tüm sakinlerin 
ihtiyacını karşılayacak sayı-
da şarj istasyonu kurulması 
zorunlu tutulmalıdır. Yeni 
inşa edilen büyük ticari bi-
nalarda da günlük ziyaretçi 
sayısına göre şarj istasyonu 
kurulması zorunlu tutulma-
lıdır. Eski binalarda elektrikli 
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E İnsanlığın doğa üzerindeki 
yıkıcı etkisi uzun zamandır 
belirli bir politik hattın savu-
nageldiği bir görüş olarak 
tartışılıyordu. Son olarak 
IPCC’nin (1999’de kurulan BM 
Hükümetlerarası İklim Deği-
şikliği Paneli) yayınladığı 6. 
Değerlendirme Raporu’nda, 
daha önceki raporlarda çeki-
nilerek değinilen yerküredeki 
ısınmanın insan kaynaklı 
olduğu olgusu temel bir sav 
olarak sunuluyor. Raporda, 
geri dönüşü mümkün olma-
yan etkiler yaratacak, yerkü-
renin hepsinde insan kaynaklı 
1,5 °C ‘lik ısınma olasılığının 
yaratacağı etkinin çok daha 
erken görülmesinin kuvvetli 
olasılığından bahsediliyor. 
Bu etkiyle gıda güvenliğinin, 

Yeşil Adil Dönüşümü 
Tartışmaya Başlamadan Önce

Ekoloji ve iklim krizi karşısın-
da Yeni Yeşil Mutabakat, ana 
akım siyasetin gündemine 
oturdu. Dünyanın karşılaştığı 
bu hayati krizden dolayı ya-
şanması zorunlu olan dönü-
şüm için özellikle hükümetler 
ve piyasa aktörleri harekete 
geçtiklerini göstermek için 
“yeşil” aktivitelere veya 
kampanyalara sarıldılar. Bu 
dönüşüm yaşanacaksa, ger-
çekten yeryüzünü kurtarmayı 
başarabilmek için adil bir 
dönüşüme neden gerek var? 
Bu yazıda adil bir dönüşümün 
olmadığı durumda karşıla-
şabileceklerimizi anlatırken 
aslında varacağımız noktanın 
“ertelenmiş bir başka felaket” 
olacağını anlatacağım.

 

Anıl Kemal AKTAŞ 
İvme Hareketi Kurucusu
anilkemalaktas@gmail.com
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yat kurgusu ve refah anlayışı 
için “cömert” bütçelere ihtiya-
cımız var.  
 
Kamu kimin için var? 
 
OECD üyesi ülkelerinin oluş-
turduğu Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın İcra Direktörü Fatih 
Birol, Dünya Ekonomik Foru-
mu için verdiği bir demeçte, 
önümüzdeki dönemde olu-
şacak emisyon artışlarının 
önemli bir kısmının gelişmek-
te olan ülkelere ait olacağını 
tahmin ediyor. Ancak temiz 
enerji yatırımlarının sadece 
%20’lik kısmının bu ülkelere 
yönelik olacağı da Fatih Bi-
rol tarafından yapılan diğer 
bir tahmin.3 Bu anlamda, 
gelişmiş ülkelerin ilk yatırım 
maliyetleri gibi kalemlerde fi-
nansman yardımı sağlamaları 
gerektiğini ayrıca belirtiyor ve 
ekliyor: “Her şeyi piyasalara 
bırakırsak hedeflerimize ulaş-
mak için en ufak bir şansımız 
kalmayacak. Hükümetler bu-
rada sürücü koltuğunda”. 4

Peki aslında hükümet, yargı, 
kolluk ve idare ne durumda 
diye dönüp baktığımızda ne 
görüyoruz? Bütün dünyada 
yaşanan dönüşümler bize ne 
gösteriyor? Hükümetler, ha-
rekete geçerken artık sadece 
kendi doğru bildiklerinin so-
runsuz şekilde uygulanması 
için rıza üretmeye çabalıyor. 
Hemen bütün seviyelerde bu 
vurdumduymazlığı görebili-
yoruz. 2021 Birleşmiş Milletler 

3 ‘COP26: IEA chief Fatih Birol 
talksenergyandclimatechange on 
theRadio Davos podcast’ – World 
Economic Forum  
https://www.weforum.org/
agenda/2021/10/cop26-energy-
climate-radio-davos-podcast/
4 A.g.e

aracalığıyla tanımlanmaya 
çalışılan bir ilke. Bu ilkenin 
tanınması ve geçerlilik ka-
zanması, ciddi bir mücadele 
alanına dönüşmek üzere. 
Kapitalist merkezi oluşturan 
ülkeler kendi faaliyetlerinin 
sonucunda önemli ölçüde za-
rar görecek ülkelerin varoluş-
sal faaliyetleri için bile gerekli 
olan tazminatları ödemeyi is-
temiyorlar. Dünyada -bilinen- 
askeri harcamalar 2020 yılı 
için 2 trilyon dolar seviyesine 
erişmiş durumda. 1 Buna kar-
şılık Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı verilerine göre, yeni 
iklim şartlarına uyum prog-
ramları ve zararlardan ötürü 
oluşacak kayıpları karşılamak 
üzere yıllık ihtiyaç duyulan 
miktar 140 ile 300 milyar do-
lar arasında değişiyor.2 Yine 
aynı araştırmalara göre 2050 
sonuna doğru 280 ile 500 mil-
yar dolar arasında bir miktara 
ihtiyaç duyulacak. Bütün bu 
tutarları hesaplarken doğal 
olayların gelişme aşamasında 
birbirini tetikleyebileceğini, 
mesela bir sel felaketinden 
sonra tarım arazilerinin kulla-
nımdan çıkabileceğini, ama 
yeni bir doğal yaşam alanını 
oluşturmaya başlayabilece-
ğini hesaba katmalıyız. Bu 
sebeple olaylara çok katmanlı 
cevaplar verebilecek politika 
uygulamalarına, yeni bir ha-
1 ‘Countrieswiththehighestmili-
taryspendingworldwide in 2020’ 
- Statista
https://www.statista.com/statis-
tics/262742/countries-with-the-high-
est-military-spending/
2‘Dramatic’ boostneeded 
in climateadaptation: UN 
environmentagency’ - United Nations
https://news.un.org/en/stor-
y/2021/11/1104852#:~:text=C-
lose%20the%20gap&text=In%20
2019%2C%20these%20nations%20
received,and%20adaptation%20plan-
ning%20and%20implementation.

üretime ilişkin ekolojik im-
kanların uğrayacağı tahribatla 
oluşacak küresel gıda krizi 
sebebiyle tehdit altında oldu-
ğuna değiniliyor. Dünyanın 
farklı yerlerinde tarımsal üre-
timin sonlanacağı bir durum-
la birlikte, ekolojik ve iklime 
bağlı olaylarda oluşan etkinin 
başka değişimleri tetikleyebi-
leceği vakalar üzerinden kara-
sal türlerin yok olma riski çok 
yükselecektir. Biyolojik çeşit-
liliğin azalması bütün bu ka-
yıplara sebebiyet veren insanı 
da acı şekilde etkileyebilir ve 
bu etkiler göç olaylarından 
sıcaklığa ve ekolojik yıkıma 
bağlı hayat kayıplarına kadar 
genişleyebilir. 

Faturayı kim ödeyecek?

Böylesine riskli senaryola-
rın mevcudiyetinde küresel 
sıcaklığın daha da arttığı 
durumların yaratacağı zin-
cirleme ekolojik felaketleri 
ayrıca konuşmamız gerekiyor. 
Altyapı imkanlarının hemen 
hemen hiçbir karşılık vereme-
yeceği büyük olaylar karşı-
sında yeniden yapılanmamız 
gerekiyor. Bu yapılanmanın 
artık bir paradigma değişik-
liği üzerinden gerçekleşmesi 
gerekirken, aslında kapitalist 
örgünün iki farklı ancak iç içe 
geçmiş çıkmazı ile karşılaşı-
yoruz. Dünyamızı nasıl kurta-
racağız ve bunun için yapma-
mız gerekenler neler? 

Kayıp ve zarar ilkesi; geri kal-
mış ve kalkınmakta olan ül-
kelerin iklim değişikliğinden 
görecekleri zararları azaltmak 
için gerekirse tazminat meka-
nizmaları ile desteklenmesini 
öngören ve hukuki sorumlu-
luk üzerinden Birleşmiş Mil-
letler metinleri ve kurumları 
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“bürokratik” sürecin yargıya 
taşınması ile 2015 yılına gel-
diğimizde ülke gündemine 
oturan bir çevre mücadele-
sine de tanık olduk. Ceratte-
pe’de aslında bütün bir kenti 
yok edebilecek “ekonomik 
çıkarlar” için enstrüman ha-
line getirilmiş ÇED raporları 
üzerinden yargının yetkisinin 
siyasi genelgeler ile tasfiye 
edilişini de tecrübe ettik. 
Artvin’de yargı aşamasının en 
kritik döneminde değiştirilen 
ve hatta görev değişiklikleri-
ne uğrayan mahkeme heyet-
lerini, yargı süreçleriyle uzak-
tan yakından alakalı olmayan 
usul hatalarını ve sonunda da 
üst mahkemelerin çelişkili ka-
rarları ile nihayetine vardırılan 
bir kompozisyonu gördük. 
Bugün Cerattepe’de mücade-
le hala devam ediyor. İlk de-
rece mahkemeler ile başlayıp 

arasındaki ilişkiyi şöyle tanım-
lamıştı: “En sevmediğim konu 
da şu yatırımcılara zorluk 
çıkaran mevzuat ya da bü-
rokrasidir. Hep beraber kavga 
edelim, bürokrasiyi alaşağı 
ederiz, arkamızda cumhur-
başkanımız var rahat olun, 
mevzuatı da değiştiririz.” 5 As-
lında bu açıklamanın çok yeni 
bir aşamaya işaret etmediğini 
biliyor olmamız gerekir. Sade-
ce madencilik faaliyetlerine 
ilişkin yirmiden fazla kanun 
değişikliği yapıldığını da gör-
dük. Cerattepe’deyalnızca bir 
kentin değil bütün bir yaşam 
alanının tehdit altına alınaca-
ğı madencilik çalışmalarına 
dönük 2012 yılında başlayan 
5 ‘Nebati yabancılara verdi coşkuyu: 
Erdoğan arkamızda, bürokrasiyi 
alaşağı ederiz’ – Diken
https://www.diken.com.tr/nebati-
yabancilara-verdi-coskuyu-erdogan-
arkamizda-burokrasiyi-alasagi-
ederiz/

İklim Değişikliği Konferansı 
COP 26’da ihtiyaç duyulan 
topyekün önlemlerin alınma-
ması da yine başka bir örnek. 
Fosil yakıt endüstrisindeki 
şirketler için lobicilik yapan 
toplam delege sayısı bu kon-
feransa katılan herhangi bir 
ülkenin delege sayısından 
daha fazlaydı. Aslında artık 
kapımızın önüne kadar gel-
miş olan ekoloji ve iklim krizi-
nin görülmemesi bu durumla 
alakalı. Yaşamın devamlılığını 
nasıl sağlayacağımız sorusu-
na hep birlikte cevap verme-
diğimizi artık biliyoruz. Kimin 
hangi kararları nasıl etkile-
diğini gerçekten bilebiliyor 
olmalıyız. 

Nurettin Nebati, Mart 2022’de 
Fransa’da yapılan bir toplan-
tıda, yabancı yatırımcılara 
dönük olarak yaptığı konuş-
masında devlet ile piyasalar 
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cekte büyük yıkımların önüne 
geçmemiz mümkün. 

Elimizde var olan kamu ta-
hayyülü, aslında birbirini 
besleyen iki ayrı bütünden 
oluşuyor. Yönetilen ve yöne-
ten kesimlerin karşı karşıya 
kaldığımız sorunlara ilişkin 
yaklaşımları çok farklı değil. 
Büyük kalabalıklar tarihsel 
birikim içerisinde devasala-
şan problemler karşısında. 
Buradan hareketle yeryüzünü 
insanın yıkıcılığından kurta-
rırken sorumluluğun doğru 
dağıtıldığı, Yeşil Adil Dönü-
şüm için toplumsal bilincin 
demokratik olarak karşılıklılık 
içinde inşa edildiği bir pratiği 
harekete geçirebilmeliyiz.  

Bütün bu anlatılanların kar-
şısında gerçek bir dönüşüme 
ihtiyacımız var. Yeşil Adil Dö-
nüşüm,olağanüstü sömürü 
ile beslenen neo-liberal aksın 
içerisindekimega-şirketler, 
sermaye ve yağmalanmış de-
mokratik düzlemin yürütücü-
sü devlet aygıtının karşısına 
küresel seviyede ekolojist, 
eşitlikçi ve hak temelli bir de-
ğişimi koymalıyız. 

İklim ve ekoloji krizi ile bir-
likte teknolojinin merkeze 
kaydığı üretim ilişkilerinde 
kabiliyet, adaptasyon ve 
dönüşümü yeni bir refah ger-
çeği ile birlikte kavramalıyız. 
Büyümenin değil yaşamı her-
kes için fayda sağlayacak bi-
çimde devam ettirmenin esas 
olduğu yeni bir paradigmada 
buluşmalıyız. Yeni kabiliyetle-
rin kazanıldığı ekonomi politi-
kası, aslında uyumlu ve dışşal 
olmayan bir üretim modelini 
öncelemeli. Zorunlu tevazu 
ya da gönüllü vazgeçiş! Tercih 
zamanı geldi de geçiyor. 

öne süremeyiz. Ancak mega 
şirketlerin veya en deneyimli 
siyasilerin hangisinin değer, 
fayda ve kayıp hesabını en 
doğru şekilde yapacağına 
güveniyoruz? Doğayı etkile-
yecek bir faaliyetin sonucun-
da yok olacak bir türe değer 
biçerken “piyasa dinamikle-
rinin” doğadaki her varlığı 
dikkate alacağına inanıyor 
muyuz? Müsilaj gerçekten 
hayatımıza bir rastlantı sonu-
cu mu girdi?

‘Yeryüzünün Zamanı’ isimli 
kitabında MarciaBjornerud, 
yaşanan bu krize karşı yeryü-
zünün kendi akışı içerisinde 
kaynaklarının oluşum süreci-
ni, reaksiyonları ve sonuçları-
nın zaman çizelgesini anlaya-
rak yeni bir anlayışla doğanın 
sınırları içerisinde yaşamayı 
öğrenebileceğimizi söylüyor. 
Doğanın kendi ritmi oldu-
ğunu, zaman algımızın kısa 
vadeli ölçeğinin göremeye-
ceği değişkenlik hızını içinde 
bulunduğumuz neo-liberal 
merkezli bakış açısından 
kavrayamayabiliriz. Neyse ki 
doğanın varlığının ne kadar 
değişken ve uzamsal oldu-
ğu doğa bilimleri sayesinde 
gözlemlenebiliyor. Yeterince 
desteklenmese bile bilimin 
çabası sayesinde insanlığın 
ekoloji ve iklim krizine mü-
dahale etmek için gösterdiği 
gündelik çabalarının telafi 
edici bir sonucu olmayaca-
ğını da tespit edebiliyoruz. 
Aslında kabul etmemiz gere-
ken gerçek şu:Yeryüzündeki 
yaşamın bugünü ve geleceği 
ancak eşit, adil ve derinleme-
sine yöntemlerle devamlılık 
sağlayabilir. Doğanın bütün 
unsurlarının eşit birer unsur 
olarak kabul edildiği bir gele-

en üst derece 
mahkemelerin, 
hukuku tasfiye 
ederek “yasal-
lık” yarattığı 
son durumda 
her geçen gün 
artan ruhsatlan-
dırma ile “Artvin 
coğrafyasının 
%72’si” maden-
ciliğe açılmış 
durumda. 
6Maliye Bakanı 
Nurettin Neba-
ti’nin aslında 
talep ettiği şey, 
sadece bugüne 
odaklanan bir 
ekonomik dü-
zen. Siyasetin 
herhangi bir 
denetime tabi 
olmaması, de-
mokrasinin asıl 
tanımı olarak 

önümüze konulurken Nu-
rettin Nebati’nin Fransa’da 
yatırımcılara dönük yaptığı 
konuşmaya Cerattepe’den 
nasıl geldiğimizi daha iyi an-
layabiliyoruz aslında. 

Kayıplarımızı tanımlarken

Fatih Birol, dünyanın en güçlü 
ekonomilerinin -Çin ve OECD 
üyesi olmayan başka ülkeler 
de dahil olmak üzere- enerji 
bakanlarının oluşturduğu bir 
kurulun da aldığı kararların 
temsilciliğini yapıyor. Dünya-
da sürmekte olan demokrasi, 
kamu ve çelişen çıkarlar ça-
tışmasının geldiği noktayı da 
kavramadan aslında yukarıda 
bahsedilen sözleri ettiğini 

6  ‘CerattepeDirenişi’nin 6’ncı yılı: Hiç 
bitmeyen mücadele’ – BirGün 
https://www.birgun.net/haber/
cerattepe-direnisi-nin-6-nci-yili-hic-
bitmeyen-mucadele-377380
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Yerelden Enerji Hamleleri: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği

konuyla ilgili bir ilerleme 
kaydetmişti. Ancak 2019 ye-
rel seçimleriyle birlikte yerel 
iktidarların değişmesi, berabe-
rinde bir vizyon değişimi de 
getirdi. Bunun en güzel ör-
neklerini İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin güncel olarak 
yürüttüğü çalışmalarda gör-
mek mümkün. Zaman zaman 
merkezi idare tarafından yapı-
lan yetki tırpanlama hamleleri, 
sürecin işleyişinde aksaklık 
yaratabiliyor; fakat bu durum 
küçük de olsa fark yaratmaya 
engel değil. 

Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Orta Doğu ve 
Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA)

UCLG-MEWA’nın öngördüğü 

Sürdürülebilir kent yaşamı, 
Türkiye’de yıllardır kamusal 
tartışmaların başlıca konula-
rından biri olmuştur. Bununla 
birlikte yerelde de merkezi 
düzlemde de bu konuda ye-
terince eyleme geçebilen bir 
iktidar olmamıştır. Türkiye’nin 
gerçekliğinde ise akarsu ya-
taklarının imara açılması, su 
kaynakları kuruduktan sonra 
yağmur duasına çıkılması, 
sokakta yürürken üzerinize 
sinen kömür ve egzoz dumanı 
kokusu, denize girdiğinizde 
teninize yapışan kirli doku, yaz 
sıcağında gölgesinde oturacak 
bir ağacın bulunamaması ve 
daha birçok olumsuzluk var. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
önceki dönemlerde çeşitli 
küresel kent ağlarına katılarak 

 

Görkem YAZ 
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Dahası, sera gazının %9’u da 
atıklar dolayısıyla meydana 
geliyor. İBB, atıklardan hem 
gübre hem de elektrik üreti-
mi yaparak halen emisyonu 
azaltma konusunda bir altyapı 
oluşturmuş durumda.  

Eyüpsultan Atık Yakma ve 
Enerji Üretim Tesisi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi 
sınırlarında İSTAÇ A.Ş.’ye bağlı 
olarak kurulan tesiste birçok 
hizmet verilmektedir. Bunlar-
dan en önemlisi, çöp gazından 
elektrik üretme işlemidir. 
Toplanan atıklar, ayrıştırıldık-
tan sonra oksijensiz ortamda 
saklanarak çöp gazı oluşması 
beklenir. Çöp gazının büyük 
bir kısmını ise metan gazı 
oluşturmaktadır. Metan gazı 
kullanılarak Elektrik üretilir. Bu 
üretim, yaklaşık 300 bin evin 
enerji ihtiyacını karşılamak-
tadır. Tesiste yine aynı şekilde 
evsel atıkların yakılmasıyla 
açığa çıkan ısı buhar türbinine 
iletilerek de elektrik üretiliyor.

Tesiste, hem organik katı atık-
lar gübreye dönüştürülüyor 
hem de atıkların işlenmesi 
esnasında fermantasyon yön-
temi ile biyogaz elde edilerek 
elektrik üretiliyor. İstanbul’un 
yemek, sebze, meyve ve 
kullanım ömrü tükenmiş 
ambalajlı gıda atıkları şehirden 
toplanarak ayrıştırılıp ardından 
öğütülmekte, üzerlerine 
su eklenerek bir müddet 
bekletilmektedir. Bu esnada 
atıkları yiyen bakteriler sa-
yesinde metan gazı açığa 
çıkmaktadır. Bu metan gazı 
yakılmak suretiyle elektrik üre-
tilmektedir.

Üretilen elektrik enerjis tesis 
yakınındaki trafolar aracılığıyla 
TEDAŞ’a veriliyor. Böylelikle, 
bir yandan çevre dostu enerji 

yılındaki zirvede İstanbul’un 
2050 yılında karbon nötr kent 
olmasını hedefleyen bir pro-
tokol imzaladı. Bu doğrultuda 
İstanbul İklim Değişikliği Ey-
lem Planı’nı hazırlayarak uygu-
lamaya koydu.

İstanbul İklim Değişikliği 
Eylem Planı

Planın içeriğine bakıldığında, 
iklim değişikliğine karşı alınan 
önlemler bağlamında kent içi 
yenilenebilir enerji tüketimini 
teşvik etmek için önemli bir 
alan açıldığı görülmektedir. 
Rapor, toplam sera gazı yayılı-
mının %63’ünün konut, imalat 
sektörü ve inşaatta sabit enerji 
kullanımına bağlı emisyonlar-
dan kaynaklandığını ortaya 
koyuyor. O halde İstanbul için 
temel hedeflerden biri de, 
yeşil mimariyi ve düşük enerji 
tüketimli binaları desteklemek 
olmalı. Bunu teşvik etmek 
için birtakım vergi indirimleri 
yapılabilir. Nitekim aynı plan 
içinde İBB’ye ait tüm bina ve 
tesisler ile kent içindeki binala-
rın enerji tüketimi konusunda 
eyleme geçilmesi de belirle-
nen hedefler arasında.

Ulaşım boyutu, sera gazının 
%28’ini oluşturan diğer bir 
faktördür. Planda, İstanbul’un 
ulaşım filosunun tümünün 
elektrik enerjisiyle çalışan 
araçlardan oluşması hedefinin 
koyulmasına dikkat çekmeli-
yiz. Özellikle ulaşımın %77’si-
nin karayoluyla yapıldığı düşü-
nüldüğünde, filonun tamamını 
elektrikli araca çevirmek ciddi 
avantajlar yaratabilir. 2022 
yılı itibariyle 100 adet %100 
elektrikli aracın filoya katıl-
ması için harekete geçildi. İBB 
kendi tesislerinde hatırı sayılır 
miktarda elektrik üretebildiği 
için çevre dostu taşımacılığın 
işleyişi çok rahat ilerleyecektir. 

protokole göre İBB şunları 
garanti etmiştir: Yetki alanı 
içindeki yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ilişkin yatırımları 
desteklemek, kırılgan gruplara 
yeşil enerjiye erişimini kolay-
laştırmak, kamu binalarında 
yeşil enerji kaynaklarının kul-
lanımı için yatırım yapmak, 
karbon salımını azaltmak ve 
enerji verimliliğini artırmak 
için ulaşım ve kentsel plan-
lama konularında akıllı şehir 
teknolojilerine yatırımları teş-
vik etmek.  

Öte yandan, “Belediye Baş-
kanlarının İklim ve Enerji İçin 
Küresel Sözleşmesi” anlamına 
gelen “Global Covenant of 
Mayors for Climate & Ener-
gy-GCoM” ağı, belediyelerin 
iklim değişikliği için küresel 
çabaların bir parçası olması 
amacıyla oluşturulmuş bir ağ 
olup şehirlerarası protokol bu 
doğrultuda imzalanmıştır. Tüm 
ağ, Paris İklim Sözleşmesi’ne 
koşut süreçlerle küresel 
çapta senkronize bir şekilde 
hareket etmektedir. Söz-
leşmeyi imzalayan şehirlerin 
toplam nüfusu 1 milyar insanı 
geçiyor. Yani kentler, karbon 
emisyonunu azaltarak dünya 
nüfusunun önemli bir kısmıyla 
birlikte yenilenebilir enerji dö-
nüşümü için eyleme geçiyor. 
Tahminlere göre 2050 yılında 
3,8 Gigaton (Gt) miktarın-
da karbon salımı azalmış 
olacak. İstanbul 2016 
yılından beri bu ağın bir par-
çasıdır. Belediye, metne imza 
atarak sera gazı salımlarını 
azaltmayı ve iklim değişikliği 
eylem planını hazırlamayı 
taahhüt etmiştir. 

Ayrıca, C40 Küresel Kent (C40 
Cities Climate Leadership 
Group) ağının Türkiye’deki 
tek temsilcisi olan İBB, 2019 
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Biyokütle enerjisi ise 
organik materyallerin ya-
kılmasıyla üretilen bir ye-
nilenebilir enerji türüdür. 
Tarımsal mahsul kalıntıları, 
orman ürünleri, su bitkileri 
ve evsel atıklar biyokütle 
enerjisi üretiminde kulla-
nılır. Bu malzemelerden 
metan, biyogaz ve mo-
torin gibi yakıtlar üretilir.  
Enerji A.Ş.’nin verilerine 
göre, Silivri’de yer alan 37 
Megawatt’lık (MW) güç 
ile çalışan Biyokütle Enerji 
Santrali,  yıllık 190 bin 
hanenin (760 bin kişinin) 
elektrik ihtiyacını karşılaya-
cak üretimi yapmaktadır. 

Bu sayı, aynı zamanda 37 bin 
ağacın karbon emisyonunu 
azaltmasına ve 940 bin aracın 
trafikten eksilerek karbon 
emisyonunu düşürmesine 
denk bir etkiyi temsil ediyor.

İstanbul Enerji A.Ş.’nin bir 
diğer önemli atılımı da 
Melen Barajı üzerine kurulan 
hidroelektrik santralidir. Henüz 
yapımı tamamlanmamış olan 
santral bittiğinde yıllık 110 
bin hanenin enerji ihtiyacının 
karşılanması bekleniyor. Böy-
lelikle, yıllık 86 bin ton karbon 
salımının önleneceği tahmin 
ediliyor.

Dünyanın pek çok yerinde 
belediyeler, İstanbul Enerji A.Ş. 
gibi iştiraklerle enerji üretmek-
tedir. Londra Büyükşehir Bele-
diyesi’ne ait London Power şir-
keti %100 yenilenebilir enerji 
üretimiyle, halka uygun fiyatlı 
elektrik ve ısınma amaçlı ener-
ji arzı sağlıyor. Enerji A.Ş. için 
uzun vadede böyle bir hedef 
konulabilirse; bu, doğal kay-
nakları kentleşme dinamikleri 
yüzünden ciddi hasar görmüş 
İstanbul için sürdürülebilirliği 
besleyen bir hamle olacaktır

lerindeki karbon nötr hedefini 
binek araçlara yaymak için 
belediyenin elinde pek çok 
enstrüman bulunmakta.

Güneş enerjisi panellerinin 
iki yaygın kullanım türü bu-
lunmaktadır. Bunlardan biri 
güneşteki fotonların yarı ilet-
kenler ile doğru akım elektrik 
enerjisine dönüştürülmesini 
sağlayan fotovoltaik panel sis-
temi, diğeri ise aynalar yardı-
mıyla güneş ışınlarını belli bir 
noktada toplayarak ısı enerji-
sine dönüştüren ve buhardan 
elektrik üretimine katkı sağ-
layan termal sistemdir. Enerji 
A.Ş., pek çok kamu-özel sektör 
kuruluşunun ve konutun ça-
tısına güneş enerjisi panelleri 
kurarak binaların enerji tüke-
tim ihtiyacını karşılayacak bir 
seçenek sunuyor.  Bayrampa-
şa’da yapılan kentsel dönüşüm 
konutlarına kurulan paneller, 
1.504 evin yıllık elektrik ihtiya-
cını karşılıyor. Yenilenen tüm 
konut projelerine, tesislere 
ve binalara çevre dostu enerji 
panelleri takıldığı takdirde, 
gerçekten de sürdürülebilir 
kent yaşamına ilişkin sağlam 
bir zemin oluşturulabilir.

üretimi yapılırken diğer yan-
dan İBB’nin öz kaynaklarının 
artırılması için önemli bir çaba 
ortaya koyuluyor. Bu sistemin, 
altı çizilmesi gereken diğer 
faydası ise enerjide dışa ba-
ğımlılığı azaltmasıdır. Şu anki 
kapasitesiyle 2022 yılı için 
hedef, 2 milyon kişinin tüket-
tiği kadar elektrik üretmek. Bu 
sayı toplam kent nüfusunun 
%12,5’ine tekabül ediyor. İh-
tiyatlı bir çalışma yürütülürse 
bu sayıyı büyütebilmek de 
mümkün. 

İstanbul Enerji A.Ş.

İBB’nin yenilenebilir enerji 
konusunda asıl oyun kurucusu 
olan İstanbul Enerji A.Ş., çeşitli 
uygulamalarıyla 2050 karbon 
nötr hedefini güçlendirmek 
için çalışıyor. Enerji, aydınlat-
ma, akaryakıt yönetimi ve geri 
kazanım olmak üzere dört 
farklı alanda hizmet veriyor. 
Güneş, biyokütle, hidroelektrik 
ve rüzgar gibi enerji üretim 
alanlarında çalışıyor. Aynı za-
manda danışmanlık veriyor ve 
çevre dostu çözümler sağlıyor. 
Elektrikli araç şarj sistemleri 
de Enerji A.Ş.’ye bağlı. Öte 
yandan, toplu ulaşım hizmet-
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İ hayatın adeta olmazsa olmaz-
ları ve temel dinamikleridir. 
Farklı yönleriyle de yaşamı-
mızda önemli etkileşimleri 
vardır. Hemen her alandaki 
üretim ve tüketim faaliyetleri-
nin de bu temel dinamiklerle 
doğrudan ilişkili olduğu yadsı-
namaz bir gerçekliktir. Gıdasız 
ve enerjisiz bir hayatın düşü-
nülmesi ve sürdürülebilmesi 
mümkün değildir.

Buğdayda ve tahılda en çok 
ürün ithal ettiğimiz iki ülkenin 
savaşa tutuşması ve ithalatın 
olanaksız hale gelmesi, soru-
nun yakıcılığını çarpıcı biçim-
de ortaya koydu. Aynı durum 
enerji konusunda daha da 
önemli ve etkin hale geliyor. 
Başta doğalgaz olmak üzere 
enerji alanındaki en önemli 

Gıda ve Enerji Krizine Karşı, 
Toplumsal Duruş ve Kamusal Çözüm

İki yılı aşan süredir yaşanan 
salgın ortamı ve bugünlerde 
gündeme gelen savaş koşul-
ları, ülkeleri ve halkları yeni 
sorunlarla karşı karşıya bıraktı. 
Bu yeni sorunların en başında 
da hayatın ve ekonominin 
temel ihtiyaçları olan ürünle-
rin tedarikiyle ilgili konular yer 
alıyor.

Kaynak yetersizliği, dışa ba-
ğımlılık ve tedarikte yaşanan 
olumsuzluklar, en çok da gıda 
ve enerji alanında görülüyor. 
Bu sorunlar, yetersizlikler ve 
olumsuzluklar, giderek bir 
krize ve buhrana dönüşüyor. 

Gıda ve enerji, hayatın 
temel dinamikleri

Günümüzde gıda ve enerji, 

 

Mehmet Şakir ÖRS 
Gazeteci-Yazar
mehmetsakirors@hotmail.com
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miştir. Enerji üretiminin ve 
dağıtımının özel sektöre 
terk edilmesinin yanlışlığı, 
hayatın içinde bir kez daha 
test edilmiş ve kanıtlan-
mıştır. 

Enerji sorununun günlük 
yaşama yansıması

Enerji sorunu ve ortaya 
çıkan enerji krizi, hem 
ekonomiyi ve hem de top-
lumsal hayatı doğrudan 
etkilemektedir. Bu olum-
suzluklar, aynı zamanda 
vatandaşın günlük yaşamı-
na da doğrudan yansımak-

tadır. Bu da en çok akaryakıtta 
ve ısınmada ortaya çıkmakta-
dır. Benzine ve motorine ardı 
ardına yapılan zamlar, hayatı 
tümüyle etkilemektedir. Bu 
zamlar aynı zamanda piya-
sada hemen bütün ürünlere 
zincirleme yansımaktadır.

Özellikle mazotta yaşanan 
olağanüstü artışlar, çiftçinin 
ürün ekimini ve üretimini 
de olumsuz etkilemektedir. 
Üretici için bir başka önemli 
maliyet unsuru, tarım alanla-
rının önemli bir ihtiyacı olan 
tarımsal sulamada kullanılan 
elektriğin pahalı hale gelme-
sidir. Çiftçi / üretici tarlasını 
sulayacak motorları çalıştıra-
mamakta ve tarlasını sürecek / 
bahçesini işleyecek traktörleri-
ni kullanamamaktadır. Görül-
düğü gibi, enerjinin tarımla ve 
gıda üretimiyle de doğrudan 
bir ilişkisi vardır. Gıda ve enerji 
konuları, özünde birbirine 
bağlı ve birbirini etkileyen / 
bütünleyen konulardır.  

Elektrik faturaları vatandaşı 
çarpıyor

Kış mevsimi gerçekten zor 
geçiyor. Halkın büyük ço-
ğunluğunun gelir düzeyi ve 

olumsuzluklar, bu durumun 
en önemli ve çarpıcı göster-
gesidir.

Enerjide özelleştirme yanlışı 
ve Isparta örneği

Günümüzde özellikle enerji 
konusunda ortaya konulması 
ve mutlaka irdelenmesi ge-
reken bir başka gerçeklik de 
enerjide izlenen / uygulanan 
özelleştirme anlayışının / poli-
tikalarının çarpıklığı ve yanlış-
lığıdır. Ülke ekonomisinin en 
stratejik ihtiyacı olan enerjinin 
üretimi, tedariki ve dağıtımı, 
maalesef çok yanlış kararlarla 
özel sektöre terk edilmiştir. 
Tamamen kendi çıkarları 
doğrultusunda davranan bu 
şirketler de enerji alanında 
gerekli yatırımları ve yenile-
meleri yapmamışlardır. 

Zorlu bir kış mevsiminin ya-
şandığı bu yıl, elektrik tedari-
kinde ve dağıtımında ortaya 
çıkan olumsuzlukların en 
somut örneği Isparta ilimizde 
yaşananlardır. Ülkemizin söz-
de gelişmiş bir bölgesinde ya-
şanan ve günlerce giderileme-
yen sorunlar, yöre insanının 
günlerce elektriksiz kalmasına 
neden olmuştur. Üstelik bu 
durum, kısa aralıklarla yinelen-

ithalatı gerçekleştirdiğimiz 
Rusya’nın içinde bulunduğu 
durum, bizi çok yakından ve 
derinden etkiliyor.

İthalat politikası ve dışa 
bağımlılık

Yıllardır, özellikle ilgi ve uğraşı 
alanımıza giren tarım başta 
olmak üzere, bu gerçeklere 
dikkat çekmeye çalışıyoruz. 
Gıdada, enerjide dışa bağımlı 
olmanın ve ithalata bağlı kal-
manın yanlışlığını her fırsatta 
vurguluyoruz. Ekonomide ve 
siyasette bu konularda yapılan 
yanlışlıkların altını her fırsatta 
önemle çiziyoruz.

Günümüz koşullarında, bu 
alanlarda, her bakımdan dı-
şarıya bağımlıyız. Ülkemiz 
ekonomisinin temel ihtiyaç-
ları, özellikle de gıda ve enerji 
alanında, ‘ithalat’ yoluyla 
sağlanmaktadır. İzlenen yanlış 
ve hatalı politikalarla, ülkemiz 
ekonomisi ‘ithalata bağımlı’ 
hale getirilmiştir. Tedarik zin-
cirlerinde yaşanan en küçük 
sorun ve kopukluk, ithalata ve 
dışarıya bağımlılığın ne denli 
sorunlu ve sıkıntılı olduğu-
nu ortaya koymaktadır. İşte 
bugünlerde, Rusya-Ukrayna 
savaşı nedeniyle yaşanan 
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Enerjide kamulaştırma / 
gıdada kooperatifleşme

Bütün bu yeni politikaların 
ve yaklaşımların, en çarpıcı 
uygulaması da öncelikle elekt-
rik üretiminin ve dağıtımının 
kamulaştırılması olacaktır / 
olmalıdır. Özelleştirmenin ve 
onun denetlenemeyen uygu-
lamalarının, bu alanda ortaya 
çıkardığı tablo ve görüntü; 
ister istemez bu alanların ka-
mucu bir anlayışla yeniden 
ele alınmasını ve yeniden 
yapılandırılmasını zorunlu 
kılmaktadır.  

Enerji krizine karşı halkçı / ka-
mucu bir anlayışı ve yeniden 
yapılandırmayı öne çıkarırken, 
gıda krizine karşı da temel 
çözüm olarak ‘üretim ekono-
misi’ anlayışının temel alınma-
sının gerekliliğine inanıyoruz. 
Bu yaklaşıma koşut olarak, 
kendi kaynaklarımıza yönel-
menin, ithalat bağımlılığından 
kurtulmanın ve bu alanda 
kooperatifleşmeyi başat bir 
örgütlenme modeli olarak 
değerlendirmenin gerekli ol-
duğunu düşünüyoruz.

Bunun yolu da -başta gıda ve 
enerji alanları olmak üzere- 
ekonomide ve siyasette yeni 
iktisadi / siyasi çıkış yollarının 
aranıp bulunmasından geç-
mektedir. Sözün özü; ülkemi-
zin ilerici ve yurtsever güçleri, 
Cumhuriyetin ikinci yüzyılına 
geçilirken, yeni bir ekonomik / 
politik çıkış yolunu elbirliği ve 
güç birliği yaparak oluşturmak 
ve ortaklaştırmak sorumlulu-
ğu ile karşı karşıyadırlar. Bu 
sorumluluğun bilincinde ve 
ayırdında olan tüm çevrelerin; 
bu anlayışın ve yaklaşımın 
toplumsal ve siyasal gerekleri-
ni, hayatın içinde yerine getir-
melerini diliyor ve bekliyoruz.

satın alma gücü düştükçe, bu 
durum pazarlara ve alışveriş 
merkezlerine yansıyor. Bütün 
bu olumsuzluklara bir de kış 
mevsiminin zorlukları eklenin-
ce, hayat gerçekten çekilmez 
ve katlanılmaz hale geliyor. 
Benzine ve motorine ardı ar-
dına yapılan zamlar, çarşıda 
pazarda hemen her ürünün 
fiyatını zincirleme artırıyor. 
Hele emekçilerin ve emeklile-
rin, günlük kazancıyla geçin-
mek zorunda kalan ve sosyal 
güvencesi olmayanların işi 
hepten zor! 

İnsanlarımız bugünlerde en 
çok kabarık elektrik, doğalgaz 
faturalarından ve yakacak 
masraflarından yakınıyorlar. 
Vatandaşın gözü elektrik ve 
doğalgaz faturalarına odak-
lanmış durumda. Faturalar-
daki zamlı tutarları görünce, 
dar gelirli insanlarımızın beti 
benzi atıyor! Bu kabarık fatu-
ralarla, gerçekten vatandaşı 
elektrik çarpıyor!.. Bütün bu 
olumsuzluklar, insanların ge-
çim koşullarını ağırlaştırıyor 
ve ödeme gücünü zorlaştırı-
yor. Kredi ve kart borçları öde-
nemiyor. Vatandaşın bütçesini 
denkleştirmesi; iş / ekonomi 
çevrelerinin de üretim çarkını 
döndürmeleri neredeyse ola-
naksız hale geliyor.

Gıda ve enerji sorunsalına, 
toplumcu bakış / kamucu 
çözüm

Gıda ve enerji alanında ya-
şananlar, neoliberal siyaset 
anlayışının ve onun özelleştir-
meci, dışa bağımlılığı / ithalatı 
temel alan politikalarının da 
iflası anlamına gelmektedir. 
Salgın koşulları ve bugünler-
de yaşanan savaş ortamı, tüm 
bu olumsuzlukların ortaya 
saçıldığı bir dönem olmuştur. 

Bu gerçekler, artık yadsına-
maz bir hal almıştır.

Dolayısıyla, gıda ve enerji 
sorunsalına yeni bir bakış ve 
yeni bir yaklaşım getirilmesi, 
artık temel bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Bugünkü 
yanlışlıkların ve hatalı tutum-
ların terk edilmesi, ancak me-
seleye toplumcu bir bakışla 
yaklaşılmasından ve kamucu 
bir çözüm sunulmasından 
geçmektedir. Bu başarılabil-
diği ölçüde, ekonomide ve 
toplumsal hayatta yaşanan 
sorunları aşmak mümkün ola-
caktır.

Üretim ekonomisine ve 
yenilenebilir enerjiye 
yöneliş 

Bizce, günümüzde ekonomi-
de yaşanan sorunları aşmanın 
temel anahtarı, üretim eko-
nomisine yönelmek olacaktır. 
Neoliberal siyasal tercihler ve 
politikalar nedeniyle, uzun 
süredir ihmal edilen ‘üretim 
ekonomisi’ anlayışı, öncelikli 
olmalı ve temel bir çıkış yolu 
haline getirilmelidir. Bu alan-
lardaki tüm dinamikler ha-
reketlendirilmeli ve var olan 
potansiyel bütünüyle değer-
lendirilip seferber edilmelidir.

Enerji alanında dışarıya ve 
özellikle de belirli ülkelere 
bağımlılık durumu mutlaka 
aşılmalıdır. Kısa erimde teda-
rik çeşitliliği sağlanmasının 
ve uzun erimde de kendi 
kaynaklarımıza yönelmenin 
doğru olacağını düşünüyoruz. 
Bu bağlamda, özellikle kendi 
ülkemizdeki enerji kaynakları 
değerlendirilmelidir. Özellikle 
de doğa ve çevre duyarlılığına 
uygun yenilenebilir enerji çe-
şitlerine yönelmek, doğru ve 
yerinde bir tercih olacaktır. 





Ülkenin Dışından
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Y veç, Portekiz, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Birleşik Krallık’ın 
temsilcileri, Kuzey Atlantik 
Antlaşması’nı imzalamak için 
bir araya geldi. Böylece bu on 
iki devlet, Kuzey Atlantik Ant-
laşması adlı organizasyonun 
kurucu üyeleri oldu:North 
AtlanticTreatyOrganization 
(NATO). Ogün orada bulunan-
lardan hiç biri, bu organizas-
yonun yetmiş yıl sonra nasıl 
görüneceğini hayal edemezdi 
ve bazılarının 2020 yılında 
NATO’nun varlığını hâlâ sür-
düreceğine dair muhtemelen 
şüphesi vardı. 

Bugün NATO’nun otuz üyesi 
var; bunlardan onu daha önce 
Varşova Paktı veya Sovyetler 
Birliği’nin üyesiydi. İttifak 

Ulrike FRANKE1

1 UlrikeFranke, Avrupa Dış İlişkiler 
Konseyi‘nde (ECFR) politika 
bursiyeri. Alman ve Avrupa güvenlik 
ve savunma politikası sorunları ve 
özellikle de yeni teknolojilerin etkisi 
konularıyla ilgileniyor.  Her ihtimale 
karşı podcast ekibinin bir parçası.

NATO 21. Yüzyıl İçin Nasıl Silahlanmalı? 
Başarılı Ama Aynı Zamanda Alternatifsiz de mi?

Yetmiş bir yıl sonra NATO haklı 
olarak tarihin en başarılı askeri 
ittifakı olarak gösterilebilir. 
NATO Avrupa ve Almanya için 
alternatifsiz olarak kalacaktır 
ve buna rağmen neden şimdi 
alternatiflerin üzerinde düşün-
me zamanıdır?

NATO tarihin en başarılı as-
keri ittifakı ve kuruluşunun 
sekizinci on yılında çalkantılı 
sularda. Avrupa ve Almanya 
için alternatifsiz olarak kala-
cak fakat buna rağmen, şimdi 
tam da alternatifler üzerinde 
düşünme zamanı.  

Yetmiş bir yıl önce 4 Nisan 
1949’da, Washington D.C.’de 
Belçika, Danimarka, Fran-
sa, İzlanda, İtalya, Kanada, 
Luxemburg, Hollanda, Nor-
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anlaşmazlık vardı ki, organiza-
törler fikir alışverişi için müm-
kün olduğunca az zaman 
bırakmaya çalıştı. 

Örneğin,anlaşmazlık nok-
talarından biri olan Türkiye, 
son yıllarda zor bir müttefik 
olarak kendini gösteriyordu. 
Demokrasi ve basın özgürlü-
ğü çok kırılgan ve özellikle de 
2016’daki darbe girişiminden 
sonra,özgürlükler daha da 
baltalanmıştı. Askeri bir soru-
na yol açması nedeniyle Tür-
kiye’nin, Rusya’dan karadan 
havaya füze sistemi S-400’ü 
almaya karar vermesi, NATO 
için acil bir durumdu.  Eleştir-
menler S-400’lerin NATO’nun 
ortak operasyon gücüne zarar 
vereceğinden ve Rusya’nın 
önemli bilgileri ele geçirerek 
NATO’nun hava savunması-
na sekte vurabileceğinden 
korkuyordu. Ayrıca Türk or-
dusunun Suriye’deki davranış 
tarzı da bir NATO üyesi gibi 
değildi. Almanya’nın 2017 
yılında Türkiye ile yaşadığı 
uzun tartışmalardan sonra, 
Tornado keşif uçaklarını, per-
soneli ile birlikte Türkiye’deki 
İncirlik üssünden çekip NATO 
üyesi olmayan Ürdün’e konuş-
landırması da bu çerçevede 
değerlendirilebilir.  

Yeni tehditler 

Buna rağmen, Türkiye’nin 
tavırları NATO ittifakının şu 
anda mücadele etmek zo-
runda kaldığı problemlerden 
sadece biri ve bu en can alıcısı 
değildi. 70.yıl kutlamalarının 
yapıldığı Londra’da, ABD Baş-
kanı Donald Trump ile Fransa 
mevkidaşıEmmanuelMacron 
arasında yaşanan tartışma, 
özellikle dikkatleri çekti. Bu-
rada NATO’yu Macron’a karşı 
savunan sürpriz bir şekilde 

Trump’tı.  Fransa Devlet Baş-
kanı Economist dergisine ver-
diği bir röportajda, Türkiye’nin 
Suriye’deki operasyonlarına 
karşı, NATO içinde ortak bir 
tavır sağlanamamasına gön-
derme yaparak ittifakın ‘beyin 
ölümünün’ gerçekleştiğini 
belirtmişti. Trump bu ifadeyi 
‘hakaret edici’ olarak tanımla-
dı.Bu sürpriz bir reaksiyondu; 
çünkü Trump göreve başladı-
ğından beri NATO’yu düzenli 
bir şekilde eleştirmekteydi. 
Önceki vesilelerde NATO’yu 
‘eskimiş, modası geçmiş’ ve 
[Serbest Ticaret Anlaşması] 
NAFTA kadar kötü olarak ni-
telemişti. New York Times’a 
göre Trump, NATO’dan çıkışı 
bile düşünmekteydi.  

İşte varoluşsal tehdit bu nok-
tada: ABD giderse NATO biter. 
Otuz üyeli bir örgüt olabilir 
fakat bu, ittifakın askeri olarak 
ABD artı diğer üyelerin tümü 
kulübü olduğu gerçeğini 
gizlememeli. Yukarıda bah-
sedilen tüm NATO ülkelerinin 
1,03 trilyon dolarlık savunma 
bütçesinin 730 milyar dolarlık 
kısmı, yani üçte ikisinden faz-
lası, ABD’den geliyor. Nükleer 
savunma kalkanını Amerikan 
atom silahları garanti ediyor. 
Belki deMacron’unEcono-
mist’e ifade ettiği gibi: “NATO 
(…) yalnızca son çare garan-
törü olarak görev yaparsa işe 
yarar. Biz NATO gerçekliğini 
Birleşik Devletler’inangajmanı 
ışığında yeniden değerlendir-
meliyiz bence.”

Macron’un bahsettiği NATO 
gerçekliği, silahlı bir saldırıya 
uğramaları durumunda Ame-
rika’nın diğer üyelere destek 
vermeye hazır olacağı konu-
sunda giderek artan kuşkuya 
dayanıyor. Bu kuşkudaha 
çok, NATO’yu ve özellikle de 

giderek genişliyor, otuzuncu 
üye olan Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti bu yıl üye oldu. 
NATO devletlerinin ortak sa-
vunma bütçesi 1,03 trilyon 
dolar. (2019 itibarıyla). Ancak 
Koronapandemisi nedeniyle 
bütün üye ülkelerin, savunma 
bütçelerini azaltması bekle-
niyor. NATO Afganistan’da, 
Irak’ta, Kosova’da, Akdeniz’de 
ve Somali’deki Afrika Birliği’ni 
desteklemek için görevler 
yürütüyor. NATO ittifakı doğu 
kanadında, düzenli uçuş 
devriyeleri aracılığı ile hava 
savunmasını garanti altına 
alıyor. Nükleer programa 
katılım çerçevesinde, ABD 
ordusunun yüz seksen nük-
leer savaş başlığı, NATO üyesi 
dört Avrupa ülkesinde ve 
Türkiye’de konuşlandırılmış 
durunda.Bunlar ittifaka nükle-
er kalkan sağlıyor.  Yetmiş bir 
yıllık tarihinde İttifak, Kuzey 
Atlantik Antlaşması’nın 5. 
maddesi kapsamındaki des-
tek özel hükmünü,yalnızca bir 
kez,11 Eylül 2001’deki terör 
saldırılarından sonra kullan-
mak zorunda kaldı. Bu arka 
plâna göre NATO’yu, tarihin 
en başarılı askeri ittifakı ola-
rak adlandırmak pek abartılı 
görünmüyor. 

Fakat geçen yıl Londra’da, 
NATO’nun kuruluşunun 70. 
yıl kutlamaları adeta ihtiyat-
lılığın da ötesindeydi. Büyük 
Britanya, kutlamaları organize 
etmeyi önceden teklif etmişti 
veplânı bir taş ile iki kuş vur-
maktı: Hem dünyaya kısa bir 
süre önce AB’den çıkmış bir 
ülkenin başarısını göstermek 
hem de NATO’nun yetmiş 
yıllık varoluşunu kutlamak. 
AncakBrexit o tarihe kadar 
henüz tamamlanmamıştı 
ve NATO içinde o kadar çok 
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larda da vatandaşlarının gü-
venliğini sağlamak istiyorsa 
birinci olarak, Amerikalıları 
NATO’da tutmak için çaba 
göstermelidir. İkinci olarak 
da uzun vadede Birleşik 
Devletler’in bugüne kadarki 
dominant etkisi olmadan da 
kendine yetmek için Avrupa 
seviyesinde becerileri ve sü-
reçleri geliştirmelidir. 

Almanya ve Avrupa NATO’ya 
tavrını açık etmelidir. NATO 
üyelerinin 2014 yılında üze-
rinde anlaştığı şekilde, gayrı 
safi yurt içi hasılanın (GSYİH) 
yüzde ikisini savunma gider-
leri için ayırmaya daha güçlü 
bir şekilde çaba göstermek 
merkezi önemdedir. Bu konu-
da Avrupa,Koronakrizinden 
önce Trump’ın bütün eleştiri-

ettiği şeklindeki düşüncenin, 
özellikle de Almanya’da ege-
men olduğu görülüyor.  Ortak 
değerlerin ve dostluğun var 
olduğu burada inkâr edilme-
mekle beraber, uluslararası 
siyasette mesele, ülkelerin 
çıkarlarıdır. ABD jeopolitik 
olarak giderek daha çok Çin’e 
odaklanıyor. Rusya ve Avru-
pa önemlerini kaybediyor. 
Amerika’nın Avrupa’yı koru-
ması için sonsuz bir garanti 
yok. Korona pandemisine bir 
reaksiyon olarak, Amerikan 
politikasının nasıl değişeceği 
henüz belli değil; fakat izolas-
yoncu eğilimin güçleneceği 
düşünülebilir. Bu arka plânla 
düşünüldüğünde,Macron’un 
uyanış çağrısı çok doğrudur.   

Eğer Avrupa, gelecek on yıl-

savunma bütçeleri çok düşük 
olan üyeleri sürekli eleştiren, 
Brüksel’deki NATO karargâ-
hında ve Avrupa başkentle-
rinde, hakkında endişe du-
yulan Trump ile ilgili.  Önceki 
ABD başkanlarının da ’beleşçi’ 
olarak adlandırılanlara eleş-
tirileri vardı fakat Trump’ın 
eleştirisi daha temelden. 
ABD onunla müttefiklerin ne 
işe yaradığını ilkesel olarak 
sorgulayan bir başkana sahip 
oldu.  

Şüphesiz ki Avrupa hiçbir şe-
kilde, bu ABD Başkanı ile ilgili 
durup beklememiz gerekir 
diye düşünmemeli. ABD’nin 
Avrupa’yı sevdiği, bizim de-
ğerlerimizi paylaştığı ve bizim 
dostumuz olduğu için Av-
rupa’nın güvenliğini garanti 
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lerine rağmen iyi bir yoldaydı. 
2014’den beri NATO üyesi 
Avrupa ülkelerinin savunma 
bütçeleri yükseliyor ama 
buna rağmen Almanya’nın 
da dâhil olduğu en az on do-
kuz ülke, bu hedefin altında 
kalmış durumda.  Savunma 
bütçesinin yükseltilmesindeki 
amacın,  ABD’ye Avrupa’nın 
kendi payına düşeni yapmaya 
hazır olduğunu göstermek 
de olduğunu burada vurgu-
lamak lazım. Bu para aslında 
NATO’ya veya ABD’ye bir 
tür koruma parası olarak 
gitmiyor. Burada söz konusu 
olan, ülkelerin kendi ordusu, 
kendi savunması için yapılan 
giderler.Bu nedenle de Av-
rupalıların kendi öz çıkarına 
olduğu unutulmamalı. Bura-
da Almanya’ya öncü rolü dü-

şüyor. Almanya hedeflenenin 
altında kaldığı sürece, diğer 
ülkelerin onun arkasına sak-
lanması çok kolay. 

İkinci olarak, Avrupa düze-
yinde savunma ve işbirliği 
becerilerini inşa etmek için 
gerekli çabaların güçlendiril-
mesi zorunlu.  Önemli ekler 
zaten mevcut; AB içinde de 
Kuzey Atlantik Antlaşması‘nın 
5. maddesine benzer bir 
karşılıklı yardım hükmü var.  
Lizbon Antlaşması‘nın 42.7. 
maddesine göre, AB üyeleri, 
silahlı bir saldırı durumunda 
kendi güçleri dâhilindeki tüm 
yardım ve desteği garanti 
eder. Elbette bu yardımın et-
kili olabilmesi için askeri be-
cerilerin gerçekten var olması 
gerekir. Çok masraflı küçük 

eyaletçilikten kaçınmak 
için öncelikle daha fazla 
yatırım ve daha fazla 
işbirliği gerekli. Son 
aylarda Avrupa ülkeleri 
arasında ve özellikle de 
Almanya ve Fransa’nın 
pozisyonları arasındaki 
farkları aramakla çok 
fazla zaman ve çaba sarf 
edildi. Almanya’nın ‘tran-
satlantik kalmak ve Avru-
palı olmak” yaklaşımı ile 
Macron’un“Amerika’nın 
güvenlik garantisinin 
olmadığı bir dünyayı dü-
şünmek” şeklindeki çıkışı, 
aslında birçok kişinin 
düşündüğünün aksine 
birbirinden çok farklı 
değil. 

Önümüzdeki yetmiş 
yıl içinde de NATO’daki 
olumlu gelişmelere dö-
nüp bakabilmek, Avrupa 
ve Almanya için temenni 
edilen bir şeydir. İttifak, 
varlığını sürdürebilmek 
için kendini değiştirmek 

zorunda. Aslında tam da bu 
konuda bugüne kadar çok 
iyiydi. Hem NATO içindeki 
yükün dağılımını daha iyileş-
tirmek hem de birliğin sonra 
ermesi ve Avrupa’nın kendi 
güvenliğini yalnız başına ga-
rantilemek zorunda kalması 
durumuna yönelik, biz Avru-
palılar, kendi savunma beceri-
lerimizi bugünden inşa etmek 
zorundayız.  

Almancadan Türkçeye  
çeviri Ülkü Sarıca

(*) Neue Gesellschaft Frankfurter 
Hefte Dergisi’nden derlenmiş 
ve SODEV’in, KÜRESEL 
TARTIŞMALARDAN KESİTLER 
PERSPEKTİFLER kitabında 
yayımlanmıştır. Friedrich-Ebert-
Stiftung Derneği makalenin telifini 
tarafımıza ücretsiz vermiştir.
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1 Yuşçenko başkanlığa seçilmiş. 
Onu, başkanlık mevkiinde, 
2010’dan itibaren Yanukoviç 
izlemiş.

Kiev’de Kasım 2013 “Maidan” 
protestoları, zamanın başkanı 
Yanukoviç’in –Rusya’nın bas-
kısı nedeniyle- Avrupa Birliği 
(AB) ile yoluna girmekte olan 
görüşmeleri birden kesip yü-
zünü Rusya’ya dönmesi ne-
deniyle patlak vermişti. Doğu 
Ukrayna’nın Donbas Bölge-
si’nde yaşayan Rus kökenli 
yurttaş grubunun Yanuko-
viç’in son manevrasını destek-
lemesine karşılık, başkentteki 
dinamik kesimler sokağa 
döküldü. Ancak, bu tetikleyici 
olgunun yanı sıra, rejimin yol-
suzlukları ve bunların otoriter 

Ukrayna Krizinde Tüm Tarafları Anlamak

1.Ukrayna ve yakın geçmiş

Ukrayna’da olup bitenler ko-
nusunda çoğu gözlemcinin 
kafası karışık. Ancak bugünü 
anlamak için galiba çok kısaca 
yakın geçmişe bakmak gere-
kiyor. 

Ukrayna, Karadeniz’e en uzun 
kıyısı olan kuzey komşumuz. 
44 milyonu aşkın nüfuslu 
ülke, 1922’de Sovyet Sosya-
list Cumhuriyetleri Birliği’ne 
(SSCB) katılmış ve 1991’de 
SSCB dağıldıktan sonra ba-
ğımsız olmuş. Bir süre işleyen 
sistem 2004 yılında alarm 
vermiş. İnsanlar, seçimlerde 
hile yapıldığı gerekçesiyle 
sokağa inmiş; Turuncu Devrim 
diye anılan halk hareketi so-
nucunda seçim yenilenmiş ve 

 
Aydın CINGI 
Araştırmacı
acingisdv@gmail.com
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karşılık, Zelenski’nin bir Yahu-
di olduğu ve bu kimlikte bir 
kişinin yönetimiyle Nazizm 
kavramının bağdaşamayacağı 
belirtilerek, Putin’in sözlerinin 
bütünüyle temelsiz olduğu 
ileri sürülüyor. Oysa bu da, 
tam doğru değil; çünkü bir 
Yahudi’nin yönetimi de, örne-
ğin tıpkı Netanyahu’nun Filis-
tin kökenli halka karşı tutumu 
gibi, -“Nazizm” değilse de- uç 
sağ eğilimler taşıyabilir. Ayrıca 
Poroşenko ve Zelenski’nin de 
Rus kökenlilere karşı “haydut-
luk” yapan “Azov taburları” 
adlı uç sağcı militanların dav-
ranışlarına kayıtsız kaldıkları 
da bir gerçektir. Bunun ise 
Putin’e bir müdahale bahane-
si sağlamış olduğu açıktır.

Ukrayna ilk kez 1991’de ba-
ğımsız bir devlet statüsü edin-
miştir; şu anda da bağımsız 
bir devlettir. Dolayısıyla -tüm 
bağımsız uluslar gibi- kendi 
kaderini tayin hakkına sahip-
tir. Bu açıdan, Ukrayna’nın 
-şimdiden belli belirsiz hazırlı-
ğını yaptığı- NATO üyesi olma 
hevesi, uluslararası hukuk açı-
sından tamamen meşrudur. 
Ancak uluslararası ilişkiler, yal-
nızca meşruiyet ve hak/hukuk 
kavramına dayanmayan ve 
karşılıklı güç dengelerini, ta-
rihsel/etnik yapıları, coğrafi ve 
sosyal-politik konumlanmaları 
dikkate alması gereken bir 
alandır. ABD’nin, 1962 yılında 
Küba’ya yerleştirilmiş Sovyet 
füze rampalarını nasıl nükleer 
savaş tehdidiyle söktürdüğü-
nü anımsayın. Bu manevrayı, 
zamanın ABD Başkanı Ken-
nedy’nin, burnunun dibindeki 
Küba’da Castro rejimini yık-
mak veya -en azından- kor-
kutmak için bir bahane olarak 
tasarlamış olduğunu ileri sü-
ren çok sayıda yorumcu vardı. 

gerçekleşemez. Ayrıca Uk-
rayna, doğal gaz ve petrol 
gereksinimi dolayısıyla Rusya 
Federasyonu’na bağımlı. Öte 
yandan Ukrayna nüfusunun 
%20 kadarı da esasen Rus 
kökenli ve Rusça konuşuyor.

2015 yılında, bölgenin silah-
sızlandırılmasını karara bağla-
yan Minsk Protokolü imzalan-
dı. Ancak Poroşenko ve ondan 
sonra 2019’da başkanlığa 
seçilen Zelenski döneminde 
Ukrayna sürekli olarak Batı’ya 
göz kırptı. 2016’da AB’nin 
Ukrayna ekonomisi ile ilişkile-
rini düzenleyen bir sözleşme, 
2017’de ise Ukrayna vatan-
daşlarının Schengen Bölgesi 
ülkelerine vizesiz girmelerine 
ilişkin anlaşma imzalandı. 

İki tarafla da empati çabası

Bu arada Donetzk ve Lugansk 
bölgelerinde yaşayan Rus 
kökenli ve ana dili Rusça olan 
Ukrayna yurttaşlarına karşı 
bazı ayrımcı davranışlar gös-
terildiği, hatta bunlardan 13 
bin kadarının, uç sağcı Ukray-
na grupları tarafından öldü-
rüldüğü yolundaki söylentiler 
yaygın olup Rusya tarafından 
Ukrayna’ya saldırma gerekçesi 
olarak öne sürülmekte. Rus 
kökenlilere şiddet uygulayan 
sağcı grupların kimilerinin 
Putin tarafından “neo-Nazi” 
olarak nitelendirilip savaşın 
bir ölçüde de bölgeyi bunlar-
dan temizlemek için yapıldığı 
belirtilmekte. 

Bu, kuşkusuz ki, bölgesel olan 
ama genelleşme riski de içe-
ren bir savaş gerekçesi olmak 
için fazla abartılı bir argüman. 
Kaldı ki “Nazi” terimi, II. Dünya 
Savaşı bağlamında kullanıla-
gelen bir tanım ve o dönemi 
çağrıştırıyor. Nitekim buna 

yöntemlerle bastırılma çaba-
ları da halkın sabrını taşıran 
etkenlerdi. 

Protestolar kalkışma boyutu-
na ulaşınca Yanukoviç istifa 
etti; 2014 yılında yeni seçim 
yapıldı ve Poroşenko başkan-
lığa seçildi. Ancak bu arada 
Putin, zaten Kruşçef’in Ukray-
na’ya bir tür “gereksiz” arma-
ğanı gibi gördüğü Kırım’ı ilhak 
ederek Rusya Federasyonu 
topraklarına kattı. Daha sonra 
düzenlenen referandumda 
ise Kırım halkı Rusya’ya bağ-
lanmayı büyük bir çoğunlukla 
kabul etti.  

Bunun dışında da Ukrayna’nın 
doğusundaki Rus kökenlilerin 
yerleşik bulunduğu –Donbas 
adı verilen-Donetzk ve Lu-
gansk bölgeleri de kendilerini 
birer “halk cumhuriyeti” olarak 
ilan etti. Birleşmiş Milletler 
(BM) bünyesinde Putin’in 
edimlerinin tersi yöndeki 
çabalar Rusya’nın vetosuyla 
karşılaştı ve sonuçta Kırım’ın 
ilhakı ve bu iki cumhuriyet, 
meşruiyeti milletler toplulu-
ğunca tanınmayan siyasal ol-
gular olarak kaldı. Esasen Pu-
tin’in bugün 2022’de ateşkes 
için öne sürdüğü koşullardan 
biri de bu ilhak olgusunun ve 
iki cumhuriyetin BM nezdinde 
tescili ve tanınmasıdır.  

Bu arada, tarihin ve coğraf-
yanın var ettiği bir gerçeği 
gözden kaçırmamak gerek: 
Polonya’nın, tarihi boyunca 
Rusya ile Almanya arasında 
kalması gibi; Ukrayna da Rus-
ya ile Batı arasında gidip geli-
yor. Ne var ki Rusya, Batı stan-
dartlarına özenen Ukraynalılar 
için tepelerinde “zaptiyelik 
yapan ağabey” imgesi taşıyor. 
Putin’in, “Kazakistan’dan Ural’a 
Avrasya” hayalleri Ukrayna’sız 



SOSYAL DEMOKRAT

54

günümüzde kapitalizmin, 
“sırıtırken” sivri dişlerini en az 
saklayabildiği kent ve rejim. 
Bu aşamada Rusya ve Putin 
karşıtlığını “antikomünizm “ 
sanmak tam bir bilinçsizlik.

Ayrıca, yurtlarını koruyan 
Ukraynalılar arasında bir olası-
lıkla bazı ufak uç sağcı gruplar 
da vardır; ama yine bu yörede, 
II. Dünya Savaşı’nda 6 milyon 
ölü verildiği unutulmamalı. 
Ukraynalılar, ağırlıklı olarak 
AB yanlısı. Biz Türkiye’nin sol-
cuları da, en azından demok-
ratikleşmek için, çoğunlukla 
Türkiye’nin AB üyeliği sürecini 
desteklemiyor muyuz?

2.Rusya

Güçlü şef

Putin gibi bir otokrat nasıl 
oluyor da Rusya gibi koskoca 
bir ülkeyi yıllardır despotça 
yönetebiliyor? Bunun bir ne-
deni, bir süre önce yitirdiğimiz 
gazeteci dostum Boris Touma-
nov’a göre, Rusya’nın hiçbir 

den mi kaynaklandığı; yoksa 
zaten Rus kurmaylarının süre-
ci –yapılacak müzakerelerde 
kendileri için olgunlaşmış bir 
ortam hazırlamak amacıyla- 
bilerek mi uzattıkları şimdilik 
anlaşılamıyor.

Çelişkili görüşler

Şu anda kimi solcu dostlar 
kendilerini ideolojik gerek-
çelerle Rusların yanında yer 
almak zorunda hissediyorlar; 
neden? 

Çünkü onlar, öncelikle Batı 
emperyalizminin silahlı gücü 
ve simgesi olan NATO’dan 
hoşlanmıyor. Öte yandan, 
Rusya onlara ideolojik olarak 
“komünizmi” çağrıştırıyor. 
Rusya, ülkenin doğusundaki 
“ezilen” Rus kökenli Ukraynalı 
halkı koruma çabasında ve 
“emperyalist” Batı’nın ve onun 
örgütleri NATO ve AB’nin 
karşısında yer almakta. Oysa 
benimsedikleri görüşün ve 
baktıkları yönün odağın-
daki “Moskova” ve “Putin”, 

Rusya da bugün, kendini batı-
dan ve kısmen kuzeyden sar-
mış bulunan NATO’nun bir de 
güney yamacına yerleşmesini 
istemiyor. 

Eski Federal Almanya Dışiş-
leri Bakanlarından Joschka 
Fischer, Rusya’nın, İskandinav 
komşularından AB üyesi İsveç 
ve Finlandiya’nın da NATO’ya 
girmesini istemediğini, hele 
de Ukrayna’nın bu örgüte 
yönelmesinin savaş nedeni 
olabileceğini daha yılın başın-
da yazmıştı. (Ukraine and the 
future of Europe, 31.01.2022, 
Social Europe Journal)   

Nitekim 2021 ilkyazında 
Ukrayna sınırına asker yığ-
maya başlayan Rusya, Şubat 
2022’de de bu ülkeyi fiilen 
işgale başladı. Önceleri bir 
yıldırım harekatı olacağı dü-
şünülen savaş, aradan geçen 
bir aydan fazla bir sürede hala 
bitmedi. Bu yavaş gidişin, Rus 
ordusunun başarısızlığından 
veya Ukraynalıların direncin-
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veren Kruşçef’e ve vatanı kü-
çülten Gorbaçov’a kızgınlar. 
Özetle, Rus halkının çoğunlu-
ğu milliyetçi ve güce tutkun. 
O kadar ki, zalimce yönetimi 
yüzünden dünyanın lanetle-
diği Stalin’e dahi pek çok Rus, 
sırf ülkesi onun döneminde 
gücünün doruğuna ulaşmış 
olduğu için kızamıyor. 

İşte Putin, bu türden bir 
“büyüklenme” duygusu ek-
seninde popülizm yapıyor. 
Kırım’ı ilhak edip “sadakatsiz” 
Ukrayna’dan geri alıyor. Seç-
menin “büyük Rusya” özlemini 
okşuyor.

Esasen Ruslar, 1991’de koca 
imparatorluk göçerken, on 
yıllar boyu kendilerine ram ol-
muş Sovyet cumhuriyetlerinin 
anavatan Rusya’yı teker teker 
bırakıp bağımsızlığa kanatlan-
masını hazmetmekte epeyce 
zorlanmışlardı. 

Bu bilginin ışığında 1913’te 
Balkanlar’da birkaç ay içinde 
topraklarının önemli bir bö-
lümünü yitiren Osmanlıların 
travmasını düşünün. Türki-
ye’de bugün hala bu parça-
lanmayla kısmen bağlantılı 
bir “bölünmez bütünlükçülük 
sendromu” yaşanmıyor mu? 
Özetle Rusya, her biri “karşı 
tarafa” geçen eski Varşova 
Paktı üyelerini görünce, bera-
ber geçirilen yıllardan sonra 
kendini başkasıyla aldatıp terk 
eden eşinin ardından bakaka-
lan bir kocanın yaşayabileceği 
türden bir ezikliğe kapılmış.

Benzer bir duygu durumu 
ABD-Küba ilişkisinde de göz-
lemlenmiyor mu? Aslında 
Amerikalılar da, itibar görüp 
istedikleri her lezzeti elde 
edebildikleri bu Karayip ül-
kesinden 1959’da birdenbire 

döneminde muhalefetin bu-
lunmamış olmasında yatıyor. 
Gerçekten de Rusya’da, ne 
Çarlık döneminde ne de onu 
izleyen komünist rejim bün-
yesinde muhalefet vardı. Ör-
neğin Anadolu topraklarında 
neredeyse bir buçuk yüzyıllık 
bir süredir demokrasiye iyi 
kötü “talim edilen” dönemler 
bulunmasına karşın, Rusya 
hiçbir zaman muhalif sesler 
içeren bir demokrasi benzeri 
dönem geçirmemiştir.

Biraz da bu nedenle halk, ta-
şımayı hiç deneyimlememiş 
olduğu toplumsal sorumlu-
luğu, toplum için bir şeyler 
yapabilen “güçlü bir şef”e 
devretme eğiliminde. Her şeyi 
devletten beklemeye alıştırıl-
mış insanlar, mevcut şefe itaat 
halini büyük çoğunluğuyla 
içselleştirmiş. 

Öte yandan erkler ayrımı, 
adalet vb kavramların kırıntısı 
olmadığı gibi, yolsuzluk da 
Rusya’da bir yaşam biçimine 
dönüşmüş durumda. “Oligark” 
denen post-sovyetik dönem 
fırsatçılarının ve rejim besle-
melerinin olağanüstü zengin-
likleri nerdeyse yadırganmaz 
olmuş. 

Küçük ve orta boy işletmeler, 
genellikle tüm demokratik 
Batı ülkelerinde istihdamın 
ve üretimin büyük bölümünü 
sağlar. Rusya’da ise rejimin 
kontrolü merkezde tutma 
çabası o ölçüde belirgin ki, bu 
tür işletmelerin üretimde payı 
2010-20 yıllarında %15’i hiç 
aşmadı. Üretimin neredeyse 
tamamı, merkezin denetimi 
altındaki belli sayıda büyük 
şirket eliyle yapılıyor. Böylece 
rejim, otoriter siyasal yapıların 
yeğlediği –ve örneği şimdiler-
de Türkiye’de de görüldüğü- 

üzere kontrolünden çıkmaya-
cak sayıda büyük şirketini ve 
kendi zenginlerini/oligarkları-
nı üretiyor. 

Öte yandan orta ve küçük boy 
işletmelerin bir tür orta sınıf 
meydana getirdiği bilinir. Bu-
gün Rusya’da orta sınıf oluş-
muyor. Yalnızca orta katman-
lar var. Bu ikisi, benzer yaşam 
standardına sahip olması 
nedeniyle birbiriyle karıştırılır. 
Ancak orta katmanların ideo-
lojisi yoktur; oysa orta sınıflar 
sorumlu yurttaşlardan oluşur. 
Onların ideolojik omurgaları, 
sosyal-politik talepleri vardır. 
Esasen Putin rejimi, ekonomi-
nin üretim işlevini kendi de-
netimindeki az sayıda şirkete 
yükleyip düşük boyutlu işlet-
melere yaşam hakkı tanıma-
yarak, bir olasılıkla muhalefet 
potansiyeli taşıyacak böyle bir 
orta sınıfın oluşmasına olanak 
tanımıyor.

Putin, “Büyük Rusya” 
özlemini okşuyor 

Putin’in Rus seçmenince 
önemli ölçüde tutulmuş ol-
masının nedenlerinden biri, 
o iktidara tırmandığından bu 
yana ekonominin görece iyi 
gitmiş olması. Petrol ve gaz fi-
yatlarının 2000-2007 arasında 
yaptığı patlamayı ve bunun 
da enerji ihracatçısı Rusya’ya 
bu dönemde çok bol para 
girmesini sağladığını anımsa-
yalım. 

Ne var ki, Putin’in bir kesim 
yurttaş tarafından koşulsuz 
beğenilmesinin esas nedeni,  
sosyal-psikolojik nitelikte. 
Rusların, vatanlarının “büyük” 
olduğu ve “büyük” olması ge-
rektiği düşüncesine çok bağlı 
oldukları biliniyor. Bu yüzden, 
Kırım’ı vaktiyle Ukrayna’ya 
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dan itibaren küresel iddialara 
sahip olmaya başladı. Putin, 
ABD’nin tek kutuplu bir dün-
yanın tek egemeni rolünden 
artık vazgeçmesi gerektiği 
görüşünde. Oluşmakta olan 
çok kutuplu dünyada Rus-
ya’nın da küresel oyuncular-
dan biri kimliğiyle yer alması; 
örneğin ABD’nin, AB’nin ve 
yükselen Çin’in yanında bir 
dördüncü kutup oluşturması 
için çabalıyor. Soğuk Savaş 
döneminin iki kutbundan bi-
rini oluşturmuş bulunan Rus-
ya’ya bu dönemde hiç değilse 
çok kutuptan biri statüsünü 
sağlamak, Putin’in –kendince- 
vatanına “armağanı” olacak. 
Ancak Rusya’nın mevcut eko-
nomik yapısının, –hele de şu 
anın yaptırımlarından sonra- 
bu perspektifin gerçekleşmesi 
önünde en büyük engel oldu-
ğu da açık bir gerçek.

varını tamamlıyor; dış politi-
kayı –tüm popülist otokratlar 
gibi- saldırgan bir retorikle iç 
politikada kullanıyor.

Putin, kişisel yazgısının ken-
dini ülke ve dünya tarihinde 
başat bir rol oynamaya yön-
lendirdiği inancında. Siyasal 
davranışlarına da, sahip 
olduğu bu inanç ve dünya 
tarihinin ön sayfalarında yer 
kapma çabası önemli ölçüde 
damgasını vuruyor. Yokluktan 
var olması, sıradanlıktan en 
üste tırmanması ve bir ulu 
iradenin, kendisini, tarihin 
akışında kırılmalar yaratmak 
üzere görevlendirdiği yolun-
daki “imanı” başka örnekleri 
de çağrıştırıyor. 

1990’ları, içine yuvarlandığı 
kaotik ortamla boğuşarak 
geçiren Rusya, 2000’li yıllar-

kapı dışarı edilmeyi kabulle-
nememişler. Rusya’nın eski 
uydu ülkelere ve hala arka 
bahçesi olarak gördüğü eski 
Sovyet cumhuriyetlerine karşı 
tavrının da, ABD’nin Küba‘ya 
karşı hala sürdürdüğü anlam-
sız ambargo gibi, kısmen sos-
yal-psikolojik kaynaklı irrasyo-
nel bir boyuttan da beslendiği 
besbelli.

Putin’in kişisel özlemleri

Putin, halkın gözünde hem 
bu ezikliği gidermek hem de 
büyüklük duygusunu doyuma 
ulaştırmak için eski Sovyet 
imparatorluğunu bu kez “ko-
münist” olmayan bir kimlikle 
yeniden oluşturma çabasında. 
Bunu yaparken de Rusların, 
“ayartıcı kötü adam” rolünü 
yakıştırdığı Batı’ya meydan 
okuyarak popülizm repertu-
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halatının durması durumunda 
kıtlık kaygısı, turizminin savaş-
makta olan iki ülkeye muhtaç 
durumu… Buna eklenecek 
daha birçok endişe verici so-
run dışında, kısa süre önce “tu 
kaka” edilip şimdi yaslanılan 
Montrö Andlaşması dikkat 
çekmekte. O olmasa, bir yan-
dan Rusya’nın öte yandan da 
ABD’nin baskıları karşısında 
ne yapılırdı; bilinmez. 

Bunların da ötesinde Erdo-
ğan’ın taraflar arasında arabu-
luculuk çabaları göze çarpıyor. 
Ortadoğu’da yıllardır yapılan 
hatalar, neyse ki bu kez yine-
lenmedi. İyi kötü tarafsızlık 
konumu korunabildi. İktida-
rın barışa yönelik çabalarını 
olumsuz karşılamamız doğru 
olmaz. Ne var ki, Cumhur-
başkanı’nın yıllardır bir hayli 
yıpranmış olan uluslararası 
imajını bu vesileyle parlatma 
kaygısı da, iktidarın arabulu-
culuk yolundaki işgüzarlığın-
da başat bir rol oynuyor olsa 
gerektir.

4.Savaşın getirdikleri / 
götürdükleri

Sığınmacı/mülteci sorunu

Ukrayna’yı terk eden sığın-
macı sayısının şimdiden 4 
milyonu aştığı söyleniyor. Sa-
vaşın sonuna değin ve savaş 
sonunda oluşacak koşullarda 
44-45 milyon Ukraynalıdan ne 
kadarının ülkesinden ayrılmış 
olacağını şimdiden kestirmek 
olanaksız.

En çok sayıda sığınmacıyı, her 
durumda Rusya’nın karşısında 
yer almayı başat dış politika 
çizgisi edinmiş olan Polonya 
kabul etmiş durumda. Bu 
“iyilikseverliğin” Rus karşıtlığı 
kaynaklı bir motivasyonu ve 
moral değerlerle kuşkulu bir 

3.Diğerleri: Batı ve 
tarafsızlar

ABD, AB ve NATO

Bir bütün olarak 
Batı’nın, bu savaşın 
özellikle öncesinde, 
taraflarla hiçbir empa-
ti çabası göstermediği 
öncelikle vurgulan-
malıdır. Savaş sıra-
sında ortalığa serilen 
görünüm, güçlünün 
güçsüze acımasızca 
vurması ve bunun, 
durumu izleyende 
uyandırdığı infial. 
“İnsan” olan her bir 
kişinin ruhunda her 
bombayla büyüyen 
bir isyan duygusunun 
oluşması doğaldır. 

Ancak, “Batı” diye 
andığım siyasal/as-
keri cephe, yukarıda 
benim özetlemeye 
çalıştığım analizin 

daha ayrıntılısını savaş çıkma-
dan önce bilmiyor muydu? 
Hatta Rusya’nın Ukrayna sı-
nırına asker yığdığını gören 
Biden, savaşın çıkmak üzere 
olduğunu dünyaya ilan et-
memiş miydi? Buna karşın, 
uzun süredir Rusya’ya yönelik 
kışkırtmalar sürdü. Ukrayna’yı, 
mevcut koşulları zorlayarak 
ille de AB ve NATO üyesi yap-
maya kalkışmanın ve bunu 
Rusya’nın gözüne soka soka 
yapmanın, ihtilaf potansiyeli 
taşıdığı besbelli değil miy-
di? Bunların bedelini şimdi 
Ukrayna halkı tek başına 
ödemekte. Özetle Batı, üzüm 
yemektense bağcıyı dövmeye 
yöneldi. Ukrayna’yı Rusya’nın 
önüne atıp yaptırımlara aba-
narak Rusya’yı olabildiğince 
zayıflatma yolunu yeğledi.  

Üstelik düşününüz ki Biden, 
belki de caydırıcı olabilecek- 
herhangi bir askeri girişimde 
bulunmayacağını daha savaş 
çıkmadan önce açıkladı. Bu, 
Rusya’ya yönelik bir tür “gelin 
vurun, biz de sizi ekonomik 
olarak çökertelim” çağrısıydı. 
Öyle de oldu. Biden, bu sa-
tırların yazıldığı sırada, Rusya 
Federasyonu’nun sınırdaşı 
olan ve “illiberal demokrasi” 
tanımıyla AB bünyesinde uç 
sağ bir rejim oluşturmuş bulu-
nan Polonya’da boy gösterip 
tahriklerini sürdürüyor.

Tarafsızlar / BRICS ve 
Türkiye

İki tarafa da eşit mesafede 
kalma çabasında olan ülkeler 
genellikle farklı motivasyon-
larla yönleniyorlar. Bu çerçe-
vede, Rusya’nın da üyelerin-
den olduğu BRICS (Brezilya, 
Rusya, India -Hindistan-. Chi-
na –Çin-, South Africa –Güney 
Afrika-) diye anılan ekonomisi 
yükselmekte olan ülkeler 
örgütünü öncelikle saymak 
gerekir. Dünya nüfusunun 
%43 kadarı bu beş ülkede 
yaşamakta. Bunlar, açıktan 
açığa Rusya’nın yanında gö-
rünmüyor; sözde ne Batı’ya 
ne de Rusya’ya net biçimde 
cephe alıyor. Ne var ki yine 
de, Rusya’ya Çin’in belirgin, 
Hindistan’ın daha az belirgin 
destekleri göze çarpıyor. 

Bir de tarafsız görünme çaba-
sındaki tekil ülkeler var. Bun-
lardan Türkiye “aktif tarafsızlık” 
diye nitelenebilecek bir tutum 
içinde. Kuşkusuz ki Türkiye, 
savaş alanına en yakın ülke-
lerden biri. Savaş her yönüyle 
Türkiye’yi ilgilendiriyor: Enerji 
bağımlılığı, savaşın yayılma 
olasılığı karşısında topun ağ-
zında olma konumu, tahıl it-
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önem kazanmış olacak.  AB 
içinde ise, bir tür gerçeği tes-
lim sürecine girilme gerekliliği 
netleşecek. Şöyle ki; -2004 
yılında bir kesim eski Varşova 
Paktı üyesi ülkelerden Polon-
ya, Macaristan, Çekya, Slovak-
ya vb ülkeler AB’ye alınmadan 
önce bile- Birlik bünyesinde 
iki ayrı hızda ilerleyen ülke 
grubundan söz ediliyordu; 
çünkü örneğin Yunanistan be-
lirli reform adımlarını Alman-
ya ile aynı hızda atamıyordu. 

Günümüz Batı Avrupa ülke-
leri açısından demokrasinin 
“miladı” Nazizm ve Faşizm’den 
kurtuluşu simgeleyen II. Dün-
ya Savaşı sonudur. Oysa eski 
Varşova Paktı ülkeleri için de-
mokrasiye geçişin miladı Ber-
lin Duvarı’nın yıkılışıdır. Dola-
yısıyla bir grup “aşırı sağa” yani 
Faşizme, diğer grup “aşırı sola” 
yani Komünizme düşmandır. 
Bu anlayış farkı, -aralarında za-
ten ekonomik gelişmişlik farkı 
da bulunan- bu iki ülke gru-
bunun sosyal-politik yönelim-
lerine ve dış politika yaklaşım-
larına yansımakta olup AB’den 
homojen bir ülkeler grubu 
olarak söz etmek olanaksızdır. 
Bu gerçek, Ukrayna-Rusya 
savaşına ilişkin kolektif histeri-
ye yol açan heyecan geçtikten 
sonra büsbütün ortaya çıka-
cak ve Ukrayna’nın da bün-
yeye katılması perspektifinde 
çok belirginleşecektir.

Bu ve benzeri konularda daha 
çok görüş üretmek mümkün; 
ancak yazı çok uzadı ve der-
gimizin sınırlarını zorlar bo-
yutlara ulaştı. Umalım ki, artık 
can kaybı olmasın ve çekilen 
acılar kısa sürede sona ersin.

Bu bağlamda bazı Batılı “iş-
güzar” çevrelerin, yaptırımları 
kültür ve sanat ortamına da 
yaydıklarını; konser repertu-
varından geçmiş yüzyıl Rus 
kompozitörlerinin yapıtlarını 
çıkardıklarını, Rus sanatçıları 
boykot ettiklerini görüyoruz. 
Bütün bunlar anlamsız hatta 
ayıp davranışlardır. Ayrıca 
tüm Rus sporcular uluslararası 
yarışma ve karşılaşmalardan 
men ediliyor. Ayrıca Batılı top-
lumlar bünyesinde, medyanın 
da körüklediği bir iç bulandı-
rıcı “anti-Rus” histerisi belirgin 
düzeyde. 

Yeni bir “Soğuk Savaş” 
ortamı

Rusya-Ukrayna savaşı sonra-
sında ortaya çıkması en olası 
sonuç, dünyada yeni bir Do-
ğu-Batı gerilim çizgisinin yer-
leşiklik edinmesi. Çok şematik 
bir değerlendirmeyle, ABD ile 
AB karşısında Rusya ile Çin’i 
göreceğiz. Yineleyelim ki bu, 
ara tonları olan çok genel bir 
şema. Yaptırımların –sürdüğü 
takdirde-uzun dönemde Pu-
tin’i zayıflatması veya tersine 
Ukrayna’yı “döve döve” NATO 
hevesinden vazgeçirdiği için 
parlatması bile söz konusu 
olabilir. 

Öte yandan “Sovyet tehdi-
dine” karşı kurulmuş olan N 
ATO, bir süredir varlık nedeni-
ni yitirmişti. Daha geçen yılın 
ortalarında bu görüşte olan-
lardan biri de London School 
of Economics profesörü Mary 
Kaldor idi (What is NATO for?, 
09.06.2021, Social Europe 
Journal). Kendini küresel terö-
rizm ile mücadeleye adamış 
olup “gerçek işlevi ile maliye-
tinin orantısızlığı” yüzünden 
varlığı sorgulanan NATO, 
şimdi yeniden görünürlük ve 

ilişkisi var; çünkü Polonya, Uk-
raynalı sığınmacılara gösterdi-
ği “insancıllığı”, sınırına gelmiş 
Iraklı veya Afgan sığınmacıla-
rın bir tekine dahi gösterme-
miştir. Öte yandan Romanya, 
Moldova gibi ülkeler de çok 
sayıda Ukraynalı sığınmacı 
kabul ettiler. Bunların önemli 
bir oranının, daha sonra, ken-
dilerine “sarışın ve mavi gözlü” 
oldukları için kucak açmaya 
hazır diğer gelişmiş Avrupalı 
ve hatta denizaşırı Batılı ülke-
lere gidecekleri düşünülebilir.

Yaptırımlar, enerji ve 
küresel ekonomik düzen

Batı ülkelerinin yaptırımları 
kısa dönemde Rusya’ya zarar 
verdi, rublenin değerini dü-
şürdü vb; ancak bunlar aslın-
da iki tarafı keskin bir bıçağa 
benziyor. Batı Rus gazına ve 
enerjisine muhtaç; Rusya da, 
toplam ihracatının dörtte 
üçünü oluşturan enerji satı-
şından elde ettiği gelire. Bir 
de şu olgu var: Batı tüketicisi 
enerjisiz –veya az enerjiyle- 
yaşayamaz, ama Rus halkı 
kısıtlı yaşamaya alışıktır. Ne 
var ki yaptırım sorunu enerji 
alışverişinden ibaret değil. Bir-
kaç yıl önce görüştüğüm Pro-
fesör Portanski, Batı sermaye 
piyasasının yasaklanmasının 
Rusya’ya olağanüstü zararlar 
verebileceğini belirtiyordu. Şu 
anda Batı, Rusya’ya daha kap-
samlı yaptırımlar ve tam bir 
boykot uygulamakta. Rusya 
da enerji ihracını ancak “rub-
le” karşılığı yapmakta kararlı. 
Küresel ekonominin bütün bu 
zıtlaşma ve restleşmelerden 
zarar göreceği kesin. Şimdi-
den –dünyanın ikinci büyük 
ekonomisi olan Çin dahil- tüm 
ülkelerin yıllık büyüme tah-
minlerini aşağı yönde revize 
etmelerine tanık oluyoruz. 
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