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TKP’den imza KamPanyası: HerKese aşı
Aşıların formülleri ve üretim teknolojileri tüm ülkelerle paylaşılmalı, 

üretilmeleri patent yasakları ile engellenmemeli, aksine bu aşıların üretimi 
için gerekli ise teknolojik iyileştirmeler hızla desteklenmelidir. İnsanlık için aşı 

ücretsiz olarak üretilmeli ve yaygın ve eşit bir şekilde uygulanmalıdır”
TKP’nin başlattığı imza kampanyasına destek olmak için: http://herkeseasi.org

AKP’nin pandemi yönetiminde bilim ve emek 
düşmanı sicili kabarmaya devam ediyor. Son ola-
rak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Perşembe akşamından itibaren “tam kapanma” 
adı altında halkımızı yeni bir serüvene sürükle-
yecek kararları açıkladı. Emekçilerin bir bölümü 
herhangi bir güvence veya destekten tamamen 
yoksun biçimde evlerine kapanmaya, açlık ve yok-
lukla mücadele etmeye zorlanıyor. İmalat sanayin-
de çalışan geniş bir işçi nüfus ise “tam kapanma” 
süresince hastalık tehdidi ile baş başa fabrikaların 
yolunu tutmaya devam edecek. Büyük patronların 
kârlarında en küçük bir azalmaya izin vermeme 
kararlılığıyla, vakaları turizm sezonuna girmeden 
aşağı çekmek gibi bir hedefle hareket eden AKP, 
emekçileri tam anlamıyla kaderleriyle baş başa 
bırakmış durumda.

“Tam kapanma” kararı alındığında Türkiye’de 
iki doz aşı olmuş bireylerin nüfusa oranı anca yüz-

de 10’u bulmuştu. Türkiye toplum bağışıklığına 
ulaşmaktan henüz çok uzak. AKP yönetiminin aşı 
tedariğinde sergilediği başarısızlık ve aşılamanın 
süreksiz ve çok yavaş ilerliyor oluşu şuna işaret 
ediyor: “Tam kapanma” tedbirlerinin görünen tek 
“olumlu” sonucu bir sonraki yükselişe kadar vaka 
sayılarının bir miktar baskılanması olacak.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “tam kapanma” 
genelgesinde kapanmadan muaf olanların toplam 
çalışan nüfus içindeki ağırlıkları göze çarpıyor. Bu 
şekliyle kapanmanın etkili olabilmesi için tek koşul 
çalışmaya devam edecek işçilerin öncelikli olarak 
aşılanması olabilirdi. Oysa AKP iktidarı bilimsel 
öngörülerle oluşturulmuş bir aşılama stratejisine 
sahip değil. Türkiye’de aşılama kampanyası tam 
anlamıyla kaos içinde yürüyor.  

Türkiye’nin aşı tedarikinde bunca zorluk yaşa-
masının iki temel nedeni var: AKP yönetiminde 
Türkiye uluslararası aşı tekellerinin piyasa oyunla-

HALKI AŞILAYIN!

http://herkeseasi.org



AŞILAmAdA NeredeYiz?

rına teslim olmuş durumda. Bu tekellerle AKP’nin 
yaptığı anlaşmalar zamana yayılmış durumda ve 
gelecek aşı miktarları da ihtiyacı karşılamanın çok 
gerisinde. Dünyada milyarlarca insanla birlikte hal-
kımızı da ilaç tekellerinin oyuncağı haline getiren 
patent yasalarını sorgulamak AKP yöneticilerinin 
aklından bile geçmiyor. Türkiye’nin hala kendi aşı 
alternatifini üretememiş olmasının temel sebebi 
AKP’nin yıllar içinde ülkenin kamusal ilaç araştır-

ma ve üretme becerilerini ortadan kaldıran serma-
ye yanlısı politikaları.

Pandemide Türkiye’de tünelin ucunun gö-
ründüğünü iddia edenler yalan söylüyorlar. Son 
aylarda salgının hızla yayılmasında en önemli et-
kenlerden biri olarak görülen Covid-19 varyantları 
toplum bağışıklığı sürüncemede kaldıkça çeşitlen-
meye devam edecek. Hızlı ve yaygın aşılama ol-
madan bu salgın sona ermeyecek.

Covid-19 aşısının Türkiye’nin gündemine 
girişi 9 Aralık’ta ilk aşıların Türkiye’ye geldiği 
ve AKP’li siyasiler ile yakınlarına uygulandığı 
iddiaları eşliğinde oldu. Aynı sıralarda Sağlık 
Bakanlığı’ndan umut verici bilgiler geliyordu. 
Fahrettin Koca’nın 50 milyon aşı için anlaşma 
sağlandığı yönünde verdiği bilginin gerçeği 
yansıtmadığı kısa sürede anlaşıldı. Bir bilim ku-
rulu üyesinin günde 1.5 milyon kişinin aşılana-
cağı yönündeki öngörüsü de tamamen fos çıktı.

 AKP’nin gürültüyle lansmanını yaptığı aşı 
randevu sistemine ulaşmakta yaşanan güçlük-
lerin yanı sıra sağlık personelinin tüm çabaları-
na rağmen planlama ve organizasyon sorunları 
nedeniyle günlük aşılama hedeflerinin çok al-
tında kalındı.

 Ocak ayında, aşı kampanyası başlarken 
Sağlık Bakanı “devlet büyüklerine” “topluma 
örnek olmaları için” aşı olma çağrısı yapmıştı. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19 
aşısının tatbiki bireylerin rızasına bırakılmış 
durumda. Aşılarla ilgili bilim dışı iddialar ve 
aşıların etkilerine ilişkin sansasyonel haberler 
ortalığa yayılmışken aşı olmanın kişilere bıra-
kılması aşılanma oranlarını da olumsuz etkile-
di.

2020 sonunda Türkiye’nin eline ulaşan aşı 
miktarı 3 milyon civarındaydı. Bakanın verdiği 
bilgilere göre Nisan sonu itibariyle bu miktar 

ancak 28 milyona yükseldi. 20 milyon aşı kul-
lanılmış, elde 8 milyon aşı kalmış durumda; 
gerisinin ne zaman ve nasıl geleceği belirsiz. 
Bakan, Çin firması Sinovac’tan başta söylenen 
miktarın çok altında aşı gelmesini Çin hükü-
metinin aşıları kendine saklamasına bağlıyor. 
Pfizer-Biontech’ten gelen “4.5 milyon aşıyı 60 
milyona tamamlamak” gibi gerçekçiliği tartı-
şılır bir hedefi de bakandan öğrenmiş bulunu-
yoruz. Bunun için bakan “Uğur Şahin hoca ile 
sürekli temas halinde.” Koskoca ülkenin sal-
gından çıkışı Fahrettin Koca’nın sıkı pazarlıkçı-
lığına bağlı!

Yakın zamanda Türkiye’nin anlaşma yaptığı 
aşılar arasına Rusya tarafından üretilen Sput-
nik V aşısı da eklendi. Hükümet aşının üreti-
minin Türkiye’de yapılacağını duyurmuştu. 
Rusya’yla ortak aşı üretimi yapacak firmanın 
sahibinin AKP’li Üsküdar İlçe Başkanı Öztürk 
Oran olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’de çalışmaları devam etmekte olan 
18 yerli Covid-19 aşısı bulunuyor. Bunlardan en 
ileri aşamaya gelmiş olan Erciyes Üniversite-
sindeki inaktif aşıyla ilgili çalışmalarda 2. faz 
sonuçların Nisan sonunda Sağlık Bakanlığı’na 
iletileceği açıklanmıştı. Eğer bu doğruysa ve 3. 
faz çalışmalarının alacağı zaman göz önünde 
bulundurulduğunda “yerli aşının” kullanıma 
girmesine daha uzun aylar var.



Türkiye neden aşı üreTemiyor?
Türkiye’nin aşı üretemeyen değil, aşı üretemez 

hale getirilen bir ülke olduğunu söylemek daha 
doğru olacaktır. Çünkü Türkiye, Cumhuriyet’in 
başından beri insan ve hayvan aşılarını 
üretme kapasitesini kazanmış ve sür-
dürmüş bir ülkeydi. Kamu eliyle üretilen 
aşılar yine kamu eliyle toplumun bütün 
kesimlerine uygulanıyordu.

Bu aşı üretim ve uygulama kapasitesi 
sadece bir halk sağlığı meselesi değildi. Aşının 
çeşitli uluslararası durumlarda stratejik bir ürün 
olduğunu hep söyledik. Bir savaş ve ambargo 
veya bir biyolojik savaş veya pandemi durumun-
da ulusal aşı üretimi yaşamsal bir önem kazanır. 
Henüz bunlardan sadece pandemi ile karşılaştık 
ve toplumun hızlı ve eşit bir şekilde aşılanama-
ması nedeniyle binlerce kişinin haksız ölümüyle 
yüzleştik.

Peki, ne oldu da Türkiye aşısını üretemez hale 
geldi? 1990’larda Türkiye’ye Dünya Bankası ve 

IMF tarafından dayatılan Sağlık Reformu sağlı-
ğın piyasaya uygun hale getirilmesini, ka-

mucu anlayışın terk edilmesini telkin edi-
yordu. Aşı üretiminde ise rekombinant 
DNA tekniğine geçiliyordu. Yapılması 
gereken sadece kamuya bu dönüşüme 

uygun yatırımı gerçekleştirmekti. Ancak 
tamamen siyasi nedenlerle yatırım yapmak 

yerine aşı tekellerinin pazarı olma konusunda bir 
siyasi tercihte bulunuldu. Böylece Türkiye aşı ne-
deniyle yurtdışına kaynak aktaran bir ülke haline 
geldi.

Sonuçta Türkiye’nin aşı üretmemesinin ne-
deni Türkiye’nin emperyalist sistemle bütünleş-
mesinde aldığı emek düşmanı siyasi kararlardır, 
diyebiliriz.

Bİlİm ve AydınlAnmA AKAdemİsİ yAnıTlAdı: 



AKP 17 günlük yasak süresince fırsattan is-
tifade içki satışını da yasakladı. Üstelik bugüne 
kadarki tüm alkol yasaklarında olduğu gibi, bu 
seferkinde de ortada ne bir gerekçe var, ne de 
hukuki bir dayanak. Yalnız istisnasız şekilde ilan 
edilmiş alkol satışı yasağı var. Öte yandan aslında 
hepimiz bu yasağın ardında yatan gerçek nede-
ni biliyoruz: AKP’nin bir türlü olduramadığı Yeni 
Türkiyesi. Bunun karşısında engel olarak gör-
düğü ne varsa savaş açıyor. AKP’nin seküler bir 
yaşam tarzının sembolü olarak gördüğü alkole 
karşı savaşı aslında yeni de değil, 2013 yılına dek 
uzanıyor. O zamanlar milli içki olarak “ayran”ın 
sahneye çıkarılmasıyla gelen içki yasaklarına halk 
Gezi Direnişi’nde “Şerefine 
Tayyip!” diyerek tepki göster-
mişti. Saat kısıtlamaları, rek-
lam yasakları, içkili mekanların 
görünürlüğünün azaltılmasıyla 
başlayan müdahaleler, alkole 
yıldan yıla daha da uçan vergi 
artışlarıyla devam etti. Bugün 
70 cc’lik bir rakı, asgari ücretin 
yüzde 6.20’sine denk geliyor. 
Artan hayat pahalılığıyla da 
birleşince emekçiler için alkol 
tüketmek tam bir lüks haline 
geldi. Çoğu insan, yaşamını 

riske atmak pahasına kaçak üretilen içkilere yö-
neldi. Hepimiz eski Türk filmlerindeki meyhane-
lere, ne kadar yoksul da olsa maaşı her akşam 
birkaç kadeh rakı içmeye yeten insanlara gıpta 
eder olduk. Tüm bu süreçte alkol yalnızca lüks 
olmakla kalmadı, kamuya alımlarda ve iktidardan 
nemalanmakta bir kriter haline de geldi. İnsan-
lar memur olabilmek için sosyal medyadaki alkol 
içeren fotoğraflarını temizlemek zorunda kaldı. 
Kimi sanatçılarsa sarayın davet listesine girebil-
mek için, her fotoğraftan önce sofralarından rakı 
kadehlerini kaldırdı. Nihayetinde AKP’nin alkolle 
girdiği akıl almaz savaş, kapanma genelgesinde 
bile kendine yer buldu.

AKP’NiN içKiYLe derdi Ne?

“Salgınla mücadelede halkın çıkarlarını gözeten, bütünlüklü 
ve bilimsel bir stratejinin parçası olmayan, bu strateji 

belirginleşmeden ya da hiç gündeme alınmadan uygulamaya 
konan kısıtlama ve yasaklara “yetmez ama evet” diye 

yaklaşmak zorunda değiliz.” 
Kemal Okuyan

“Tam kapanma doğru 
ama çok geç alınmış 
eksik bir karardır. Ek 
olarak, kapanmadan 
mağdur olan bütün 
hanelere, acilen herhangi 
bir şart ve başvuru 
olmaksızın, yetişkinler 
için 1000 TL, çocuklar 
için de 500 TL’den 
az olmamak üzere 
nakdi hibe desteği 
sağlanmalıdır.” 
Ahmet davutoğlu

“Tam kapanma kararı doğru ama 
Erdoğan’ın bir sosyal programı 

açıklamasını bekliyoruz. İcra takiplerinin 
tamamının durması lazım”

kemal kılıçdaroğlu Üç tArz-I 

siYAset



Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, ön-
ceki akşam AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıkladığı “kapanma” kararı sonrası işçilere çağrıda 
bulundu:

“Salgın döneminde patronlara devlet kaynak-
larından milyarlarca lira teşvik verildi, 
aynı dönemde yüzbinlerce işçi ise ücretsiz 
izin dayatmasıyla, KOD-29 zorbalığıyla 
karşı karşıya kaldı.

İşçi arkadaş! Haksız yere işten çıkar-
tıldıysan Patronların Ensesindeyiz’e ulaş! 
İşten çıkartmalara, KOD-29 zorbalığına 
son! Patronların Ensesindeyiz!

Şimdi yeni bir yol açma zamanıdır! Ne 
gelir desteği, ne faturalar, ne açlık... Tam 
kapanma emekçiler için işten çıkartma, 

ücretsiz izin dayatması, daha fazla sömürü de-
mektir. İşçiler! Yalnız değilsiniz. Pat-
ronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşın”

Dayanışma Ağı’nın çağrı videola-
rını karekod okutarak izleyebilirsiniz.

PaTrOnLarınensesindeyiz

yardım isTe

ÖrGÜTLen...

Siz de işyerlerinizde 
yaşadığınız tüm hak 
gasplarını P.E. ağına ihbar 
edebilir, sürdürdüğünüz 
direnişinizi paylaşabilirsiniz. 
Sömürücüleri ihbar 
etmek için: 0541 940 
0514 nolu hattı arayabilir, 
patronlarinensesindeyiz.org 
adresine başvurabilirsiniz.

PaTrOnLarınensesindeyiz Ağı’ndAn İşçİlere çAğrı:

‘Kapanma kararına karşı yalnız değilsiniz’

isTanbul’da emekçiler  
1 mayıs’ı selamladı
İstanbul’daki emekçiler, iktidarın önce salgın, ardından tam kapanma ilan ederek sıkı 
sıkıya yasakladığı 1 Mayıs için, dün kentin farklı noktalarında eylemler gerçekleştirdi.

Levent Metro İstasyo-
nu’nda buluşan Plaza, Ofis 
ve Banka Emekçileri ise “Ça-
lıştığımız gösterişli kuleler ve 
ofisler emekçiler için cehen-
neme dönmüştür. Evlerinden 
çalışanlarımız için ise evlerimiz 
artık mesainin hiç bitmediği 
birer çalışma kampı olmuştur.” 
diyerek 1 Mayıs’ı selamladı.

Maltepe AVM 
Park önünde buluşan 
AVM emekçileri: “Ön-
lem diye yaptıkları her 
açıklamada kasalarını 
dolduran patronlar; 
sağlığı kimse tarafın-
dan düşünülmeyen 
bizler olduk” diyerek 
yan yana geldi.



Sky News’ten Sophy Ridge’a konuşan Microsoft’un kurucusu, 
milyarderler listesinde yıllarca ilk sırada yer alan Bill Gates, 

aşıda patentin kaldırılmasına bir kez daha karşı çıktı:
“Bu durumda işleri geciktiren şey fikri mülkiyet değil. Sihirli bir şekilde güvenli aşılar yapan ve 
onay alan bir aşı fabrikası yok, bu tür şeyler için denemeler yapılmalı ve her üretim sürecine çok 
dikkatli bir şekilde bakılmalı. İlaçlarla ilgili fikri mülkiyete ilişkin her türlü sorun var, buradaki 
hacmi ne kadar hızlı artırabildiğimiz konusunda değil”

GÜNÜN sÖzKArAsI

BoYuN eğme  
GÜNLÜK siYAsi BÜLteN 

imtiyaz sahibi:  
Gelenek Basım Yayım ve Ticaret Ltd. Şti 

sorumlu müdür: Mesut Gülçiçek  
Tasarım: Uğur Güç  
ıssn: 2564-7385

adres: Osmanağa Mh. 
Osmancık Sk. No:9/16 

Kadıköy - İstanbul 

İletişim ve dijital abonelik için
boyunegme@tkp.org.tr

adresinden ulaşabilirsiniz.

Gelenek 155. sayı: sermayeyi hangi anayasa kurtarır? 
1986’dan beri yayınını sürdüren Türkiye’nin en 

eski Marksist teorik dergisi Gelenek’in 
155. sayısı “Sermayeyi hangi anayasa kurtarır?” 

başlığında çıktı. AKP’nin açtığı anayasa tartışmaları 

sürerken Gelenek okurlarını Sovyet anayasaların-
dan, anayasal cumhuriyete; Hegel’de devlet ve sivil 
toplumdan komünist laikliğin anlamına konunun 
farklı yönleriyle buluşturuyor. Dosya dışında dergi-

nin son sayısında yer alan diğer yazılarsa şöyle:
 İsa’nın Vekilliğinden Sermayenin Arabuluculu-
ğuna Vatikan: Papa’nın Irak ziyaretinin düşün-
dürdükleri - Tevfik Taş
 İlkel Toplumlardan Modern Zamanlara Top-
lumsal Ritüeller - Endam Köybaşı
 1915 Büyük Felaket (Medz Yeğern) Üzerine 
Çağdaş Sümer’le Söyleşi
 Mazbut Vakıflar Canlanıyor - Kadir Sev
 Çimento: Sovyetlerden İnsan Manzaraları ve 
Yeninin Gücü - Fatih Beyaztaş


