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Türkiye kurak bir kıș yașıyor. Dünya’nın pek
çok bölgesinde olduğu gibi… Bazı bölgelerde pastırma 
yazı süreğen hale geldi. 

“Neler oluyor?” sorusunu bizatihi yașamın kendisi, doğa 
sorduruyor insana. Oysa yıllardır küresel ısınmadan sö-
zediliyor. Bașta ABD olmak üzere küresel kirliliğin bașat 
sorumlularına öteden beri ișaret ediliyordu. Tıpkı yeni 
dünya düzeni organizatörlerinin mutlak/olmazsa olmaz 
diye dayattığı piyasalaștırma ve özelleștirmeler ile kapi-
talist küreselleșmenin ișgaline ișaret ettiğimiz gibi.

Finans-kapital zorbanın ekonomik kararlarda toplum/halk 
adına hareket eden (etmesi gereken) devletin karar alan-
larının kendi çıkarları doğrultusunda davranan sermaye 
lehine daraltılması aynı zamanda siyasi, sosyal, kültürel 
ișgali de beraberinde getirmektedir.

Bir gün, hayat, “ne oluyor?” sorusunu gündemimize 
tașıdığında çok geç kalmıș olabiliriz.

Her alanda olduğu gibi enerjide de piyasalaștırmanın ve 
özelleștirmenin finans-kapital zorbanın görünür ișgaline 
yıllar boyu karșı çıkmaktayız. Türkiye Elektrik Kuru-
mu’nun parçalanmasına, petrol ve doğalgazda özelleș-
tirme politikalarına, 4628-4646 sayılı yasalara karșı çıkan 
toplumun kamusal hakkını savunan Elektrik Mühendisleri 
Odası içinde bulunduğumuz süreçte bir kampanya düzen-
leyip “Enerjine sahip çık!” çağrısı yaparken; bir yandan 
iğne ile kuyu kazmanın zorluğunun bilincinde, iğnelerin 
sayısını olabildiğince çoğaltmayı hedeflemekte, diğer 
yandan da yıllar boyu emperyalizmin peteğine balını ta-
șımakta olan arılara iğnelerinin de olduğunu anımsatmayı 
amaçlamaktadır.

Enerji alanında yașananlar konusunda oda olarak yıl-
lardır sözünü ettiğimiz yanlıș politikalar, daha doğrusu 

olitikasızlık klonlanmıș siyasilerce sürdü-
lmektedir.

r yandan iktidarı bir yağmalama aracı
bi görüp, ülke varlıklarını talan eden
yasiler, diğer yandan siyasilerle iç içe bu
lana ortak olan sermaye sahipleri ve bu

ikili yapının değirmenine su tașıyan bürokrat/teknotrat-
medya-akademisyen ayağı... İște bu üçlü sac ayağı üzerin-
de oturtulmaya çalıșılan dünü karanlık, geleceği bulanık 
enerji politikaları.

Perșembenin geliși çarșambadan bellidir. Enerjide kamu 
alanını daraltıp, sermayenin alanının genișletilmesi, toplu-
mu, salt kendi çıkarlarını düșünen finans-kapital zorbanın 
insafına terk etmek demektir. 

Henüz emekleme așamasında olan geleceğin enerji te-
keli bu haliyle bile 1 Temmuz 2006 tarihinde olduğu gibi 
ülkenin büyük bir bölümünü karanlıkta bırakabiliyor ve 
bu durumda ülke ekonomisi 6 saatte yaklașık 90 milyon 
YTL kayba uğruyorsa, karlı-soğuk günlerde enerji arzının 
kritik noktaya geldiği saatlerde ürettiği elektriğin fiyatını 
10 katına çıkartıyorsa, yarın bu bebeğin erișkin hale gel-
diğinde yapabileceklerini varın siz hesaplayın.

Diğer yandan; özelleștirilince zammın kaçınılmaz oldu-
ğunu yönetim erkinin en bașındaki kișinin resmi olarak 
açık açık beyan etmesi ve “sizlerle ișim bittiğinde (yani 
seçimden sonra) küresel kapitalist sisteme karșı görevimi 
yerine getireceğim” mesajı safların ne kadar netleșmiș 
olduğunun tipik bir göstergesidir.

Dün Koçobamba’da, Kolombiya’da, Venezuella’da su, 
doğalgaz ve petrol konularında “yeter, çaldıklarınızı 
artık geri alıyoruz “ denebilmișse, bunu Türkiye’de de 
bașarabiliriz.

Bugün için bu aykırı gidiși önleyecek yeterli rüzgar olma-
dığı söylemlerini de bir kenara bırakmak gerekir.

Çin özdeyiși ile bașladık, Latin özdeyiși ile bitirelim:

RÜZGAR YOKSA, KÜREKLERE YÜKLEN!


