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Türk!ye’n!n 10 !l! ve Sur!ye’n!n b!r kes!m! "!ddetl! 
b!r deprem !le darmada#ın oldu. Yıkıldı. Çok can ver!l-
d!. Günden güne artırılarak ver!len ölüm sayıları b!raz 
matemat!k b!len b!r !nsan !ç!n gülünç... Yıkılan ev sayısı 
bell!. Deprem!n gece saat 04:17’de herkes evler!nde 
der!n uykudayken gerçeklem!" olması b!r gerçek. Kur-
tulanların sayısı bell! oldu. Demek k! ölüm rakamları 
bunun dı"ında kalan sayıdır. $nsanın d!l! söylemeye 
varmıyor ama açıklansın veya açıklanmasın ölü sayısı 
en az çeyrek m!lyon olarak bel!rlenmek zorundadır.

Depreme müdahale konusunda çok "ey söylend!. 
Aynı cümleler! tekrar etmeye gerek yok. Neden! ne 
olursa olsun !kt!dar ve devlet sınıfta kalmı"tır. K!m!s!, 
kötü organ!zasyondan ve yeters!z hazırlıktan söz ed!-
yor, k!m!s! !se b!l!nçl! b!r gec!kt!rmeden. Muhakkak !k! 
olgunun da payı vardır. Gönül !sterd! k!, !kt!dar, Kızılay’ı 
!le, kend! kurdu#u AFAD’ı !le ve S!lahlı Kuvvetler’! !le 
gel!"melere hemen müdahale edeb!lm!" olsaydı. Ne-
den! ne olursa olsun bunun gerçekle"mem!" olması 
kes!nl!kle !rdelenmel!d!r. S!lahlı Kuvvetler, muazzam 
organ!zasyonu !le bu olaya anında müdahale etm!" 
olsaydı !nsanlık adına öneml! b!r görev! yer!ne get!r-
m!" olurdu. S!lahlı Kuvvetler’!n tek görev! sava"mak ve 
bombalamak olmamalı. Barı" !ç!n m!syonu da olmalı. 
Kap!tal!st b!r ülken!n S!lahlı Kuvvetler!’nden bu ne ka-
dar beklenmel!? Bu ayrı b!r soru.

B!zce bel!rley!c! olan demokrat!k kurum ve kuru-
lu"ların, odaların, s!yas! part!ler!n, halk mecl!sler!n!n ve 
anında olu"an Deprem Koord!nasyon Merkezler!’n!n 
olaya müdahale etmes!d!r. Bu da yapılmasaydı daha 
fazla can yanacaktı. Bugün !kt!dar kend! gücünü kul-
lanarak yarattı#ı bo"lu#u ne kadar propaganda !le dol-
durmaya çalı"ırsa çalı"sın, halk en kötü anında yanında 
k!mler!n oldu#unu açıkça gördü ve ya"adı. Bu !zlen!m! 
k!mse halkın beyn!nden s!lemez. %!md! aslolan, tüm 
engellemelere, baskı hatta c!nayetlere kar"ın yaratılan 
demokrat!k dayanı"mayı ve müdahaley! kalıcı, sürekl! 
ve örgütlü hale get!rmekt!r. Halka ra#men de#!l, halkla 
b!rl!kte. Bu p!sl!#! kökünden tem!zleme sürec!n! ba"lat-
manın yöntem! bu olab!l!r...  n Politika

“Dayanı!mayı Büyüt, Sahada Ol!”

Bu P"sl"#" 
Ne Tem"zler?



Türkiye 6 Şubat 2023 gecesi ve ertesi 
gündüzü şiddetli bir deprem ile sarsıldı. 
Deprem bir doğa olayıdır. Ancak bu dep-
rem göz göre göre geldi. Aynen gelmesi 
beklenen İstanbul depremi gibi. Uzman-
lar yıllardır uyardı. Alınan önlemlerin ne 
kadar yetersiz kaldığı ortaya çıktı. Maraş 
ve Elbistan’ın önemli ilçeleri ile Hatay 
yerle bir olurken, Malatya, Antep, Adıya-
man ciddi yaralar aldı. Diğer iller Kilis, 
Urfa, Diyarbakır, Adana ve Osmaniye 
görece daha hafif yıkımlar yaşadı.

Yıkım çok büyük. Buna karşın 
devletin müdahalesi ilk iki gün yoktu. 
Üçüncü gün devlete bağlı kurumlar olay 
yerlerine intikal etmeye başladılar ki o 
da il merkezleri ile sınırlı kaldı. Kızılay 
henüz alanda yok. AKP-Saray rejiminin 
kurduğu AFAD donanımsız, hazırlıksız 
ve amatör bir müdahale sergiliyor. O 
da sahada olduğu kısıtlı yerlerde. Daha 
önceki doğal afet durumlarında sahaya 
hemen inen Silahlı Kuvvetler unsurları 
yok. Depremin sonuçlarının yıkıcı olduğu 
il ve ilçelerde devlet daireleri, devlet 
hastaneleri, sağlık kuruluşları, Emniyet 
Müdürlükleri, Jandarma ilçe merkezleri 
ciddi zarar gördü, kısmen de yıkıldı. 
Müdahale etmesi gereken, organizasyonu 
sağlamakla görevli devlet görevlilerinden 
ve memurlarından kayıplar var. 

Bu koşullarda depremden kendi 
çabaları ile sağ kurtulabilen yurttaşlar ilk 

müdahaleleri yapmışlardır. Çevre il ve 
ilçelerden siviller ile demokratik kurum 
ve kuruluşların mensupları ilk yardıma 
koşanlar oldu. Eldeki kısıtlı olanaklar ile 
enkazlardan can kurtarılmaya çalışılıyor. 
Hava koşulları çalışmaları zorlaştırıyor. 

Görünen o ki, devletin müdahalesi 
zaman alacak. Nedeni bilinmemekle 
birlikte kendi içlerinde bir belirsizlik 
yaşamaktadırlar. Silahlı Kuvvetlerin 
sahaya kurtarma çalışması için indirilme-
sinde kararsızlar. Bu koşullarda halkın 
öz örgütlenmesi, demokratik kurum ve 
kuruluşların, partilerin, odaların, işçi 
ve memur sendikalarının, derneklerin, 
yurttaş girişimlerinin, yöre derneklerinin 
üstün çabaları görülmekte ve buna daha 
fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Yurttaş-
lar deprem koordinasyon merkezleri 
oluşturarak örgütlenmekte ve ilk müda-
haleleri yapmaktadırlar. Bu örgütlenmede 
demokratik kurum ve kuruluşların halkın 
içinde yer alması büyük önem taşıyor ve 
uygulanıyor.

Partimiz, tüm örgüt, yoldaş ve 
çevresini, içinde faaliyet yürüttükleri 
kuruluşların çalışmalarına en aktif ve 
özverili şekilde yardıma yönlendirmiştir. 
Bu çağrı yapılmadan yoldaşlarımızın bu 
çalışmalara hemen yönelmiş olmaları, 
komünist olmanın niteliği gereği gerçek-
leşmiştir. Deprem yaşanan il ve ilçelerde 
kurulu parti örgütlerimiz tüm kayıplarına 

karşın can kurtarma, enkaz kaldırma ve 
dayanışma örgütleme çalışmalarına en ön 
saflarda katılmaktadırlar. Bir dizi alanda 
bu çalışmalara öncülük etmektedirler. 
Depremden etkilenmeyen illerden, başta, 
İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere, 
aynı zamanda Trakya, Marmara, Ege, 
Karadeniz’den ve Kürdistan’ın diğer 
illerinden acil yardım örgütlenmelerine 
girişilmiştir. 

Yasal alanda çalışan kadrolarımız bu-
lundukları kuruluşların çalışmalarına ilk 
andan itibaren katılmışlar ve bu çalışma-
lara en geniş çevremizi katma konusunda 
görev üstlenmişlerdir. Parti kadrolarımız 
ve örgütlerimiz, ister legal ister illegal 
nitelikte olsunlar bu ağır yıkımı siyasal 
reklam amacına dönüştürmeyeceklerdir. 
Ne ki, her zaman olduğu gibi bu yıkım-
dan en fazla etkilenen işçi, emekçi ve 
yoksulların yaşadıkları kendi deneyleri 
temelinde sınıf bilinci edinmeleri için ise 
de görevlerini hiçbir şekilde aksatmaya-
caklardır. 

Bu depremin yaralarının sarılması o 
kadar kolay olmayacaktır. Uzun vadeli 
bir mücadele ve örgütlenmeye hazır 
olmalıyız. Halkın işçi sınıfı öncülüğün-
de öz dayanışma örgütlenmesine önem 
verilmeli, bu vesileyle bizzat yurttaşların 
katılımıyla Demokratik Halk Meclis-
lerinin örgütlenmesine yönelinmelidir. 
Kısa ve orta vadede maddi dayanışma 

önem kazanacak, dayanışmayla toplanan 
maddi ve nakdi yardımların doğru yerine 
ulaşması için titiz bir çalışma yürütülmesi 
gerekecektir.

Devlet, iktidar ve burjuva partileri bu 
acı ve ağır yıkımı siyasal ve maddi fırsata 
çevirme eğilimi içinde olacaklardır. Bu 
kesinlikle engellenmelidir. Depremde her 
şeyini kaybeden, canlarını yitiren insanla-
rımız buna fırsat vermeyeceklerdir, ancak 
bu konuda onların yanında, içlerinde ve 
direnişlerinde önlerinde olmalıyız. İktidar 
ve devlet enkazın altında kalmıştır. Bu 
gerçek unutturulmamalı. Unutturulmadı-
ğı gibi kapitalist devletle hesaplaşmanın 
yolu döşenmelidir. Tüm yetki ve sorum-
luluğu kendilerinde toplayanlar, bu ül-
kenin tüm değerlerini hoyratça kendileri 
için kullananlar şimdi yarattıkları enkazın 
hesabını da vermek zorundadırlar.

Yoldaşlarımız, dost çevremiz dahil, 
yakınlarını yitiren tüm yurttaşlarımızın 
acılarını paylaşıyor, yaralarının sarılması 
için kendileriyle birlikte olduğumuzu bir 
kez daha belirtiyoruz.n

Türk!ye Komün!st Part!s!

Merkez Kom!tes!

10 "ubat 2023

(www.türkiyekomünistpartisi.org 

sitesinden alınmıştır)
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Türk!ye Komün!st Part!s! Merkez Kom!tes!’n!n 10 "ubat 2023 Tar!hl! Açıklaması:

Tüm Halklarımızın 
Acısını Payla!ıyoruz. 
Bu A"ır Enkazı 
B#rl#kte Kaldıraca"ız!
Sorumlu Egemen 
Sınıftan Hesap Soraca"ız!



q Kemal ATAKAN

Maraş merkezli, Hatay’ı yok eden 
on ilde ağır yıkımlar yaratan depremin 
üzerinden on beş gün geçti. Öncelikle 
başta göçük altında kalan en yakın aile 
bireylerini yitiren yoldaşlarımızın acısını 
paylaşıyoruz. Zorlukla göçük altından çı-
karak canını kurtarabilen yoldaşlarımızın 
canlarının sağlığı için buruk bir sevinç 
yaşarken, kayıplarından dolayı kendileri-
ne güç diliyoruz. Çok üzgünüz.

Üzgün olduğumuz kadar da öfke-
liyiz. On beş gündür yurttaşlarını en 
ağır maddi ve manevi kayıplara rağmen 
ortada çaresiz bırakan devlet yetkililerine 
öfkeliyiz. Ortaya çıkan tablo, merkezi bir 
devlet yapısı ve tüm yetkileri merkezde 
toplayan bir niteliğe karşın yok denecek 
düzeyde yetersiz bir planlama ve yönetim 
zaafı olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. 
Yansıtmak ne kelime… Yaşatmaktadır.

Kapitalist yönetim altında, yine de 
kamucu kimi özellikler taşıyan tüm ya-
pılar 1983 yılından itibaren yok edilmiş, 
egemen sermaye çevrelerine, yabancı 
sermayeye peşkeş çekilmiştir. Kısıtlı 
olmasına rağmen neo-liberal yönetim sis-
temine geçiş öncesi kimi sosyal güvence-
ler sunan kamunun sosyal kurumları yok 
edilmiştir. Sağlık sistemi özelleştirilmiş, 
Şehir Hastaneleri adı altında oluşturulan 
sağlık kurumları adı Kamu-Özel İdare 
Kurumu olmakla birlikte, yurttaşların 
sağlığının ticarileştirildiği özel sermaye 
kurumlarına dönüştürülmüştür. Kapita-
list devletin, devlet kapitalizmi ile dahi 
yönetilse bile özünde egemen sermaye 
sınıflarının devleti olduğu gerçeği bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. Değilse bu kadar 
kamu kurumu bu kadar kolay özelleşti-
rilemezdi. Sömürücü, kan emici sömürü 
sisteminin devlete sahip olmasının acı 
sonuçlarını 80 küsur milyon nüfusun 
ezici çoğunluğu olarak tekrar yaşıyoruz. 
Bu defa halklarımız bu gerçekle acı bir 
şekilde yüzleşmektedir. 

TV’lerde bağış kampanyaları düzen-
leten devlet, 24 yıldır toplanan deprem 
vergileri konusunda hesap verememek-
tedir. Hatta resmi ağızlardan deprem 
vergilerinin deprem için kullanılmasının 

şart olmadığı içerikli açıklamalar yapacak 
kadar densizleşmişlerdir. 

Devletin Kızılay gibi, Çocuk Esir-
geme Kurumu gibi sosyal kurumları 
rejim partileri mensuplarına iş ve gelir 
yaratma kapısı haline getirilmiş, her türlü 
yolsuzluk ve istismarın kurumları haline 
getirilmişlerdir. Çiftlik haline getirilen 
kurumların niteliksel olarak da yetersiz 
olduğu gerçeği yaşanan bu ağır yıkım 
sonrası herkesin anlayacağı şekilde 
ortaya çıkmıştır. Kurumların sorumluluk 
alanlarına yabancı unsurların yönetimin-
de olmaları koşullarında farklı bir sonuç 
beklenemezdi. 

Yaşanan ağır deprem sonucunda 
yurttaşlarımız bu gerçeklerle bizzat yüz-
leşmişlerdir. Bu yüzleşme unutulabilecek 
nitelikte değildir. Maddi ve manevi tüm 
varlıklarını kaybeden yurttaşlarımızın 
bu yüzleşmeleri bu kez farklı olacaktır. 
Onun içindir ki devlet ve iktidar yöneti-
cileri deprem alanlarında rahat gezeme-
mektedirler. 

Enkaz altından henüz can verenler 
çıkarılamadan enkaz kaldırma çalışma-
larına girişen ve bir yılda konut yapımını 
tamamlayacağını ilan eden bir yönetimin 
ne amaçla avuçlarını ovuşturdukları aklı 
selim olan her yurttaşın bilincine kazın-
maktadır. Düşününüz ki, sokakta kalan ve 

acı içinde kıvranan yurttaşlarına gerekli 
geçici barınma olanaklarını yaratama-
yan bir yönetim, konut sorununu en kısa 
sürede çözme vaatleri vermektedir. Onlar 
ölüm ve yıkımlardan dahi kazanç sağla-
ma zihniyetine sahip olduklarını kendi 
açıklamaları ile belgelemişlerdir. 

Halklarımız bir gerçekle bir kez daha 
yüzleşmişlerdir. AKP ağırlıklı il ve ilçele-
re yardımda öncelik sağlanırken diğer il 
ve ilçeler ihmal edilmiştir. İşçi ve emek-
çilerin yaşadığı yoksul il ve ilçeler ihmal 
edilmiştir. Kürtlerin, Arapların, Alevilerin 
yerleşim alanları ihmal edilmiştir. Kısa-
cası ayrımcılık böyle bir afet koşullarında 
dahi uygulanmaya devam etmiştir. 

Bazı gerçekleri yazıyla veya sözle an-
latmak mümkün değildir. Yaşamak, şahit 
olmak ve görmek gerekir. Yaşanan ağır 
doğa felaketinden sonra yaşanan daha 
ağır ayrımcı uygulamaların anlaşılması 
ancak bu şekilde mümkündür. Bu da sınıf 
gerçeğidir. Milliyetçiliktir. Tekçi anlayı-
şın pratiğe yansımasıdır. 

Tüm bunlar yetmezmiş gibi insanların 
aklıyla alay ediyorlar. Bir yandan kendi 
kaynaklarından 300 bin konutun yıkıldı-
ğını söylüyorlar. Diğer yandan orantısız 
düzeyde düşük can kaybı sayıları açıklı-
yorlar. Gecenin bir yarısı, insanlar uyur-
ken yıkılan 300 bin konutun her birinde 
ortalama üç kişi yaşasa can kaybının 
900 bin olması gerekir. Ancak, bu yıkım 
ve can kayıpları ile bizzat karşı karşıya 
kalan insanlarımız kendi mahalleleri, 
semtleri, ilçeleri, illeri ile ilgili açıklanan 
can kayıplarının gerçekle karşılaştırma-
sını çok kolay yapabiliyorlar. Açılan yan 
yana binlerce insanın kimliksiz gömüldü-
ğü toplu mezarlar basın üzerindeki sansür 
nedeniyle kamuoyundan saklanmaya 
çalışılsa dahi binlerce şahidi var. Bunu 
gizlemek mümkün mü?

İmar barışlarını kimin yaptığı, çürük 
inşaatlara imar izni veren, denetleme-
yenlerin kimler olduğunu insanlarımız 
yaşayarak öğrendi. Belki dün maddi ve 
varlık açısından kazanç olarak gördükleri 
için imar barışına sevinmişlerdi. Ancak 
bugün bu sahte umutların hiçbir anlamı 
olmadığını, hatta maddi, manevi ve nakdi 
kayıplarının yeniden tanzim edilemeye-

ceğini yaşayarak acı içinde öğrendiler. 
Kurulu çürük egemen sömürü düzeni için 
asıl deprem böyle başladı. 

Şimdi yaralar sarılıp yeni bir ya-
şam kurmak gerekiyor. Ancak yaraların 
sarılması konut inşası ile olacak bir iş 
değil. Yaraların sarılması tüm ihmalleri 
yaratanlardan sorulacak hesap ile ilgili 
bir konu. Bu kadar ağır kayıpları veren 
insanlar bu kez bu gerçekleri geçiştirip 
yok saymayacaklardır. Bölgede daha ilk 
günlerde OHAL ilan edilmesinin asıl 
nedeni de budur. 

Bölgeye gerekli yardımın devlet 
tarafından götürülmemesi aynı zamanda 
sağ kalanları göçe zorlayarak ağırlıkla 
Kürt, Arap ve Alevi halklarımızın yaşa-
dığı bölgenin demografisinin değiştirme 
amaçlı olduğu ön görülüyor. Bu öngörü 
yabana atılacak gibi değil. Onun için 
demokratik ve sosyalist muhalefet güçleri 
halkı yerlerini yurtlarını terk etmemeye 
çağırmaktadırlar. 

Demokratik kuruluşlar, devrimciler, 
sosyalistler, komünistler ağır yıkım ve 
can kayıpları koşullarında halklarımızın 
ilk anından itibaren yanı başında olmuş-
lardır. Bunu en iyi yaşayanlar biliyor. 
Türkiye’nin her köşesinde dayanışma-
nın nasıl örgütlendiğini en iyi bu acının 
muhatapları yaşamaktadır. Eğer ağır 
yıkım ve kayıpların muhatapları yaraları-
nı sarmak için kendi öz örgütlenmelerini 
yaratmazlarsa yaratılan dayanışma ruhu 
eksik kalacaktır. Olayın muhataplarının 
oluşturmaya başladıkları deprem koordi-
nasyon merkezleri bugün yaşam savaşına 
yönelik faaliyet yürütürken, yarın ise 
yeni yaşamı kurmak için çalışmalarını 
sürdürecektir. Bu öz örgütlenmeler kalıcı 
Meclis faaliyetlerine yükselerek yaşamı 
yeniden kuracaklardır. Yeni yaşam bu 
şekilde şekillenecek, halk insiyatifi artık 
elden bırakmayacaktır. Komünistlerin bu 
konuda ciddi sorumlulukları var. Kendi 
reklamlarını yapmadan, halkın yüreğinde 
gerçekleştirdikleri somut dayanışma ve 
yürüttükleri çalışmalar ile yer edine-
ceklerdir. Bunu şimdiden yaşıyoruz. Ne 
devletin baskısı, ne de propagandaları bu 
gerçeği saptıramayacaktır. Kendi bindik-
leri dalı kestiler. Sonuçlarına mecburen 
katlanacaklar. n 

Asıl Deprem# Bekley#n
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Üzgün olduğumuz kadar 
da öfkeliyiz. On beş gündür 
yurttaşlarını en ağır maddi 
ve manevi kayıplara rağmen 
ortada çaresiz bırakan devlet 
yetkililerine öfkeliyiz. Ortaya 

çıkan tablo, merkezi bir devlet 
yapısı ve tüm yetkileri merkez-

de toplayan bir niteliğe karşın 
yok denecek düzeyde yetersiz 

bir planlama ve yönetim zaafı 
olduğu gerçeğini yansıtmak-

tadır. Yansıtmak ne kelime... 
Yaşatmaktadır.



q Yılmaz GÖÇMEN
 

Toplumsal mücadelede özne ve nesne 
yanların birliği ve karşıtlığı, içeriklerinin 
tanımlanması çabaları bilgi dağarcığının 
her dönem konusu oldu. Bilinçten bağım-
sız olarak var olan çelişkilerin tanımı geniş 
anlamda bitimsiz bir hareket ve değişimin 
hangi koşul ve yapıda olursa olsun sürdü-
ğüdür. Nesnel olarak değişimin önlenemez 
gerçekliği doğa ve düşünceden farklı olarak, 
toplumsal konuların belirleyici yönü açısın-
dan da tespit edilmesi gereken bir alandı. 
İşçi sınıfı biliminin diyalektik ve biçimsel 
düşünüş arasındaki farklılıklarının doğa ve 
toplumda nesnel olanın düşüncede olmadığı 
anlamını taşımaz. Mantıksal zıtlıkların gö-
rülmez olduğu veya o an için bilinçte kav-
ranamadığı, buna rağmen diyalektik çelişki-
lerin yaşandığı alanlar bulunduğu gerçeğini 
yadsımak bilimsel bilgiyi öznel niyetler üze-
rinden deformasyonudur aslında. Emek ve 
sermaye arasındaki ilişki, karşıtsal birlik ve 
mücadelesinin toplumsal olarak sınıf ayrış-
malı toplumlarda tarihin her döneminde nes-
nel varlığının, biçimsel bir düşünüş çerçeve-
sinde dönemsel olarak geçerli olduğu ya da 
geçerliliğini yitirdiği yanılsamaları, hareketi 
ve gelişmeyi yok saymaya kadar götürür. 
Bugün sınıf mücadelesinin geçerliliğini yi-
tirdiği üzerinden oluşturmaya çalışılan ideo-
lojik ve politik perspektiflerin pratik tutumu 
izlendiğinde, sistemi dolayısıyla da olsa ak-
lamanın dışında bir işlev görmedikleri tespit 
edilebilir.

Özne ve nesne konusuna ilişkin tartış-
malar gündelik siyasi mücadelelerde bilme 
sürecinin konuları olmuştur. Teori alanın-
daki mantıksal çelişkiler aslında nesnel ger-
çekliğin öznel yansımalarıdır. Aynı politik 
hedefleri koyan, buna rağmen ayrı düşünüş 
ve yöntem farklılıkları nesnel çelişkilerin 
öznel alanda yansıyan yorumudur bir bakı-
ma. Her insanın kendine özgü bir refleks ve 
psikoloji olduğu gerçekliği, ortak hedefler 
oluşturulamayacağı varsayımının tutunduğu 
bir alan olmuştur. Burjuva düşünüş tarzının 
çokça kullandığı bireycilik buradan besleni-
yor, teorik dayanaklarını buradan üretmeye 
çalışıyor. Toplumsal konularda sınıfsal dü-
şünüş ve nesnel olgular üzerinde bilinçli çar-
pıtmalar ister istemez bu burjuva düşünüş 
tarzının kucağına oturmakla sonuçlanıyor.

Ülkemizde Osmanlıdan günümüze top-
lumsal gelişimin seyrini sınıflar mücadelesi 
kulvarından başka bir mecraya taşıma ça-
baları hem teorik alanı tıkayan, öte yanda 
pratik politik hatta verili konjonktür içinde 
bocalayan bir süreci kaçınılmaz kılacaktı. 
Kapitalist ilişkilerin oluşması aşamasında 
burjuvazinin önünde duran birtakım görev-
lerin çözümü burjuva demokrasisiyle ifade 
edilen siyasal sonuca varacaktı. Ancak ka-
pitalist gelişmenin klasik seyrinden farklı 
bir süreç izleyen, bu dönemi geç ve bağımlı 
yaşayan ülkeler, burjuva devriminin çözme-
si gereken görevleri az gelişmiş kapitalist 
sisteminin içine taşıyacaktı. Emperyalist 
dönemin gericileşen ve sıkça yaşadığı kriz-
lerinden çıkış yollarını savaş ve katliamlara 
varan baskıcı yöntemleri doğası gereği ter-
cih eden tekelleşen burjuvazi eksik bıraktığı 
konuların çözümünü, bağrında oluşan yeni 
bir devrimci sınıfın görevi olacaktı. Kapi-
talizmin tekelci aşamaları öncelikli olarak 
ulusal sorun, laisizm ve inanç vb. konuların-
da bu gibi ülkelerde yaşanan sorunlar, bur-
juva demokratik görevlerin ötesinde kapita-
lizm dışı çözümlere yönelmesi kaçınılmaz 
olacaktı. Burada bilimsel bilgiden sapma 
burjuvazinin ertelediği veya çıkarı yönünde 
kullandığı sorunları kapitalist sınırlar içinde 
gören ve sistem içinde tıkanıp kalan bir mü-
cadele algısıyla dışlama yanılgısı, işçi sınıfı 
ile bu alanların bağlaşması ve birlikte müca-
dele koşullarının yaratılmasına onması güç 
zararlar veriyor. Nesnel gelişim süreçlerinde 
ortaya çıkan kimi sorunların formel bir man-
tıkla üstünden atlanması gelişimi duraksatan 
bir faktör olacağı gibi, buna bağlı olarak öz-
nel alanda da sorunlar yaratacağıdır.

Ülkemizde kapitalist cumhuriyet bir ta-
kım kodlar üzerinden şekillendi. Daha işgale 
karşı savaşım sürecinde batı emperyalizmi 
ile ilişkiler arayan Kemalizm, demokrasi ve 
toplumsal kurtuluş yönünde mücadele veren 
güçleri kanla bastırmaktan çekinmedi. Ka-
pitalist kalkınma yoluna girdiğinde ilk yap-
ması gereken şey sermaye birikiminin temel 
koşulu artı-değeri garantileyecek ve bu yön-
de sorun çıkaracak kesimlerin baskılamaya 
yönelik düzenlemeleriydi. İşgününü istediği 
gibi satın alacak koşulların yaratılması için 
-başka birtakım faktörler yanında- ulusal 
pazara ihtiyaç duyacaktı. Daha Osmanlıdan 
bu yana iç içe geçmiş değişik ulusların ve 
etnik oluşumların bir arada yaşadığı bir coğ-
rafyada, Türklük üzerinden bütün kesimlere 

kimlik giydirme politikası zorunlu olarak bu 
süreçte baskılanan, kıyıma uğrayan kesim-
lerin başkaldırıların fitilini ateşleyecekti. 
İnanç alanında da benzer bir durum yaşana-
caktı. Sünni, anlayış üzerinden diğer inan-
ma biçimlerini dışlayan, katliamlara varan 
asimilasyon politikaları, kurulan kapitalist 
cumhuriyetin ana var oluş nedenleri olarak 
biçimlendi ve tüm toplumun bilincine kazı-
ma yönünde ısrarlı bir politika izlendi.

Toplumsal gelişim süreçlerinin çelişki-
leri bilinçten bağımsız maddi çelişkilerdir. 
Bunun yanında nesnel gelişim süreçlerinin 
zemininden ortaya çıkan öznel yan, belirli 
toplumsal gelişim aşamasında nesnel çeliş-
kilerin üzerinden görünür hale gelir, kabarır, 
bir güç haline dönüşür. Diğer ülkelerde ol-
duğu gibi, Türkiye kapitalizmi de maddi ge-
lişim sürecinde artı değeri koşullar. Bu du-
rum niceliği hangi boyutta olursa olsun karşı 
tarafı yaratır. Nesnel sürecin bu durağı işçi 
sınıfının örgütlenmesi yönünde öznel alanı 
tetikler. Kürt sorunu ve inanç alanındaki di-
ğer konularda böyledir. Türkiye’de kapita-
list sistemin kurumsallaşması tekçi bir ulus 
anlayışı ve inanç sistemi üzerinden oluştu. 
Artı değer sömürüsü ve Türk-İslam sentezi 
kodları üzeride biçimlenen Türkiye siyasal 
sisteminde demokrasi lehine bir değişim bu 
nedenle kanla bastırıldı. Mustafa Suphi’le-
rin katledilmesi, Şeyh Sait ve Dersim isyan-
larına karşı en başta takınılan tutum, bugün 
Kürtlere karşı sürdürülen savaş cumhuriyet 
Türkiye’sinin kuruluş anlayışının devamı-
dır… 

Temel olarak belirttiğimiz Türk cum-
huriyetinin kuruluşunun ana kodlarının 
demokrasi koşullarında karşılık bulması 
mümkün değildi. Bu nedenle işçi sınıfının 
örgütlenmesi, tekçi devlet anlayışı karşısın-
da eşit ulusların özerk demokratik bir toplum 
talebi, adeta bir devlet sucu muamelesiyle 
terörize edildi, düşmanlaştırıldı. Halkların 
özgürleşme ve inanç talebi, yaşanan yüz 
yılık süreçte burjuva demokratik sınırları 
aştığını, işçi sınıfı ve tüm ezilenlerle birlik-
te demokratik bir halk hareketinin konusu 
olduğunu görmek gerekiyor. Bu şu açıdan 
önem taşıyor. Sosyalizme açılan bir demok-
ratik toplum anlayışının temel taşıyıcılarının 
ittifak ve birlikte mücadele koşullarının ya-
ratılması gelişen bu maddi sürecin üzerin-
den şekilleneceğidir.  Halkların Demokratik 
Kongresi bu sürecin öznesi olarak özgürlük 

ve barış özleminin umudu, kapitalist cumhu-
riyeti aşma yolunda mücadele veren güçle-
rin birleşik mücadelesini örme yolunda bir 
kazanın olduğunu görmek gerekiyor. 

Türkiye’ de sosyo-ekonomik ve tarihsel 
gelişimin karakteri belli duraklarda kendi 
özgünlüğünde toplumsal çelişkileri daha da 
görünür kıldı. Kapitalist gelişimin maddi sü-
reçlerinin ortaya çıkardığı bu çelişkiler sınıf 
savaşımının bir biçimi olarak örgütlü veya 
tepkisel olarak kendi öznesini yaratması 
kaçınılmazdı. Emek sermaye çatışkısının dı-
şında gibi görünen, özünde kapitalist ilişki-
lerin o ülkeye özgü ortaya çıkardığı sorunlar 
kapitalist sınırlar içinde kaldıkça çözüleme-
yecekti. Ülke ve bölgemizde ulusal sorunun 
giderek daha da karmaşıklaşmasının nedeni 
kapitalist devletin varoluş kodlarından biri 
tekçi anlayışın burjuva devletin bir beka 
sorunu halinde olmasıydı. Mücadele süre-
cinde Kürt Özgürlük Hareketi genişleyen sı-
nıf mücadelesinin önemli bir parçası haline 
dönüştü. Burjuva demokratik sınırları aşan 
demokratik toplum hedeflemesiyle halk ik-
tidarının önemli bir taşıyıcısı olarak sınıf 
mücadelesinin vazgeçilmez bir dinamiği ha-
line geldiği gerçekliğini tespit etmek, sosyal 
mücadelenin geleceği ve başarısı açısından 
bugün belirleyici önemde bir yer tuttuğunu 
görmek gerekiyor.

Emek ve özgürlük mücadelesi veren 
güçlerin birlikte hareketinin zorunlu daya-
nağı Türkiye kapitalizminin nesnel gelişim 
sürecinin ortaya çıkardığı bir olgu. Tarihi-
mizin hiçbir döneminde ortaklaşmanın ihti-
yacı ve koşulları bu ölçüde ortaya çıkmadı. 
HDK’nin önemi, böylesi bir görev üzerinden 
yürüyerek ezilen, sömürülen, ayrıştırılan 
bütün kesimlerin umudu olması yanında, yı-
ğınlara inmenin ve halkların kaderini belirle-
mede köklü bir sosyal hareketin yaratılması 
modeli olarak da ortaya çıkmasıdır. Çokça, 
birlikte hareket etmenin ve politik yönelim 
konusunda söz sarf edilir de, buna rağmen 
somut olarak bunun nasıl başarılacağı, güçlü 
savaşkan bir özne yaratma, pratik yöntemler 
üretmek konusu, alan çalışmalarının temel 
zaafı olarak ortaya çıkıyor. Sonraki yazıla-
rımızda bu konuya değinmek üzere nesnel 
gelişim süreçlerinin doğru tespiti koşuluna 
uyan öznel yanın gelişmesi ve belirleyici bir 
güç haline gelmesinin koşulu olduğunu ıs-
rarla belirterek, “pratik öğretir ve doğrular” 
diyerek yazımızı sonlandıralım. n

Politika4 23 Şubat 2023 POL#T#KA

Kap#tal#st Cumhur#yet#n 
Kurulu! Kodları Üzer#ne



q Al# SA$M 
 

HDP’nin Demokratik Cumhuriyet 
Konferansı ülkeyi içinde bocaladığı kriz-
den çıkış yollarını gösterdi. Biz bu yazıda 
Konferans’ta dile getirilen düşüncelere 
küçük bir katkı yapacağız. 

Demokratik Cumhuriyet, ulus devletin 
demokratik alternatifidir. Ulus devlet tek 
bir ulusa dayanır. Demokratik Cumhuri-
yet ise bütün ulusların ve onların içinde-
ki farklı dini, mezhebi, kültürel ve cinsel 
toplulukların tek bir “demokratik ulusta” 
çeşitlilik içindeki birliği üstünde inşa 
edilir. Ulus devlet “erkek egemen yarım 
Cumhuriyet” iken, Demokratik Cumhu-
riyet kadınların ve erkeklerin ve hatta 18 
yaşından küçük çocukların bütünsel cum-
huriyetidir. 

Ulus devlet “bürokratik merkeziyetçi 
üniter” cumhuriyettir. Demokratik Cum-
huriyet ise, farklı ulusların özerk yönetim-
lerinden oluşan, aynı zamanda en küçük 
yerel birimlerin de özerk olduğu adem-i 
merkeziyetçi demokratik bir siyasi birlik-
tir.  

Buraya kadar yazdıklarımız herkesin 
tekrarladığı farklar ve özelliklerdir.  

Biz “farklı ulusların özerk yöneti-
mi” dediğimiz zaman, bundan sadece 
Kürdistan’ın özerkliği anlaşılıyor. Çünkü 
Türkiye’de “soykırımlardan arta kalan 
çok küçük “azınlıklar” ve çoktan beri 
“asimile” olmuş etnik topluluklar dışında 
sadece “Türk ve Kürt ulusların” yaşadığı 
ve o nedenle de “özerklik” denince akla 
sadece Kürdistan’ın özerkliği geldiği 
açıktır.  

Ne var ki, Türkiye’de sadece “Türk 
ve Kürt ulusları” yok, Kürt ulusunun yanı 
sıra, farklı tarihsel dönemlerde inşa edil-
miş “iki farklı Türk ulusu” da var. Bun-
ların çeperlerinde iç içe geçmelerden söz 
edilse bile Türklerin iki farklı ulus halinde 
yaşadığı gerçeği değişmiyor. Nasıl ki Kürt 
ulusunun ve Türk ulusunun çeperlerinde 
iç içe geçmeler, benzeşmeler onların iki 
ayrı ulus olduğunu değiştirmiyorsa Türk-

lerin iki farklı ulus olduğu gerçeği de de-
ğişmiyor.  

Türklerin iki ayrı uluslaşma süreci ya-
şaması Kemalist asker-sivil bürokrasinin 
egemen olduğu dönemle, iktidarın Ana-
dolu burjuvazisinin ve toprak sahiplerinin 
eline geçtiği dönemlere tekabül eder. As-
ker-sivil bürokrasi önce ulus devleti inşa 
etti, sonra modern, laik, batıcı bir Türk 
milletini örgütledi. Kabaca Türk etnik nü-
fus içinde millet aşamasına yükselenler, 
bu nüfusun ancak dörtte birine eşitti. 1950 
yılında devlet içindeki gücünü korusa da, 
Kemalist hareket siyasi iktidarı kaybetti. 

İktidarı ele alan DP, esas olarak Kema-
listlerin inşa ettiği yüzde 25’lik nüfus 
dışındaki Anadolu nüfusuna dayanıyordu 
ve kapitalist gelişmeyi Anadolu’ya yayar-
ken, aynı zamanda henüz millet aşaması-
na yükselmemiş bu nüfusu “muhafazakar, 
sünni” temelde yeni bir Türk milleti hali-
ne getirdi. 

Bu iki farklı Türklüğün dışındaki Kürt 
etnisitesi ise, milliyet durumundan millet 
durumuna, yüz yıllık evrim sonucunda 
ve Kürt Özgürlük Hareketi’nin başlattığı 
ayaklanma ile birlikte sıçradı. 

Böylece Türkiye’de niceliksel ağırlık-
ları esas alındığında iki Türk ve bir Kürt 
milleti var oldu. 

Sonraki etapta Anadolu’da inşa edilen 
bu “muhafazakar, sünni Türklerin” eko-
nomik nedenlerle ve Kürtlerin esas olarak 
politik nedenlerle Batı Türkiye’ye göç 
etmesi, büyük kentlerdeki “modern, laik, 
batıcı Türkleri” hem Türkiye bütününde, 

hem de kendi coğrafyalarında “azınlığa” 
düşürdü. Böylece Kemalizmin “egemen 
ulus” olarak inşa ettiği bu Türkler, kendi-
lerini kültürel, sosyal ve politik kuşatma 
altında hissetmeye başladı. 

Bunun sonucu ise “Kemalist laikliğin 
ve milliyetçiliğin” hızla islamofobiye ve 
şovenizme dönüşerek, gericileşmesi ve 
demokrasiden uzaklaşması, çareyi dar-
belerde araması oldu.  Darbeler ise Türk 
kapitalizminin ve Türk yayılmacı emper-
yalizminin amaçlarına hizmet ettiği için, 
azınlıktaki bu “modern, laik ve batıcı 
Türk ulusu” yeniden egemen ulus olma 

perspektifini kaybetti, eskiden devletin 
hakimi iken, artık devletin güttüğü yedek 
güç haline geldi. 

Ancak unutmamalıdır ki, muhafaza-
kar, sünni Türk ulusunun bağrından faşist-
islamcı-ülkücü ve Akıncı akımlar fışkırır-
ken, modern, laik ve Batıcı Türk ulusunun 
bağrından Türkiye komünist ve işçi hare-
ketinin kahraman nesilleri fışkırdı. 

“Muhafazakâr, sünni Türk ulusu” ege-
men ulus oldu. Ve azınlıktaki “modern, 
laik, batıcı Türk ulusunu” tehdit etmeye 
başladı. Böylece ortaya Kürt sorunundan 
başka bir “Türk sorunu” çıktı. Demokra-
tik Cumhuriyet işte bu “Türk sorununu 
çözmenin” de yoludur. Bu “Türk sorunu” 
aynı zamanda “Türkmen Alevi” sorunu-
dur ki, onlar bu azınlıktaki Türk halkı-
nın özgün bir parçasıdır. Bu ulus da tıp-
kı Kürtler gibi, çoğunlukta bulundukları 
yerleşim yerlerinde “özerk yönetimlere” 
sahip olmalı, “yok olma” korkusundan 
kurtularak, birlikte yaşadıkları “muhafa-

zakar, sünni Türklerle” ve “demokrat ve 
devrimci Kürtlerle” tek bir “demokratik 
ulus” temelinde kaynaşmayı hedeflemeli-
dir. “Türk sorununun” çözümü buradadır. 

Hiç kimse azınlıktaki bu Türk ulusu-
nun sorununu yok saymamalıdır. Önce 
“muhafazakâr, sünni Türk ulusunun” 
Çorum’da, Maraş’ta, Sivas’ta nasıl kış-
kırtıldığını ve yalnız Kürtlere karşı değil, 
Türkmen Alevilere karşı soykırıma yel-
tendiği hatırlanmalıdır. Ama daha önem-
lisi Afganistan’da, İran’da olan bitenler 
de hatırlanmalıdır. Afganistan ve İran 
bundan yüz yıl önce Türk tipi “laikleşme 
ve modernleşme” yoluna koyuldu. Bu la-
ikleşme ve modernleşme süreci henüz tek 
bir millet haline gelmemiş nüfusun küçük 
bir azınlığından devlete egemen olan mo-
dern, laik ve batıcı bir millet yarattı. Bir 
süre sonra nüfusun geri kalmış çoğunluğu 
tıpkı bizde olduğu gibi, azınlıktaki Afgan 
ve Fars-Türkmen ulusunun temsilcilerini 
tasfiye etti ve bizden farklı olarak bu azın-
lıktaki Afgan ve Türkmen toplumlarını 
yok etti. Eğer Kürt direniş güçleri DAİŞ’e 
karşı zafer kazanmasaydı, Irak’taki laik-
modern, Alevi toplumu da, Güney Kürt-
leri de, Şengal Ezidileri de soykırıma uğ-
rayacaktı. 

İşte şimdi azınlıktaki modern, laik, 
Batıcı Türkler bu örneklere bakarak gele-
ceklerinin tehdit altında olduğunu düşü-
nüyorlar. Ancak bu tehdit, aynı zamanda 
Kürt halkı için de geçerlidir. İran’daki son 
gelişmeler, kendi modern, laik ve Batı-
cı toplumunu yok eden rejimin, Rojhilat 
Kürtlerini de nasıl yok etmeye yöneldiğini 
gösteriyor. 

Bu durumda, yok olma korkusu taşı-
yan Türk ulusu Demokratik Cumhuriyet 
hedefinde kader birliği yapmalıdır. Mo-
dern, laik, Batıcı Türklerle, Devrimci-
demokrat, özgürlükçü Kürtler birleşmeli 
ve Muhafazakâr, sünni Türk ulusunun 
içindeki emekçilerle, özgürlükçü müslü-
manlarla soykırımcılara karşı ittifaka gir-
melidir. 

Demokratik Cumhuriyet ve demokra-
tik özerklik Türklerin de meselesidir. n

Modern, la#k, Batıcı Türkler 
ve Demokrat#k Cumhur#yet 

Bu durumda, yok olma korkusu taşıyan Türk ulusu De-

mokratik Cumhuriyet hedefinde kader birliği yapmalıdır. 
Modern, laik, Batıcı Türklerle, Devrimci-demokrat, öz-

gürlükçü Kürtler birleşmeli ve Muhafazakâr, sünni Türk 
ulusunun içindeki emekçilerle, özgürlükçü müslümanlarla 
soykırımcılara karşı ittifaka girmelidir.  
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D#nsel de"erler#n #k# yönü

Kökü tarihin derinliklerine uzanan din 
olgusu, kısa ya da orta vadede ortadan 
kalkacak geçici bir olgu değildir. Geçmiş 
sosyalist toplum deneyleri (ve günümüz-
de Küba, Latin Amerika, Çin ve Vietnam 
deneyleri) göstermiştir ki, sosyalizm ik-
tidara geldikten sonra dahi, uzun yıllar 
boyunca din olgusu varlığını koruyacaktır 
ve komünistler din olgusunu ele almak, 
dindar emekçilerle diyalog kurmanın yol-
larını bulmak ve geliştirmek zorundadır.

Öncelikle dini inancın yapısını incele-
yelim: İslam dahil her dini inanç, bir dizi 
ahlaki ve insani değeri ve bu değerlere 
temel teşkil eden bir dizi tarihsel iddiayı 
ve argümanı içerir. Dinin ana konusu olan 
insani ve ahlaki değerler nelerdir? Bunlar 
bir yandan kadercilik, var olan durumu ka-
bullenme, itaat, akıl yürütmeden ve sorgu-
lamadan “iman etme” gibi unsurları içerir 
ve dinleri binlerce yıldır bir yönetim aracı 
olarak kullanan sömürücü sınıfların da-
yandıkları temeller bunlardır. Öte yandan 
her dinde şefkat, yardımlaşma, adalet, dü-
rüstlük, mütevazilik, hemcinslerine saygı, 
hatta iyi bir insan olabilmek için dünya 
nimetlerinden vazgeçmek gibi insani ter-
cihlerin oluşturduğu ahlaki unsurlar faz-
lasıyla mevcuttur. Bu ilkeleri yaşadığımız 
toplumun gerçekleriyle karşılaştırırsak şu 
şaşırtıcı sonuca varırız: Bu prensipler, sı-
nıflı toplumların, özellikle de içinde yaşa-
dığımız kapitalist toplumun gerçekleriyle 
taban tabana zıttır! Kapitalist toplumun 
gerçeği bencillik, bireycilik, gemisini kur-
taran kaptan mantığı, böbürlenme, ihtişam 
düşkünlüğü, maddi zenginliğe duyulan aç-
lık, fakirliğe kayıtsızlık ve insanı insanın 
kurdu yapan acımasız bir yaşam savaşıdır. 
Bu durum şu gerçeği olanca netliği ile 
karşımıza koymaktadır: Dinsel değerler, 
kapitalist toplumun şiddeti ve acımasızlığı 
ve toplumda sürmekte olan vahşi kasırga 
karşısında sıradan emekçilerin ruhlarında 

inşa ettikleri bir sığınak, yaşamlarına bir 
anlam verebilmek ve yaşam kavgasında 
ayakta kalabilmek için dayanmak zorunda 
oldukları saf, temiz bozulmamış değerleri 
yaşatmaya devam ettikleri bir korunaktır.

Bu resim karşımıza şu gerçeği çıkar-
maktadır: Dini inancın sömürüye destek 
olan unsurları egemen sınıfların işine 
gelen ve onlar tarafından kullanılan esas 
yönü olabiliyorsa, ikinci yönü, yani kapi-
talizmle çelişen ahlaki inançları devrimci-
ler tarafından niçin bir potansiyel olanak 
olarak ele alınmasın?

Dünyada komün#stler ve d#n-
darlar

Uluslararası Komünist Hareket’in tarihi, 
bu konuda önemli başarıların örnekleriyle 
doludur. 1945 sonrasında Vatikan’ın “ko-
münistlere oy verenlerin aforoz edilece-
ği” tehdidine rağmen milyonlarca İtalyan 
Katolik, İtalyan KP’sine oy vermiş ve yüz 
binlercesi onun saflarını doldurmuştur. 
Bugün bile sosyal medyada Pazar ayininin 
bitiminde kilisede “Bella Ciao” çalan Ka-
tolik rahiplerin görüntüleri dolaşmaktadır. 
Yunan direniş ve İç Savaşı’nda dağlara 
çıkan komünist ELAS gerillalarını Yunan 
Ortodoks rahipler takdis etmiş, ayinler-
de cemaatlerini “dağlarda savaşan yiğit 
evlatlarımıza desteklemeye” çağırmıştır. 
Latin Amerika’da 1960’larda rahip Ca-
millo Torres ile başlayan, göğsünde haç, 
omuzunda kalaşnikof ile dağlarda dikta-
törlüğe karşı savaşan gerilla rahipler gele-
neği sol harekete devasa bir ivme katmış, 
bu ilerici Hristiyan damar Latin Amerika 
Solu’nun ayrılmaz bileşeni haline gel-
miştir. 1980’lerde El Salvador kardinali 
Oscar Romero, zenginlere “kollarınızdaki 
altın bilezikleri fakirlerle paylaşmazsanız 
onlar bu bilezikleri kolunuzu keserek al-
maya mecbur olacaklar” diye seslenmiş, 
zulüm sürdüğü takdirde halka kalan tek 
meşru yolun “isyancı şiddet” (violencia 
insurreccional) olacağını savunmuş, so-
nunda ABD beslemesi kontracı katiller 
tarafından öldürülmüştür. Aynı Vatikan, 
yıllar sonra El Salvador halkının sevgili-

si Romero’yu “Katolik Kilisesinin Azizi” 
ilan etmek zorunda kalmıştır.

“İyi ama İslam farklı” diyecek kadar 
önyargılı olanlar varsa, İslam dünyasın-
daki sol harekete göz attıklarında susmak 
zorunda kalacaklardır. 1960’larda SBKP 
ve ÇKP’den sonra dünyanın en büyük Ko-
münist Partisi, 1,5 milyon üyeye sahip En-
donezya Komünist Partisi idi ve 1967’de 
yüzyılın en büyük politik soykırımına 
uğratılarak ezilen bu partinin saflarında 
yüz binlerce inançlı Müslüman mevcuttu. 
Lübnan’da KP üyesi Müslüman kadınlar 
başörtülerine orak çekiç işleterek mey-
danlarda yürümekte, Filistin’de aralarında 
inançlı Müslüman ve Hristiyanların bu-
lunduğu FHKC taraftarları “Kızıl Bayrak 
Yukarı” marşını söyleyerek Batı Şeria’da 
miting yapmakta, Sudan’da, Mısır’da, 
Irak’ta on binlerce inançlı Müslüman, sos-
yalist ve komünist hareketlerin saflarında 
cesaretle mücadele etmektedir.

Türkiye’de bu konuda ne denli geride 
olduğumuz göz önüne alındığında, doğru 
soruyu sormanın tam zamanıdır:

B#z hatayı nerede yaptık?
1923’te cumhuriyeti kuran kadro, ay-

dınlanmadan yana ve dinsel gericiliğe 
karşı cesur bir çıkış yapmış, bu çıkış o 
günlerde komünistler tarafından takdirle 
karşılanmıştır. Ancak 1920’lerde Türkiye 
Komünist Partisi çok önemli ve yerin-
de bir uyarı yapmıştır: 1924 tarihli MK 
raporunda söz konusu reform sürecinin 
“halk kitlelerinin en ufak bir katılımının 
olmadığı, toplumun üst kesimlerinde olup 
biten bir süreç olduğu” belirtilmiş, bunun 
“gerici kalkışmalar için elverişli bir ze-
min yaratabileceği” vurgulanmıştır. 1925 
yılında Komintern’e sunulan bir raporda 
Kemalistlerin “mevcut sosyal kuvvetleri 
hiçbir biçimde hesaba katmayan, sadece 
devletin kaba gücüne güvenen ve halk 
kitleleri arasında kendine müttefik sağ-
lama kaygısı gütmeyen yaklaşımlarının 
memnuniyetsizliği artıracağı ve gericiliğe 
güç katacağı” ifade edilmiştir. 1926 yılın-
da Komintern Yürütme Kurulu’na yolla-

nan raporda ise şunlar söylenmektedir: 
“Kemalizm, çaresiz bir sınıf olan küçük 
köylülüğe Cumhuriyet’in olumlulukları-
nı hissettirmek için hiçbir şey yapmadı. 
Kimi feodallere darbe indirdiyse de on-
ların yerini başkaları aldı” denmektedir. 
Cumhuriyet reformlarının, geniş halk 
yığınlarının, özellikle de nüfusun çoğun-
luğunu oluşturan Anadolu köylülüğünün 
ve kent yoksullarının desteğini almak ve 
kalplerini kazanmak için ekonomik veya 
ideolojik hiçbir çaba sarf edilmeden, salt 
idari-askeri yöntemlerle hayata geçiril-
mesi, böylece elde edilen istikrarı ise 
“’devrimlerin’ başarıya ulaşması” olarak 
yorumlanması ciddi bir yanılgı olmuştur. 
Devletin vergi baskısı ile toprak sahiple-
rinin sömürüsünün çifte kıskacı altında 
ezilen, manevi alanda ise (kısa süreli ve 
trajik bir deney olan “Köy Enstitüleri” ha-
ricinde) kazanılmak için hiçbir çaba sarf 
edilmeyen kırsal kesimin geniş yığınları, 
uzun bir süre Cumhuriyet’in ruhundan 
uzak, ona yabancı ve sahipsiz bir kitle ola-
rak kalmış doğal olarak dini inançlarına 
sarılmaya devam etmiş, 1950 sonrasında 
ise Demokrat Parti ve sonraki her türden 
sağcı gericiliğin at oynattığı bir toplumsal 
zemin haline gelmiştir.

Kemalizmin kendi sınıfsal-burjuva 
tercihleri sonucu oluşan bu çarpık duru-
mu kabullenmek, bu “kamburu taşımak” 
komünistler açısından hiç de gerekli ol-
madığı halde, bu çelişkiyi aşmak için ge-
rekli etkin politikaları üretememiştir. Bu 
tespitleri yapan TKP, 1923-1951 arasında 
yeni gelişen işçi sınıfının içinde başarılı 
çalışmalar yapmasına rağmen başarılı ola-
mamış ve “şehirli” kimliğinden sıyrılama-
mıştır. TKP Genel Sekreteri İ.Bilen yoldaş 
daha sonraki yıllarda bir konuşmasında 
“bizim partinin en büyük sorunlarından 
biri köylü çalışmasının eksikliğidir” vur-
gusunu yapmıştır. 1973 Atılım’ı ile birlik-
te TKP köylülük alanında 1,5 milyon üye-
li Köy-Koop içinde çalışarak ve Köy-Der 
örgütlenmeleri oluşturarak Trakya, Mar-
mara, Ege, Çukurova, Akdeniz ve Doğu 
Karadeniz’de önemli örgütlenmeler yarat-
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mış ve o dönemde dindar kitlelerle görece 
daha yakın bağlar kurmuştur. 

1960 sonrasında kitleselleşen sol ha-
reket, muhtemelen kendisine zemin hazır-
layan 27 Mayıs’ın ruhuyla uyum içinde, 
sürekli olarak “laik, modernist, cumhu-
riyetçi” kesim içinde kendine bir yaşam 
alanı yaratmış, kendini burada tanımlamış 
ve geliştirmiş, resmi ideolojinin o zamana 
kadar “ötekileştirdiği” dindar  emekçileri, 
(birinci TİP’in bu konudaki belli başarıla-
rı hariç) fiilen burjuva uşağı sağ partilere 
terk etmiştir. Ancak bugün artık “deniz 
bitmiştir”. Bir yandan bu inançlı kesim-
ler Saray Rejimi’nin gittikçe çılgınlaşan 
yıkıcı projelerinin ardında sürüklenip ona 
meşruiyet kazandırmaktadır, öte yandan 
da bir zamanlar içinde yer aldığımız Ke-
malist ağırlıklı cumhuriyetçi “ekosistem” 
%50’den artık %30’lara inmiş durumda-
dır. Dolayısıyla çok daha önceleri başar-
mamız gereken iş, bugün bir zorunluluk 
olarak karşımıza çıkmıştır: Müslüman 
emekçilerle diyalog kurmak; emek için, 
halkların kardeşliği için, kadın için ve 
doğa için verilen mücadelede onlarla bir-
likte örgütlenmek.

Bu noktada “AKP yakında gidici. On-
lar gidince zaten siyasi İslam’ın da dinin 
de etkinliği büyük darbe yiyecek. Dolayı-
sıyla bu çalışma çok da önemli değil” türü 
bir düşünce çıkabilir. Bu düşünce, şayet 
“konfor alanımızdan çıkmama” tembel-
liği değilse, en azından iyimser bir illüz-
yondur. Dini inançlar ne kadar darbe yer-
se yesin, İslami inanca bağlı milyonlarca 
emekçi var olmaya devam edecek, onlara 
yönelik etkin politikalar geliştirilmezse 
bu sefer AKP’nin (veya ANAP’ın, veya 
DYP’nin) yeni versiyonları onları “hazır 
bir kitle” olarak kullanmaya devam ede-
cektir. Sosyalistler olarak onlarca yıldır 
sürdürdüğümüz bir boşluğu, bir ihmali 
sona erdirme görevi, hiçbir şekilde ertele-
nemez ve ertelenmemelidir. Hele ki Saray 
Rejimi kapitalizminin ülkemize dayattığı 
devasa sorunların, her türlü dinsel-felsefi-
dünyevi inanç ayrımını yatay olarak bıçak 
gibi kestiği şu gerçekler karşısında:

- Ülkeye dayatılan ekonomik yıkım, 
milyonlarca emekçiyi sefalet koşullarına 
itmektedir. Müslümanı da, deisti de, ate-
isti de!

- İktidarın cesaretlendirdiği sapık er-
kek egemen politikalar binlerce kadınımı-
zın canını aldı; her gün de almaya devam 
ediyor. Müslümanın da, deistin de, ateistin 
de!

- Gözü dönmüş kapitalizmin yaptığı 
doğa ve tarih tahribatı ile yok edilen bi-

zim, hepimizin ülkesidir. Müslümanın da, 
deistin de, ateistin de!

- Kürt halkına karşı sürdürülen kirli 
savaş, hem Türk, hem Kürt binlerce gen-
cimizi canından etti, etmeye de devam 
ediyor. Müslümanın da, deistin de, ateis-
tin de!

- Öte yandan “cumhuriyetçi” TÜSİAD 
ile “Müslüman” MÜSİAD; “laik” Ecza-
cıbaşı ile AKP’li Limak el ele patronlar 
olarak ülkeyi hep birlikte yağmalıyorlar. 
Müslümanı da, deisti de, ateisti de!

Bu denli yakıcı sorunlar karşısında, 
inanç bariyerlerini yıkıp ortak mücadele-
yi örgütleyemez ve eski “ideolojik konfor 
alanlarımızın” içinde hayatımızı idame et-
tirmeye devam edersek, sosyalist hareket 
olarak tarih önünde sorumlu olacağımız 
açıktır.

‘Çok #y# u!aklars#nuz da, ha 
p# de namaz k#layd#nuz!’

Bu sözler, geçtiğimiz yıllarda Doğu 
Karadeniz’in bir ilçesinde belediye baş-
kanı seçilen bir sosyalist yoldaşımıza, 
babasının kendi oğlu ve devrimci arka-
daşları için söylediği sözlerdir. Karade-
nizli amcamızın söylediği bu sözler, kendi 
açısından bir özlemi ve aynı zamanda bir 
çaresizliği ifade etmektedir: Bir yandan 
devrimcilerin ne kadar dürüst, temiz, akıl-
lı ve namuslu insanlar olduğunu görerek 
onlara hayranlığını belirtmekte, öte yan-
dan bu gençlerin (kendisinin de bağlı ol-
duğu) dini değerlere uzak kaldığı sürece, 
büyük çoğunluğu inançlı olan Anadolu 
halkı arasında hiçbir şanslarının olmadığı 
tespitini üzüntüyle dile getirmektedir. Bu 
“çaresizlik” nasıl aşılır?

Bu uçurum, elbette amcamızın özledi-
ği gibi, (büyük kısmı ateist olan) komü-
nistlerin “namaz kılmaya başlaması” ile 
çözülmez. Hiçbir samimi dini inancı ol-
mayan sahtekâr burjuva politikacılarının 
sırf destek sağlamak için yaptığı bu tarz 
“takiyeler”, sadece bir ateistin kendi dün-
ya görüşüne karşı değil, namazı inanarak 
kılan dürüst Müslümanlara karşı da bir 
saygısızlık olacaktır. O zaman yapılması 
gereken nedir? Bunu çözecek olan 2 yak-
laşım vardır. Birincisi, Saray Rejimi’nin 
yıkıcı politikalarından gitgide sıdkı sıy-
rılan dürüst dindar emekçileri, yani “na-
maz kılanları” daha fazla sayıda, emek ve 
özgürlük mücadelesi ekseninde sosyalist 
saflara kazanmak, dahası bu arkadaşla-
rı örgüt saflarında görünür kılmaktır. Bu 
hiç de zor değildir, zira “İslam dini” adı-
na bu kadar iğrençliğin yapılması, sadece 

toplumda deizmi ve ateizmi geliştirmek-
le kalmamakta, bizzat samimi ve dürüst 
Müslümanları da isyan ettirmekte, bu du-
rum resmi muhalefetin pısırıklığıyla bir-
leşince onları radikal çözümlere yönelt-
mektedir. Son dönemlerde, TİP’e dindar 
emekçilerden gitgide belirginleşen bir ka-
tılımı ve yönelmeyi ilgiyle izlemekteyiz. 
Bu sürecin en önemli kazanımı, sosyalist 
örgütlerin bir “ateistler kulübü” olmadığı-
nı, emeğin, kadının, doğanın ve kardeşli-
ğin savunulması için mücadele etmek is-
teyen herkese saflarımızın açık olduğunu 
göstermek ve önyargıların kırılmasını hız-
landırmaktır. Lenin’in “Parti programını 
kabul eden ve onu için mücadele eden bir 
papaz dahi partimize üye olabilir” derken 
vurguladığı gerçek budur.

$slamı ö"renmek
Ancak bu bahsettiğimiz yönelim ken-

diliğinde bir gelişmedir ve bunu bilinç-
li ve yönetilen bir çabaya dönüştürmek 
gerektiği de açıktır. Ayrıca “Peki bu ‘ilk 
Müslümanları’ nasıl kazanacağız?” sorusu 
da cevap beklemektedir. Bu da bizi ikinci 
yaklaşıma götürmektedir:

Komünistler, dürüst dindar emekçileri 
kazanmak istiyorlarsa, onların dünyasını 
bilmek, tanımak, onların dinsel çerçevede 
tanımladıkları, ancak sosyalizmle de örtü-
şen pozitif insani değerlerini tek tek tespit 
ve teşhis etmek, bu değerleri ortak bir dil 
ile formüle etmek, bu değerler üzerinden 
onların dünyasıyla köprü kurmak ve bu 
değerlerin sosyalizmin çerçevesi içeri-
sindeki yerini ve anlamını ve sosyalizmin 
bunları nasıl ete kemiğe büründüreceğini 
tanımlayarak bu kardeşlerimizin bizim 
dünyamıza geçişlerini kolaylaştırmak zo-
rundadır. “Bu değerlerden hareketle bir 
insan sosyalizme varabilir mi?” sorusuna 
cevabı, zamanında TKP üyesi olan değerli 
yazarımız Vedat Türkali vermektedir. Ço-
cukluğundan itibaren koyu Müslüman bir 
ailede yetişen Türkali, otobiyografisinde 
şunları söylemektedir: “Yaşadığım toplu-
mu gerçek boyutları içinde kavramamda, 
yaşadığım bu koşulların payı olmuştur 
kuşkusuz; ancak kardeşçe bir dünya özle-
mimde, beni kuşatan ortamda soluduğum 
egemen kültür de en az o kadar etkili ol-
muştur diye düşünürüm. Temelinde ilkel 
komünal dayanışma, paylaşma duygula-
rına dayalı, yoksulları birbirine bağlayan 
İslam kültürüydü bu” (“Komünist”, V. 
Türkali, s.14)

AKP’nin hırsız ve vurguncu Müslü-
manlarına karşı bu tür dürüst Müslüman-
ları kazanmak, nereden bakarsak bakalım, 
İslamiyet’i bilmeyi, onun temel önermele-

rini ve tarihine aşina olmayı zorunlu kılar. 
Başta Kuran olmak üzere İslami metinle-
re ve kültüre aşina bir komünist, dindar 
emekçilerle kuracağı ilişkide (deyim ye-
rindeyse) “maça 1-0 galip başlayacak”, 
İslami kültüre ilişkin bilgisi, ateist olduğu 
bilinse dahi muhataplarında (bu bilgiyi 
edinmek için harcadığı emek göz önüne 
alınarak) kaçınılmaz bir saygı yaratacak, 
kullanılacak dengeli bir üslup işin deva-
mını getirecektir. Komünist kadroların 
mevcut kültürel profili göz önüne alındı-
ğında bu zorlu bir hedeftir; ancak bunun 
başarılması, bu çalışmanın başarısını bir-
kaç misli artıracaktır.

Öte yandan, dünya kamuoyunda “İs-
lam” denince ilk akla gelen Taliban, IŞİD, 
Müslüman Kardeşler, FETÖ ve “benzer-
leri”, esas olarak CIA, MI6’in laboratu-
varlarında üretilmiş yaratıklardan, birer 
“Frankenstein”dan başka bir şey değildir. 
Bunları üretip dünya çapında “İslam’ın 
temsilcisi” haline getiren emperyalist 
ağababaları, rahatça manipüle edebildik-
leri bu manzarayı keyifle seyretmektedir. 
Onların keyiflerini kursağında bırakmak, 
bu canavarları tarihten silmek tüm ile-
ricilerin sorumluluğudur; ancak inançlı 
komünistler ve sosyalistler, hem birer ko-
münist ve sosyalist oldukları için hem de 
hala saygı duydukları İslami inancın bu 
denli kirletilmesi karşısında hissettikleri 
tepki dolayısıyla çifte motivasyon altında-
dır. Dolayısıyla bu yoldaşlarımız, kitleleri 
siyasi İslam sahtekarlığından kurtarma 
misyonunun ön saflarında, belki de en etkili 
unsurları olarak yer almak durumundadır.

Komün#stler#n ve dürüst 
müslümanların b#lmes# gereken

Samimi ve namuslu Müslüman emekçi-
lerin iç dünyalarında yürekten bağlı oldukla-
rı mukaddes değerleri, iyiliği, dayanışmayı, 
yardımlaşmayı ve kardeşliği topluma ege-
men kılacak, ruhlarındaki o “sığınağı” toplu-
mun kendisi ve ana gerçeği haline getirecek 
tek güç sosyalizm mücadelesidir. Namazın-
da niyazında olan, ömrü boyunca namusuyla 
çalışıp didinmiş işçileri, yıllarca toprakta ça-
lışmaktan elleri çatlamış ama yoksulluktan 
kurtulamamış aksakallı dedeleri; tütünde, 
tekstilde, ev hizmetinde 12 saat çalışıp ha-
yatını tüketmiş başı bağlı kız kardeşlerimizi 
mücadeleye kazandığımız gün, ülke toprağı 
gerçekten titremeye başlayacak; halkı sömü-
ren akbabaların yıllardır iktidarlarını üzerine 
kurdukları zeminin önemli bir kısmı ayak-
larının altından kaymış olacaktır. Sosyalizm 
mücadelesine büyük ivme kazandıracak 
olan bu hedefi yakınlaştırmak, bizlerin önü-
müzdeki dönemde en önemli görevlerinden 
biridir. n
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Nüfusunun yüzde sekseninden fazla-
sının işçi, emekçi, köylü ve yoksullardan 
oluştuğu bir toplumda ezilen ve sömürü-
lenlerin neden egemen sınıflar tarafından 
din ve milliyetçiliğin etkisi altında kaldık-
larını incelemek içinde bulunduğumuz sü-
reç açısından önemli. Sınıf mücadelesinin 
geliştirilmesi ve sömürülen işçi sınıfı ve 
ezilen toplumsal kesimler arasında sınıf 
bilincinin geliştirilmesi konuyla sıkı bağ-
lıdır. 

Önümüzdeki süreçte açılması ve de-
taylandırılması düşüncesiyle konuyla ilgi-
li bazı başlıkları tezler halinde dikkatinize 
sunmak istiyoruz. Daha da zenginleştiri-
lebilecek bu başlıkların ciddi olarak ele 
alınıp tartışılması, irdelenmesi ve sonuçlar 
çıkarılması önümüzde duruyor.

Türkiye’deki İslami hareket mese-
lesine bakarken Türk milliyetinin millet 
haline gelmesi konusuna önce değinmek 
lazım. Kemalistler iktidara geldiğinde 
milliyet düzeyindeydiler, Türk milleti 
henüz oluşmamıştı. Türkler Osmanlıdaki 
kimi milliyetlerden biriydi. Türk milleti-
nin oluşumu için Türkçülük konusuna İt-
tihatçılar başladı ama başarılı olamadılar. 
Türkçülük fikri bir hareket düzeyinde var-
dı ama sosyolojik olarak olgunlaşmamıştı.

Kemalistler iktidara gelince Türk mil-
leti yaratma işine giriştiler. O dönemde 
okuma yazma bilenlerin oranı yüzde beş 
idi. Boşnak, Arnavut, Çerkez gibi farklı 
milliyetleri Türkleştirerek Türk milleti 
haline getirmeye çalıştılar. İktidara gel-
dikleri 1920 yılından, tam tespit etmek ge-
rekirse 1923 yılından itibaren, 1950 yılın-
da Demokrat Parti iktidara gelene kadar, 
arada geçen 27-30 yıllık sürede nüfusun 
yüzde yirmi beşini Türk milleti haline ge-
tirdiler. Yüzde elli nüfus millet düzeyine 
yükseltilemedi. Nüfusun yüzde yirmi beşi 
de Kürtlerden oluşuyordu ve onlar da mil-
let olma özelliklerine kavuşamamışlardı. 
Türk milleti niteliğine yükseltilenler laik, 
modern ve batılı özelliklere sahiplerdi.

Menderes iktidara gelince Anadolu’da 
kapitalizmi geliştirme işine girişti. İnşaat 
sektörüne ağırlık verdiler. En önemli pro-
je olarak yollar yaptılar ve bu şekilde iç 
pazarı birleştirdiler. Demokrat Parti döne-
minde, muhafazakar, mütedeyyin bir Türk 
milleti daha ortaya çıktı. İki ayrı Türk 
milleti oluşmuş oldu. Muhafazakar Türk 
milleti ve modern Türk milleti. 

Kürtlerin milliyetleşmesi ise Kürt 
Özgürlük Hareketi’nin mücadelesi ile 
başladı. Milletleşme süreci ile ilgili kimi 
gelişmeler 1960’lı yıllarda yaşandı ama 
asıl milliyetleşme süreci Kürt Özgürlük 
Hareketi’nin halkı politik olarak örgütle-
mesiyle gerçekleşti. 

Anadolu’daki yüzde ellilik Türk nü-
fusun, devletin ve İslam’ın tarikatlarının 
sınıfsal hegemonyasından kurtarılması 
ancak, bu nüfus içinde sınıf çelişkilerini 
gerçekleştirmekten geçiyor. Bu çalışma 
Marksizm’in, sosyalizmin batı üslubu ve 
diliyle yapılamaz. Nüfusun genel inanış 
ve düşünceleri doğrudan İslam’la bağlı. 
Marksizm ve sosyalizm fikriyatını İslam 
diline tercüme etmek lazım.

Komünistler olarak şöyle bir zorlukla 

karşı karşıyayız. Marksist-Leninist dün-
ya görüşü, aynı zamanda felsefi yanı olan 
bir teori ve bilim. Diyalektik materyalist 
düşünceye dayalı. Dolayısıyla, diyalektik 
materyalist felsefeyi doğrudan bu nüfus 
içinde uygulamaya kalkmak başarısız 
olur. Bu, nüfus açısından böyleyken, İs-
lamcı sosyalizmi savunan müttefiklerimiz 
açısından da böyledir. İslamcı sosyalizm, 
Marksizm-Leninizm’in ancak ekonomik 
ve politik teorilerini İslam ile birleştirebi-
lir. Bu bir çelişki ve problem olarak karşı-
mıza çıkıyor.

Örneğin, “Emek ve Adalet Platfor-
mu”, Müslüman halkların bilinçlenme-
si ve sınıf savaşımına katılmaları açı-
sından çok önem taşıyor. Ve “Emek ve 
Adalet Platformu” ekonomik ve politik 
açıdan Marksizm’i savunuyor. Marksist-
Leninist’ler, komünistler ise ancak böyle 
bir platform Anadolu’da geliştiği koşul-
larda materyalist fikirleri ikinci aşama 
olarak yayma olanağına kavuşabilirler. Bu 
konuyu demokratik devrim ile sosyalist 
devrim ilişkisine benzetmek mümkündür. 
Konuyu bu şekilde ele aldığımızda bu 
platform ile komünistlerin ittifakı büyük 
önem taşır.

Batı yanlısı, laik ve modern Türk mil-
letinin saflarında TKP’nin faaliyetleri 
uzun yıllar Kemalist paradigmalar teme-
linde gerçekleşti. Cumhuriyetin ilk yılla-
rında bu bir haklılık taşıyordu. Kemalizm 
etkindi ve onları etkilemek, sosyalizm 
amacında birleştirmek bakımından işe 
yarar bir yöntemdi. 68 Devrimci Gençlik 
Hareketi de 27 Mayıs’ın getirdiği görece 
“özgürlük” ortamında benzer özellikler 
taşıdı. İstisnalar hariç Kemalist kabuğunu 
kıramadı. TKP’nin 1973 Atılımı da benzer 
zaaflar taşıdı. Süreç içinde bazı tartışma-
lar ve arayışlar gelişti ancak yetersiz kaldı. 
Temelde sorun vardı. Mustafa Suphi’nin 
Müslüman Halklara yönelik görüşleri, 
çalışmaları ve birikmiş deneyimler yeteri 
kadar ele alınıp geliştirilmedi. 78 Devrim-
ci Hareketi’nin geneli de aynı zaafı taşıdı. 
Fakat, Kemalizm ile İslamiyet arasında 
büyük bir fark var. Yüzde yirmi beş Ke-
malistler ile yüzde elli İslamcılar arasın-
daki fark. 

Kemalizm, savaşta yenilmiş ve bağım-
sızlığı kazanmaya yönelen kadroların ide-
olojisi idi. Cumhuriyetin ilk yıllarına has 
idi. Türkiye kapitalizmi geliştikçe Kema-
list ideoloji giderek arkaik bir ideolojiye 
dönüştü. 

Günümüzde Türkiye’nin emperyalist 
aşamaya ulaşması ile birlikte Kemalizm’in 
yüzde yirmi beşlik Türk milletini birleştir-
me işlevi büyük ölçüde ortadan kalktı. O 
nedenle günümüzde Kemalizm ile dirsek 
teması kurmak komünizm propaganda-
sından doğrudan sınıf işbirliği politikası 
haline geldi. 

İslamiyet ise bir dindir ve bu inanışı 
devletin elinden çıkarıp almak ve bunu 
sosyalist içerikte geliştirmek bugün için 
hala geçerli ve gerekli bir yöntemdir. 
Sovyet komünistlerinin Doğu Halkları ve 
Müslüman Halklar Kurultayları, Mustafa 
Suphi’nin görüşleri, TKP’nin kuruluş dö-
nemi belgeleri ve programı, hatta Sultan 
Galiev’in çalışmaları değerlendirilerek 
günümüz sorularına yanıt üretecek bir ça-
lışma acil gereklidir. n
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$slam# Harekete Yakla!ım 
ve M#lletle!me Sorunu

Bakü’de toplanacak 1. Doğu Halkları Kurultayı’na giden trenin vagonunun kapısında işaretlen-

miş kişi Mustafa Suphi. Kurultayın hemen bir gün sonrasında TKP’nin kuruluşunu da aynı yerde 
yoldaşları ile gerçekleştirmişlerdi.
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Halkların Demokratik Kongresi’nin 
12. Genel Kurulunu 28 ve 29 Ocak 2023’te 
gerçekleştirdik. 

12. Genel Kurulu’nun, son yıllarda 
yaptığımız diğer genel kurullardan farklı 
yanı, genel kurul sürecini en başından iti-
baren HDK’nin mevcut durumunu masaya 
yatırarak başlatmış olmamızdı.

HDK Kürt Özgürlük Hareketi ile Tür-
kiye Sosyalist Hareketi’nin birlikte mü-
cadelesini sağlamayı temel alan, böylece 
mevcut dağınıklığı aşmayı hedefleyen 
stratejik bir adımdı. Bu sosyalist parti ve 
örgütlerin sadece Kürt Özgürlük Hareke-
tiyle değil, birbiriyle de, birlikte mücadele 
etmesini stratejik bir tutum olarak benim-
senmesiydi. Böylece toplumsal mücadele 
alanlarında birlikte mücadele edilecek, 
birlikte örgütlenilecek; tek tek örgütlerin 
değil; bir bütün olarak sosyalist hareketin, 
halkın siyasetin doğrudan öznesi olması 
yönünde mesafe alındığı ölçüde, birlikte 
güçlenmesi sağlanacaktı.

Hikayemiz öyle başladı ama öyle de-
vam etmedi. HDK kuruluşunun hemen 
sonrasında seçimlerin gündeme gelme-
siyle, temsili siyaset alanında HDK’nin 
anlayış ve değerlerini temsil etmek üzere 
Halkların Demokratik Partisi – HDP ku-
ruldu. Ve çok da başarılı oldu. 

Kürt halkının eşitlik, özgürlük, adalet 
ve demokrasi taleplerinin taşıyıcısı olan 
partiler parlamento dışında kalsın diye 
konulmuş %10 barajı kalıcı olarak aşıldı. 
Ülkenin bütün bölgelerinden, bütün il ve 
ilçelerinden, az veya çok, ama giderek ar-
tan bir seçmen desteği ortaya çıktı. 

Bu başarı yakalandığında HDK henüz 
toplumsal mücadele alanlarında kalıcı ör-
nekler yaratamamış, rekabetçi anlayışın 

yerine dayanışmacı bir kültürü yerleşti-
rememiş, toplumsal alanda birlikte müca-
dele, birlikte örgütlenme gelenekleri inşa 
edememişti. Dolayısıyla herkesin ilgisi 
HDK’den HDP’ye yöneldi.

Devlet#n çok yönlü 
saldırısı altında
HDP’nin başarısı karşısında devlet de 

resmi güvenlik kurumlarıyla, silahlı güç-
leriyle, yargıyla ve Karadeniz bölgesinde-
ki yaşanan çarpıcı örneklerde olduğu gibi 
“özel harp” örgütlenmesiyle bu başarıyı 
geri püskürtmek, sınırlamak, mümkün 
olursa HDP’yi parlamento dışına atmak 
için harekete geçti. HDP’nin, doğrudan 
şiddetin yanı sıra, gözaltılar, tutuklamalar, 
uzun hapis cezalarıyla Eş Genel Başkanla-
rından milletvekillerine, merkez yönetici-
lerinden il ve ilçe yöneticilerine, yerel yö-
netimlerde kayyum ve kumpas davalarıyla 
tutuklamalara, maruz kaldığı ağır kadro 
kayıpları ortak insan unsuruyla kapatılma-
ya çalışıldı. Bu esnada devlet toplumsal 
örgütlenme alanına da sık sık yönelmek-
ten geri durmadı.

HDP partimizdir, elbette saldırı altında 
boşalan safları doldurmak hepimizin göre-
vidir. Ancak bu sorumluluk, HDK’nin top-
lumsal alanda bir örgütlü mevcudiyet ve 
mücadele inşa etme sorumluluğunu ihmal 
ederek karşılanmamalıydı. Buradaki boş-
luk zamanla, HDK’nin kendisine ait bir 
gündem üretememesi, giderek HDP’nin 
gündemini tekrar eden, bir yedek parti 
görüntüsünün ortaya çıkmasına yol açtı. 
HDK zeminindeki faaliyetler şeklî  hale 
geldi, enerjisini kaybetti. 

Tabii bir yapının kendi amaçları te-
melinde gelişememesinin, bileşenler nez-
dinde, bileşenlerle ilişkilerde, kurul ça-
lışmalarında, alan meclislerinde ve bizzat 
partimizle aramızdaki ilişkilerde yansı-
malarının olmaması mümkün değildi. Bu 
listeye var olma alanlarından biri olarak, 

demokrasi güçleriyle 
ilişkilerin yer yer za-
yıflamasını, adeta bir 
içe kapanmanın yaşa-
nıyor olmasını da ekle-
mek gerekir.

HDK’nin kendi 
toplumsal mücadele 
zeminini inşa etmekte-
ki tıkanıklıkları, kendi 
zemininin özgün gün-
deminin yakalanması-
nın, bu zeminin teorisinde derinleşmenin, 
teorik çalışmayı güçlendirip bu alanda bir 
odak haline gelmenin de önüne geçti.

Dolayısıyla HDK Genel Meclisi’nin 
12. Genel Kurul kararını almasıyla bir-
likte, son derece özetleyerek aktarmaya 
çalıştığım eksiklik, yanlışlık, konformist 
razı olmaları ve zaaflarımızı, kollektif ve 
çok yönlü tartışma zeminlerinde belir-
lemeye, çözümler üretmeye çalıştık. Bu 
tartışmaların belirli bir anından itibaren 
de genel kurulun fiziki örgütlenmesi ça-
lışmaları başladı ve giderek öne çıktı. İl-
lerde yapılan bir dizi hazırlık toplantısı 
ve arkasından gerçekleştirilen yerel genel 
kurullardan sonra, Kadın Meclisi’nin 28 
Ocak’ta La Bella Düğün Salonunda, ortak 
Genel Kurulun 29 Ocak’ta İstanbul Kong-
re  Merkezi’nde toplanıp kendi gündem-
lerini konuşması, kararlar alması ve yeni 
Genel Meclis üyelerinin ve Eşsözcülerin 
duyurulmasıyla  Genel Kurul süreci so-
nuçlandı. Şimdi sıra, Pazarcık ve Elbistan 
merkezli deprem ve deprem sonrası böl-
geye kurtarma ve yardım organizasyonları 
nedeniyle ertelediğimiz görev ve sorumlu-
lukların belirlenmesi adımında.

HDK 
stratej#kt#r, vazgeç#lemez!

Genel Kurul süreci esas olarak, eksiği, 
yanlışı ne olursa olsun, isterse sıfır nokta-

sından başlamamız gereksin, Kongre fik-
rinin dönemsel, konjonktürel ihtiyaçlara 
cevap vermek üzere üretilmiş bir model 
değil, demokrasi mücadele süreçlerinin, 
devrimci hazırlığın, devrim atılımının ve 
yeni bir toplum ve yaşam inşasının, baş-
ka bir deyişle sosyalist kuruluşun stratejik 
adımıdır.

Halkın il, ilçe ve mahallelerde; fabri-
kalarda, üniversitelerde, giderek devletin 
kurumları içinde, geçmiş devrim örnekle-
rinde görüldüğü üzere, boy verecek kendi 
iktidar organlarını yaratması için, eko-
nomik ve toplumsal paydalardan seçim 
güvenliğine; kendi şehrimizde muhtemel 
depremde can güvenliğimizi sağlamaktan, 
başka bölgelerdeki depremler için daya-
nışma örgütlemeye; her toplumsal örgüt-
lenme ve mücadele ihtiyacını bugünden 
meclisleşme nüvelerine taşımak elzemdir.

Bu Meclisleşme nüveleri ne kadar güç-
lü olursa; partimizin sözü de o kadar güçlü 
olur. Sendikalarımızın mücadelesi İşyeri 
Fabrika Meclislerimiz varsa sonuç alıcı 
olur; İttifaklarımızın siyasi gücü büyür; 
sistem içi muhalefetin doğruya yakın dur-
masını Meclislerimiz varsa sağlayabiliriz.

HDK Genel Meclisi bu bakış açısıyla, 
HDK’yi en baştan kurar gibi, kurucu bir 
iradeyle büyütmek üzere kollarını sıvadı. 
Şimdi işbaşı yapma zamanı. n

%#md# $!ba!ı Yapma 
Zamanı!

HDK 12. Genel Kurulu’nu Gerçekle!t#rd#:
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HDP’nin düzenlediği, 4 Şubat 2023 
Cumartesi günü başlayan ve ertesi günde 
devam eden “DEMOKRATİK CUM-
HURİYET KONFERANSI” üzerine bir 
yazı yazmam istendiğinde konferansı en 
iyi özetleyen yukarıdaki başlıkları seçtim. 
Bu konferansı takip ederek eksiklerine 
rağmen son derece dikkatle seçilmiş ko-
nuların ve sorunların ayrıntılı olarak ele 
alınmasıyla yüzüncü yılını dolduracak 
olan ve Türk ulus devletinin kuruluşu ile 
başlayan serüveni içinde Türkiye halkla-
rının düğüm düğüm olmuş sorunlarını gö-
rebilir, bunların kaynağını hem de bu so-
runların çözümü için anahtarı bulabiliriz. 

Seç#len yol: Ulus Devlet

Dönemin çok karmaşık koşulları için-
de çok milletli, çok dinli, çok dilli teokra-
tik Osmanlı devletinin çözülüp, yeni ulus 
devletin elindeki yetki ve görevler yeni-
den tasarlandığında özgürlük, yurttaşlık, 
din ve kimlikler; bu kavramlar etrafında 
ifade edilen sorunlar merkeziyetçi bir ba-
kışla ele alınmıştı. Böylece Osmanlı dev-
letinin dağılıp yeni Cumhuriyetin kurum-
ları ortaya çıkma sürecinde ve yeni ulus 
devletin kuruluşu Lozan anlaşmasıyla 
güvenceye alınmasıyla özgürlük, yurttaş-
lık, din ve kimlik sorunları yeni devletin 
yüz yıldan beri uğraşa geldiği sorunlar bi-
rikmeye başlamıştı. Çok özetle belirtmek 
gerekirse özgürlükler ortadan kaldırılmış, 
Türkçeden farklı anadiller, kimlikler ya-
saklanmış, farklı inançlar yeniden şekil-
lendirilerek tek tip yurttaş yaratma plan-
ları yapılmış, Müslüman Sünni inanışın 
devlet eliyle kurumları kurulmuş, Türk 
milliyetçiliği temelinde tek tip vatandaş 
yetiştirme plan ve programları yürürlüğe 
konulmuştu. Bugünün sorunlarının baş-
langıç noktası da bu tarihlerdir. 

Farklı yollar #zleneb#l#rd#

Burada tarihin ve tarihle yüzleşmenin 
önemi ortaya çıkıyor. Otoriter cumhuri-
yetin inşası da kolay, düz bir hat boyun-
ca yürüyen politikalarla oluşmadı. Tarihe 
baktığımızda ezilenler, mağdurlar, emek-
çiler her dönem ve her fırsatta kendi al-
ternatif çözümlerini siyaset alanında, gün-
lük hayatta, mücadeleyle ortaya koydular. 
Konferans boyunca bu sorunlar ele alındı; 
geçmişte söylenmiş, bugüne de ışık tuta-
bilecek, sözler, politikalar dile getirildi. 

Siyasi anlayışımızda bir fikri takip gelene-
ği olsaydı, ortaya konulmuş olan alternatif 
politikalar takip edilseydi, geliştirilseydi, 
daha farklı sonuçlar, pratikler ortaya çıka-
bilirdi.  

Farklılıkların bulu!tu"u Ana-
yasa

 Bu çerçevede bağımsızlık savaşını yö-
neten ve farklı sosyal kesimlerin, düşün-
celerin temsil edildiği Birinci Meclis ve 
1921 Anayasası üzerinde duruldu. Ekim 
Devrimi’nin dünyaya yaydığı, özgürlük, 

toprağın köylülere verilmesi, şuralar yo-
luyla egemenliğin kayıtsız şartsız halka ait 
olduğu ve iktidarın halkın doğrudan seçil-
miş temsilcileri eliyle kullanılması fikri-
yatı Birinci Meclis’in de gündemindeydi. 
Bu mecliste yeni devletin işleyişine temel 
teşkil edecek ilkeler görüşüldü. 1921 Ana-
yasası, vilayet ve nahiyelere muhtariyet 
tanıyordu. Kendi bölgelerinin ekonomik, 
siyasal, sosyolojik yapılarına uygun ka-
rarlar alma ve seçimle gelen delegelerin 
oluşturduğu şuralar eliyle yönetme, bu ka-
rarları uygulama hakkını elinde tutuyor-

du, halkın gerektiğinde onları geri çağır-
ma hakkı vardı. 1921 Anayasası mecliste 
kabul edildi ancak yürütmeyi elinde tutan 
kadrolarca uygulanmadı. 

Tek’ç# anlayı!ın Anayasası

1924 Anayasası, Cumhuriyet ilan edi-
lip, Lozan Anlaşması imzalandıktan sonra 
doğrudan Mustafa Kemal’in isimlerini ya-
zıp, seçilmelerini sağladığı mebuslardan 
oluşan, muhalefetin tümden tasfiye edildi-
ği 2. Meclis tarafından kabul edildi ve yü-
rürlüğe sokuldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Türk milliyetçiliğine, Sünni Müslümanlı-
ğa dayalı tekçi 1924 Anayasası 1960 Dar-
besi sonrası, yazılan 1961 Anayasasına 
kadar yürürlükte kaldı.

Ba"ımsızlık ço"ulculukla ka-
zanıldı

Ulus Devletin kuruluş aşamasında, 
temel politikalar ve ittifaklar belirlenir-
ken, devlete hizmet etmeyi kabul eden din 
uleması ile kendilerini kurucu halk olarak 
kabul eden ve bağımsızlık savaşına des-
tek veren Kürt aşiret reislerinin talepleri 
esas alındı. Bu tarihlerde Ermeni tehciri 
ve Rumların sürülmesiyle Anadolu köy 
ve kasabaları Türk ve Müslüman müte-
gallibenin eline geçmişti. Birçoğu tehcirin 
uygulayıcısı İstanbul’daki yetki ve kudreti 
elinden alınmış Osmanlıyı terk eden Aske-
ri ve sivil bürokrasi bu servet aktarımının 
failleriydi. Kurucu kadroların pragmatist 
politikaları ve sözleriyle Meclise katılan 
bu kesimler, verilen sözlere inanarak sa-
vaştan, yıkımlardan bıkmış halkın çek-
tiği acı ve sıkıntıların aşılmasına yardım 
ettiler. Sözde “Bağımsızlık savaşı” böyle 
kazanıldı. 

Ver#len sözler tutulmadı

Kurulan devlet bir bir taahhütlerinden 
uzaklaşmış, verilen sözler tutulmamıştı.  
Kapitalist, kalkınmacı, seküler ulus devlet 
kuruluşta ittifak yaptığı güçlere karşı gide-
rek baskıcı otoriter politikaları yürürlüğe 
koydu. Kuruluşla birlikte sorunlar başla-
dı ve Cumhuriyet tarihi boyunca ağırla-
şarak devam etti. Kürt halkı isyan etti. 
Kürt isyanları acımasızca bastırıldı, iskan 
kanunlarıyla Kürtler yerlerinden edildi, 
inkar, imha, asimilasyon plan program-
ları yapıldı, uygulandı. Dindarlar yer yer 
direnişler ortaya koymakla birlikte, illegal 
yollarla varlıklarını koruma ve esas olarak 
da devletle uzlaşma, giderek devletin inşa 
politikalarına destek verme ve kendi poli-

Yüzyılın Muhasebes#, 
$k#nc# Yüzyıla G#rerken 
Demokras# ve Cumhur#yet 



tik partilerini, politikalarını ortaya koyma 
yolunu seçtiler. Devletin muhalefeti bas-
tırmasında kullandığı temel motivasyona, 
anti-komünizme alet oldular. 

Farklı seçenekler bastırıldı

Komünistler, Türkiye topraklarında 
Ekim Devrimi’nin yarattığı halkçı, öz-
gürlükçü grupları, Meclisteki muhalefe-
ti ve tüm yurttaki komünist hücrelerini; 
devletin demokratik şekillenmesine ka-
tılacak kuvvetlerini daha 1920’li yıllarda 
Kemalist ordu ve sivil kadrolarının yürüt-
tüğü imha ve katliam politikalarıyla kay-
betmişti. Kemalist devlet, işgal altındaki 
İstanbul’a 1923’te işgalin sona ermesiyle 
müdahale imkânına kavuştu. Ancak bu 
sayede ayakta kalan İstanbul Komünist 
Grubu, komünistlerin mirasına sahip çıka-
madı. Devletin Kürt isyanlarını bastırma 
politikasına destek verdi, buna rağmen 
kovuşturmalardan kurtulamadı, zayıfladı 
ve uzun süre küçük komünist hücrelerin 
ve kişilerin kahramanlıkları sayesinde 
ayakta kaldı. Bu nedenlerle de topyekûn 
bir karşı duruş, demokratik bir alternatif 
yaratılamadı. Tarihle yüzleşme bir yandan 
Türkiye burjuvazisi, hakim sınıfları, ege-
menleriyle hesaplaşmanın yanında Kürtle-
rin, dindarların, komünistlerin, aydınların, 
muhaliflerin, geçmişleriyle yüzleşmelerini 
de içermelidir. 

Gelece"#n anahtarı: Yüzle!-
me

Geçmişle yüzleşmeye bu uzunlukta 
yer ayırmam gerekmeyebilirdi, ancak Kürt 
siyasal hareketinin giderek Türkiye’deki 
devrimci güçleri de kapsayacak birlik sü-
recinde yaşanan zorluklar, hala Türkiye 
emekçi ve yoksul kesimleri ile aydınları 
ile köklü dostluk dayanışma köprülerinin 
kurulamamış olması bu yüzleşmeyi zo-
runlu kılıyor. Yüz yıldır, istisnalar dışında 
komünistlerin, Türkiye devrimcilerinin 
Müslüman dindar halk yığınları için söy-
leyebildikleri tek söz olmadı. Komünistle-
rin, devrimcilerin Kemalist laiklik kuramı 
ve retoriğinin dışına çıkamamış olması, 
öncelikle komünistlerin kendi içinde, daha 
sonra devrimci çevrelerde sorgulanmalı-
dır. AKP’nin dindar çevreleri kutuplaştır-
ması, dini söylemler etrafında konsolide 
etmesi ve Cumhuriyetin kuruluşunun ilk 
yirmi yılında Türkiye’de tek parti dönemi-
nin bütün sorumluluğunu taşıyan CHP’nin 
bile bu yükten bu ayrıştırıcı dilden kur-
tulma çabalarına önem vermesi yanında 
bu çabaya bütün olarak Sol’un da önem 
vermesi gerekiyor. HDP’nin düzenledi-
ği “Demokratik Cumhuriyet Konferansı” 

oturumlarını izlerken karşı karşıya kalınan 
sorunların büyüklüğü, işlerin ne kadar zor 
olduğu bir defa daha düşünülmelidir. An-
cak bu zorlukların karşısında alternatifle-
rin olduğu da ortaya çıktı. Birçok konuş-
macı çeşitli sorunları ve çözümler üzerine 
ne kadar büyük bir birikimin varlığını ve 
dolayısıyla umudu da ortaya koydular. Bu-
nun yollarını irdelediler.

Kap#tal#zm#n #kt#darla bulu!-
ması: Ulus devlet

Kuruluşundan beri ana hatları ile or-
taya konulan Türk ulus devlet formu yü-
züncü yılında bir başarı değil, bir sorunlar 
yumağı olarak karşımızda duruyor. Ulus 
devlet çözümün değil çözümsüzlüğün 
kaynağıdır. Çeşitli tematik konuların ele 
alındığı bir konferans sonucunda bile, 
inşa edilen ulus devlet toplumun tüm sos-
yolojik kesimlerinin, Kürtlerin, Müslü-
manların, Alevilerin özgürlüklerini baskı 
altına alarak yeni bir form ve şekil verme-
ye çalıştı. Emekçilerin, kadınların, genç-
lerin, LGBTİ+ bireylerin, azınlık olarak 
tanımladığı Anadolu’nun kadim halkları 
Ermenilerin, Rumların hayatlarını, gele-

ceklerini kararttı. Daha 1923 İzmir İktisat 
Kongresi’nde seçilen kapitalist kalkınma 
yolunun, devlet eliyle burjuva yetiştirme 
çabalarının sonucu devleti kuran kadrolar-
la sermayenin bağı da kurulmuş oldu. 

Yen#den #n!a
Kapitalist ulus devletin yüz yıldır uy-

guladığı formlar, kurallar içerisinde hare-
ket edilmesi, bu sınırlar içinde kalınarak 
bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar 
çözülemez; emek alanında verilen müca-
deleler, kadın sorunu, ekoloji ve en başta 
Kürt sorunu. Her sosyolojik kesim, din-
darlar aleviler, seküler kesimler meseleye 
sadece kendi grup çıkarları veya kendi 
bakış açılarıyla çözüm arayışı beraberinde 
yeni kamplar yeni kutuplar yaratma potan-
siyeline sahiptir. Burjuvazi sınıfları, toplu-
lukları, bölgeleri kendi arasında bölüyor, 
çıkarları temel olarak aynı olsa bile bun-
ları karşı karşıya getiriyor ve sadece kendi 
sınırları, ona çizilen sınırlar içinde kalma-
ya zorluyor, ancak sadece bu yollarla hak 
alınabileceğini empoze ediyor, kanunları 
buna göre düzenliyor, her sınırı aşma giri-
şimini yasa dışı, toplum dışı olduğunu ilan 

ediyor, kendi düzenini kurduğu muazzam 
güvenlik aygıtlarıyla savunuyor. Bunun 
sonucu olarak devletten bekleme, devle-
te başvurma, hakkın verilmesini bekleme 
yolu terk edilmelidir. 

Demokrat#k Cumhur#yet ve 
kurucu güçler

Bu sorun bizi yeniden düşünmeye, de-
mokratik devlete, demokratik ulus formu-
na geçişin teorisini yaratmaya zorluyor, 
zorlamalıdır. Bu form yeni değildir; her 
toplumsal yapının kimliğin, dinin özgür-
lükçü gelenekleri, dilleri, kendi varlığını, 
kimliğini koruyan bugüne getiren yapıları, 
ilişkileri var. İnsanlığımızı, toplumun bü-
yük kesimlerini, emekçileri kapitalizmin 
yozlaştırıcı, tüm değerleri aşındırıcı, bo-
zucu etkilerinden koruyan bu düşüncelerin 
insanların içinde yaşattığı varlığı, değerle-
ridir. 

Hen# b#r ya!am #ç#n “kurucu” 
olmak

Şu anda ortaya çıkan yeni mücadele bi-
çimlerine baktığımızda demokratik ulusun 
nüvelerinin, oluştuğunu, çeşitli yapılarla 
bunun temellerinin atıldığını görebiliriz. 
Devletin bize dayattığı formlardan farklı, 
kendi istediğimiz, kendi özgür, demokra-
tik meclislerimizde tartışarak, her görüş 
kendini özgürce ifade ederek oluşturdu-
ğumuz, oluşturacağımız yapılar, gelecek-
teki özgür, demokratik ulusun ve devletin 
temellerinin döşenmesidir. Demokratik 
Cumhuriyet konferansı bu nedenlerle ve 
birçok açıdan ufuk açıcı, herkesin dağarcı-
ğında biriken deneyimlerini dile getirdiği 
özgün, yararlı bir çalışma oldu. n
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Kuruluşundan beri ana hatları ile ortaya konulan Türk ulus 
devlet formu yüzüncü yılında bir başarı değil, bir sorunlar 
yumağı olarak karşımızda duruyor. Ulus devlet çözümün değil 
çözümsüzlüğün kaynağıdır. Çeşitli tematik konuların ele alındı-
ğı bir konferans sonucunda bile, inşa edilen ulus devlet toplu-

mun tüm sosyolojik kesimlerinin, Kürtlerin, Müslümanların, 
Alevilerin özgürlüklerini baskı altına alarak yeni bir form ve 
şekil vermeye çalıştı.



q Mehmet TOSUN

Odadaki beyaz ışık cama vuran bir 
insan başını yansıtıyor pencereye. Onun 
yanında başka biri, dal gibi boynu, ince, 
narin elleriyle kış gecesinin sıcacık ça-
yını sunuyor. Masaya dağınık bırakılmış 
kitap ve defterlerin arasına usulca bırakı-
yor bardağı. Bir umut ve gülümsemeyle 
bakıyor babasının yüzüne. Bakışı çocuk, 
uysal, tedirgin. Duruşu bir yetişkin gibi 
dimdik. Gecenin bir demir gibi sert so-
ğuğuna gönderip babasını, masa üzerinde 
duran derslerine dönecek. Sonra sabahın 
ışığında işten dönüşünü bekleyecek...

Dışarıda beyaz bir gece. Daha on be-
şine varmamış bu kız çocuğu evin iki 
kişilik neşeli kalabalığı... Karın bir zırh 
gibi kapladığı karanlık bir gece pencereyi 
zorluyor. İnce parmaklarını okşar gibi ki-
taplarının arasında gezdiriyor önce. Sonra 
bir yorgunluk çöküyor bacaklarına. So-
ğukla kuşatılmış odasının sıcacık yatağına 
uzanıyor. Kapanıyor gözleri... Tepelerde 
kelebekler uçuşuyor, bir karanfil kokusu 
uzun çimenlere yayılıyor. O koşuyor, yo-
rulmadan bıkmadan. Uyanamıyor...

Yerin yedi kat altından gelen bu sesi 
kim durduracak. Ezilen insanların sesini, 
çocukların çığlığını kim duyacak... Yıkı-
lan duvarları öptüm bu gece, sabahı göm-
düm toz bulutları arasına. Bir rüyadayım 
ben. Hayal meyal yıkıntılar arasından eli-
me uzanan sıcacık bir el gerçekliğim. Kar-
şılıksız veren, benimle gözyaşı döken... 
Ay ışığını gördüm incecik bir aralıktan bu 
gece, yerden yükselen toz bulutlarını. Tit-
reyen donmuş pencereler gördüm, çaresiz 
koşturan adımları... Umudu gömebilir mi-
sin mezarcı, karanfil kokan düzlükleri, ye-
şile duran çayırları... Bak bir el avuçlarım-
da. Yanı basımda sessizce içine ağlayan...

Bir baba yıkıntılar arasına çömelmiş... 
Çınar gölgesi değil burası. Önünden ber-
rak bir su da geçmiyor... Çaresiz insanla-
rın koşturması, genzi yakan toz bulutları, 
yıkılan dağınık binalar; hiçbirini görmü-
yor. Evlerin önündeki acı çığlıkları da işit-
miyor. Sanki sonsuz bir acıyı, ortaklaşan 
bütün felaketi yüreğine hapsedip meydan 
okuyor... Bir delikten kızının eline uzan-

mış eli. Sıcacıktı, damarlarının akışını 
duyuyordu belki. Sırtında alev bir giysi, 
gözleri bir kıyamet bakışı. Saatler geçti 
ılıdı avucundaki el, yine saatler... saatler 
bir imdat çığlığıyla geçti. Soğudu sonra 
el, kaskatı kesildi. Gün geçti bırakmadı 
yıkıntılar arasındaki eli baba. Soğuk bir 
ölümle anlının ortasında, umudu tüken-
meden bekledi öylece. Yaralıydı, kanıyor-

du şehir, tepeler ağlıyordu... 

Bir gazeteci gördü onu. Belgeledi fo-
toğraf makinesiyle anı. Gövdesine yağan 
kar, beton çöküntülerinin arasında çığlık, 
kahrolası yalnızlık. Kara yürekli gölge-
ler, baba ve kızın ölüm ve yaşam ilişkisi-
ni sansürlediler sonra. Utançlarından mı, 
yoksa yasın inatçı direngenliğinin korku-
sundan mı?

***
Gülek boğazı Çukurova’ya açılır. 

Toroslar’ı yarıp inişe geçince başka bir 
dünyaya girersiniz sanki. Turunç kokusu, 
uçsuz bucaksız düzlük ve gövdenizi saran 
ılık bir esinti. Çukurova iki bölüme ayrıl-
mıştır. Adana’nın yerleşke ve çevresine 
Yüreğir ovası, Kozan’dan Hatay’a, kuzey 
ve doğusunda Maraş ve Antep arasındaki 
düzlük Anavarza ovası diye anılır. Dün-
yanın en bereketli topraklarıdır bu alan. 
Osmanlının son zamanları ve Cumhuri-
yet Türkiye’sinin başlarından itibaren bu 
bölgenin paylaşımı içerikli çetin müca-
deleler verilmiş, kurtuluş savaşının paşa-
ları ve ayrıcalıklı bir avuç kesim verimli 
arazilere el koymuş, tarımda kapitalizmin 
geliştirilmesi adına daha da yoksullaşan 
halk kaderine terk edilmiştir. Belli zaman 
aralıklarında gözlendiğinde her geçen gün 
Çukurova’daki değişim pamuk ve buğ-
day vb. tarlalarının daraldığını, tarımla 
ilişkili olmayan yapılaşmanın artığını ko-
layca görülebilir. Taş ve maden ocakları 
doğanın ortasında bir ur gibidir. Yılanlı 
kalenin eteklerindeki maden çalışması 
Ceyhan’dan Kadirli’ye kadar birçok tarım 
arazisini olumsuz noktadan etkilemiştir.

Tarım ve tarıma dayalı sanayinin geli-
şimi bu bölgeye yoğun bir göçü de hızlan-
dırmıştır. Kürt illeri ve Orta Doğu bölge-
sinin çekim alanı olması nedeniyle artan 
nüfus barınma sorununu tetikleyerek, ikti-
dar olan siyasi yapıların eğilimlerine göre 
ekonomik öncelikler değişmiştir. Tarımın 
yerine çarpık ve bağımlı sanayi tercihleri 
bir bakıma değişik sermaye guruplarının 
çatışma alanı biçimine dönüşse de üreti-
min ikincil plana itildiği, girdi bakımından 
büyük oranda dışa bağımlı inşaat sektörü, 
devlet tarafından destek gören birinci eko-
nomik öncelik haline dönüştürülmüştür. 
Bu alanın en önemli özelliği ucuz girdi 
ve maliyetle kar oranının yüksekliği ne-
deniyle belli sermaye guruplarının temel 
yatırımı haline dönüşmesidir. Bu tercih 
tarım ve tarımsal yatırımları ikincil kılan, 
üretmeyen ve halkı yoksullaştıran bir uy-
gulamanın sonucu olarak yöresel ekono-
mik dinamiklere önemli darbe indirmiştir. 
Sadece son depremi yaşadığımız bölgede 
değil, Marmara, Ege ve diğer deprem böl-

Deprem = Sömürü + $hmal         + Katl#am = Kap#tal#zm
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Demokratik kurumlar kısa sürede güçleri oranında orga-

nize oldular. Acil ihtiyaçlar yetiştirilmeye çalışıldı. İlk önce 
göçüklerin imdadına, kurtarılanların güler yüzleri eklendi. 
Biri, biri daha, sonra onlarcası. Bir seferberlik başladı ülke-

de. Emekçiler, gençler, sağlıkçılar, aydınlar kendi öz koordi-
nasyonlarını oluşturdu kanayan yaraya derman olmak için. 
Kol kola girerek yürüdüler acının üstüne. Kolektif fikirler bir 
göz kırpması gibi çabucak oluştu. Düşünce, hareketteki çe-

viklik karanlık yüzleri can sıkan bir panik havasına soktu... 
Üç gün sonra sesleri duyulabildi ancak. 
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gelerinde uygulanan sistemin benzer sü-
reçleri izlediğini belirtmemiz gerek.

Kapitalizm emek sömürüsünü azami 
noktaya çıkarmak istemiştir. Emekçinin 
kendi ihtiyaçları için çalışma süresi ve 
patronun kazancı için çalıştığı süre arasın-
daki patron lehine dengesizlik, emekçinin 
ve halkın ihtiyacı olan yaşam gereksinme-
lerini pazarın emeceği kalitesiz ve en ucuz 
maliyetle üretmesi sistemin 
kendi doğasıdır. Ülkemizdeki 
gelir adaletsizliği emeğiyle ge-
çimini sağlayan kesimin dep-
reme dayanıklı konut edinme-
sine olanak tanımıyor. Bunun 
için inşaat sektörü daha çok 
kâr üzerinden biçimlenmesi ve 
kalitesiz yapılar üretmesini ilk 
önce sömürü ve eşitsiz siste-
min yapısında aramak gereki-
yor. Bugün emekçilerin ve orta 
katmanlarının on, on beş, yir-
mi yıl geleceğini bloke ederek 
sunulan bir konutun pazarlama 
sorununun devlet eliyle uya-
nıkça çözümüne yönelik bir 
biçim olduğunu görmek gerek. 
Yaşanan kriz, ülke nüfusunun 
yüzde sekseni geleceğini sata-
rak bir konut edinme olanağını 
da ortadan kaldırdı. Barınma 
sorununun bir insan hakkı ola-
rak görülmediği, sermayenin 
insafsız sömürü ve birikim alanına dönüş-
tüğü bir siyasal yapıda, insan yaşamının 
hiçe sayılacağını ve kaliteli, depreme da-
yanıklı yapılar üretilemeyeceğini bilince 
çıkarmak gerek.

***

Maraş depremiyle kentler yok oldu 
nerdeyse. Ülkenin dörtte birinden acı 
çığlıklar yükseldi. Kimi öldü, yaralandı. 
-Bu yazının yazıldığı sırada belki binlerce 
insanın bedeni hala göçük altında.- Daha 
depremin ilk saatlerinde dostların koşar 
adım bölgeye varışları bir can suyu, bir 
yaşam umuduydu. Demokratik kurumlar 
kısa sürede güçleri oranında organize ol-
dular. Acil ihtiyaçlar yetiştirilmeye çalı-
şıldı. İlk önce göçüklerin imdadına, kur-
tarılanların güler yüzleri eklendi. Biri, biri 
daha, sonra onlarcası. Bir seferberlik baş-

ladı ülkede. Emekçiler, gençler, sağlıkçı-
lar, aydınlar kendi öz koordinasyonlarını 
oluşturdu kanayan yaraya derman olmak 
için. Kol kola girerek yürüdüler acının 
üstüne. Kolektif fikirler bir göz kırpması 
gibi çabucak oluştu. Düşünce, hareketteki 
çeviklik karanlık yüzleri can sıkan bir pa-
nik havasına soktu... Üç gün sonra sesleri 
duyulabildi ancak. Önce deprem yardım-
larının ulaşımını engelleme girişimleri 

oldu. Sonra on yıllardır halkın emeğin-
den alınan deprem keseneklerini çarçur 
eden iradeye bağlamak istediler deprem 
yardımlarını. “Kaderin içinde bunlar var” 
diye açıklamalar yaptılar. Depremi kadere 
havale ederek sıyrılmak istediler suçların-
dan. Şimdi üç beş yapsatçı üzerinden suç-
larını gizlemeye çalışıyorlar. Üzerine yapı 
inşa edilen arsaları kim neye göre üretti, 
imar iznini kim verdi, kim denetledi, yapı 
ruhsatlarını veren kim ve tüm bu alanla-
ra ilişkin yasal düzenlemeleri kim yaptı... 
Tüm bunları ve sistemi sorgulayacak irade 
oluşmadan bu yıkıntı ve katliamın hesabı 
sorulamaz.

***
Depremin verdiği yıkıntı, can kaybı ve 

açılan yaralar kapitalizmin vahşi sömürü 
sisteminin sonucudur. Bu sömürü düzeni 
sürdükçe böylesi sorunlar yaşanacak. Bu 

koşullarda da yapılacaklar olmalı denile-
bilir. Elbette yapılacaklar olmalıdır. Ya-
şanılan birimlerde halkların sorunlarına 
duyarlı hale gelmesi, denetleyen ve baskı 
unsuru olabilecek örgütlenmeler, Meclis-
ler oluşturması kapitalist talanı sınırla-
yabilir ve giderek bütün ülke genelinde 
birleşik bir güç haline dönüşerek kapita-
list sömürü ve yıkımı ortadan kaldırabilir. 
Ülkemizde yaşanan geçmiş depremlerin 

yaralarını büyük oranda emekçiler güç-
lü bir dayanışmayla kendi öz güçleriyle 
aştı. Van’da, İzmir’de, Marmara depre-
minde sistemin bütün engellemelerine 
rağmen bunu başardı... Tarım alanlarının 
daraltılması, betona dönüştürülmesi, zey-
tin alanlarının ranta ve maden alanlarına 
açılması. Yaşam alanlarında sermayeye 
yeni olanaklar sağlama zihniyetiyle nefes 
alınamayan, denetlenmeyen dikey yapı-
laşmanın özendirilmesi önlenemez değil. 
Birçok alanda ekolojik duyarlılık gün geç-
tikçe halkların geniş kesiminde karşılık 
buluyor.  Bu süreçlerin gündelik bütün so-
runlarda yan yana gelecek bir örgütlenme 
biçimine dönüşmesi, içinde bulunulan du-
rumdan tek çıkış yoludur. Daha depremin 
ilk saatlerinde halkların oluşturduğu kriz 
koordinasyonları ve bu zeminden yapılan 
çalışmalar kolektif bilinç ve pratiğin öne-

mini ortaya koydu. Bu iradeyi çoğaltmak, 
büyütmek Kapitalist yıkım ve talandan 
kurtulmanın tek yoludur.

***
Deprem göçüklerinin karanlık diple-

rinde sesler de, ışıklar da susar. Haykırsan, 
çığlık atsan yine de yüreklerde kanayan 
o sessizliği ulaşamazsın. Sessizlik orada 
acıların yapayalnız haykırışıdır... Bir tek 

dayanışma iletişim kurar ses-
sizlikle. Viranlık ve acı üzerin-
de çoğalan onurdur dayanışma. 
Günler sonra çoğalan ”tekbir” 
sesleri, kalabalık engelleyici 
gürültüler işlevini yitirir, hiçbir 
suçu örtemez olur artık. Yıkıl-
mış sokak başlarında kurulan 
koordinasyonlar engelleme ve 
çıkarılan sorunlara inat sessiz-
likle bağ kuran tek seçenektir...

Geleceklerini tüketmişti in-
sanlar. Peşin ödeme yaptılar 
bir miktar, sonrası on beş yıllık 
emeğini sattılar... Üstlerine yı-
kıldı... Sermaye denilen düzen 
semirerek öldürür insanı, sakat 
bırakır, geleceksiz kılar... Ağız 
dolusu yalan söylüyor suçlular. 
Düzelteceğiz bir yılda diyor. 
Suçlular diyor bunu, ellerinde 
kanlı bir şırınga ile burjuva dü-
zeninin kan emicileri... Güneş 

uzakta değil. Görünmese de orada. Onun 
varlığı rüzgârın ılık esişinden, dayanışma 
denilen gücün göğü kuşatan renginden 
belli. 

Yol çetin, zor günler var ileride. Top-
rak sert, büyük zorbanın hakaret içeren 
sözleri ve el kol hareketlerine aldırmadan 
dirençle yürümek gerek. Deprem koordi-
nasyonlarını kalıcı bir Meclis örgütlen-
mesine dönüştürerek uzanmalı güneşe. 
Kararlı bir inançla ilerleyen insanlık, di-
rençle yırtıp atmalı karanlığı. Sömürüyü 
tarihin karanlık sayfalarında bırakmalı, 
dillerinden ve renklerinden dolayı ayrım-
cılığa uğramayı unutmalı. Güneşli, bahar 
kokan yeşil bir çayır üzerinde sürmeli 
yaşam... Geçmişe dair, bir babanın elinde 
yıkıntılar arasından ölmüş kızının sevgiyi 
çoğaltan eli kalmalı... n
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q Av. $sma#l DUYGULU

Türkiye’nin Kahramanmaraş, Adana, 
Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, 
Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa; 
Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve 
Tartus illerini etkisi altına alan, binaların 
yıkılmasına, ulaşım yollarının bozulması-
na, insanların enkaz altında kalmasına, en-
kazda sağ kalanlara gerekli şekilde ve ge-
rekli zamanda müdahale edilemediği için 
ölmesine ve yaralanmasına neden olan, 
7,7 ve 7,6 ölçeğinde iki büyük deprem ile 
sayısız artçı depremlerin yol açtığı felaket 
karşısında, Türkiye 85 milyon insanıyla 
bütünleşti. Bütün dünya bu felakete ses-
siz kalamadı ve çeşitli ülkelerden kurtar-
ma faaliyetlerine katılmak üzere arama 
kurtarma ekipleri, köpekler, mühendisler, 
sismologlar ve sahra hastaneleri ile gel-
diler ve kurtarma çalışmalarına yardımcı 
oldular. [1]  

Devletlerin, henüz siyasi tanıma ger-
çekleşmediği için, Birleşmiş Milletler ile 
İtalya dışında, Suriye’ye gerekli yardımı 
yapmaktan kaçındıkları görüldü. [2]  

Bu tespitin verdiği ders, Türkiye’de 
halklarının, gerçek olmayan, hamasete da-
yalı suni çelişkileri bir yana bıraktığımız-
da birlik, beraberlik ve barış içinde, kendi 
yarasını sarma konusunda dayanışma ör-
neği gösterebildiği; iktidarların siyasi ik-
balleri için ülke insanlarını birbirine düş-
man gösterdikleri anlaşılmıştır. “Bir gece 

ansızın gelebiliriz!” tehdidi savrulan ve iç 
politikada kullanılan Yunanistan, öteden 
beri düşman bellenen Ermenistan deprem 
felaketinde Türkiye halkının yanındaydı.  

Bir başka tespitimizde, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin yöneticileri deprem 
felaketi karşısında, “sessiz, duyarsız ve 
yetersiz” kaldı. Devlet depremi “iyi” yö-
netemedi. Bir an önce enkazları kaldırma 
girişimi ile depremin unutulması gayret-
keşliği içine girildi, bu nedenle yurt dı-
şından yardıma gelen insanlar, “Bunun 

bir parçası olamayız!” diyerek, bölgeden 
çıkıp, ülkelerine döndüler. [3]  

Benim kuşkulandığım bir haberi siz de 
hiç düşündünüz mü? Depremden hemen 
önce, ABD, Hollanda, İsviçre, İsveç, İn-

giltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtal-
ya, İstanbul konsolosluklarını kapattılar. [4]  
Bu devletler, depremi biliyorlar mıydı? [5]  
Bu soru bir kenarda dursun.

OHAL kararı
Depremin ilk günü gerçekleştirilmesi 

beklenilen kabine toplantısı yapılmadı, 1 
haftalık Milli Yas ilan edilip, 8 Şubat’tan 
itibaren, 10 ili kapsayan olağanüstü hal 
(OHAL) ilan edildi. [6]  

Türkiye tarihinde üç kez genel ola-
ğanüstü hâl ilân edilmiştir. 1978 ila 1983 
arasında sıkıyönetim olağanüstü hâl ile 
değiştirildi ve Kasım 2002’ye kadar yü-
rürlükte kaldı. 20 Temmuz 2016’da Tür-
kiye askerî darbe girişimi sonrasında Tür-
kiye genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hâl 
ilân edilip, 7 kez uzatıldı ve 18 Temmuz 
2018’de tamamen kaldırılmıştı.

Olağanüstü hâl (OHAL), olağanüs-
tü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu 
doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, eko-
nomik bunalım, kamu düzenini tehlike 
altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi 
durumlarda, iktidarların başvurduğu bir 

uygulamadır. Uluslararası hukuk açısın-
dan bakıldığında, olağanüstü hâl duru-
munda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. 
Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama 
olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla be-
lirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren 
“sınırlanamayan temel haklar” OHAL 
kapsamı dışındadır. [7]  Ama uygulama pek 
öyle olmaz. 

İktidarın “afet bölgesi” ilanı yapması 
mümkün iken, “OHAL ilanı” yapmasının 
arkasında ne var?  OHAL’in TC mevzu-
atındaki yeri nedir? Maksat depremin 
yaralarını sarmak mı, yoksa bir yönetim 
sorunu mu var? Halkın öfke ve itirazları-
na karşı Devlet sert yüzünü mü göstermek 
istiyor?

OHAL
1982 Anayasasına göre, olağanüstü 

yönetim usulleri, 119-122 maddelerinde 
düzenlenmiş ve sıra dışı yönetim şekil-
leri olarak sıkıyönetim, olağanüstü hâl, 
seferberlik ve savaş hâli kabul edilmişti. 
Başkanlık sisteminin getirildiği 16 Nisan 
2017 anayasa değişikliği referandumu ile 
kabul edilen,[8] 6771 syl. Türkiye Cum-
huriyeti Anayasasında Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun ile Anayasa’nın 119. 
maddesi başlığıyla birlikte değiştirildi, 
120, 121 ve 122. maddeleri kaldırıldı.[9]  
OHAL’i düzenleyen Anayasa m. 119/1. 
fıkrasına göre, 

“Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerek-

tirecek bir durumun başgöstermesi, sefer-
berlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriye-

te karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, 
ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten 
veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hare-

ketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni 
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 

kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hare-

ketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları 
nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde 
bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın 

hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın 
ortaya çıkması hallerinde yurdun tama-

mında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı 
geçmemek üzere olağanüstü hal ilan ede-

bilir.” deniliyor. [10]  

OHAL halinde, yurttaşlar için para, 
mal ve çalışma yükümlülükleri de getiri-
lebiliyor. Ancak zaten yurttaşlar kendili-
ğinden dayanışma içinde bulunuyor. Fakat 
insanların temel hak ve hürriyetlerin nasıl 
sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, ha-
lin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne su-
retle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine 
ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin 
durumlarında ne gibi değişiklikler yapı-
lacağı ve olağanüstü yönetim usullerine 
ilişkin hükümler Olağanüstü Hal Kanunu 
ile düzenleniyor.[11] Buna göre yurttaşla-
rın sıradan zamanlarda kullanabildikleri 
temel hak ve özgürlükleri kısıtlanabiliyor, 
emniyet güçleri ateş etme yetkisi kullana-
biliyorlar. Bunun dışında ulaştırma ve ha-
berleşme, 24 saat çalışma esasıyla nöbetçi 
memurluk için de ayrı kanuni düzenleme-
ler ile kanun hükmünde kararname imkanı 
vardır. Kanunla getirilen bu sınırlamalar, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokra-
tik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriye-
tin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı 
olamaz. [12]  

“Anayasada [13] yer alan hak ve hür-

riyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı 
ve insan haklarına dayanan demokratik 
ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı 
amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanı-
lamaz.” denilmesine rağmen, iktidarlar, 
OHAL’i kendileri lehine fırsata çevirmek-
tedirler. Devamla, “Anayasa hükümlerin-

den hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anaya-

sayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin 
yok edilmesini veya Anayasada belirtilen-

den daha geniş şekilde sınırlandırılma-

sını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı 
mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.” 
Ancak, tam da bu düzenlemenin tersi uy-
gulanmaktadır. Çünkü Devletin denetimi 
ortadan kalkmakta, suçu önlemekle gö-
revli emniyet kuvvetleri, “yağma” ya da 
“hırsızlık” şüphelilerine aşırı güç kullan-
manın ötesinde, açıkça işkence yapmakta-
dır. Buna dair çeşitli video yayınları, inter-
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OHAL, Ney#n Hal#? 

OHAL bölgesinde, insanların masumiyet karinesi ile öz-

gürlük ve hukuki güvenlik hakkı tanınmamakta, şüphelilere, 
emniyet güçleri kötü muamele ve işkence gibi cezalandırma 
yapmaktadır. Bu da bize gösteriyor ki, hukuk ve temel haklar 
tamamen ortadan kalkmış durumdadır. 

“Yağma” ve “hırsızlık” gibi mala karşı suçların dışında, 
iktidar sürekli toplumu manipüle etmenin bir yolunu hazırlı-
yor. 



net ortamında yer almıştır. [14]  

Anayasa’ya göre,[15] “Savaş, seferber-
lik veya olağanüstü hallerde, milletlera-

rası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal 
edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği 
ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanıl-
ması kısmen veya tamamen durdurulabilir 
veya bunlar için Anayasada öngörülen 

güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.” 
Ek olarak, “Temel hak ve hürriyetler, ya-

bancılar için, milletlerarası hukuka uygun 
olarak kanunla sınırlanabilir.”[16] Ancak, 
“Birinci fıkrada belirlenen durumlarda 
da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu 
meydana gelen ölümler dışında, kişinin 
yaşama hakkına, maddi ve manevi var-
lığının bütünlüğüne dokunulamaz; kim-

se din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan do-

layı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe 
yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı 
ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayı-
lamaz.”

OHAL bölgesinde, insanların masu-
miyet karinesi [17] ile özgürlük ve hukuki 
güvenlik hakkı [18] tanınmamakta, şüpheli-
lere, emniyet güçleri kötü muamele ve iş-
kence [19] gibi cezalandırma yapmaktadır. 
Bu da bize gösteriyor ki, hukuk ve temel 
haklar tamamen ortadan kalkmış durum-
dadır. 

$kt#darın el#
“Yağma” ve “hırsızlık” gibi mala kar-

şı suçların dışında, iktidar sürekli toplumu 
manipüle etmenin bir yolunu hazırlıyor. 

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yay-

ma” kenar başlığı altında, TCK’ya 217/A 
maddesi eklendi.[20] OHAL ortamında 
kullanıma elverişli bir kanuni düzenleme 
oldu. “Halk arasında endişe, korku veya 
panik yaratmak saiki ile gerçeğe aykırı 
bilgi yayma” iddiası ile herhangi bir şe-
kilde düşünce, kanaat ve ifade hürriyetini 
[21]  kullanan kişilerin suçlanmasına imkan 
getirildi. 

Oysa düzenlemenin gerekçesinde de 
kabul edildiği üzere, “Düşünce ve kanaat 
(ifade) özgürlüğü, kamusal tartışma ve ka-

naat oluşumunu mümkün kılarak demok-

ratik toplumun oluşmasına katkı sağlayan 
temel hakların başında yer almaktadır. 
İfade özgürlüğünün temeli ve zemini, dokt-
rinde ‘fikirler pazarı’ olarak nitelendiril-
mektedir. Demokratik toplumun vazgeçil-
mezleri olan çoğulculuk, hoşgörü ve açık 
fikirlilik; bireyin kendisini geliştirmesine, 
dolayısıyla toplumun ilerlemesine yol 
açan en temel gerekliliklerdir. Bu gerekli-

likler ise ifade özgürlüğünün alt yapısını 
oluşturmaktadır. İfade özgürlüğü, haber 

ya da bilgiye ulaşma hakkı, kanaat sahi-
bi olma hakkı ve kanaati açıklama hakkı 
olmak üzere üç unsurdan oluşmakta ve 
bu alanları korumaktadır. Haber ya da 
bilgiye ulaşma hakkı; bireylerin iletişim 
araçlarını özgürce kullanabilmelerine, 
haber ve bilgi kaynaklarına kolayca eri-
şebilmelerine ve fikirler pazarında yer 
alan farklı görüşler arasından diledikleri 
seçimi yapabilmelerine, böylece kendile-

rine ait (özgün) düşünce ve kanaatlerini 
oluşturabilmelerine imkân sağlamaktadır. 
Özünde, negatif statü haklarından olan 
ifade özgürlüğü, devletler için negatif yü-

kümlülük getirmektedir. Bunun yanı sıra 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar-
larının ve Anayasa Mahkemesinin bireysel 
başvuru incelemelerinin etkisiyle temel 
hak ve özgürlüklerin günümüzde ulaştığı 
seviye, ifade özgürlüğü bakımından dev-

letlerin pozitif yükümlülüklerini de ortaya 

koymaktadır. Gelişmekte olan bu pozitif 
yükümlülüğün, özgürlüklerin önünü aç-

mak ve geliştirmek yönünde olacağında 
şüphe bulunmamaktadır.”

OHAL döneminde kullanıma elverişli 
bir diğer “suçlama”, “terör örgütü propa-

gandası suçu”dur. [22] Buna göre, “Terör 
örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içe-

ren yöntemlerini meşru gösterecek veya 
övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı 
teşvik edecek şekilde propagandasını ya-

pan kişi”lerin cezalandırılması mümkün 
olmaktadır. Emniyet ve savcılık birimleri 
insanları kolay bir şekilde, afaki yorum ve 
yaklaşımlarla, sahte ihbar ve deliller ya da 
gizli tanık yöntemiyle suçlayabilmektedir-
ler. 

Oysa gerekçeye göre, “AİHM, şiddeti 
teşvik edici nitelikte olmayan açıklamala-

rın ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu 
belirterek, içeriğinde şiddete başvurmayı 
cesaretlendirici ifadeler yer almayan ya 

da kişileri silahlı isyana teşvik edici nite-

likte olmayan açıklamalar nedeniyle bi-
reylerin Terörle Mücadele Kanununun 7 
nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 
cezalandırılmasını ifade özgürlüğüne ay-

kırı bulmaktadır. Yapılan düzenlemeyle, 
maddenin ikinci fıkrasında yer alan suçun 
unsurları yeniden belirlenmekte, maddeye 
‘cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemle-

rini meşru gösterecek veya övecek ya da 
bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek 
şekilde’ ibaresi eklenerek suçun kapsamı 
AİHM standartlarına uyumlu hale getiril-
mektedir.” denilmiş ve açıkça cebir, şid-
det veya tehdit içeren yöntemlerini meşru 
gösterme şeklinde düzenleme getirilmesi-
ne rağmen, buna riayet edildiği görülme-
miştir. Örneğin, herhangi bir siyasi örgü-
tün amaçlarını kabul edebilirsiniz ancak 
cebir, şiddet ya da tehdit içeren yöntem-

lerini meşru gösteremezsiniz. Kanun bunu 
düzenlemesine rağmen, cezalandırmada 
en elverişli kanun olarak kullanılmaktadır. 

Bir diğer elverişli “suçlama”, TCK’da 
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşa-

ğılama” kenar başlığı altında yer almakta-
dır. “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep 
veya bölge bakımından farklı özelliklere 
sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhi-
ne kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, 
... Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, 
din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılı-
ğına dayanarak, ... Halkın bir kesiminin 
benimsediği dini değerleri alenen aşağı-
layan” kişilerin cezalandırılması öngörü-
lüyor. 

Kanuni düzenlemenin gerekçesine 
baktığımızda, “Birinci fıkrada tanımla-

nan ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu, 
hukuk devleti olma standardı yüksek olan 
birçok ülkenin Ceza Kanunlarında yer 
almaktadır. Hiçbir devlet, vatandaşları 
arasında, muayyen özelliklere sahip bir 

kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düş-

manlığa, öç almayı gerektirecek şiddetli 
nefrete yönlendirilmesine seyirci kalamaz. 

Öte yandan çağdaş dünyada, gelişmenin 
temel dinamiği olarak düşünceyi açıklama 
ve yayma hürriyeti kabul edilmektedir. Bu 

bağlamda; kişilerin düşündüklerini hür 
bir ortamda söyleyebilmeleri, demokratik 
toplumun varlığı için zaruri sayılan un-

surlardandır.” 

İktidarın elindeki elverişli “suçlama” 
dan bir diğeri de, “Türk Milletini, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve 
organlarını aşağılama” kenar başlığı al-
tında TCK m. 301’de yer almaktadır. 

Hrant Dink’in de cezalandırılması-
nı sağlayan bu maddenin gerekçesinde, 
“Millet, geçmişten beri bir arada yaşamış, 
şimdi de bir arada yaşama inancında, is-

tek ve kararında olan; aynı vatana sahip; 
aralarında kültür, tarih ve ülkü birliği 
olan insanların oluşturduğu toplumdur. 
Bir toplumun millet olma özelliğini taşıya-

bilmesi için, üzerinde hayat sürdürebilece-

ği vatanının bulunması; bireyleri arasında 
kültür ve tarih birliği ile aynı devlet çatısı 
altında yaşama arzusunu ifade eden ülkü 
birliğinin bulunması gerekir. Madde met-
ninde kullanılan Türk Milleti ibaresinden 
anlaşılması gereken budur.” diye bir ta-
nım getirilmiş ve “Eleştiri hakkı, kişinin 
belli bir vakıa hakkındaki düşüncesini 
açıklama hürriyetinin kullanılmasından 
ibarettir. Anayasamızda güvence altına 
alman ifade özgürlüğünün doğal sonucu 
olarak, eleştiri hakkının kullanılması su-

retiyle açıklanan düşünceler suç oluştur-
maz. Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin kararlarında da belirtildi-
ği üzere, ağır, sert veya incitici nitelikte 
de olsa, eleştiri hakkı kullanıldığında ki-
şiye yaptırım uygulanamayacağı, çoğulcu 
demokrasilerin vazgeçilmez bir gereğidir. 
Türkiye’nin de yargı yetkisini kabul ettiği 
Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin pek 
çok kararında vurgulandığı üzere, İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesinin 10 uncu 
maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü, 
demokratik bir toplumun en önemli te-

mellerinden birini oluşturur. Bu özgürlük, 
bireylerin şahsiyetini tekamül ettirmesinin 
ve dolayısıyla, demokratik toplumun geliş-

mesinin temel koşuludur. İfade özgürlüğü, 
10 uncu maddenin ikinci fıkrasının sınır-
lan içinde, sadece lehte olduğu kabul edi-
len veya zararsız veya ilgilenmeye değmez 
görülen haber ve düşünceler bakımından 
değil, aynı zamanda aleyhte olan, çarpıcı 
gelen veya rahatsız eden haber ve düşün-
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celer bakımından da söz konusudur. İfa-

de özgürlüğü bu kapsamıyla, demokratik 
toplumun olmazsa olmaz unsurları olan 
çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin 
gereğidir. Bunlar olmaksızın demokratik 
toplumdan söz edilemez. Ancak, hiç kuşku 
yok ki, ifade özgürlüğü mutlak ve sınırsız 
değildir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşme-

sine taraf olan devletlerde kanun koyucu, 
düşünceyi açıklama özgürlüğünü, demok-

ratik toplum düzeninin gereklerine ve 

Sözleşmenin 10 uncu maddesinin ruhuna 
aykırı olmamak koşuluyla, sınırlandırabi-
lir. Ancak bu suretle belirlenen sınırı aşan 
açıklamaları suç olarak tanımlanabilir.” 
denilmiştir. 

Kanunların iyi niyetlerle çıkarıldığı 
yansıtılır. Gerekçeler güzeldir. Cehen-
nemin yolları da iyiniyet taşları ile örül-
müştür. Peki uygulamada ne ile karşıla-
şıyoruz? Bu tür suçlamalarda, düşünce, 
kanaat, örgütlenme ve ifade özgürlüğüne 
dair temel insan hakları gözardı edilerek 
insanların okuduğu kitaplar, sosyal med-
ya paylaşımları, internet üzerinden oku-
dukları yayınlar, suçsuz olduklarına dair 
sosyal medya üzerinden yapılan destek 
mesajları dahi suç ve suçun unsuru olarak 
gösterilebilmektedir. 

Yaşadığımız somut olaylarda bunları 
bizzat görüyoruz ama düzensiz duyarlılı-
ğımız kapsamında tepkiselliğimiz geçici 
olmakta, bir süre sonra bunları unutmak-
tayız. Hatta seçim günü içinde bulundu-
ğumuz ruhsal durumumuz, geçmiş acı-
larımızı dahi içinde barındırmayabiliyor. 
İşte iktidarlar bunu bildikleri için, zaman 
zaman meydana gelme ihtimali olan halk 
hareketlerini bastırmakta ve halk da bir 
süre sonra bunu kabullenmektedir. Şimdi 
de OHAL yoluyla düşünce, kanaat ve ifa-
de hürriyeti kapsamında haber paylaşımı-
nın da önüne geçilmiş oldu, interneti ya-
vaşlattı, bazı sosyal paylaşım ortamlarına 
yasak getirdi.[23]  

Oysa hak kullanmak suç ya da suçun 
unsuru değildir.[24]  

Bütün otoriter ve totaliter savaşan dev-
letler bunu böyle uygulamaktadır. O ne-
denle savaş ortamından derhal kurtulma-
mız ve özgürlükçü, çoğulcu, demokratik 
bir düzene geçme mücadelesi vermemiz 
gerekir. 

OHAL’#n sonuçları
Devletin hizmet ve yardım yanını öne 

çıkarmak yerine, ceberrut yanını öne çı-
karması sadece Türkiye’ye özgü değil, 
bütün devlet organizasyonlarının taktik 
olarak izlediği bir yöntemdir. Cumhurbaş-
kanlığı sisteminde, Cumhurbaşkanı’nın 

yayınlayacağı bir kararname ile dep-
rem bölgesinin afet bölgesi ilan edilmesi 
mümkün ve buna göre gerekli müdahale-
nin yapılması, mevcut yasal prosedürün 
de devletin gücünü yansıtmasına yeterli 
olduğu tartışmasız şekilde ortada. Zaten 
muhalefet partileri de, OHAL’in kanun-
laşma görüşmesi sırasında, mevcut afet 
yönetimiyle ilgili yasal düzenlemeleri 
gündeme getirerek, OHAL’e karşı çıktı. 
Çünkü OHAL kararı ile sıra dışı şekilde 
hak ve özgürlükleri sınırlayıcı uygula-
malar getirilecek, yasa niteliğinde kanun 
hükmünde kararname (KHK) düzenleme-
leri ile devlet yönetilecek. Siyasal iktidar 
deprem nedeniyle halkın bir araya gel-
mesi, dayanışma üretmesi karşısında, bu 
seferberliğin kontrolü dışına çıkmasından 
korkuyor.

Deprem karşısında toplumun Devlet 
dışı örgütlü hareketi karşısında, Devlete 
olan güvenin zayıflaması ve halkın öfkesi-
nin Devlet yönetimine yönelerek, iktidarı 
değiştirme girişimi göstermesi karşısın-
da, iktidarlar bunu ber taraf etmenin ça-
resini ararlar. Örneğin Dünya’da sempati 
toplayan, başta Madonna gibi sanatçıla-
rın da güvenini kazanmış olan AHBAP 
ya da BABALA adı ile bir araya gelen 
sivil inisiyatifler, siyasi partiler ya da di-
ğer halk inisiyatifleri, Devletin kurduğu 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD)’ndan daha etkin ve etkili görün-
düğü için, iktidar derhal buna karşı tedbir 
alma ihtiyacı duydu. İktidar ortağı parti 
genel başkanı AHBAP ve BABALA’yı 

hedef alan açıklamalar yaptı.[25] Hatta bir 
çok yardım, ulaşması gereken yere ulaş-
tırılmadı, AFAD’a yönlendirilerek, sanki 
bu yardımlar AFAD tarafından yapılıyor-
muş gibi gösterilmeye çalışıldığına dair 
haberler yayıldı.

Bunun bir çok göstergesi oldu ve 
ilan edilen OHAL’in bir sonucu olarak, 
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 
HDP’nin Hasankoca Köyü’nde kurulan 
Kriz Koordinasyon Merkezi’ndeki yardım 
malzemelerine el konulmak ve “kayyum” 
atanmak istenildi. [26]  

Örneğin OHAL, seçimlerin ertelenme-
si gibi sonuçlar da doğurabilir mi? 2023 
yılı seçim yılıydı ve cumhurbaşkanlığı ile 
milletvekilliği seçimleri yapılacaktı. İkti-
dar, artık kesin olarak kaybedeceği bir se-
çime gider mi? AKP’nin seçimleri altı ay 
veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim 
Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia 
edilirken, konuya ilişkin eski TBMM Baş-
kanı AKP’li Bülent Arınç’tan seçim için 
ilk “erteleme çağrısı” geldi. Bu konuda 
şüpheler iyice açığa çıktı ve seçimlerin 
ertelenmesi halinde, muhalefet partileri 
bunu bir “darbe” olarak değerlendirecek-
lerini açıkladı. [27] 

S#stemat#k tutum
Daha önceki bir yazımızda kullandı-

ğımız, Gediz Akdeniz hocamızın tezini 
burada da yer ettirelim: “Eğer ortaya çı-
kabilecek ürünün sistemi değiştirme veya 
sistemin iktidarına son verme tehlikesi 
varsa, sistem hareketlenmeye müdahale 
eder. Ya kurgular yaparak istemediği çe-

kicinin üstünü örter ya da doğrudan olaya 
müdahale ederek kaotik hareketin istediği 
gibi sonlanmasına ve ürün vermesine ça-

lışır. Bu bir çeşit kaos kontrol tekniğidir. 
Yani ortaya çıkan bu tip karmaşıklıktan 
istedikleri ürünü almak isteyeceklerdir. 

Ortaya çıkan ürün kendilerinin işine ge-

liyorsa sahip çıkacaklar, ötekilerin işine 
geliyorsa imha edeceklerdir. Bu oluşum 
karmaşıklık paradigması ile her boyutta 
ve her zaman aralığında geçerlidir.” [28] 

“Bu karanlık günlerde Che’ye atfe-

dilen ‘dayanışma ezilenlerin inceliği-
dir’ sözü aklımıza kazınsın.” diyen Foti 
Benlisoy aynı başlığı taşıyan yazısında 
[29], “Toplumsal dayanışma pratikleri, 
karşılıklı yardımlaşma ve örgütlenme 
inisiyatifleri muktedirleri daima tedirgin 
eder. Aşağıdan gelişen dayanışmaya kar-
şı sakınımlı ve hatta düşmanca bir tutum 
takınılır. Birçok durumda da toplumsal 
dayanışmacı girişimler bastırılmaya, açık 
şiddetle ezilmeye çalışılır” tespitini ya-
pıyor ve 18 Nisan 1906 tarihinde, yerel 

saatle sabah 5’de, 7,9 şiddetinde gerçek-
leşen San Francisco depreminde, halkın 
dayanışması karşısında, yönetimin tavrını 
örneklendirir. 

San Francisco şehrinde yaşayan farklı 
etnik gruplar arasında daha önce yaşan-
mamış bir birlik ve kardeşleşme atmosferi 
karşısında yönetim ise bu dayanışmayı, 
“zapturapt altına alınması gereken bir 
kargaşa, muhakkak disipline edilmesi ge-

reken itaatsizlik sınırındaki bir güruh”un 
örgütlenmesi olarak görür: “Kısa zaman 
sonra depremzedelerin temel ihtiyaç mad-

delerine ulaşma çabası ‘yağma’ ve ‘hırsız-

lık’ olarak damgalanır ve bunlar gerekçe 
gösterilerek kolluk güçlerine vur emri ve-

rilir. Bu emir doğrultusunda üç bin kişinin 
canına mal olan bir afetin hemen ertesin-

de kimi tahminlere göre yaklaşık 500 şehir 
sakini kolluk kuvvetleri tarafından infaz 
edilir.” 

Benlisoy’a göre, “Depremler ülkede 
muazzam bir toplumsal mobilizasyonu, 
büyük bir karşılıklı yardımlaşma ve da-

yanışma seferberliğini kışkırttı. Siyasal 
iktidar bu seferberliğin kontrolü dışına 
çıkması ihtimalinden korkuyor. Bu dalga-

nın iktidarın yetersizliklerini, bu felake-

tin oluşmasındaki sorumluluğunu teşhir 
eden bir kuvvete dönüşmesi ihtimalinden 
endişe ediyor. OHAL ilanının en önemli 
nedenlerinden biri de zaten, depreme dair 
toplumsal dayanışmanın, aşağıdan inisi-
yatiflerin iktidarın kontrolü altına sokul-
ması ve bastırılması.”

Zaman içinde Devlet’in ceberrut yanı 
daha iyi anlaşılacaktır. Dünya’dan ve 
Türkiye’den örnekleri görüldüğü üzere 
AHBAP ya da BABALA grubuna yönelik 
komplolar da muhtemeldir ki, yoldadır.

Ne yapılmalı?
Birlikte ortak akıl ile birçok konu, bir-

çok yönden konuşulabilir. Deprem felake-
ti karşısında yurttaşlar olarak biz, kendi 
aramızda dayanışma ruhumuzu daha da 
arttırmalı, bunu sadece duyarlı ve fakat 
düzensiz bir davranış olarak değil, düzenli 
bir hareket olarak da örgütleyebilmeliyiz. 
Sosyolojik olarak topluma ve bireyin gön-
lüne doğru giden yolun buradan geçtiği 
muhakkak. Toplumsal ve siyasal bir talep 
olarak; Deprem bölgesinde evleri yıkılan, 
yıkılma tehlikesi altında bulunan insanla-
rımızın konut ihtiyacı karşılanmalı, ölen 
insanlar nedeniyle, geride kalanlarına da-
vaya dahi gerek kalmadan tazminat öden-
meli, vergi, SGK gibi ödemeleri silinmeli 
ve kredi borçları ertelenmelidir. Acilen 
tüm Türkiye genelindeki ceza evlerindeki 
insanların yakınlarına kavuşmaları, ailele-
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Birlikte ortak akıl ile birçok 
konu, birçok yönden konuşu-

labilir. Deprem felaketi kar-
şısında yurttaşlar olarak biz, 
kendi aramızda dayanışma 
ruhumuzu daha da arttırmalı, 
bunu sadece duyarlı ve fakat 
düzensiz bir davranış ola-

rak değil, düzenli bir hareket 
olarak da örgütleyebilmeliyiz. 

Sosyolojik olarak topluma ve 
bireyin gönlüne doğru giden 
yolun buradan geçtiği muhak-

kak. Toplumsal ve siyasal bir 
talep olarak; Deprem bölge-

sinde evleri yıkılan, yıkılma 
tehlikesi altında bulunan 
insanlarımızın konut ihtiyacı 
karşılanmalı.



rinin yaralarını daha iyi sarabilmeleri için 
genel af çıkarılmalıdır. Özellikle Hatay 
Cezaevi’nde meydana gelen olaylarda öl-
dürülen 3 mahkum ile yaralanan [30] diğer 
mahkumların zararları giderilmeli, geride 
kalan ailelerine davaya dahi gerek görül-
meden tazminat ödenmelidir.n
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Deprem bölgesinde aktif çalışma yürüten HDK Mersin İl 
Eşsözcüsü Eylem Sonuvar, iktidarın deprem yönetimine ve 
demokratik güçlerin sorumluluklarına ilişkin bir değerlendir-
mede bulundu.

Sonuvar’ın gazetemize ilettiği yazıyı sizlerle paylaşıyoruz:

Dayanışmayı büyüt, sahada ol!

85 milyon birlikteyiz diyenler, biz; çalanla, zulmedenle, 
sömürenle, yani burjuvazi ile asla birlikte olmadık, olmayız. 
İşçiler, emekçiler ve ezilenlerin de burjuvaziyle birlik olmama-

sı gerekli ve zorunludur.

Afet ilanı yaparak depremi yaşayanların sorunlarını or-
tadan kaldırması gerekenler, OHAL ilan ederek toplumu zap-

turapt altına alıyor, depremi fırsata çevirerek seçim çalışması 
yapıyorlar. Bölgeye OHAL değil, acil enkaz kurtarma ekibi 
lazım; ekmek ve su lazım, barınma yeri, göçükten çıkanlara 
kalın giysiler lazım. 46 saatte bu ihtiyaçları karşılayamadınız, 
yönetemiyorsunuz.

Organize olamayan, müda-

halede geciken, göçüktekileri 
yalnız, dışarıdakileri aç susuz 
bırakan, yardımları engelle-

yen, yardımlara el koyan, böl-
geye geçişleri kapatan, yardım 
gönderenleri tehdit eden siz, 
“5’li çete”; siz, toplumun sır-
tındaki keneler... Çaldıklarınızı 
iade etme zamanıdır, sizden 
lütuf beklemiyoruz!

İlk anda doğrudan sahaya gidilerek insanlarımızın ihtiyaç-

ları karşılanmalıydı. İnsanların bütçesini hunharca yiyerek, 
insanlara camilerden bangır bangır sela veriyorlar; insanla-

rın inançları üzerinden sömürüye devam ediyorlar. Depremi 
tartışarak zaman kaybettiriyorlar, oysa depremi ikinci günden 
itibaren tartışmaya çalışmak, deprem öncesinde yapılması 
gerekenleri yapmamaktır.

Tek gündemleri çalmak ve çaldıklarını kaçırmak olanlar, 
insanı ve doğayı kendi malı sanıyorlar. Bu yaşadığımız acı 
ve bu süreçte yansıyan durumlar, kapitalist sistemin yarattığı 
sonuçtur.

“Böyle bir günde siyaset yapmayalım” söyleminde ısrar 
ediyorlar, oysa siyaset yapmayın diyerek insanları pasifizme 
çağırıyor ve yapmayalım dedikleri siyasetin ağa babasını 
yapmış oluyorlar.

Hırsızlara, sahtekârlara, rantçılara, bilim karşıtlarına 
karşı sesin en güçlü çıkması gerektiği zamandayız. İnsanlara 
normal zamanlarda belki de on yılda anlatacağımız hırsızlığı, 

sahtekarlığı, bilim dışılığı, rantı, böyle zamanlarda anlatabil-
me olanağımız vardır.

Sorumluluğumuz, halkla dayanışmayı büyütürken, halka 
siyasi gerçekleri de açıklamaktır.

Acımız büyük ve tarifsiz... Halklarımızı birlik ve dayanış-

mamızla, sürdürdüğümüz sınıfsal savaşımımızla yaşatmaya 
çalışıyoruz.

Yine bir kış zamanı insanlarımıza dair onca acıyı yaşamış-

ken şimdi soruyorum:

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Nusaybin’i, Sur’u, Cizre’yi, 
İdil’i ve onlarca yerleşim yerini tıpkı deprem gibi yıkıp geç-

medi mi? Yıkıntıların üstüne bayrak asmadı mı? O zaman da 
can pazarı yaşanmadı mı? O günler de en az bugünkü kadar 
ağırdı. Yıkıntılar altında kalmış bodrumlarda insanları diri 
diri yaktılar, ölülerin önüne ”asker” dikip günlerce sokaklarda 
çürüttüler. Evlerin önüne onlarca ”üniformalı” katili diktikle-

rinde, çocukların buzluklarda 
kaldığını görmedik mi?

Tüm bunları gördük; 
depremde ‘insani” duyguları 
ile çırpınan onca arkadaşım 
o günlerde yaşananlara sessiz 
ve tuhaf bir onay vermişti ve 
milyonlarca ”duyarlı” yurttaş 
da “yakın, yıkın” söylemleri 
içerisindeydi. Yaşanan bir 
doğa felaketi değildi, yaşanan 
bir soykırımdı ve şimdi yine 

devlet bir moloz yığını gibi üstümüze çöküyor.

İnsanlar çaresizce devletten yardım bekliyor, haykırıyor, 
yalvarıyor; bir yanda can pazarı yaşanıyor, öte yanda çimen-

to-demir hisseleri yükseliyor, battaniye, su, yiyecek fiyatları 
almış başını gidiyor. Şehirler kaderlerine terk edilmiş durum-

da, devlet yetkilileri her yere ulaştık diye yalan söylüyor.

Bazı muhalefet vekilleri, eski belediye başkanları, “Ordu 
nerede?” diye haykırıyor. Ordu nerede sorusunu duyunca bile 
irkiliyorum, çünkü o orduyu çocukluğumuzda yaşadıklarımız 
vesilesiyle en iyi biz biliyoruz. “Devlet nerede?” sorusunun 
cevabı derinlerde bir yerlerimizde, içimizdeki o molozların 
altında yatıyor.

İnsanların yüzüne bakarken hiç mi utanmadınız, dönüp 
bakmadınız? Devletin nerede olduğuna hiç mi şahit olmadı-
nız?

Sözümüz olsun ki, hesap sorarken hiç titremeyecek elleri-
miz. n

HDK’lı Eylem Sonuvar:

“Dayanı!mayı Büyüt, 
Sahada Ol!”



q Murat ÇAKIR

1979 ve 1980 yılları Batı Almanya’da 
çevre ve barış hareketlerinin kitleselleşip, 
radikalleştiği yıllar olmuştu. 1968 gençlik 
hareketinden doğan, ama kısa zamanda 
anti-Sovyet pozisyonlarıyla egemen siste-
me entegre edilen “Yeni Toplumsal Hare-
ketler” veya “Yeni Sol” özellikle nükleer 
enerjiye karşı oluşan çevre hareketinde 
etkin olmaya başlamış ve barış hareketi 
içinde de yaygın bir şekilde yer almaya 
başlamıştı. Anti-militarist ve pasifist söy-
lem Soğuk Savaşın keskinleştiği bu yıllar-
da NATO’ya ve NATO’nun nükleer roket 
konuşlandırma kararına karşı büyük bir 
toplumsal tepki oluşmasına destek olmuş-
tu. Alman komünistlerinin etkin olduğu 
barış hareketi de yüzbinlerce insanın ka-
tıldığı büyük protesto gösterileri düzenli-
yor ve dönemin hükümetini baskı altına 
alıyordu.

Ancak bu yıllar aynı zamanda Alman 
tekelci burjuvazisinin kadim antikomü-
nizminin zirve yaptığı bir dönemdi. Çev-
re hareketine doluşan “Yeni Solun” reel 
sosyalizm karşıtı söylemleri burjuvazi-
nin dikkatinden kaçmadı elbette. Her ne 
kadar bu yapılanmaları yaygın burjuva 
medyasında “çapulcular” diye nitelendir-
seler de bu “çapulcuların” anti-komünist 
propaganda için taşıdıkları potansiyelin 
de farkındaydılar. Medyatik destek ve 
“Yeni Solun” etkisiyle nükleer enerji kar-
şıtı toplumsal hareketin partileşme süreci 
hızlandırıldı. Nitekim 1980 yılında çevre 
koruyucu, anti-militarist, anti-kapitalist 
ve pasifist bir programla Yeşiller Partisi 
kuruldu.

Parti çeşitli toplumsal kesimler ara-
sında geniş taraftar bulurken, neredeyse 
tüm anti-Sovyet “sol” örgütler partiye 
katıldı. Ama aynı zamanda parti içerisin-
de esoterik yaşam taraftarları, pedofiliyi 
“özgürlük” olarak tanımlayanlar ve çevre 

korumasının “yaşam alanı korunması” an-
lamına geldiğini iddia eden eski ve yeni 
Alman faşistleri de yer almaya başladılar. 
1987 yılında dek parti içerisinde – kimi il 
örgütünde – kısmen etkin olan bu çevre-
ler, anti-faşistlerin de desteğiyle partiden 
ayıklanabildiler. 1983 yılında ilk kez Fe-
deral Parlamentoya girebilen Yeşiller Par-
tisi artık kurumsallaşmakta ve “sıradan” 
bir parti hâline gelmekteydi.

Do"madan akıtılan zeh#rler
Federal Almanya tarihinin 1950 son-

rası ilk başarılı kuruluşunu gerçekleştiren 
Yeşiller içerisinde daha kuruluş sürecin-
de ideolojik mücadeleler baş göstermiş-
ti. 1987 yılına kadar parti programında 
“NATO ve Varşova Paktı lağvedilsin, tek 
taraflı silahsızlanma gerçekleştirilsin ve 
Federal Ordu feshedilsin” gibi talepler 
yer almaktaydı. Ancak parti içindeki anti-
militarist ve pasifist çoğunluk kısa zaman-
da “Realos” olarak adlandırılan ve hükü-
metlere her pahasına ortak olmayı “reel 
politika” olarak lanse eden sağ kanadın 
kontrolü altına girdi. 1985 – 1987 yılla-
rında ilk kez Hessen Eyalet Hükümetinin 

ortağı olan ve Joseph Fischer’in başında 
bulunduğu sağ kanat, hükümet olmanın, 
dolayısıyla makamların ve paranın tadını 
almıştı artık.

1987’den itibaren Almanya Sosyal 
Demokrat Parti’si SPD’nin hükümet orta-
ğı olmayı hedefleyen ve bu hedef için her 
türlü program yükünden kurtulmak iste-
yen sağ kanat ile parti programına sadık 
kalınmasını ve parlamento dışı hareket-
lerle bağın koparılmamasını isteyen “eko-
sosyalistler” arasındaki hegemonya mü-
cadelesi sertleşti. Fischer ve ekibi, SPD’li 
yöneticilerin de yardımıyla partinin hükü-
met ortağı olabilecek “olgunluğa” erişme-
sini sağlayarak ve parti kuruluşunda ilke 
olarak kabul edilen “rotasyon ve parti 
görevi ile vekillik ayrışmasını” kullana-
rak karşıtlarını ekarte ettiler. 1989/1990 
karşı-devrim yılları ise parti içindeki sol 
kanadın tamamen etkisizleştirilmesinin 
önünü açtı.

1990’da gerçekleştirilen Federal Par-
lamento Seçimlerinde yüzde beş bara-
jını geçemeyen Yeşiller Partisi, ”birleş-
me sürecinin özgün kuralları” sayesinde 
Almanya’nın doğu eyaletlerinden seçilen 
“Birlik 90” adlı karşı-devrimci ekiple bir-
leşerek, parti henüz doğmadan akıtılmış 
olan zehirlerin tüm programatik içeriğe 
yayılmasını sağladı. Nihâyetinde 1998 yı-
lındaki seçimlerde 16 yıllık Helmut Kohl 
döneminden sonra oluşturulan Schröder 
hükümetinin ortağı olan “Yeşiller / Birlik 
90” dönüşümünü tamamlamak üzerey-
di. Kohl döneminin neoliberal politika-
larının yol açtığı yıkım toplumda SPD 
ve Yeşillerin oluşturacağı bir hükümetle 
“sosyal dönüşüm” umutlarını artırmıştı. 
Özellikle karşı-devrim sonrasında “Ren 
Kapitalizmi” olarak adlandırılan Federal 
Almanya’nın sosyal devlet uygulamaları-
nın erozyonu seçmenleri SPD ve Yeşillere 
yönlendirmekteydi.

Ancak gerek SPD’nin gerekse de Ye-
şillerin neo-liberal cephenin sol kanadına 

yerleşmeleri uzun sürmedi. Joseph Fischer 
ve 1968 gençlik hareketinin liderlerinden 
Daniel Cohn-Bendit’in parti programının 
pasifist, anti-militarist ve anti-kapitalist 
içeriklerini yok etme çabaları Yugoslavya 
krizi ile hız kazandı. Alman emperyalizmi 
sosyalist cumhuriyet olan Yugoslavya’yı 
parçalamak için Slovenya ve Hırvatistan’ı 
bağımsız ülkeler olarak tanımış ve Yugos-
lavya’daki ihtilafın savaşa dönüşmesini 
tetiklemişti. Fischer ve Cohn-Bendit daha 
1990’lı yılların başından itibaren Alman 
ordularının yurtdışı operasyonlara katıl-
malarını “Holocaust” örneklemeleriyle 
savunuyor ve Yeşiller Partisi içindeki sa-
vaş karşıtlarını karalıyorlardı. Böylelikle 
Alman emperyalizminin eline çevreci ve 
kısmen sosyal politika yanlısı orta kat-
manları egemen politikaya eklemlemeye 
yardımcı olacak bir siyasi formasyon geç-
mişti.

Ant#-m#l#tar#st görünümlü
m#l#tar#zm
Yugoslavya savaşı CDU ve FDP’den 

oluşan bir hükümet döneminde gerçekleş-
seydi, şüphesiz Almanya sokakları sen-
dikalardan kiliselere, Yeşillerden sosyal 
demokratlara ve barış taraftarlarına dek 
protestocularla dolardı. Ancak bir SPD 
– Yeşiller hükümetinin, hem de “Holoca-
ust” söylemiyle 1945 sonrasında ilk kez 
Alman ordularına başka bir ülkeye saldır-
malarını emretmesi ne sendikalardan ne 
kiliselerden ne de geniş toplumsal kesim-
lerden tepki aldı. Alman militarizmi Yeşil-
ler ile anti-militarist görünümlü ve sava-
şı meşrulaştıran bir partiye kavuşmuştu. 
Kosova’nın “bugünün Auschwitz’i” ol-
duğunu bir muhafazakâr politikacı ifade 
etseydi, muhtemelen linç edilirdi. Ancak 
bu demagojiyi “spor ayakkabılı Yeşil Dı-
şişleri Bakanı” ifade edince, gerçekmiş 
gibi kabul edildi.

Aslında Yeşil seçmenlerin büyük bir 
çoğunluğu 1998 Eylül’ünde Yeşillerin 

Emperyal#zm#n Ye!#l#...
Alman tekelci burjuvazisinin siyasi temsilcili!ine 
soyunan Ye"iller Partisi üzerine
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Yugoslavya savaşı CDU ve 
FDP’den oluşan bir hükümet 
döneminde gerçekleşseydi, şüp-

hesiz Almanya sokakları sendi-
kalardan kiliselere, Yeşillerden 
sosyal demokratlara ve barış ta-

raftarlarına dek protestocularla 
dolardı. Ancak bir SPD – Yeşil-
ler hükümetinin, hem de “Holo-

caust” söylemiyle 1945 sonra-

sında ilk kez Alman ordularına 
başka bir ülkeye saldırmalarını 
emretmesi ne sendikalardan ne 

kiliselerden ne de geniş toplum-

sal kesimlerden tepki aldı. 



hiçbir zaman savaş taraftarı olmayacak-
larına inanmaktaydı. Buna karşın ABD 
yönetimi daha Yeşiller hükümete ortak 
olmadan Fischer ve ekibinin ne tür bir 
formasyon olduklarını tespit etmişlerdi. 
Henüz parlamento tarafından Şansölye 
seçilmemiş olan Gerhard Schröder, Dışiş-
leri Bakanlığına getirmek istediği Fischer 
ile 9 Ekim 1998’de Washington ziyaret-
lerinde parlamentonun ve BM’in onayını 
almadan Yugoslavya’ya karşı açılacak bir 
savaşa katılacaklarını ilân etmişlerdi.

Yeşillerin Federal Meclis grubu kısa 
zamanda pasifizm ve anti-militarizm göm-
leğini çıkarıp atarak, “ABD ve NATO’nun 
gerekli gördüğü anda savaşa katılmayı” 
onayladı. Altı ay sonrasında Fischer “Ye-
şiller hükümet etmek istiyor, şimdi ya 
çeliklerine su verilecek ya da küle dönü-
şeceklerdir” diyerek savaş taraftarlığını 
açıklıyordu. Nihâyetinde SPD ve Yeşil-
lerin onayı ile 24 Mart 1999’da Alman 
savaş uçakları NATO’nun Yugoslavya’ya 
saldırısına katıldılar. 78 gün süren savaş-
ta 38 bin uçuşta 9.160 ton bomba atıldı. 
NATO uçakları Yugoslavya’ya azaltılmış 
Uran dolu on ton bomba atarak on binler-
ce insanı katletti. Yeşiller Partisi’nde sa-
vaş karşıtlığının zerresi kalmamıştı.

Aynı şekilde 2001 Kasım’ında Federal 
Parlamentoda “Teröre karşı savaş” adını 
taşıyan emperyalist işgal hareketine katıl-
ma kararını alındı. Binlerce Alman aske-
rini, Almanya’ya tehdit oluşturmayan ve 
savaş açmamış olan Afganistan’a gönder-
me kararı alınmadan önce Schröder karara 
onay verilmesini güven oyu ile eşleştir-
mişti. Hükümet çoğunluğu sadece birkaç 
milletvekiline bağlıydı ve sekiz Yeşil mil-
letvekili hayır oyu vermeyi düşünüyor-
du. Ancak bu durumda sadece hükümet 
düşmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm 
bakanlık, müsteşarlık ve diğer devlet ma-
kamlarıyla maddi olanaklar kaybolacaktı. 
Çoğunluğu kaybetmemek için dört millet-
vekiline “hayır” deme fırsatı verildi. Böy-
lece Yeşillerin hâlâ savaşa karşı oldukları 
miti beslenmeye devam edecekti. Tekelci 
burjuvaziye boyun eğmek Yeşil milletve-
killerine maddi fayda sağladı. Birçoğu ge-
rek parti içerisinde gerek devlette gerekse 
de farklı tekellerin (tütün, çikolata, nük-
leer santral, silah ve ilaç tekellerine dek) 
yönetim kadroları arasında kariyer sahibi 
oldular.

“Ye!#l Kap#tal#zm” safsatası
Schröder-Fischer hükümeti 1982’de 

Kohl ile başlayan ve “Ren Kapitaliz-
minin” sosyal devlet anlayışını ortadan 
kaldıran neo-liberal politikaları sadece 

devam ettirmekle kalmadı, aksine bun-
lara ivme kazandırdı. SPD ve Yeşiller 
1998-2005 yılları arasındaki hükümet 
dönemlerinde sosyal sigortalı istihdamı 
ve sendikal hakları tamamen törpüleyen 
ve Federal Almanya tarihinin en yoksul-
laştırma-sefaletleştirme programı olarak 
anılan Hartz yasalarını yürürlüğe soktular. 
“Ajanda 2010” politikası ile işsizlik parası 
sosyal yardım seviyesine indirildi ve sü-
resi azaltıldı, işten çıkarmalardan koruma 
hakkı esnekleştirildi, hastalık parası yasal 
sağlık sigortasından çıkartıldı, sosyal si-
gorta giderleri çalışanların sırtına yüklen-
di, şirketlerin ödedikleri ücret yan gider-
leri azaltıldı, işsizlere yönelik onur kırıcı 
yaptırımlar getirildi ve vergi yasaları zen-
ginler lehine değiştirildi. Neo-liberal öğ-
retinin tüm kurallarını, yani düzensizleş-
tirmeyi, özelleştirmeyi ve esnekleştirmeyi 
eksiksiz uygulayan SPD ve Yeşiller, daha 
sonra “dünyanın en geniş düşük ücret sek-
törünü yaratmakla” övündüler.

Yeşiller neo-liberal politikaları “Gre-
en New Deal” söylemiyle gerekçelendi-
riyorlar. “İklim korunması” adı altında 
kapitalist üretim tarzının yüksek tekno-
lojili ve yenilebilir enerjili “Yeşil kapita-
lizmin” toplumsal refahı yükselteceğini 
iddia ediyorlar. Halbuki ekolojik açıdan 
modernleştirilmiş kapitalist üretim de ya-
şam koşullarını ve doğayı zehirlemekte ve 
yok etmektedir. Artı-değer üretimi, yani 
emek sömürüsü, kâr, rekabet, üretim ve 
birikim fazlası, doğanın talan edilmesi ve 
sömürülmesi, savaşlar ve işgaller olmadan 
kapitalist üretim olanaklı değildir. Elektro 
otomobiller, rüzgâr santralleri veya yük-
sek teknoloji ürünleri de bu gerçeği değiş-
tirmemektedir. Ama “Green New Deal” 
veya “Yeşil kapitalizm” söylemi tüm bun-
lar ve emperyalist yayılma politikaları için 
toplumsal rıza üretimini kolaylaştırmakta-
dır.

Transatlant#kç# #!b#rl#kç#ler
Alman komünistleri, Yeşiller henüz 

kuruluş aşamasındayken bu liberal bur-
juva solu yapılanmanın kısa zamanda 
sisteme eklemleneceğini tespit etmişlerdi. 
Nitekim haklı çıktılar. Yeşiller egemen 
sisteme eklemlenmenin ötesinde ekono-
mik ve jeostratejik çıkarları kollamak için 
başlatılan emperyalist müdahale savaşları-
nı “insan hakları ve demokrasi için müca-
dele” olarak savunan demagojinin kurucu 
öğesi oldular. Dahası, aynı Yugoslavya sa-
vaşında olduğu gibi, NATO müdahaleleri-
ni “anti-faşizm” olarak satan, anti-faşizm 
ile anti-militarizmi birbirlerine karşıtmış 
gibi gösteren ve Auschwitz’i araçsallaştı-
ran ideoloji ile militarizme, yayılmacılığa 
ve emperyalist savaşlara toplumsal rıza 
üretilmesine katkı sunan bir formasyon 
hâline geldiler.

Örneğin önceleri barış aktivisti ola-
rak tanınan Angelika Beer 2001’de 
Afganistan’ın bombalanmasını, hatta ordu 
birliklerinin gönderilmesini savunurken, 
24 Kasım 2001’de Rostock’da gerçek-
leştirilen Yeşiller kurultayı Schröder-
Fischer hükümetinin Afganistan’a asker 
gönderme kararını onaylıyordu. Yeşiller 
2005-2021 yılları arasında muhalefet ola-
rak da militarizmin ısrarlı savunucuları 
oldular. 2011’de Cem Özdemir hükümeti 
“Libya’ya müdahale etmemekle” suç-
lar ve daha sonraları asker üniformasıyla 
basına poz verirken, 2013’te eski Maocu 
Jürgen Trittin Merkel hükümetini Ma-
li’deki askeri operasyona katılmaya, daha 
sonra da Meclis grubu eş başkanı Katrin 
Göring-Eckhardt hükümeti Suriye’ye as-
ker göndermeye davet ediyorlardı.

Yeşillere yakın ve nükleer silah karşıtı 
yazar Heinrich Böll’ün ismini kirleten va-
kıf ise, daha 2014’te Ukrayna’nın hüküm-
ranlığının “ancak nükleer şemsiye ve kit-

lesel imha silahlarıyla korunabileceğini” 
savunuyor, Almanya’nın “AB ve NATO 
çeperinde öncü göreve hazır olmasıyla 
ABD’nin yükünün azaltılabileceğini” id-
dia ediyordu. Transatlantikçi olduğunu 
gizlemeyen Yeşil vakıf “Almanya’da nük-
leer füzelerin konuşlandırılmaya devamı-
nın ve Almanya’nın nükleer katılımının 
demokratik değerleri korumanın yolu ol-
duğunu” hâlen resmî belgelerinde yazabi-
liyor.

Bugünkü Dışişleri Bakanı Baer-
bock daha 2021 Mayıs’ında Atlantik 
Konseyi’nin “AB-ABD Gelecek Foru-
munda” yaptığı bir konuşmada, sadece 
büyük babasının Wehrmacht subayı ola-
rak “Ruslara karşı nasıl savaştığına” dair 
anekdotlar anlatmakla kalmıyor, aynı 
zamanda “salt Fischer’in değil, dede-

lerimizin de sırtı üzerinde duruyoruz” 
diyerek, “liberal demokrasilerin aske-

ri araçlarla insan hakları için mücadele 
etmeleri gerektiğini” savunuyordu. O 
zamanki eşbaşkan Habeck ise aynı tarih-
lerde Ukrayna’da faşist Azov taburunu 
ziyaret ediyor ve kafasında çelik miğferle 
kameralara “Ukrayna’ya savunma silah-

ları vermeliyiz” diyordu. Nitekim bugün 
Kiev rejiminin NATO adına savaşa devam 
etmesi için en büyük desteği Yeşiller sağ-
lamaktadır.

Baerbock henüz geçenlerde yaptığı 
bir konuşmada “Rusya’ya karşı savaş 
verdiğimizi” ve “Rusya’ya öylesine za-

rar vermeliyiz ki, iktisadi olarak uzun 
yıllar ayağa kalkamasın. (...) Seçmenleri-
mizin bu konuda ne düşündükleri önemli 
değil” diyerek açık savaş kışkırtıcılığı 
yaptı. Gerek Baerbock gerekse de Ha-
beck ile Yeşiller Partisi transatlantikçi iş-
birlikçiliğinin en önde gelen temsilcileri 
oldular. Bir zamanların pasifist, anti-mi-
litarist ve anti-kapitalist söylemin yerine 
muhafazakârların dahi kullanmaktan çe-
kindikleri savaş taraftarı, sömürgeci, ya-
yılmacı ve düşmanlaştıran söylem yerleş-
tiren Yeşiller şimdi hükümet ortağı olarak 
Alman tekelci burjuvazisinin en saldırgan 
fraksiyonlarının siyasi temsilciliğini üst-
lenmiş durumdalar. Aynı zamanda “barış 
partisi” demagojisiyle hükümet ortakları-
nı ABD emperyalizminin yanında savaş-
lara zorlayarak zehir saçıyorlar.

Yeşil, renk olarak doğayı ve üretken-
liği temsil eder. Ama yeşil rengi zehirli 
bakır-arsenit asidinden de elde etmek ola-
naklıdır. Emperyalizmin Yeşili ise, arse-
niği dahi gölgede bırakacak bir nükleer 
zehri sembolize etmektedir artık. Savaşın, 
militarizmin ve emperyalist yayılmacılı-
ğın sembolü olarak... n
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q Mustafa DURMU% 

Kahramanmaraş merkezli çok büyük 
iki depremin üzerinden kritik 72 saat 
geçti. On il, ilçe ve köylerini kapsayan 
deprem bölgesine gidenler, ortaya çıkan 
manzaranın TV’lerde ya da sosyal med-
yada yer alan görüntülerden çok çok daha 
ağır olduğunu canlı yayınlarda anlatıyor-
lar. Dördüncü gününde 13 bine yaklaşan 
ölüm ve 63 bine yakın yaralı var. [1] Enkaz 
altında kalanların sayısı dikkate alındı-
ğında bu sayıların kat kat artacağı kesin.

Bu duruma nasıl geldik? Bugün artık 
konuşulması gereken şeylerden biri de 
bu olmalı ki ilerde benzer felaketlere 
karşı daha hazırlıklı olalım. Dünyanın en 
korkunç deprem bölgelerinden birinde 
yaşadığımız gerçeği dikkate alındığında, 
şimdiden akılcı ve kalıcı önlemler alalım.

Kaynaklar #n!aata ve sava!a
20 yıllık iktidarları boyunca, neden 

olabileceği ekolojik zarara aldırış etme-
den, her tarafa beton binalar inşa ederken, 
bu politikalarını “kentlerinizi modern-
leştiriyoruz, refahınızı yükseltiyoruz” 
söylemi ile halka kabul ettirdiler. Aslında 
devasa rantlar elde ettiler, kendi partile-
rinin tabanını oluşturan bir kesim olan 
yandaş müteahhitleri zenginleştirdiler.

Sadece İstanbul’da 1 milyondan 
fazla bina depreme karşı güçlendirme 
beklerken, özellikle de seçim öncesinde 
yüzbinlerce yeni konut yapımını kap-
sayan popülist kampanyalar başlattılar. 
İmar afları çıkartarak depreme dayanıklı 
olmayan yapıları meşrulaştırdılar.

Keza, ülkenin kıt kaynaklarını 
savaşlara ve savaş sanayine ve ailenin 
çok yakınlarında bir sermaye grubunun 
ürettiği İHA ve SİHA’lara ayırırken, bunu 
“ülke güvenliği” için yaptıklarını söyledi-
ler. Oysa bunları Ukrayna dahi dünyanın 
birçok yerine satarken işin doğası gereği 

çatışmaları körüklediler, bu arada büyük 
kârlar da sağladılar.

Ama hayat yalan ve gerçek olanı 
birbirinden ayırma konusunda çok mahir. 
Nitekim son iki büyük deprem, yapılan 
ama yeterince denetlenmeyen bu binaları, 
hastaneleri, yerle bir etti, hava limanları-
na, köprülere, viyadüklere ve yollara ağır 
hasar verdi. Çok daha önemlisi on binler-
ce insan öldü ve yaralandı, milyonlarcası 
da bu sert kış koşullarında soğuk altında, 
aç, susuz, çaresiz kaldı.

Depreme hazırlıksız b#r ülke
Bu iki deprem, bu tür felaketlere karşı 

nasıl kırılgan ve hazırlıksız olduğumuzu 
da ortaya koydu.

Almanya, Bohum Ruhr 
Üniversitesi’nce hazırlanan ‘2022 Yılı 
Dünya Risk Endeksi’ adlı bir endeks var. 
Bu endeks deprem kuşağındaki ülkeler-
deki depreme hazır olup olmama halini 
(güvenlik açığı) gösteriyor. Güvenlik 
açığı üç kategoride ele alınıyor: ‘Sosyal 
eşitsizlik durumu ve kalkınma yetersiz-
liği’, ‘siyasi istikrar, sağlık hizmetleri ve 
altyapı yetersizliği’ ve ‘ilerleme yetersiz-
liği’.

Buna göre, Türkiye bu tür felaketlere 
dayanıklılık konusunda son derece vasat 
bir puana sahip (100 üzerinden 29,6 
puan). Özellikle ikinci kategoride olmak 
üzere Türkiye, doğal afetlere karşı “çok 
yüksek” kırılganlığa sahip bir ülke olarak 

derecelendiriliyor. [2]

Depremler Sur#ye’y# de vur-
du 

Diğer taraftan, bu depremlerin son 
100 yılın en büyük depremlerinden 
olduğu ortaya çıktı. Öyle ki Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), Türkiye ve Suriye’de 1,4 
milyonu çocuk olmak üzere 23 milyon 
kadar insanın depremden doğrudan etki-
lendiğini ileri sürüyor. [3]

Keza bu deprem sadece Türkiye’yi 
değil, aynı fay hattı üzerinde bulunan 
ve yıllardır iç savaşla ve emperyalist 
müdahalelerle perişan hale getirilmiş 
Suriye’yi ve Suriye halklarını da vurdu. 
Suriye’de de (Halep, İdlip ve Rojava’da) 
binlerce insan öldü. Suriye’deki binaların 
her zaman depremlere karşı savunma-
sız olmasına ilave olarak, mevcut savaş 
durumu daha da kötüleştirdi. [4] 

Öte yandan depremlerle ilgili olarak 
henüz gündeme gelmeyen bir başka 
durum daha söz konusu. Öyle ki Maraş’ta 
ölenlerin üçte birinin, Antakya’da 
ölenlerinse neredeyse yarısının Suriyeli 
sığınmacılar olabileceği, bölgeyi çok iyi 
bilen uzmanlarca dile getiriliyor. Kısaca 
sadece savaş değil, depremler de hem 
kendi ülkelerinde, hem de sığındıkları 
Türkiye’de Suriyelileri öldürdü.

Suriye’de depremden etkilenenlere 
Suriye devletinin yardım etmediği ya 
da edemediği yönünde bilgiler sosyal 

medyada yer alıyor. Şam Yönetiminin 
Suriye’ye giden yardımın kontrolünü 
talep ettiği ve yardım malzemelerinin 
bölgeye yalnızca bir sınır kapısından 
girmesine izin verdiği yönünde haberler 
çıkıyor. Yardımların Türkiye’nin deprem-
lere maruz kalan bölgelerindeki felaket-
ten etkilenen insanlara ulaştırılabilmesi 
için daha fazla geçiş noktasının açılması 
yönünde çağrılar yapılsa da, şu ana kadar 
Suriye’nin buna izin verdiğine dair bir 
bilgi yok.

Aslında, bu sınır bölgesi, yalnızca 
felakete müdahaleyi engellemekle kal-
mayan, aynı zamanda deprem etkilerinin 
riskini azaltmak için yapılan çalışmaları 
da sıklıkla engelleyen veya engelleyen 
çatışmalarla dolu olan bir bölge. Yine de 
etkili diplomasi ve ülkelerin gerilimlerine 
rağmen birlikte çalışma istekliliği büyük 
bir fark yaratabilirdi. [5]

Özetle, bu durum, savaşların, özellik-
le de böyle büyük felaketler ortaya çıktı-
ğında, doğal felaketleri daha da büyütme 
konusundaki rolüne verilebilecek acı bir 
örnek. Bu savaşın başta ABD ve onun 
bölgedeki müttefiki konumundaki devlet-
ler olmak üzere emperyalist güçlerin son 
otuz yıldır bölgeye kanlı müdahalesinin 
bir sonucu olduğu unutulmamalı.

Bu b#r kader de"#l 
Daha önce maden ocaklarında yaşa-

nan iş cinayetleri siyasal iktidarca “işin 
fıtratıyla” açıklanmıştı. Bu kez, dep-
rem yüzünden ortaya çıkan ölümler ve 
yaralanmalar “takdir-i ilahi” ile, “kader” 
ile açıklanıyor. İnsanların bunu kabul 
etmeleri için dini retoriklere başvurulu-
yor. Öyle ki daha depremin ilk gününde 
insanlar enkaz altında korku içinde bek-
lerken, 81 ilde eş zamanlı olarak Diyanet 
tarafından camilerden sala okutulmasına 
karar verildi. [6] 

Oysa bu işin kaderden ziyade, yapılan 
inşaatlarla, alt yapı ile ve alınmayan ön-
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lemlerle yani insan ve yönetim faktörü ile 
ilgisi var. Çünkü bölgenin çoğu iki büyük 
fay olan Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu 
Anadolu Fayı arasında yer alıyor.

ABD Jeoloji Araştırması’na göre, 
Türkiye’de depremden etkilenen birçok 
insan, sarsıntı ile hasar görme olasılı-
ğı son derece yüksek, donatısız tuğla 
duvarlı ve az katlı beton karkaslı yapı-
larda yaşıyor. Depremler sırasında ölen 
pek çok insan düşen tuğlalar, duvarlar ve 
altında kaldıkları beton yüzünden öldü. 
Suriye’de ise durum, neredeyse 12 yıldır 
devam eden savaşın inşaat standartlarını 
büyük ölçüde kötüleştirmesi yüzünden 
daha da kötü. [7] 

B#l#m #nsanları defalarca 
uyarmı!tı 

İşin uzmanları olan deprembilim 
insanları yıllardır, dünyanın en tehlikeli 
deprem bölgelerinden birinde olduğu 
bilinen Türkiye’de uzunca bir süredir, 
özellikle de bu bölgenin altındaki fayın 
kırılma riskinin çok yüksek olduğunu 
anlatıyorlar, uyarılarda bulunuyorlar.

Nitekim bu depremin geleceğini başta 
Prof. Dr. Naci Görür olmak üzere birçok 
deprem bilimci en az iki yıl önce öngör-
müş ve Prof. Görür bununla ilgili olarak 
devlet kurumlarını her düzeyde bilgi-
lendirmiş ve önlem alınması konusunda 
uyarmıştı. Eş anlı olarak, Jeoloji Mühen-
disleri Odası’nca bu bölgedeki büyük 
deprem riskine dikkat çeken raporlar 
Cumhurbaşkanlığı’na ve ilgili bakanlıkla-
ra sunulmuş ama her hangi bir geri dönüş 
olmamıştı. [8]

Ancak, bilimin rehberliğinin unu-
tulduğu bu ülkede, ne onları dinleyen 
oldu, ne de yeterince önlem alan. Üstelik 
bundan 24 yıl önce yine bu ülkede 17 
Ağustos 1999 depremi gibi büyük bir 
deprem ve o günden bu yana 25 civa-
rında küçük ve orta büyüklükte deprem 
yaşanmasına rağmen, neredeyse hiçbir 
şey yapılmadı, yapılanlardan da bir süre 
sonra vazgeçildi.

Aksine deprem sırasında müdahale 
edebilecek askeri ve sivil yapılar çeşitli 
gerekçelerle dağıtıldı, deprem sonrası 
toplama alanlarının bir kısmına alışveriş 
ve iş merkezleri yapıldı, deprem için 
toplanan vergilerse bambaşka amaçlar 
için kullanıldı.

Sınıfta kalındı 
Bilim insanları, insanların daha fazla 

deprem ve artçı şokun yanı sıra kötüleşen 
hava durumuna karşı kendilerini hazırla-
maları gerektiğini, mevcut hasarı daha da 
artırma olasılığı büyük artçı sarsıntıların 

haftalarca, hatta aylarca sürebileceğini 
söylüyorlar. [9]

Buna karşılık siyasal iktidar deprem-
lere müdahale konusunda sınıfta kaldı. 
Depremden 72 saat sonra dahi, köylere 
neredeyse hiç ulaşılamadı, kentlerde 
ise insanlar hala sevdiklerini kazma ve 
küreklerle enkaz altından çıkarmaya 
çalışıyor ya da çaresizce enkazın başında 
iş makinalarının “mucize” yaratmasını 
bekliyor.

Halkların karde!l#"# kıymet-
l#d#r, b#lhassa zor zamanlarda!

Bazı çevrelerse “Atina’yı vurabilecek 
öldürücü insansız hava araçları ve uzun 
menzilli füzeler üretmekle” övünüyor-
lardı.[10] Ne gariptir ki depremin hemen 
ardından Türkiye’ye ilk yardım elini 
uzatan ülkelerden biri Yunanistan oldu. 
İki kurtarma köpeği ve özel bir kurtarma 
aracıyla 21 itfaiyeciden oluşan bir ekip, 
Elefsina havaalanından C-130 askeri 
uçağıyla Türkiye’ye uçtu. [11]

Buna karşılık, deprem bölgesinin 
hemen kıyısında sınır boyu bekletilen on 
binlerce askerimiz olmasına rağmen, dep-
remden 48 saat sonra ancak 3,500 asker 
bölgeye sevk edilebildi.

Bu yetmezmiş gibi, belediyelerin, 
sivil toplum örgütlerinin ya da vatandaş-
ların kendi aralarında organize ettikleri 
yardımların deprem bölgesine ulaştırıl-
masını, bu yardımların AFAD’a teslim 
edilmesi şartına, üstelik AFAD’ın özellik-
le de böyle büyük ve yaygın bir depremin 
neden olduğu hasarla baş edebilmesi 
mümkün olmamasına rağmen, bağladılar.

Oysa AFAD bürokrasisi yüzünden 
enkaz altındakilere zamanında müdahale 
edilemezken, iktidar medyasının iddiala-

rının aksine, dondurucu soğuk koşulların-
da halka sıcak yemek, battaniye gibi za-
ruri malzemelerin dahi (bölgeye yeterince 
sevk edilmiş olmasına rağmen) etkin bir 
biçimde verilemediği ileri sürülüyor. [12]

Kaynaklar depremlerle mü-
cadeleye ayrılmalıydı 

Bu depremlerin ardından İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasında, çimento 
üreten firmaların hisselerinin fiyatları 
hızla yükseldi [13], bazı fırsatçı firmalar ve 
esnaf yüzünden battaniye fiyatları başta 
olmak üzere birçok malın fiyatında ciddi 
artışlar oldu.

Bu da bu depremin halklar için büyük 
bir ekonomik zarar oluştururken, başta 
bir avuç finansal seçkin olmak üzere 
bazı kesimler için artan kârlar demek 
olduğunu ortaya koyuyor ve kapitalizmin 
acımasız, vicdansız yüzünü sergiliyor.

Aslında bu durum, siyasal iktidarın 
yapmış olduğu sınıfsal ve siyasal ter-
cihlerle de yakından ilgili de bir durum. 
Öyle ki kaynaklarımız inşaattan ekono-
mik ve siyasal rant sağlamak için değil 
de, başta depreme karşı alınacak önlemler 
olmak üzere, insanımızı, toplumu ve do-
ğayı korumaya dönük mal ve hizmetlerin 
üretiminde, alt yapının geliştirilmesinde 
kullanılsaydı bugün bu fatura bu kadar 
ağır olmazdı.

Ayrıca, Covid-19 salgını sırasında ya-
şananlara benzer biçimde; siyasal iktidar 
devlet gücü ile bu yapıların yardımlarını 
önlemeye, her şeyin kendinde toplanma-
sını ve AFAD gibi hiç de etkin olmayan 
merkezi bir dağıtım ağı ile bölgeye 
ulaştırmaya çalışmasaydı, otoriter- tekçi 
zihniyet böyle büyük bir felakette ön 
plana çıkartılmasaydı, bu yaralar daha 
hızlı sarılabilirdi.

$kt#dar blokunun sorumlu-
lu"u 

Kısaca, bu konuda sadece kapitalizmi 
suçlamak diğer sorumluların göz ardı 
edilmesine neden olur. Çünkü dünyanın 
diğer kapitalist ülkelerinde depremlerle 
ve diğer doğal felaketlerle pek ala müca-
dele edilebiliyor ve yaralar olabildiğince 
en kısa zamanda sarılabiliyor.

Bu yüzden de asıl sorumlu, gerçekle-
şeceği bilimsel olarak bilinen, bu yüzden 
de beklenen bu depremin neden olabi-
leceği hasarı azaltmak yönünde önlem 
almayan eyyamcı yaklaşım, sıklıkla imar 
afları çıkartan ve sorunlu binaları depre-
me karşı güçlendirmek yerine müteahhit-
leri zenginleştirmeye dönük yeni konut 
inşa etme politikaları uygulayan siyasal 
iradedir.

Dayanı!ma ya!atır 
Ancak halkımız kendi yol ve yöntem-

leriyle bu yardımları bölgeye göndermeyi 
ve depremzedelerin yaralarını sarmaya 
devam ediyor. Engelleme çabalarına 
rağmen ülke halkları birbiriyle dayanışma 
içindeler. Ülkenin her yanından, siyasal 
partilerin yerel örgütleri, belediyeler, de-
mokratik kitle örgütleri, sivil toplum ör-
gütleri, yerel inisiyatifler, gençler, kadın-
lar kısaca tüm toplum tam bir dayanışma 
gösteriyor ve deprem bölgesindekilere, 
sıcak yemek, soğuktan korunma, hijyen 
ve barınma, enkaz kaldırma ekipleri başta 
olmak üzere her türden yardımı vermeye 
çalışıyor.
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6 Şubat’ta gerçekleşen Maraş merkezli 
iki büyük depremin Türkiye ve Suriye’de ya-
rattığı yıkım korkunç boyutlarda oldu. Ölen 
insan sayısının 200 bini bulacağı ifade edi-
liyor. Depremin yarattığı yıkımın bu kadar 
büyük olmasının elbette birçok nedeni var. 
Bunların en temel olanının da direk devletin 
temel niteliği olduğunun altını çizmek lazım. 
Devlet, toplumun (‘kamu yararı’) sorunlarını 
çözmek üzerine değil, doğrudan sermayeye 
yeni yatırım alanları yaratmak ve bunun ge-
rektirdiği güvenliği tesis etmektir. 

Depremlerin yaşanması doğal olaylardır. 
Çünkü dünya oluşmaya, hareket etmeye de-
vam ediyor. Dünya canlı bir maddedir. Canlı-
lığın en tabii formu da harekettir. Kıtalar yer 
değiştirmeye, magmadan başlamak üzerek 
bütün jeolojik katmanlardaki hareketlilik 
biteviye devam ediyor. Depremler de bunun 
doğal sonuçları. 

Deprem, sel, kasırga, aşırı sıcaklıklar gibi 
doğal olayların birer felakete dönüşmesi ise 
tamamen cinayettir. Politik cinayettir. Bunun 
çok basit açıklaması var: Depremin olacağı 
bilindiği halde bir tedbir alınmıyorsa, bu-
nun başka bir adı olamaz. Deprem gibi do-
ğal felaketlerin ne zaman olacağı bilinemez 
ama bu önemsiz bir durumdur. Ama olacağı 
kesindir ve devlet de buna göre tedbir almak 
zorundadır. Bilim sayesinde yer kabuğunda-
ki hareketleri, fay hatlarını biliyoruz. Bu son 
depremde olduğu gibi, fay hatlarının göz-
lemlerinden hareketle depremin ne zaman 
olabileceği bile tahmin edilebiliyor. Geriye 
bu deprem gerçeğine göre kentlerin planlan-
ması, binaların depreme dayanıklı olarak ya-
pılması kalır. 

Türkiye’de 2000’lere kadar yapılan bina-
ların yaklaşık yüzde 70’i mühendislik hizmeti 
almadan, ruhsatsız ve denetimsiz yapılmıştır. 
Sermaye birikim modellerine uygun olarak 
dalgalar halinde köyden/çevreden İstanbul, 
Bursa, İzmir gibi sanayi bölgelerin nüfusun 
dalgalar halinde göç ettirilmesiyle başlayan 
çarpık kentleşme, gecekondulaşmalar süreci 
hız kazanmıştır. Devlet, topraktan koparıp 
şehre sürdüğü yurttaşların konut ihtiyacını 
sosyal konut projeleri ile karşılamak yerine 
şehir merkezlerinin çeperlerinde her türlü 
kuralsızlıkla gecekondulaşmaya izin vererek 
maliyetsiz bir şekilde çözmeyi yeğlemiştir. 

17 Ağustos Gölcük depreminde resmi 
rakamlara göre 18.373 kişi öldü, 48 bin 901 
kişi yaralandı, yaklaşık 600 bin kişi evsiz 
kaldı. 1999 Depreminin ardından çok sayıda 
yasa yürürlüğe girdi. 2001 yılında yürürlüğe 
giren Yapı Denetim Kanunu, 2012 yılında ise 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüşümü Hakkında Kanun gibi. Yerel yö-
netimlere afet konusunda sorumluluk veren 
yerel yönetim yasaları hayata geçti. İstanbul 
için 1000 sayfalık bir Deprem Master Plan 
çalışması yapıldı. 

Ama kuşkusuz, yapılan bu yasaların ye-
tersiz olması bir yana, bu yasalara bile uyul-
madı. Çünkü Türkiye’de AKP ile yasalara 
uymamak norm haline getirildi. Bu norm da 
ilk olarak kent ve çevre politikaları alanında 
hayata geçirildi. AKP’nin yasa tanımama 
normu gereği olarak, çevre, doğa, orman, 
toprak, kıyı vb. ile ilgili yasa ve yönetmelik-
lerdeki her türlü “koruma” yanlısı maddele-
rin ayıklanması, şirketlerin projelerine karşı 
halkın dava açmasının engellenmesi, bakan-
lıklara “acil kamulaştırma” yetkisi verilmesi 
ve yerel mahkemelerin, Danıştay hatta Ana-
yasa Mahkemelerinin kararlarının tanınma-
ması biçiminde hayata geçirildi. 

IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya 
Bankası gibi küresel sermaye örgütleri tara-
fından geliştirilen ilkeler temelinde inşaat ve 
enerji üzerinden sermaye birikim modelini 
hayata geçirmeye başlayan AKP iktidarı için 
deprem gerçeği, kentlerin birer inşaat şanti-
yesine ve kırsalın da bu şantiyeye hammadde 
ve enerji üreten maden, taş ocağı, HES, ter-
mik santral, kömür ocağı alanlarına dönüştü-
rülmesinin fırsatı oldu. Deprem gerekçesiyle 
başlattıklarını söyledikleri “Kentsel dönüşüm 
projeleri” kent merkezlerinden yoksulları 
kent çeperlerine gönderip, bu alanları ser-
mayeye devretmenin yolu yaptılar. AVM’ler, 
çok katlı siteler, “finans merkezi”, “Taksim 
Yayalaştırma Projesi”, Galataport, gibi yüz-
lerce “kentsel dönüşüm projesi” sermayeye 
yeni rant alanları yaratmayı sağladı. İstan-
bul’daki depremden en fazla etkilenecek Av-
cılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, 
Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve 
Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üs-
küdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, 
Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve 
Adalar gibi yerlerde mevcut konutlar depre-
me dayanıklı hale getirmek yerine birer rant 
sahasına çevirdiler. 

Sermaye birikim modeline uygun olarak 
şirketlerin lehine her türlü kuralsızlaştırma-

nın getirilmesinin bir örneği de “imar affı” 
uygulamalarıdır. İmar planları, bir kentin 
anayasası olarak kabul edilir. Dolayısıyla 
“imar affı” da kent anayasasının delinmesi 
demektir. Kuşkusuz bu imar planlarının da ne 
kadar demokratik biçimde belirlendiği ayrı 
bir sorundur. AKP’ye kadar bu planların en 
azından denetlenmesinde TMMOB ve bağlı 
odaların, demokratik kitle örgütlerinin mah-
keme yoluyla kısmen etkin olmasının im-
kanı vardı. AKP’nin yasa tanımazlık normu 
ile birlikte zaten TMMOB gibi kurumlar da 
saldırının hedefi haline getirilmiş, işlevsizleş-
tirilmesi için her şey yapılmıştır. 1980’li yıl-
lardan 1990’lara kadar, 20’den fazla imar affı 
takip etmiştir. Fakat bunların etkisinin sınırlı 
olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye’de 
en son imar affıysa 24 Haziran 2018’de yapı-
lan Türkiye genel seçimleri öncesinde 6 Ha-
ziran 2018 tarihinde “İmar Barışı” adı altında 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Yasayla imara aykırı, ruhsatsız veya 
ruhsat eklerine aykırı olan yapılara “af” çıka-
rıldı. Bu “af”la, Ekim 2022 itibariyle, Türkiye 
genelinde toplamda 7 milyon 85 bin 969 adet 
Yapı Kayıt Belgesi verildi, bunların 5 milyon 
848 bin 927’sini konutların oluşturdu. Kaçak 
ve riskli yapıların affedilmesi sonucu en az 3 
milyon kişinin riskte olduğu tahmin ediliyor. 
Depremin şiddetine göre risk altındaki insan 
sayısının on milyonları bulacağını tahmin et-
mekse güç değil. Olası İstanbul Depremi’nin 
7,4 veya üstünde gerçekleştiğinde, deprem-
den etkilenecek 8 komşu il ile birlikte tehdit 
altındaki toplam hane sayısı 7 milyon 870 
bin 806’ya, toplam nüfus 25 milyon 590 bin 
594 kişi ile ülke nüfusunun yüzde 30’una 
ulaşıyor. Büyük depremin hedefindeki top-
lam hane sayısı 5 milyona yakını İstanbul’da 
olmak üzere toplamda 8 milyona yaklaşıyor. 

Bütün bu veriler, deprem gerçeğinin bi-
linmesine rağmen iktidarın önlem almak 
yerine sermayeye yeni yatırım alanları yarat-
mak için çalıştığını, yurttaşın yaşam hakkını 
hiçe saydığının göstergesidir. İktidar kaynak 
planlamasından karar alma süreçlerine kadar 
bir bütün olarak bütün gücünü başta Beşli 
Çete olan inşaat ve enerji şirketlerinin karla-
rını garanti altına almak için kullanmaktadır. 
İnşaat ve enerji sektörleri üzerinden, küresel 
fon şirketlerinden sağlanan kredilerle finan-
se edilen sermaye birikim modelinin 2008 
krizinden itibaren çatırdamaya başlamasıyla 
birlikte her çatlağı kapatmak için daha fazla 
baskı, daha fazla kuralsızlık, daha fazla mer-
keziyetçilik yoluna başvurmuştur.

Bu açıdan bakıldığında, depremde karşı-
mıza çıkan devlet gerçekliği, neoliberal dö-
nüşüm uğramış, ekonomik ve siyasi alanda 
politik imkanları azaldıkça faşist yönetimi 
berkitmiş bir devlet gerçekliğidir. Yaşanan 
“devletin çöküşü” değil, tam da artık toplum-
sal/kamusal görevlerinden kurtulmuş, şirket-
leşmiş devletin alameti farikasıdır. Deprem, 
yangın, sel gibi doğal olayların büyük bir fe-
lakete dönüşmesinin nedeni de budur.

Depremde yaşadığımız felaketin bundan 
sonra da yaşanacağı gün gibi açık. Devletin 
ne hızlı bir şekilde binaların depreme daya-
nıklı hale getirmesi ne de depremden sonra 
hızlı bir müdahale gerçekleştirmesini bekle-
mek naiflik olacaktır. Halihazırda öncelik-
le fay hattı kuşağındaki kentlerin –başta da 
İstanbul’un- depreme göre dönüştürülmesi 
mümkündür. Burada sorun, bu dönüşümün 
halkın yararına ve bilimsel-ekolojik ilkeler 
çerçevesinde gerçekleşmesinin maliyetinin 
kimin tarafından üstlenileceğidir. Burası 
mücadele alanıdır. Dönşümün şirketler eliy-
le, piyasa mekanizmalarıyla sağlanamadığı 
bu depremde yıkılan hepsi değilse de çoğu 
“yasalara uygun” binalarla ortaya çıkmıştır. 
Dolayısıyla bu dönüşümün kamu eliyle, mer-
kezi planlama ile gerçekleştirilmesi gerek-
mektedir. 

Fakat şirketleşmiş bir devlet gerçekliğini 
değiştirmeden, yani “kamuyu kamulaştırma-
dan” bu dönüşümün gerçekleşmeyeceği de 
açıktır. Dolayısıyla devleti mevcut gerçeklik-
ten soyundurararak bir kamulaştırma tartış-
ması yapılamaz. 

Sorun dönüp dolaşıp demokrasi, halkın 
örgütlülük sorununa gelmektedir. Ne Saray 
İktidarı ne de Millet İttifakı halklar için iyi 
rüyalar görmektedir. Örgütlü halk yenil-
mez sloganını burada örgütlü halk deprem-
de enkazın altında da kalmaz olarak revize 
edebiliriz. Depreme karşı hazırlık yapmak, 
mahallelerden başlayarak binaların depreme 
dayanıklı hale getirilmesini sağlamak, yıkıl-
ması gereken binalar yerine kamu eliyle sos-
yal konutların yapılması, dönüşümün finansı 
için sermayeye vergilerin getirilmesi, enerji 
gibi kilit sektörlerin kamulaştırılması, kent-
lerin ekolojik kapasitesine uygun bir sanayi 
planlaması yapılması, bütün yurttaşların afet 
gönüllüsü eğitimi alması, bütün bu süreçler-
de karar ve uygulama aşamalarında halkın, 
TMMOB gibi demokratik kitle örgütlerinin 
aktif katılımının sağlanması, gibi adımların 
atılması, hepsi halkın örgütlü gücüne bağlı-
dır. n
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100 yılı aşkındır laik ve demokratik 
olduğu yazan bu ülkenin İçişleri Baka-
nı çıktı ve “Allah’tan geldi, inanıyoruz, 
Müslümanız” dedi. “Biz yaptık, her şey 
beton uğruna yaptığımız hataların so-

nucudur. Liberalizmin halkların ve işçi 
sınıfının üzerindeki bu sömürüsü devam 
ettikçe bu felaketleri yaşayacağız. Suçlu 
kapitalizmdir” diyemezdi.

Bir yerde okumuştum hoşuma gitmişti 
“Aydınlanma çağının gerisine ilk düşüşü-

müz değil ama en sert düşüşümüz” diye. 
Çok doğru bir tespitti.

Depremin yaralarını sarmak için AKP 
– Saray rejimin aklına ilk gelen uygulama 
bilime saldırmak oldu. Depremzedeleri 
yerleştirmek için ilk akla gelen Üniversite 
yurtları oldu. Sermayenin elindeki oteller, 
devletin misafirhaneleri dururken serma-
yeye aman bir zarar gelmesin diye üni-
versiteler tatil edildi. İvedilikle uzaktan 
eğitim kararı alındı.

Yıllardır bilime düşman bir yönetim 
anlayışından bundan başkası da beklen-
mezdi zaten. Ülkenin başına gelen felake-
tin nedeninin bilimden uzak kalmak oldu-
ğu kimsenin umurunda değildi. Bu onlara 
hatırlatıldıkça sadece Allahtan geldi deyip 
işin içinden çıkıyorlardı. Ülkenin gelecek 
yeni bilim insanlarının, doktorlarının, mü-
hendislerinin onlar için bir anlamı yoktu.

Depremi yaşayanlardan o kadar çok 
olumsuz sizi boğan hikayeler dinleyebilir-
siniz ki öfkeniz hiç bitmez. 

Bir de olayın dayanışma boyutu var;

İnsanlarımız deprem sabahı daha gü-
nün ilk ışıklarıyla, devlet hala uykudayken 
kendi imkanlarıyla koştular afet bölgesi-
ne. İlk gidenler belki birkaç can kurtarırım 
diye gidenlerdi. Sonrasında hemen peşin-
den ekmek götürmek için gittiler.

Çok hızlı bir şekilde dayanışma ağla-
rı kuruldu. Kurumlar, DKÖ’ler, partiler, 
sendikalar, odalar, kısa zamanda örgüt-
lenerek bölgeye ulaştılar. İnsanların ilk 
ihtiyaçlarını görmek ve arama kurtarma 
çalışmalarına katılmak için.

Burada da kendi imkanlarıyla giden-
ler devletin hantallığının yanında bir de 

engelleriyle uğraştılar. Kendi sağlık per-
sonelini bile beceriksiz valileri yüzünden 
bölgede 3 günde anca görevlendirebilen 
bir devlet tüm sivil yardımların gerisinde 
kalmıştır.

Bu yazı Karadeniz’den yazıldığı için 
bölgenin insanının en çabuk o bölgeye 
kendi özel arabasıyla ulaşan insanlar ol-
duğunu söylemeden geçemeyeceğim. Her 
giden gelirken arabasıyla oradan kendi 
evine neredeyse bir aileyi de misafir ola-
rak getirdi.

Kendisi organize oldu. Mahalle ma-
halle, köy köy örgütlendi. Kendi dayanış-
masını kendisi aracıyla giderek gösterdi. 
Sonrasında TIR’lar kaldırdı, enkaz kal-
dırma çalışmaları için ekipler oluşturdu, 
kendi ekipmanını tamamlayarak bölgeye 
koştu. Elbette bölgeye her bölgeden böyle 
dayanışma örnekleri sergilenmiştir. De-
dim ya yazı Karadeniz’den yazıldığı için 
buradan oraya neler yapıldığını yazmaya 
çalıştım. Yine de azını yazdım.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, kapi-
talist bir başkanlık rejiminin bizi getirdiği 
nokta maalesef bu. Uluslararası yardım 
ekiplerinin ülkeden ayrılırken yaptıkları 
açıklamalar insan hayatına ne kadar değer 
verdiğimizin bir göstergesiydi. 

Bu iktidar için insanın bir önemi yoktu 
önemli olan yaptıkları pisliklerin ortaya 
çıkmasını engelleyecek neler yapılabilir-
di.

Enkaz altından bile sosyal medya üze-
rinden yer bildiren, ailesinin adresini ve-
ren depremzedelerin tepkilerini kısmak 
için sosyal medyada bant daraltma ya-
pıldı. En çok korktukları yerlerden birisi 
orasıydı zaten. 

Dışardan gelen yardım ekiplerini ca-
suslukla suçladılar. Ermenistan’dan gelen 
yardımları ve kurtarma ekibini görme-
mezlikten geldiler. Alandaki tüm becerik-
sizliklerini kurtarma çalışmalarının başına 
gönderdikleri AFAD ve cihatçı gruplar 
sergiledi. Yetmedi sivil demokratik ku-
rumlar ve deprem dayanışma koordinas-
yonları tarafından kurtarılan her insan-
dan sonra, sanki kendileri kurtarmış gibi 
kameralara poz verip “tekbir” çektirdiler. 
Kendilerini alanda böyle var etmeye ça-
lıştılar.

İnsanlar halâ enkaz altında nefes alır-
ken kim daha iyi bağış topluyor yarışına 
girdiler. Güçlü devlet sivil topluma karşı! 
Rekabetin en acısı. İktidarın ortak yayını-
nı konuştuk. Kim katıldı, kim katılmadı, 
kim baskı gelmesin diye korkuyla, kim 
kendini aklamak için, kim bir koyup üç 
almak için, kimler bir cepten diğerine, 
kim ne için?

Halâ insanlar acılarını yaşarken onlar 
bu ülkenin kan emicilerine yardım şovu 
yaptırdılar. Yaşanan felakette hiç suçları 
yokmuş gibi. 

Halkın kendisinin örgütlediği, yandaş 
yazarların boğmaya çalıştığı yardımların 
önünü kesme adına her şeyin yapıldığı, 
Cem Evlerine kayyumların atandığı gün-
lerde dayanışmanın önüne geçemeyenler 
kendi burjuvalarına şovlar yaptırdı. Hal-
ka onların sevimli, yardımsever yüzlerini 
gösterdi.

Allahtan geldi, takdiri ilahi diyerek tek 
sorumluluk kabul etmeyenler halkın ken-
dilerine güvenmeyerek kendileri dışında 
başka kurumlara, örgütlenmelere bağış 
yapmalarını bir türlü kabul edemediler. 
Tek yetkili ve sorumlu biziz dediler ve 
böyle gösteriler örgütlediler.

Allah’ı araç, parayı amaç edinmiş bir 
avuç arsız kendileri dışındakileri çeşitli 
saiklerle suçladılar. Bu arsızların elinde 
yıllardır can çekişiyor memleket. 

Artık bölge ıssızlaşıyor. Göç ediyor 
insanlar. İmkânları olanlar başka şehir-
lere gidiyor yerleşiyor. Bu ayrı bir tehli-
keyi içinde barındırıyor. Bölge tamamen 
yoksul insanların olduğu bir bölge haline 
geliyor. Bu dinci tarikatların arayıp da bu-
lamadığı bir imkân. 

Yoksulluklarını kullan, karınlarını 
doyur, tarikatlara muhtaç et ve istediğin 
gibi o bölgede kullan. Bu yüzden oralar-
da daha farklı şeyler örmeli sosyalistler, 
komünistler. O bölgeyi terk etmeyecek o 
bölgenin halkının geri dönüşünü sağlaya-
cak projeler üretmeli.

Öfkemizi diri tutarak!

Öfkemiz koca bir kaya, öfkemiz kıy-
metli, öfkemiz güçlü, öfkemizin adresi 
belli, öfkemize iyi bakacağız, birbirimizin 
iyiliğine sarılacağız. Elbette sonunda biz 
kazanacağız...n

Politika      23 Şubat 2023 23POL#T#KA

Depremle Sarsılmak, 
Dü!mana $nat Kazanmak!

Baştarafı  24. Sayfada  

S!z de !l ve !lçeler!n!zde uygun gördü"ünüz K!-
tabev! ve Gazete Bay!ler! !le !l!#k! kurarak onların 
!s!m, adres ve telefon numaralarını Gazete Mer-
kez!m!ze !leteb!l!rs!n!z.

#STANBUL
Anadolu Yakası:
Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Asım Gündüz Cad. No:23
Kadıköy:  Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy
Kadıköy:  Yaykoop: Cafera!a Mh. Tellalzade Sk. No:30
Avrupa Yakası:
Beyo!lu:  Mephisto Kitabevi: Kulo!lu Mh. "stiklal Cad.  

 No:125
Be"ikta":  Mephisto Kitabevi Sinanpa#a Mh. Köyiçi Myd. 15
Beyo!lu:  Semerkant Kitabevi: Süslü Saksı   

 Sk. No:5 Tarlaba#ı
Osmanbey:  Beyaz Adam Kitabevi: Halaskargazi  Cd. 17/A
Mecidiyeköy: Karaduman Gazete Bayii:  
Eyüp:  Özgür Büfe: Karadolap Mah.   

 Veysel Karani Cd. No: 16/A
Sefaköy:  Boran Kırtasiye: Halkalı Cd. Kocabıyık Sk. No:3/A. 
ANKARA
Kızılay:  Doruk Kitabevi: M.pa#a Cd. 28/A
Kızılay:  Tayfa KitapKafe: Me#rutiyet Mah.   

 Selanik Cad. 82/32
Kızılay:  Turhan Kitabevi: Yüksel Cd. No: 8
#ZM#R
Alsancak:  Yakın Kitabevi: Kıbrıs $ehitleri Cd.   

 No:104/A
Buca:  Emek Kitabevi: Vali Rahmi Bey,   

 U!ur Mumcu Cd. No:2, 
ANTALYA
Merkez:  Kitapkurdu Sahaf: Elmalı Mh. 25.   

 Sk. No:5/A M.pa#a
TRABZON 
Merkez:  RA Kitabevi: Uzun Sk. Saray   

 Çar#ısı No:60 Trabzon
R#ZE
Fındıklı:  Arkada! Kitap-Kırtasiye: Cumhuriyet Cd. N: 50/B
MARD#N
Kızıltepe:  Aldemir Basım Da"ıtım: Orduevi   

 Kar#ısı No:6 D:6
D#YARBAKIR
Yeni"ehir:  Vilaf Kitabevi: Koop. Mh. Akkoyunlu 4 Sk.  

 Mekan Apt No:11/B  
Yeni"ehir:  Özde Büfe: O%s Ekinciler Cad.   

 Devran Apt Altı
ED#RNE
Merkez:  Bellek Kitabevi: Sabuni Mh. M.   

 Günel "# Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı
ESK#"EH#R
Odunpazarı:  #nsancıl Kitabevi: "stiklal Mh.   

 Ye#iltepe Sk. 24/A, 
HATAY
Merkez:  Yeni Dünya Tanıtım: Cumhuriyet Mh. Gündüz Cd.  

 Kentarma Sk./Antakya
BANDIRMA
 Ozan Sanat Evi, "hsaniye Mh. "stiklal Cd. 44. Sk.  

 No:51/B
 Serüven Kitabevi, Günaydın Mh. Eski "tfaiye Cd.    
AYDIN
Didim:  Emek Büfe: Mavi $ehir Belediye   

 Halk Pazarı, Didim
MALATYA
Merkez:  Fidan Kitabevi: Ki!ılı Cami, No:1
SAMSUN
#lkadım:  Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.   

 Ümraniye Sk. No:27/A
"IRNAK
Merkez:  Kelepir Kitabevi: Sökmenler Plaza, 
 Zemin Kat, No:4
KARAMAN
Merkez:  Danı! Kitabevi:  Külhan Mah.   

 2."stasyon Cad No:5
KIR"EH#R
Merkez:  Gül Kitabevi:  Ahi Evren Mh. 735. Sk. No: 10
MAN#SA
Akhisar:  Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad. No:150 / A
ÇANAKKALE
 Gölge Kitabevi: Kemalpa#a MH. Tarla Sk.   

 No:30/32 A Merkez- Çanakkale 

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler
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6 Şubat 2023, sabah 4:17, merkez üssü Maraş’ın 
Pazarcık ilçesi, şiddeti 7,7 insanlar uykularında yaka-
landılar böyle bir depreme. Toz duman içinde uyandı 
uyanabilenler. Devlet; “asrın felaketi”, “takdiri ilahi”, 
“kader” diye açıkladı tüm bu yaşanan felaketi. Çok 
geçmeden ikinci deprem geldi aynı şiddetle. Egemen-
lerin dediği “kader” planının içinde bu da vardı. 

Bu şiddetli iki deprem yaklaşık 15 milyon insanın 
yaşadığı bir coğrafyada 11 ilde etkili oldu. Bu illerin 
bir kısmının da, özellikle Hatay, Malatya, Adıyaman, 
Maraş gibi illerde felaketin boyutları inanılmaz boyut-
lara ulaştı. Şehirler yok oldu.

Bu deprem sadece bizi değil Suriye coğrafyasında 
yaşayan insanları da etkiledi. Orada da insanlar fela-
keti yaşadı. Aynı acılar o coğrafyada da yaşanıyor.

Bütün buraya kadar bir doğal afetten bahsettik. 
Coğrafyanın sismik hareketlerinin yarattığı ve olaca-
ğını bildiğimiz bir doğal bir olaydan. 

Asıl afet deprem olduktan sonra yaşandı. Bölge 
halkı devlete rağmen ayakta kalmaya çalıştı. Mevsim 
kış, hava sıcaklıklarının –20’lere kadar düştüğü bu 
bölgede insanlar enkaz altında ama ortada devlet yok. 

Kendini sokağa atabilenler etrafta devlet arıyor, 
aman arıyor, çare arıyor ama devlet ortada yok. Tam 
iki gün boyunca bütün kurumlarını yok edip cemaat-
ler ve tarikatlarla o kurumların yerini dolduran devlet 
ortada yok.

Ülkenin halkları var olan AKP – Saray rejimine 
rağmen ayakta duruyor. Ülkeyi ayakta tutanın aslında 
bir şey olmadığını, şimdiye kadar atılan büyük ülke 
naralarının hepsinin hamasetten ibaret olduğunu gör-
müş olduk.

Ülkenin kurumlarının 20 yıl içerisinde nasıl aşın-
dırıldığını, tek adam sisteminin nasıl yaratıldığını, 
kadroların nasıl liyakatsiz insanlarla doldurulduğunu, 

kamu çıkarından daha ziyade küçük bir azınlığın çı-
karının uğruna yardım kurumlarının bütçelerinin bile 
nasıl yağmalandığını, sistemin sadece yağma, talan ve 
rant üzerine kurulmuş olduğunu bu depremle bir daha 
görmüş olduk.

Bütün günahlarını kapatmanın en iyi yolu yine 
dine sarılmak, yine hamaset yapmak, yine insanları 
tehdit etmek olduğu gerçeklikleri üzerinden yürüme-
ye çalıştılar. Ama artık insanlar tehditlerden korkmaz 
hale geldiler. Ucuz ölümleri yaşarken Silivri zindanla-
rı artık insanlar için bir anlam ifade etmemeye başladı. 

Voltaire böyle sorgulamıştı: “Yaşanan depreme ve 
bunca acıya Tanrı’dan diyebilir misiniz?”

İnsanların artık onlara dayatılan gibi her şeyin 
tanrıdan olmadığını sorguladıkları bir dönemdeyiz. 
Yıllarca ülkemizde yaşanan talan düzeninin ülkeyi 
getirdiği hali bilen fakat sesini çıkartmayan çoğun-
luklar depremde de karşılarında devleti göremeyince 

bunun bir kader olmadığına dair seslerini yükseltmeye 
başladılar.

Bu kadar binaların bir depremde sadece kendi ül-
kelerinde böyle bir felakete yol açması kaderin planı 
olamazdı.  Bunun başka sebepleri olmalıydı. Öyle “as-
rın felaketi” deyip işin içinden çıkılamıyor artık.

İki gün boyunca karşısında devleti göremeyince 
el yordamıyla kendi enkazından kendi yaralısını ve 
ölüsünü çıkartan halkın öfkesi kendilerini yönetenle-
re karşı dönmeye başladı. Devletin boşluğunu çeşitli 
STK’lar ve yardım kuruluşları doldurmaya başladı. 

Kızılay ve AFAD hala tartışılıyordu. Çünkü AFAD 
denilen kurumun başındaki adam televizyonlarda yap-
tığı ok atma şovuyla tanınan başka bir özelliği olma-
yan ilk yardım dahi bilmeyen AKP’nin liyakatsiz kad-
rolarından birisiydi. 

Kızılay, bütçesindeki parayı dinci vakıflara aktar-
dığı için yurttaşın gözünde bütün değerini yitiren ve 
özelliğini kaybeden bir kurum haline gelmişti.

Her iki kurumda AKP’nin yandaşlara iş bulma ku-
rumu olduğu için işten anlamayan bir sürü insanın is-
tihdam edildiği hiçbir işe yaramayan kurumlar haline 
getirilmişlerdi. Durumları maalesef buydu ve alanda 
yapabilecekleri pek de bir şey yoktu.

Öfke büyüyünce öfkeyi başka yöne çekmek ge-
rekiyordu. Devlet kafası devreye girdi. Yağmacılık 
yaygarası ile bütün öfke bölgede yaşayan göçmenler 
üzerine çevrildi. Suriye ve Afgan vatandaşları Ümit 
Özdağ’ın özverili çalışmalarıyla yağmacı ilan edilerek 
sokaklar terörize edilmeye başlandı. 

Öfke devlete olan bir öfkeydi bölgede ve hala daha 
devam eden ama bu öfkeyi göçmenlere doğru yönel-
terek gazı alarak siyasilerin bölgeye gidebilmesinin 
önünü açtılar.

Yönetenlerin, yani 20 yıldır iktidarda olan 
AKP’nin söyleyeceği tek şey Anayasa’sında nerdeyse 
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