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TALEPLERİ 
DERHAL

DEPREMZEDELERİN

YERİNE GETİRİLSİN

uSuriyeli göçmenler, Afganlar, Romanlar, Kürtler 
ırkçıların ve faşistlerin hedefinde...

uIrkçılıkla uluslararası mücadele gününde         
İstanbul'da basın açıklaması ve forum var.

u Çadır, konteyner, güvenli 
barınma

u Temiz su, elektrik, çocuk-
lara ayakkabı ve giysi, ped, 
herkese erzak

u Yardım dağıtımındaki dü-
zensizliğe, eşitsizliğe, plan-
sızlığa son

Deprem sayfalarımızda daha fazlası...

HEPİMİZ 
GÖÇMENİZ

IRKÇILIĞA
HAYIR



2 GÜNDEM

Olaylar çok hızlı gelişti. Akşener ve par-
tisi 6’lı Masa’dan gittiği hızla geri döndü. 

Akşener, geçen Eylül ayında Urfa-Sive-
rek’te Sedat Bucak’ı ziyaret etmişti. Bu-
cak, devlet-mafya-siyaset bağlantısını ve 
Kürt sorununda “kendini hukukla bağlı 
saymayan bir devletin ne kadar zalimle-
şebileceğini sembolize etmiş” olmasına 
rağmen bu adımı atmıştı. Bu adımla Kürt-
lere şu mesajı vermişti: HDP hakkında 
söylediği ve iktidar blokunun resmi çiz-
gisinden ayırt edilemeyecek kadar sağcı 
görüşlerinin arkasındaydı.

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan iktidarının 
yenilgisinin ardından bazı hesapları 
kesmekte kararlı olması, Akşener ve ar-
kadaşlarının paniğe kapılmasına neden 
oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, devletin hangi 
kademesinde olursa olsun suç işleyenler-
den hesap sorulacağı ve ekonomik olarak 
devlet kaynaklarını sürekli emen sermaye 
gruplarıyla hesaplaşılacağı vurgularıyla 
İYİP’lilerin devletçi güdülerine çok ters 
açıklamalar yaptı. 5’li çetenin el koyduğu 
418 milyar vurgusu Akşenergillere ayrı bir 
dert oldu.

Öfkeye yenildiler

Depremle birlikte on binlerce can kaybı 
ve onarımı çok zor bir yıkım, toplumdaki 
öfkeyi daha önce tanık olduğumuz ve var-
lığına işaret ettiğimiz öfke patlamalarıyla 
kıyaslanamayacak bir düzeye yükseltti. 
Bu öfke, hem devletle neredeyse bire bir 
örtüştüğü iddiasındaki iktidar blokuna 
yönelik hem de zaman zaman bu iktidar 
blokuyla bir ve aynı şey olmadığını ima 
eden devlete yönelik. Deprem, 6’lı Ma-
sa’da da bir farklılaşmaya neden oldu. 
Masa’nın Kılıçdaroğlu kanadı, depreme 
yönelik öfkenin her geçen gün artacağını 
öngördüğü için bu sürecin sorumluluğu-
nu almamaya özen gösterdi. İktidarın ve 
devletin yanında başı öne eğik bir şekilde 
durmadı. Akşener ise devletle bütünleşti 
ve aynı gemide olduğumuz vurgusunu 
yaptı. CHP dışındaki diğer partiler de top-

lumsal öfkenin büyüklüğünün farkında. 
İYİP ise bu öfkenin sadece iktidar ittifakı-
na değil tüm devlete, çeşitli biçimleriyle 
sağa yönelme ihtimalini küçümsemeye-
rek, devleti koruma refleksini gösterdi. 
Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önüne ge-
çememesi, bu öfkenin çeşitli muhalefet 
kanallarını devletin genel ve tarihsel de-
ğerlerinin dışında politik hamleler yap-
maya zorlayacağını bildiği için Akşener, 
Masa’yı dağıtmayı daha işlevli bir seçenek 
olarak öne çıkarttı.   Devlet, öfkeden ve 
değişimden korkuyor. Bu değişimin hangi 
hesap sorma dinamiklerini harekete geçi-
rebileceğinden de emin değil. 

Bir süredir sözünü ettiğimiz öfke, Akşener 
vakasında da açığa çıktı. Bu öyle bir öfke 
ve değişim isteği ki, Akşener’e büyük bir 
darbe vurup geri dönmeye zorladı. İYİP’i 
elinin tersiyle tokatlayıp geri çekti. 

Bu ilginç geri dönüş şunu da gösterdi: 
Sosyal medyada her kükreyeni aslan san-
mamak lazım. Sosyal medyada birinci 
parti gibi görünebilirsiniz ama araştır-
malar örneğin Twitter’ın toplumun yüz-
de 17’sini ifade ettiğini gösteriyor. Sosyal 
medyada desteğinizin çok gibi görünme-
si, gerçek hayatta desteğinizin çok olduğu 
anlamına gelmiyor. Akşener bu konuda 
hızlandırılmış bir ders aldı. Masa’yı dağı-
tırken binlerce üyesini kaybetti.

Masaya geri dönmesi birisi faşist köklere 
sahip iki CHP’li belediye başkanını Kı-
lıçdaroğlu’nun yanına takması ise çok 
önemli değil.

Kılıçdaroğlu’na oy ver ama umut bağ-
lama!

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklandığı 
Saadet Partisi önünde ve ardından CHP 
merkezinde yaptığı konuşmayı dinleyen 
binlerce insan, büyük bir değişim umu-
duna sahip. Erdoğan-Bahçeli ittifakından 
kurtulmak istiyorlar. Bu kurtulma umudu 
şu anda Kılıçdaroğlu’yla özdeşleşti. 

Bu ruh halini görmek, iktidar ittifakına 

yönelen öfkeyi ve değişim isteğinin bir 
parçası olmak zorundayız. Milyonlarca 
işçi, yoksul, adalet isteyen kadın, LGBTİ+ 
ve göçmenlerle birlikte HDP’nin de adayı 
olacak gibi görünen Kılıçdaroğlu’na oy 
çağrısı yapmak, 5 dakikalık demokrasi-
den ibaret olan sandık sürecinde değişim 
umudunun yanında olmak demek. Ama 
bunu yaparken CHP güzellemesi yapan-
larla, umudu seçimlere, parlamentoya, 
güçlendirilmiş parlamenter rejime havale 
edenlerle tartışmak zorundayız.

CHP, burjuvazinin bir başka kesiminin, 
devletin bir başka kanadının programını 
savunuyor. 

CHP, Demirtaş ve diğer HDP’li arkadaşla-
rımızın tutuklanmasından sorumlu.

CHP, göçmen düşmanlığını sokak afişle-
melerinde dile getiren ilk parti. Kılıçda-
roğlu sık sık göçmenleri geri yollayacağını 
söylüyor.

CHP, sınır ötesi harekatların çoğu kez des-
tekçisi. 

6’lı Masa’nın ekonomik programı, krizin 
faturasını sermayeye değil emekçilere 
yüklemeyi hedefliyor.

CHP hem çözüm sürecine hem de darbe-
cilerle hesaplaşılması süreçlerinde de-
mokratik ve tarihi adımların önüne engel 
koydu.

Bunlara rağmen, cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde Erdoğan-Bahçeli’nin gitme-
siyle birlikte bir nefes alacak milyonlarca 
işçiyle beraber tutum alacağız. Bir nefes 
için 'Erdoğan gitmeli' diyeceğiz.

Ama o kadar.

Bizi kurtaracak olan ne Kılıçdaroğlu ne de 
6’lı Masa’dır!

Bizi kurtaracak olan sokakta mücadele 
etmektir. Tüm burjuva programlarından 
bağımsız bir özgürlük ve adalet mücade-
lesini inşa etmektir.

Hem seçim sürecinde hem de seçimlerin 

ardından oluşacak iktidar denkleminde, 
içinden çıkılamayan ekonomik krizin 
faturasını kim gelirse gelsin emekçilere 
ödetmek isteyeceği için her alanda birle-
şik mücadele olanaklarını sonuna kadar 
zorlamak zorundayız.

Kürt halkıyla işçi sınıfı ve ezilenlerin 
ittifakı

Şimdi atılması gereken adım, özellikle 
deprem sonrası toplumun tüm hücreleri-
ne yayılan öfkenin birleşik mücadele ze-
minleri inşa edilerek kitlesel bir harekete 
dönüşmesi için çabalamaktır. Seçimleri, 
öfkenin soğurulduğu ve mücadelenin er-
telendiği bir gün olmaktan çıkartıp, ön-
cesinde AKP-MHP iktidarının yenilmek 
zorunda kalacağı bir mağlubiyet tescil 
gününe indirgemek mümkün. Bu yüzden, 
unutulmaması gereken, sadece İYİP’in 
değil, Millet İttifakı’nın sağa karşı sağcı 
bir ittifak olduğudur. Umut, burjuvazinin 
bir kanadına karşı burjuvazinin bir başka 
kanadının programını savunmak, güç-
lendirilmiş parlamenter rejim rüyasının 
peşinde koşmak olamaz.

AKP-MHP’nin meclis çoğunluğunu kaza-
namayacağı kesin. Cumhurbaşkanı se-
çiminin sonuçlarından bağımsız olarak, 
seçimde sonraki dönem için umut verici 
ilk gelişme budur.

Sol muhalefet, Erdoğan’ın seçimleri ka-
zanamaması için de elinden geleni yapa-
caktır. Bundan kuşku duymak için hiçbir 
neden yok. Önemli olan “Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde eleştirilerimizle birlik-
te Kemal Kılıçdaroğlu’na, mecliste HDP 
adaylarına oy vermek/sokakta deprem 
sonrasında tutuşmaya hazır bekleyen 
toplumsal öfkeyi örgütlemek üzere kolları 
sıvamaktır.”

Bizlere umut veren, devlet, burjuvazi ve 
burjuva partilerinin koalisyonları, ittifak-
ları değil harekete geçme potansiyelleri 
her geçen gün büyüyen işçi hareketiyle 
Kürt halkının ve tüm ezilenlerin yan yana 
gelme ihtimalleridir.

HEM OYLARIMIZ HEM ELEŞTİRİLERİMİZ KILIÇDAROĞLU’NA 
Sosyalist İşçi, 6’lı Masa’nın dağıtılması ve aynı hızla toparlanmasının arkasındaki dinamikleri ele 
alıyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına dair yaklaşımını ilan ediyor:

HEPİMİZ AMEDSPORLUYUZ
Bursaspor-Amedspor maçı öncesinde ve sırasında yaşa-
nanlar kitlesel faşist, ırkçı bir linç girişimiydi.

“Hükümet istifa!” sloganı atan Fenerbahçeli ve Beşiktaş-
lı taraftarları tehdit eden iktidar, iki gün boyunca sokak-
ta ve statta terör estiren faşist çetelere sessiz kaldı.

Nedeni çok açık: Beşiktaş üyeliğinden istifa eden Dev-
let Bahçeli, Bursaspor maçında derin devlet pankartları 
açan ve linç girişiminde bulunanları tebrik etti. 

O gün statta olanlar çok açık ki “devlet” destekli.

Öte yandan olaylar, bir dizi anormal gelişmenin doğru-
dan sonucu. Alaattin Çakıcı’ya özel affın çıkması, Sedat 
Peker gibi birisinin oluk oluk kan akıtacağını söylemesi, 
Ümit Özdağ gibi birisinin normal bir siyasetçiymiş gibi 
önünü açıklanması faşistlerin bu tehlikeli girişimlerine 
kapıyı araladı.

Bu saldırı   planlı,   örgütlü bir   faşizan linç girişimidir. 
Yeşil’in posterinin açılması sadece Amedsporlulara de-
ğil,  Kürtlere,  demokrasiden yana olan tüm  toplumsal 
kesimlere,   1990'ların siyasi cinayetlerini,   kirli savaş 

taktiklerini,  linç girişimlerini, derin devlet faaliyetlerini 
hatırlatarak gözdağı vermektir.

Bu çok sıra dışı bir gelişmedir ve bu yüzden dikkat etmek 
gerekir.  

Herkesi  bu örgütlü faşist girişime ve meydan okumaya 
karşı   yan yana durmaya çağırıyoruz. Sendikaların,   iş-
çilerin, futbol taraftarlarının,   demokratik kurumların, 
inisiyatiflerin   bugün, “Hepimiz Kürdüz, hepimiz Ame-
dsporluyuz!”  demesinin zamanıdır. Katillerin posterleri-
nin stadyumlarda açılması kabul edilemez.



3DÜNYA

İNGİLTERE’DE İŞÇİLER  
15 MART’A HAZIRLANIYOR

Aylardır neredeyse bütün sektörlerde yoğun bir grev 
dalgasının yaşandığı İngiltere’de 15 Mart sınıf müca-
delesinin keskinleştiği günlerden biri olacak. 500 bin 
işçinin greve gitmesi bekleniyor. 

Hayat pahalılığı, ücretlerde ve koşullarda düşüş İngi-
liz işçi sınıfını bir süredir direnişe itti. Muazzam bü-
yük bir çalkantı içerisinde arka arkaya grev dalgaları 
patlak veriyor. 1 Şubat’ta birçok farklı işkolu aynı gün 
greve gitmişti. 15 Mart’ta bunun daha kitlesel bir ver-
siyonu yaşanacak gibi görünüyor.

Irkçılık karşıtı kampanyalar, iklim hareketleri, LGB-
Tİ+ grupları da bu eylemlere destek veriyor. İşçilerin 
mücadelesi ülkedeki politik atmosferi baştan aşağı 
değiştirdi. Öyle ki, Sky News bir “Grev tarihleri: Kim 
ne zaman harekete geçiyor” sayfası yapıp grevleri 
takvimlendirmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda sağlık 
sektöründe tarihteki en büyük grev yaşandı. 

15 Mart’ta da doktorlar, ambulans şoförleri, hemşire-
ler, öğretmenler, metro çalışanları, vergi dairesi çalı-
şanları ve kamu sektöründeki daha pek çok işçi greve 
gidecek.

Hareket şimdilik sendika liderliklerinin kontrolün-
den çıkabilmiş değil. Sosyalistler farklı mücadelele-
rin kazanması için daha radikal talepleri ve işçilerin 
doğrudan katıldığı aşağıdan inisiyatiflerin yoğunlaş-
masını tartışıyor. 

KATİL İSRAİL 
SALDIRIYOR
Korsan devlet İsrail’in işgal ettiği 
Filistin topraklarındaki halka sal-
dırıları sürüyor. 22 Şubat'ta İsrail 
ordusu tarafından Batı Şeria'nın 
kuzeyindeki Nablus'a birkaç nokta-
dan düzenlenen baskında 11 Filis-
tinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce 
kişi yaralanmıştı. Bundan birkaç 
gün sonra ise bir Filistinlinin silahlı 
saldırısında iki yerleşimci hayatını 
kaybetti. Bunun üzerine Huvvara 
belediyesine yerleşimciler tarafın-
dan günler süren devlet destekli 
pogrom saldırıları gerçekleştirildi. 
Evlerin ve arabaların kundaklandı-
ğı, taşlandığı saldırılarda bir Filis-
tinli hayatını kaybetti. İsrail Maliye 
Bakanı bu beldenin “yeryüzünden 

silinmesi gerektiğini” söyledi. Öyle 
ki, bu sözü Netanyahu bile kınamak 
zorunda kaldı. Maliye Bakanı da 
daha öne “dilinin sürçtüğünü” söy-
ledi. Basın saldırıların bakanların 
desteğiyle gerçekleştiğini yazdı. Bir 
İsrail ordusu generali bunu “katli-
am” olarak niteledi. 

Batı Şeria’da halk siyonist terörden 
dolayı korku içerisinde yaşıyor. Fi-
listinli yetkililere göre, Batı Şeria'da 
bu yılın başından beri daha şimdi-
den bu tip 600 saldırı meydana gel-
di. Geçen yılın Ocak ve Şubat ayla-
rında kaydedilen vaka sayısının 55 
olduğu düşünülecek olursa, İsrailli 
yerleşimcilerin saldırılarında büyük 
bir artış söz konusu. Batı Şeria’da iş-
gal bölgelerinde inşa edilen yasadışı 
evler yıkılınca, yerleşimciler bölge-
deki Filsitinlilere “intikam” saldırı-
ları düzenliyor. Filistinlilerin köyle-

rinde halk kendilerini korumak için 
yerleşimcilere karşı nöbet tutuyor.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan 
Hakları İzleme Örgütü gibi kurum-
lar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 
uluslararası hukuka aykırı şekilde 
inşa edilen yerleşimlerde yaşayan 
İsrail vatandaşları ve vatandaşlık 
haklarından yoksun Filistinliler ara-
sındaki durumun fiilen ırk ayrımcı-
lığına dayalı bir ‘apartheid’ rejimine 
dönüştüğünü söylüyor.

Siyonist rejim diğer yandan ken-
di halkının protesto gösterilerine 
de vahşice saldırıyor. Politikacı-
lar, ordu mensupları ve İsrail’in en 
fanatik destekçileri bile onu artık 
“liberal bir demokrasi” olarak sa-
vunamayacak hâle geliyorlar. Sağcı 
hükümet ülkeyi gitgide büyüyen bir 
krize sürüklüyor.

OZAN TEKİN

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında iflasını ilan eden Sri Lanka’da 
başkan Ranil Wickremesinghe “kurtuluş reçetesi” olarak 
IMF’nin planını uyguluyor. Kamu harcamalarında kesin-
tiler, elektrik zamları ve vergi artışları halkı giderek yok-
sullaştırırken, bunlara karşı gelişen tepkilere de tıpkı AKP 
gibi “grev yasağı” ile set çekilmek isteniyor. Fakat geçtiği-
miz hafta yaşananlar, işçi sınıfının bazı bölümlerinin bunu 
aşmak için de greve gittiğini gösterdi.

Borç krizi ve tepedeki yöneticilerin yanlış tercihleri sonucu 
büyük bir ekonomik krizle boğuşan ülkede, geçtiğimiz yıl 
kitle gösterileri eski başkan Gotabaya Rajapaksa’yı koltu-
ğundan etmişti. Onun yerine gelen Wickremesinghe, ben-
zer bir öfke dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için o göste-
rilerin içinde yer alan bazı bileşenlere de tavizler vermeye 
çalışıyor.

Fakat yoksulluğun yarattığı öfke durmuyor. Geçen haftaki 
grevde bankalar, hastaneler, üniversiteler, limanlar kapan-
dı ve hayat durdu. Başkan “zorunlu hizmetler”in devam 
etmesi gerektiğini söyleyerek grevleri yasadışı ilan etti. 
Ancak örneğin liman işçileri yasağı tanımayarak grevlerini 
planlandığı gibi geçrekleştirdiler. Hastaneler de greve de-
vam etti ve sadece acil servisler hizmet verdi. 

Sendika liderleri, devlet başkanının kendilerine vergileri 
düşüremeyeceğini, bunun IMF’nin verdiği “kurtarma” pa-
ketindeki bir koşul olduğunu söylediğini aktarıyorlar.

Öte yandan Wickremesinghe “kaynak yetersizliği” nede-
niyle yerel seçimleri de erteledi. Muhalefet onu demokra-
siyi boğmakla suçluyor. Seçim yapılmasını talep eden bir 
mitinge polisin saldırıları sonucu ise bir kişi hayatını kay-
betti.FRANSA’DA MÜCADELE VAR

Emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkartılmasına karşı 
başlayan eylemler devam ediyor. Neoliberal Mac-
ron’un bu saldırısına karşı son olarak petrol işçileri 
ve ulaşım emekçileri greve gitti. 

19 Ocak’taki ilk gösteri gününde 1 milyondan fazla 
kişinin sokağa çıkmasının ardından, 2023 yılının ilk 
iki ayında toplamda 6 kez ortak gün ilan edilip sokak 
gösterileri yapıldı.

Demiryolu çalışanları süresiz grev ilan etti ve ülkede 
ulaşımın büyük ölçüde felç olması bekleniyor. CGT 
sendikasından Fabrice Michau, yapmak istediklerini 
“Fransa’yı durma noktasına getirmek istiyoruz” diye 
açıklıyor. İşçilere destek vermek için Brittany gibi 
bölgelerde öğrenciler üniversite işgallerine başladı. 
Ayrıca bu hafta içerisinde öğretmenler ve temizlik iş-
çileri de greve gitti.

Ifpo tarafından yapılan bir ankete göre Fransız halkı-
nın yalnızca yüzde 32’si Macron’un emeklilik planını 
destekliyor. Sendika liderleri hükümeti “halkı din-
lememekle” suçluyor. Emeklilikle ilgili tartışmanın 
Mart sonunda bitmesi bekleniyor.

SRİ LANKA İŞÇİ SINIFI AYAKTA

Sri Lanka liman işçileri, Kolombo 
limanı girişinde artırılan gelir vergisini 
protesto ediyor. - 1 Mart 2023

Londra'daki Guys Hastanesi'nde 
grevci hemşireler. - 6 Şubat 2023
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VOLKAN AKYILDIRIM

Maraş ve Hatay'da meydana gelen büyük 
depremlerin üzerinden 1 ay geçti. Can 
kaybı rakamaları artarken, geçen zama-
na ve verilen sözlere rağmen milyonlarca 
depremzedenin acil ihtiyaçları giderile-
bilmiş değil.

Sosyalist İşçi yayına hazırlandığı sırada, 
10 ilde hayatını kaybedenlerin sayısı 46 
bini geçmişti. Can kaybının beş binden 
fazlası Suriye göçmenleri. Hemen herkes 
gerçek rakamın çok daha fazla olduğu ko-
nusunda hem fikir. 

Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 
bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız 
birimin acil yıkılması gereken, ağır ha-
sarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Artçı 
depremler sebebiyle bu rakamın artması 
bekleniyor.

Enkaz başlarında ya da çadır kentlerde 
kış koşullarında ayakta kalmaya çalışan 
yüz binlerce depremzedenin çadır talep-
leri tamamen karşılanabilmiş değil. Karşı-
landığı yerlerde ise konteyner evler talebi 
yükseliyor. Temiz su ve tuvalet bulmak 
hâlâ birer sorun. İHA'lar, SİHA'larla, in-
şaat hamleleriyle övünen AKP iktidarı ise 
bu talepleri yerine getirebilmiş değil.

Bilim insanlarının uyarılarına rağmen 
hızla devreye sokulan yeni yerleşim bi-
rimlerinin inşası, büyük ihaleler ile inşa-
at şirketlerine veriliyor. Herkesin bir an 
önce, güvenli bir evde yaşaması milyon-
larca kişinin talebi. Buna karşılık, bu ko-
nutların yapılması iki yıl sürecek. Yani 10 
ilde depremin vurduğu yüz binlerce kişi 
bu süre zarfında büyük sıkıntı çekecek.

Yıkılan şehirlerden çevre illere büyük bir 
göç dalgası yaşanıyor. Depremzedeler git-
tikleri illerde fahiş kiralarla karşılaşıyor. 
Ankara gibi büyük kentlerde ev sahiple-
ri arasında depremzedelere kiralamama 
eğiliminden söz ediliyor. Emlakları bir ya-
tırım aracı olarak kullanmanın geldiği yer 
ister çadır, ister konteyner ister betonar-
me olsun her düzeyde konut sorununun 
büyümesi.  İstanbul'da 900 binden fazla 
konut boş ve satışa çıkarılmış durumda. 
Bu konutlara depremzedeler yerleştiril-
miyor. Eziyet çekmelerine göz yumuluyor.

Erdoğan yönetimi, Türkiye ekonomisini 
dünyada ilk 10'a sokacaklarını iddia edi-
yordu. İşsizliğin azalacağını, enflasyonun 
tek haneye düşürüleceğini savunuyor-
lardı. Depremden etkilenen iller, Türkiye 
kapitalizmin yüzde 10-15'lik payını oluş-
turuyordu. Sanayi, imalat ve tarım/gıda 

sektörlerinin yer aldığı şehirlerdeki yı-
kım, işyerlerinin kapanmasına, işten çı-
karmalara, can kaybı ya da zorunlu göç 
nedeniyle vasıflı iş gücünün yok olması-
na neden oldu. Bu durum ülke çapında 
işsizliği büyütecek. Bu illerdeki üretim 
eksilmesi sonucu ekonomik küçülme 
yaşanacak. Yeni yoksullaşma dalgalarıy-
la geçim sıkıntısı daha artarken bir dizi 
temel ürünün üretimi azalacak. Bu da - 
özellikle gıdada - fiyatların tırmanmasına 
yol açacak.

Seçimlere giden iktidarın en büyük pro-
paganda silahının, deprem bölgesinin 
yeniden inşası ve konut hamlesi olacağını 
bizzat Erdoğan duyurdu. Kapitalizm, her 
yıkımı bir kazanç kapısı olarak görür. Çi-
mento, demir, beton üreten dev şirketler 
ve iktidarın kayırdığı inşaat şirketleri yani 
müteahhitler ellerini ovuşturuyor. Onları 

ev eşyası üreticisi büyük şirketler izliyor. 
AKP iktidarı 23 yıl boyunca inşaatı ekono-
minin motor gücü olarak kullandı. Fakat 
inşaatın ekonomik çarkları döndüremedi-
ği, 2018'den bu yana süren kaynak kriziy-
le birlikte anlaşıldı. Bu hamle, yüz binler-
ce inşaat işçisi için ekmek kapısı olacak. 
Sendikal örgütlenmeden yoksun inşaat 
işçilerini, insanca ücret, sağlıklı yemekler 
ve iyi barınma koşulları için mücadeleler 
bekliyor.

Depremin kritik ilk üç gününde buhar-
laşan devleti yönetenlerin yarattıkları 
felaket sonucu yenilip yenilmeyecekleri, 
sadece deprem günahlarıyla değil geçim 
sıkıntısından adaletsizliğe, eşitsizlikler-
den özgürlüksüzlüğe uzanan bir dizi ko-
nuda sosyal muhalefetin sesini yükselt-
mesine ve acil talepleri kazanmak için 
harekete geçmesine bağlı.

İKTİDAR FELAKETİN 
HESABINI VERMELİ

DEPREM BÖLGESİNDE 
SAĞLIK KRİZİ VE 
HEKİMLERİN DAYANIŞMASI
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “6 Şubat 
Kahramanmaraş ve 20 Şubat Hatay Depremleri Birinci 
Ay Raporu” yayınladı. 

Binlerce gönüllü hekimin depremin vurduğu illerdeki 
müthiş dayanışma ve sağlık hizmeti faaliyetlerinin dökü-
mü ile başlayan raporun duyuran TTB yöneticileri şun-
ları söyledi:

- “Organizasyon sağlanamadı. Çadır, su ve hijyen sorunu 
sürüyor. Sağlık hizmetine erişim sıkıntılı.” 

- "Az hasarlı olduğu bildirilen hastanelerde ve aile sağlığı 

merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarının tedirginlikle-
rini giderecek planlamalar ne yazık ki hâlâ yapılmamış-
tır.”

- "Yakınlarını ve komşularını enkaz altından çıkaran sağ-
lık çalışanları çalışmaya zorlanmışlardır.”

- “Depremin üzerinden yaklaşık bir ay geçmiş olmasına 
rağmen bağışıklama hizmetlerinde bir düzen maalesef 
sağlanamamıştır.”

- "Türk Eczacıları Birliği'ne teşekkür etmek gerek. Saha-
da ilaca erişim söz konusu olmadığında 28 mobil eczane-
siyle ilaca erişimi olanaklı kılmaya gayret ettiler. Kamu 
otoritesinin sorumluluğu olmasına rağmen onlar mes-
lektaşlarıyla dayanıştılar.” 

-  “Elektrik kesintileri sonucu zarar gören hastalar var. 
Kamu hizmetlerine erişimin kesintisiz olmalıydı ama ol-

madı.”

- “Hâlâ geçici yerleşim alanları yeterli değil. Kalabalık 
konaklanan yerler bulaşıcı hastalıkları ve salgınlara gi-
dişi hızlandırır.” 

- “Hatay'da depremin 30. gününde ‘su yok’ çığlıkları atıl-
dı.  ‘İçecek su yok’ diyor insanlar. Bu organizasyonun öte-
sinde yönetememe sorunudur.”

52 sayfalık rapora ttb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

Depremden 25 gün sonra Hatay Defne'de TTB koordinas-
yon merkezi ve KESK'e bağlı SES'in çadırlarının bulun-
duğu Sevgi Parkı, jandarma zoruyla boşaltıldı. Parkta 
konaklayan ve bir düzen oluşturan depremzedeler mer-
keze uzakta bir araziye yollandılar. Bütün devlet hastan-
lerinin yıkıldığı Hatay'da kapatılan Sevgi Parkı tüm şehre 
sağlık hizmeti sunuyordu. 

Depremzedeler büyük 
sorunlarla karşı karşıya.
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“DEVLET ODAKLI, SİYASET 
ÜSTÜ BİR GÜÇ”
Emekli büyükelçi Namık Tan, Akşener’in Altılı Ma-
sa’dan kalkmasından iki gün sonra şöyle bir tweet 
attı:

“Ülkede, demokrasinin gelişmesi ihtimalinden dahi ra-
hatsız olan, devlet odaklı, ‘siyaset üstü’, düzenleyici 
bir güç var. Bu güç, büyük ölçüde tükenmiş olan yer-
leşik düzeni suni teneffüsle ayakta tutmaya çalışıyor.”

Ertesi gün Arzu Yılmaz medyascope.tv’de “Akşener’in-
ki intihar değil, intihar saldırısı” başlıklı bir yazı 
yazdı. İddiası şuydu: “Kılıçdaroğlu ‘artık devletle hi-
zalanmayacağını’ ilan ettiği anda devlet de Kılıç-
daroğlu’na karşı hizalandı…” Yani Kılıçdaroğlu’nun 
adaylığını engellemeye çalışırken Akşener “devlet” 
adına davranıyordu.

Bir sonraki gün Alper Görmüş’ün serbestiyet.com’da 
“Devrede ‘Devlet odaklı, siyaset üstü, düzenleyici bir 
güç’ var mı?” sorusunu soran bir yazısı yayınlandı. 
Görmüş’ün cevabı şöyleydi:

“Devlet, siyasi iktidarla aşağı yukarı 10 yıl önce 
kurduğu ve giderek güçlenen ittifakının çıkarları ge-
reği Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olmasını 
istemiyorsa, evet, ‘siyaset üstü, düzenleyici bir güç’ 
olarak oyunun içinde olduğu söylenebilir.”

Böylesi bir gücün varlığı bir açıdan çok makul ve 
gerçekçi geliyor, ama bir açıdan da bu kavramları 
kullanırken dikkatli ve temkinli olmak gerek.

Temkinli olmak, fazla abartmamak gerek, çünkü dev-
letin bir Merkez Komitesi, bir Genel Yürütme Kurulu 
yok. Bir odada haftada üç gün toplanıp devletin 
bekasını gözeten ve önlemler alan sekiz kişi yok. 
Devlet mekanizmasını yürütenlerin, yani silahlı kuv-
vetlerin, yargının, eğitim ve medya kurumlarının en 
üst kademelerinde yer alan kişilerin her birinin ken-
di görüşleri var. Bunların görüşlerine topluca “devlet 
aklı” diyebiliriz, ama bunlar tek ve yekpare bir görüş 
oluşturmuyor.

“Türkiye’de derin devlet nedir?” sorusuna Süleyman 
Demirel “Askerdir!” cevabını vermiş. Kısmen doğru, 
ama gerçekte mesele bu kadar basit değil.

Öte yandan, evet, Akşener’in (ve tabii Bahçeli’nin) bir 
tür devlet görevlisi oldukları, “devlet odaklı, ‘siyaset 
üstü’, düzenleyici” bir güce hizmet ettikleri akla çok 
yatkın geliyor.

Klasik faşizm, örgütlediği yoksul ve lümpen tabanın 
görüşleri uyarınca kapitalizme ve mevcut burjuva dev-
lete düşman bir söylem kullanır, propagandasında 
büyük sermayeye ve bankalara ateş püskürür.

Türk faşizminin ise bu yönü yoktur, hiç olmamıştır: 
Mevcut devleti kutsar, devletin tetikçisi olmayı görev 
sayar.

Böyle olduğu için de devlet aklının, derin devletin 
elinde oyuncak olur, seve seve.

GÖRÜŞ
Roni Margulies

ESRA AKBALIK

Henüz enkaz çalışmaları bile tamam-
lanmamışken, sayısız insana ulaşıla-
mamışken, önündeki boş kağıtlara 
yeni kent planları çizdiğini zanneden 
yıkımcı zihniyetin temsilcileri, hiçbir 
sorumluluk almadan, inşai faaliyet 
temelli bir dönemi kendilerince baş-
lattılar bile. Buna itiraz ediyoruz:

n Yasalarla güvence altına alınmış 
temel bir insan hakkı olan barınma 
hakkı yok sayılarak piyasalaştırma, 
inşaat sektöründen rant sağlama gibi 
bedeli ağır politikalardan derhal vaz-
geçilmelidir.

n Doğal alanların yapılaşmaya açıl-
ması ve itiraza kapalı kamulaştırma-
lar gibi, yeni ekonomik rant üretme 
hamleleri kabul edilebilir değildir.

n Tek tipleştirici konut birimleri inşa 
ederek insanlara güvenli ve yaşanabi-
lir hayatlar sunulamaz.

n Sağlıklı ve yaşanabilir geçici barın-
ma olanakları hemen devreye sokul-
malı ve yıkılan kentler ve kırsal alan-
lar, kullanıcıların aktif rol aldıkları 
katılımcı ve bilimsel metotlarla uzun 
soluklu çalışmalarla yeniden ele alın-
malıdır.

6 Şubat sabahı korkunç bir kabusun içerisine uyandık. 
Türkiye Barolar Birliği’nin meslektaşlarımız için düzen-
lediği yardım kampanyası tanıtım videosu hislerimize 
tercüman oldu. Dünyanın en uzun şubat ayını yaşadık. 
6 Şubat’tan beri içimizde yanan, aile fertlerini kaybe-
dince hissedilen ve ömür boyunca sönmeyecek bir 
acıdır. 6 Şubat’tan bu yana 11 ilde yağan yağmurla geri 
kalan 70 ilde ıslanabildiğimizi, Adıyaman’ın soğuğuyla 
İstanbul’da ruhlarımızın donacağını gördük. 

Onbinlerce yurttaşımızı kaybettik. Depremden daha kö-
tüsü ise asrın felaketi diye adlandırılan doğa olayından 
sonra bölgede yaşananlardı. Yaklaşık bir aydır yaşanan-
lar bir süredir iyi bildiğimiz bir gerçeği tüm çıplaklığıyla 
ortaya serdi. Siyasal iktidarın tüm kadrolarıyla nasıl bir 
zaafiyet içinde olduğunu maalesef çok acı bir şekilde 
tecrübe ettik. Deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeği 
ortada iken alınması gereken tedbirler 20 yıldır alınma-
mıştır. Halk için depreme karşı rantı odaklamayan bir 
kentsel dönüşüm gerçekleştirilmemiş, rant için dolgu 
alanları imara açılmış, konut dikilmemesi gereken yer-
lere gökdelenler dikilmiştir. Depremden sonra bölgeye 
gitmeyen kurtarma çalışmaları nedeniyle insanlarımız 
enkaz altında ölüme terk edilmiş, dayanışma gösteren 
halkın çalışmaları engellenmeye çalışılmış ve deprem-

zedelerin yaralarını sarması beklenen devlet halen 
daha en basit çadır ihtiyacını dahi karşılayamamıştır. 

İnsanlar yakınlarını tırnaklarıyla enkazdan çıkarmaya 
çalışırken üstüne bir de Cumhurbaşkanı’nın “not ediyo-
ruz” söylemiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bizler de not 
ediyoruz: bize reva görülen ölümü, yapılmayan dene-
timleri, gelmeyen yardımları not ediyoruz. Cenazeleri-
mizi hafriyat sayanları, aileleri ölen çocuklarla evlenile-
bileceğini fetva verenleri, diyanetiyle, iç işleriyle, inşaat 
çeteleriyle, rant gruplarıyla, merkezi ve yerel yöneticile-
ri ile deprem öncesinde ve sonrasında tüm yaşanılanla-
rın sorumlularını not ediyoruz.  Depremin bu kadar can 
almasında sorumluluğu bulunan Cumhurbaşkanından 
bakanlarına, belediye meclis üyelerinden müteahhitle-
re karşı tüm sorumluların ayrıca bu süreci fırsat bilerek 
suç işleyen herkesin cezalandırılması için tüm süreçle-
rin takipçisi olacağız. Ve söz veriyoruz; depremde haya-
tını kaybeden tüm yurttaşlara ve depremzedelere adalet 
nöbetçileri olarak söz veriyoruz, bu katliam hesapsız 
kalmayacak. 

Adalet Nöbetçileri adına 

Av. YeşiniL Yeşilyurt

ÖFKELİYİZ

ADALET NÖBETÇİLERİ OLARAK SÖZ VERİYORUZ

Bölgede kurulan 
konteyner evler.



6 KADIN

KADINLARIN 
KÜRESEL 
İSYANI
Bilindiği üzere 8 Mart’ta dünyanın pek 
çok şehrinde kadınlar hak mücadelesi, 
adalet, özgürlük, eşitlik gibi talepler et-
rafında sokaklara çıkıyor, şiddet, taciz, 
istismar gibi konulara vurgu yapıyor. Bu 
talepler dünyanın her yerinde ortak talep-
ler. Özellikle altının çizilmesi gereken yer, 
kadınlar gelişmiş ülkelerde de adaletsiz-
liğe uğruyor, şiddete ya da cinsiyetçiliğe 
maruz kalıyor. Bu yüzdendir ki, dünyanın 
pek çok yerinde çıkan ses birbirine ilham 
oluyor, birbirinden besleniyor. Türkiye’de 
de her yıl hem 8 Mart Feminist Gece Yü-
rüyüşlerinde, hem de 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mü-
cadele Günü’nde kadın cinayetlerinde 

katledilenler anılıyor ve bu kadınlar için 
adalet söylemleri ısrarlı bir şekilde dile 
getiriliyor, katillerin yargılanması talep 
ediliyor, İstanbul Sözleşmesi ısrarı olması 
gerektiği şekilde devam ediyor.

Üstelik kadın hareketi, sadece kadınla-
ra odaklanmıyor, pek çok adaletsizliğe, 
gericiliğe, hayatlarımıza ket vuran sağ-
cı fikirlere, eşitsizliğe karşı da kapsayıcı 

bir yerden yaklaşıyor. Bunu yaparken de 
yıllardır LGBTİ+ hareketiyle hem 8 Mart-
larda ve 25 Kasımlarda hem de Onur Haf-
tasında kol kola yürüyor, birbirinden güç 
alıyor. 

Bu kısma, Twitter’da gördüğüm deprem 
ve kadın mücadelesinin aynı cümle için-
de kullanılmasının garipsendiği bir tweet 
üzerine özellikle vurgu yapmak istedim. 

Her geçen yıl daha da cesaret dolu eylem-
lere imza atan kadın hareketi her haksız-
lık karşısında ses çıkarıyor. Irkçılığa karşı 
duruşunu hem 3 farklı dilde yayınladık-
ları basın açıklamaları ile, hem de eylem 
alanında kapsayıcı pankartlarıyla ve slo-
ganlarıyla kanıtlıyor. Suriyelilere yapılan 
ırkçılığı kınıyor, depremzedelerle daya-
nışıyor, depremin yarattığı acı ve öfke ile 
görevlerini yerine getiremeyen devletten 
ve hükümetten hesap soruyor, çocuk is-
tismarının karşısında duruyor, ekonomik 
krize vurgu yapıyor, otoriteye karşı çıkı-
yor. Bu dayanışmayı sadece 8 Mart ve 25 
Kasım ile sınırlamıyor, hem sokakta hem 
de sosyal medya gibi kanallardan gerçek-
leştiriyor. 

Kadınlar ve LGBTİ+’lar olarak adaletsiz-
liğe, eşitsizliğe, otoriteye, gericilere, sö-
mürüye karşı durmak için ve hakkımız 
olanı almak, kazandığımız haklardan da 
vazgeçmediğimizi göstermek için yine 8 
Mart’ta alanlarda olacağız. 

DİLA AK

Kahramanmaraş, Gaziantep, 
Hatay, Diyarbakır, Adana, Osma-
niye, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, 
Malatya gibi pek çok şehirde his-
sedilen deprem hepimizin son za-
manlardaki tek gündemi. Depre-
me uygun şekilde inşa edilmemiş 
binlerce binanın yıkılması, iktida-
rın sorumsuzluğu ve uyguladığı 
yanlış politikalar, hızlı reaksiyon 
göstermemesi ve devlet kurumla-
rının organizasyon eksikliği yü-
zünden on binlerce insan hayatı-
nı kaybetti. 

Enkaz altında kurtarılmayı bek-
leyenlerin yardımına hızlıca ör-
gütlenen gönüllüler yetişti ve kı-
sıtlı imkanları ile yardım etmeye 
çalıştı. Göçük altından bulundu-
ğu yerin adresini mesaj atan ve 
kurtarılmak için yardım isteyen 
insanların tek seslerini duyura-
bileceği yer olan Twitter bant da-
raltma ile yavaşlatıldı. İlk 72 saat 
oldukça önemli iken, enkaz böl-
gelerinde büyük çoğunlukla sa-
dece gönüllüler vardı. Ulaşılama-
yan pek çok köy, ilçe, bina, göçük 
vardı. Resmi kurumlar çok geç 
geldiği gibi, organizasyon eksik-
liği yaşadı ve bu sorun sebebiyle 
işleri yavaşlattı, ekipman sorunu 
yaşandı. Deprem alanına gitmiş 
gönüllü arkadaşlarımızdan duy-
duklarımızla ve deprem bölge-
sinden sosyal medyada paylaşım 
yapan pek çok  gönüllüden ya da 
depremzededen olayın vahameti-
ni öğrendik. 

Öfkemizi doğru hedefe yönelt-
mek

Hepimiz günlerdir haberleri ve 
sosyal medyayı takip ediyoruz, 
kimsenin bilmediği bir şey yazmı-
yorum, sadece yaşananların unu-
tulmaması için tekrar vurguluyo-
rum. Binlerce insanın ölümünün 
yarattığı öfke silinip gitsin iste-
miyorum. Öfkemizin, konuyla hiç 
alakası olmayan kimselere (örne-
ğin Suriyelilere) yönetilmesinin 
önüne geçmek ve bu ırkçı refleksi 
engellemek istiyorum. Öfkemiz, 
ölmemize neden olan gerçek so-
rumluları hedef alsın istiyorum. 
Hesap sormak istiyorum. Evlerini 
ve yakınlarını kaybetmiş binlerce 
insan 1 ay sonra unutulup gitsin 
ve kendi hallerine bırakılsın iste-

miyorum. İstanbul depreminde 
başka binlerce insan ölmesin diye 
hemen gerekli adımlar atılsın isti-
yorum. 

Büyük bir yıkım ile sarsılmışken, 
bir yanda büyük bir dayanışma 
refleksiyle çok hızlı bir şekilde 
örgütlenen ve yardım ulaştırmak 
için canla başla uğraşan insan-
ların varlığına şahit olup umut 
doluyoruz; bir yandan da LG-
BTİ+’ların deprem bölgesinde 
dışlanması, yardım almalarının 
engellenmesi, evi yıkıldığı için ço-
cuğu ile birlikte eski eşinin evine 
sığınmak zorunda kalan kadının 
yüzüne kaynar su dökülmesi, en-
kazdan kurtarılan bir çocuğun is-
tismara uğraması gibi haberler ile 
öfkemiz artıyor. 

Özgürlüklerimiz için haydi                           
8 Mart’a!

Yine her zaman olduğu gibi, dep-
remin yıkıcılığının da en çok ka-
dınları, çocukları, LGBTİ+’ları, 
göçmenleri vurduğunu gördük. 
Daha açık olmak adına her birini 
tek tek açıklamaya çalışacağım. 
Kadınları örneğin hijyenik ürün-
lere ulaşım sıkıntısı, hijyenik tu-
valetlerin eksiklikleri nedeniyle 
kadın hastalıkları riski, şiddete 
ya da istismara açık olmaları gibi 
sebeplerle etkiliyor; çocukları is-
tismara karşı korumasız olmaları 
konusunda (pek çok annesini ba-
basını kaybetmiş çocuk olduğunu 
ya da kayıp olan çocukları hatırla-
yalım) ya da böylesine travmatik 
bir şey karşısında yeterli desteği 

alamamaları konusunda etkili-
yor; LGBTİ+’ları kullanmaları ge-
reken ilaçları erişim sıkıntısı, en 
temel ihtiyaçları olan barınma, 
karınlarını doyurma, hijyenik tu-
valete erişim vs gibi ihtiyaçlarının 
önüne geçilmeye çalışılması, düş-
manca tavırlara maruz kalmaları 
konusunda etkiliyor; göçmenleri 
de yine ırkçı reflekslerle suni se-
bepler yaratmak, yaşananların 
sorumlusu onlarmış gibi davra-
nılması hayatlarını güvensiz hale 
sokuyor, yine göçmenler de barın-
ma ya da yemek gibi ihtiyaçlarına 
erişme sorunu yaşayarak etkileni-
yor.

Yaşanan tüm bu adaletsizlikle-
re karşı çıkmak için, kadınlar ve 
LGBTİ+'larla  dayanışmak için, 
çocukların korunmasını güvence 
altına almak için, deprem bölge-
sindeki herkesin acil ihtiyaçları-
nın derhal yerine getirilmesi için, 
sivil dayanışma faaliyetlerine 
yapılan baskıların son bulması 
için, statların ve sokakların özgür 
olması için, depremi felakete dö-
nüştürenleri göndermek için hep 
birlikte, sokaklarda yan yana ola-
lım. Özgürlüklerimiz için, hayat-
larımız için, adalet için 8 Mart’ta 
meydanlarda haykıralım. Bizim 
birbirimizden başka kimseye 
ihtiyacımız yok. Her yalnız bıra-
kılışımızda, her felakette yarattı-
ğımız dayanışma ruhu ile bunu 
defalarca kanıtladık. Biz birlikte 
güçlüyüz ve bunu onlar da çok iyi 
biliyor. 

BİLİYORLAR, BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!

8 Mart Feminist Gece 
Yürüyüşü. - 2022

Kadın hayatları önemlidir. 
- ABD, 2022



7AKTİVİZM

Sosyalist İşçi gazetesini yayınlayan DSİP üyele-
rinin savunduğu temel fikirler:

AŞAĞIDAN SOSYALİZM

u Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratıcısı işçi sınıfıdır. Yeni bir toplum, 
işçi sınıfının üretim  araçlarına kolektif olarak el koyup üretimi ve dağıtımı kontrol 
etmesiyle mümkündür.

REFORM DEĞİL  DEVRİM

uİçinde yaşadığımız sistemin kurumları işçi sınıfı tarafından ele geçirilip kulla-
nılamaz. Kapitalist devletin tüm kurumları işçi sınıfına karşı sermaye sahiplerini, 
egemen sınıfı korumak için oluşturulmuştur. İşçi sınıfına, işçi konseylerinin ve işçi 
milislerinin üzerinde yükselen tamamen farklı bir devlet gereklidir. Bu sistemi sa-
dece işçi sınıfının yığınsal eylemi devirebilir.

KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ

u Sosyalistler kadınların tam bir sosyal, ekonomik ve politik eşitliğini savunur. 
Toplumsal cinsiyetçiliğe taviz veren, kadınların özgür olmadığı bir sosyalizm ola-
maz, kadınların bugünkü mücadelesi ve sosyalizm olmadan da kadınlar nihai öz-
gürlüğü kazanamaz.

ENTERNASYONALİZM

u Sosyalistler, bir ülkenin işçilerinin diğer ülkelerin işçileri ile karşı karşıya gelme-
sine neden olan her şeye karşı çıkarlar. Tek bir ülkede sosyalist devrim ancak bu 
devrim bir dünya devrimiyle desteklendiği ölçüde sosyalizme doğru ilerleyebilir.

IRKÇILIĞA DURDE

u Sosyalistler ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşıdırlar. Irkçılık tazviz verilebilecek bir 
fikir değildir. 

LGBTİQ+LARIN ÖZGÜRLÜĞÜ

uLGBTİ+’ların özgürlük mücadelesi tüm ezilenlerin özgürlük mücadelesinden ba-
ğımsız düşünülemez. Sosyalistler bu mücadelenin en önünde yer alırlar.

SAVAŞA HAYIR!

u Bizler tüm savaşlara karşıyız. Aynı zamanda biliyoruz ki kendi egemen sınıfını 
savunan, aynı zamanda antikapitalist olmayan bir antiemperyalizm milliyetçiliği 
savunmak anlamına gelir ve milliyetçiler gerçekten savaş karşıtı olamazlar.

HALKLARIN EŞİT KOŞULLARDA KARDEŞLİĞİ

u Sosyalistler bütün ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunurlar, bütün 
haklı ulusal kurtuluş hareketlerini desteklerler. 

İKLİM KRİZİ KAPİTALİZMİN ÜRÜNÜDÜR

uHem iklim değişimini durdurmak hem de nükleer, kömür, petrol, gaz gibi tehli-
keli ve kirli enerji kaynaklarının kullanılmasını engellemek, işçi sınıfının sosyalizm 
mücadelesinin temel bir öğesidir.

STALİNİZM SOL DEĞİLDİR

u SSCB, Çin, Doğu Avrupa ve Küba sosyalist değil, devlet kapitalistidir. İşçilerin 
ücretli emek sömürüsüne maruz kaldığı, aşağıdan yukarıya doğru işleyen özyöne-
tim organlarının ortadan kaldırıldığı ya da olmadığı, dolayısıyla işçi sınıfının siyasal 
iktidarı kolektif bir şekilde ellerinde toparlayamadığı rejimler sosyalist rejimler 
olamaz. 

DEVRİMCİ PARTİ

u Sosyalizmin gerçekleşebilmesi için, işçi sınıfının en militan, en mücadeleci kesimi 
devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti işçi sınıfının yığınsal 
örgütleri ve hareketi içindeki çalışma ile inşa edilebilir.

u Sosyalistler pratik içinde diğer işçilere reformizmin işçi sınıfının çıkarlarına aykırı 
olduğunu kanıtlamalıdır.

u İşçi sınıfının kurtarıcılara ihtiyacı yoktur. Sosyalizm, işçi sınıfının kendi eylemi, 
kendi mücadelesinin ürünüdür.

Siz de bu fikirleri savunuyorsanız, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'ne üye olarak 
antikapitalist bir odağın inşasına katkı verebilirsiniz!

DÜNYAYI BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM

3 Suriyeli işçiyi yakarak öldüren Ke-
mal Korukmaz’ın yargılandığı dava-
nın ilk duruşması 1 Mart'ta yapıldı. 
16 Kasım 2021’de İzmir Güzelbah-
çe’de yakılarak öldürülen Suriyeli 
işçiler Ahmed El Ali, Memun Elne-
bhan ve Muhammed El Hüseyin 
El Abdo El Biş’in öldürülmesinin 
üzerinden bir yıldan uzun bir süre 
geçmesine rağmen davanın ilk du-
ruşması yeni yapılabildi. İlk du-
ruşmada dava dosyasında pek çok 
çelişkili tanıklıklar, yanlış itfaiye ve 
olay yeri inceleme raporları, eksik 
hastane raporları ve bir dizi eksiklik 
öldürülen Suriyelilerin avukatları 
tarafından dile getirildi.

Dava bir yıl sonra başlatılmasına 
rağmen daha uzun bir süre devam 
edecek gibi görünüyor. İkinci duruş-
ma tarihinin 14 Haziran olması bile 
bu davanın da diğer ırkçılık davaları 
gibi uzatılacağının göstergesi.

Duruşma sonrasında Avukat Eda 
Bekçi’nin dediği gibi, bu dosya gü-
venlik güçleri tarafından yeterince 
ciddi ele alınmadı, uzun süre ta-
kipsiz bırakıldı. Şahıs ikinci suçu 
işleyinceye, kendi beyanı ile suçunu 
itiraf edinceye kadar savsaklandı. 
Bu konuda mahkemeyi suç duyuru-
sunda bulunmaya davet ettik, ama 
talebimiz kabul edilmedi. Bu konu-
nun yine de takipçisi olacağız.

Bu davayı takip etmek ilk duruş-
mada olduğu gibi hem çok sayıda 
avukatın, baro temsilcisinin hem 
STK ve siyasi parti temsilcilerinin 
(Sığınmacılar Platformu, İzmir Mül-
teci Dayanışma Platformu, Yaşamak 
Derneği, Mültecider, İzmir Barosu 

Mülteci Komisyonu, İHD, Halkların 
Köprüsü Derneği, Hak İnisiyatifi, 
Hepimiz Göçmeniz Irkçılığa Hayır 
Platformu, Fideder, Mülteci med-
yası, Uluslararası Af Örgütü, DSİP, 
EMEP, HDP, TİP) orada kalabalık bir 
katılım sağlaması çok önemli. 

Bu dava pek çok ırkçı saldırının sa-
dece bir tanesi ama sanığın olduğu 
ve davanın açıldığı bir dava olması 
açısından önemli. Yine avukatların 
duruşma sırasında söylediği gibi, 
bu dava sadece Kemal Korukmaz’ın 
yargılanması ile sonuçlanmamalı. 

O dönemi hatırlarsak tam da Hrant 
Dink’i öldürüldüğü döneme benze-
yen bir ırkçı propagandanın her gün 
sosyal medyada yaygınlaştırıldığı, 
siyasetçilerin her ağızlarını açtık-
larında “her şeyin sorumlusu Su-
riyeliler” söylemini tekrarladıkları 
günlerdi.

Altındağ linç olaylarından sonra 
Naif Elnaif’in öldürülmesinden 
önce olan bir olay. Bu 3 olayın aynı 
dönemde olması tesadüf değil, ya-
ratılan ırkçı havanın sonuçları. Bu 

yüzden 3 Suriyeli işçinin öldürülme-
si ırkçı bir cinayet olarak kabul edil-
meli, Korukmaz’ı bu suçu işlemeye 
teşvik eden, bu ırkçı ortamı yaratan 
siyasetçiler de yargılanmalı. 

Tanıkların ifadesinde Korukmaz 
için “Suriyelileri sevmezdi, Türki-
ye’nin Suriyelilerden temizlenmesi 
gerektiğini söylerdi” dediler. Bu 
ifadeler pek çok sosyal medya he-
sabında karşılaştığımız söylemler. 
Tüm bu ifadeler için soruşturmalar 
biran önce başlatılmalı. Bu masum 
olduğu iddia edilen ifadeler prati-
ğe geçtiğinde insanlar katlediliyor 
bunu sürekli hatırlatmak gerek.

Suriyeli işçilerin katilinin ve onu 
teşvik edenlerin yargılanması için 
tüm ırkçılık karşıtlarını bu konuda 
duyarlı olmaya, bu davayı sürekli 
gündemde tutmaya ve 14 Haziran’da 
duruşma salonunda bulunmaya da-
vet ediyoruz. 

Hepimiz Göçmeniz, 
Irkçılığa Hayır platformu

3 SURİYELİ İŞÇİNİN KATLEDİLMESİ 
IRKÇI BİR CİNAYETTİR

Duruşma çıkışı yapılan 
basın açıklaması.

5 MART’TA MEYDANDAKİ ÖFKE
5 Mart Pazar günü, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü öncesinde kadınlar ve 
LGBTİ+’lar Kadıköy-Beşiktaş iskelesi önünde toplandık. Kadınların adalet, öz-
gürlük, eşitlik gibi hak talepleri için toplandığı alandaki polis sayısı, bariyerler, 
TOMA’larla Kadıköy’ün doldurulmuş olması sokağa çıkılmasından duyulan 
korkuyu ifşa eder nitelikte. 8 Mart öncesinde gerçekleştirilen bu buluşma, 8 
Mart’taki polisin olası tavrının da sinyalini veriyor.

Gerek kadın cinayetlerinin önlenmesindeki yetersizlik, gerek katillerin yeterli 
cezayı almaması, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, cinsiyet eşitliği talebine 
karşılık yetersiz kalan politikalar, kadın hayatının önüne ailenin öne çıkarıl-
maya çalışılması, LGBTİ+’ların ötekileştirilmesi, katledilmesi, şiddetin ve nef-
retin devlet eliyle de yayılması ile biriken bir öfke söz konusuydu. Bu öfke, 
depremzedelere ulaşılması ve yardım gönderilmesi konusundaki yetersizlikler, 
ihmalkarlıklar, halkın taleplerinin duymazdan gelinmesi ve onun yerine dev-
let-millet-beka vurgularının yapılması, deprem bölgesindeki kadınların hijyen 
probleminin çözülmemesi, erkekler tarafından uğradıkları şiddet ve çocukların 
maruz kaldığı istismar haberleri ile katlanarak arttı. 

Atılan sloganlar sebebiyle polisin uyarı yapmaya başlaması da yine aynı büyük 
öfkeyle ve sloganlarla bastırıldı, baskıya karşı birlikte ses çıkarıldı. Kadınların 

cesaretinin sadece sloganlardan ibaret olmadığını görmek gerek. Kadınlar ger-
çek anlamda birbirlerine sahip çıkıyorlar ve bir kişi daha eksilmeye tahammülü 
olmadıklarını fiili olarak gösteriyorlar. 

İstanbul’daki kadınlara her sokak başına konuşlandırılan pek çok polis aracılı-
ğıyla gözdağı verilirken, Ankara’daki kadınlar abluka altına alınarak gözaltına 
alındı.

Öfkenin yanı sıra dayanışmanın da oldukça yüksek olduğu bir 5 Mart oldu. 
İran’da Mahsa Amini’nin katledilmesi sonrasında başlayan kitlesel eylemler ve 
grevlerde mücadele eden kadınlardan, yine İran’da zehirlenen kız çocuklarına, 
Suriye’deki depremzede kadınlardan, cezaevindeki kadınlara kadar pek çok 
kadın mücadele içerisinde anıldı, destek mesajı verildi. 

Hükümetin ve devletin, bizleri hiçe sayışı, günden güne alım gücümüzün gide-
rek düştüğü ve fakirleştiğimiz, özgürlüklerimizin yok edildiği, baskılandığımız, 
seslerimizin kısılmaya çalışıldığı tüm politikalar ifşa edildi. Tam olarak bu cesa-
ret görmek istemedikleri ve baskılamaya çalıştıkları atmosfer.

Bu baskı atmosferinin yok edilmesi, kaybettiğimiz demokratik atmosfere 
yeniden ulaşmak bizim elimizde. Yürümemiz gereken çok yol, kat etmemiz 
gereken çok engel var, fakat bizler birlikte tüm bunların üstesinden gelebile-
ceğimizi biliyoruz. 
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

FARUK SEVİM

6 Şubat depreminde on binlerce insan öldü, 
yüz binden fazla insan yaralandı. Bu felakete 
neden olanlara baktığımızda karşımıza başta 
inşaat firmalarının sahipleri olmak üzere pat-
ronlar çıkıyor. 

Felaketin bir diğer sorumlusu da; inşaatlara 
izin veren, gerekli denetimleri yapmayan, 
milyarlarca lira krediyi patronlara akıtan, on-
ların bir dediğini iki etmeyen, patron dostu 
iktidarlar. 

Aynı iktidar, deprem sonrası acil kurtarma ça-
lışmaları için elindeki en temel imkânları bile 
2 gün bölgeye gönderemedi, AFAD gidemedi, 
askerler gidemedi. 

İktidarın sorumluluğu elbette sadece deprem 
sonrası yapamadıkları ile sınırlı değil. Dep-
rem öncesinde de bir yandan denetim yetki-
lerini özel firmalara devretti, bir yandan imar 
değişiklikleri, imar afları ile her türlü rantiye-
ciliğe destek oldu. 

Bütün bunlar patronların çıkarlarını koru-
mak, onların daha fazla kâr etmelerini sağla-
mak için yapıldı. 

Patronların çıkarları depremden sonra da 
korunmaya devam ediyor. Yaptıkları binalar 
yıkılan, binlerce insanın ölümünden sorum-
lu müteahhitlere yeni binaları yapmaları için 
ihaleler veriliyor.

Bu müteahhitler depremden hemen sonra el-
lerindeki binlerce iş makinasını hayat kurtar-
mak için acilen bölgeye göndermemişlerdi, 
ama deprem yıkıntılarının temizlenmesi için 
bölgeye koşarak geldiler. Şimdi binlerce iş 
makinası elbette parası karşılığında hafriyat 
taşıyor, yakında yeni evlerin inşaatını da bu 
firmalar üstlenecek.

Hâlbuki maden işçileri, belediye işçileri, 
nükleer santral işçileri ve daha pek çok işçi 
deprem sabahından itibaren bölgeye geldiler, 
insanların hayatlarını kurtarmak için bütün 
imkânsızlıklara, araç gereç olmamasına rağ-
men canla başla çalıştılar. 

Sağlık emekçileri, doktorlar hemen gönül-
lü olarak bölgeye gitmeye çalıştılar. Sağlık 
Bakanlığının işi ağırdan almasına, TTB’den 
gelen yardım önerilerine kulak tıkamasına 
rağmen bölgeye gittiler, insanlara tıbbi des-
tek vermeye çalıştılar. Eczacılar bölgede ilaç 
çadırları kurdular ki çadırlarını Kızılay paray-
la satmıştı, bu koşullarda destek oldular.

Bütün fabrikalarda işçiler kendi aralarında 
topladıkları yardımları kamyonlarla bölgeye 
ulaştırdılar. Yine fabrikalarda işçiler deprem-
zedelere destek olmak için nöbet sistemi ile 
bölgeye ekipler gönderdiler. Özellikle sendi-
kalı işyerleri depremzedelere destek konu-
sunda önemli katkılar sağladılar. 

Deprem şunu gösterdi, işçi sınıfı büyük bir 
güç, hepimizin can güvenliği için kendimizi 
emanet edebileceğimiz en önemli güç. Yapı-
lan anketlerde depremde en çok güvenilen 
kesim maden işçileri olmuş.

İşçi sınıfının sendikal örgütlenmesinin önemi 
de depremle birlikte bir kez daha ortaya çık-
tı. İşçi sınıfı sendikal örgütlülüğü sayesinde 
çok daha etkili olabiliyor. En sarı sendika bile 
depremde dayanışma konusunda bir adım 
attı, yardım topladı, yardım toplayanlara des-
tek oldu. 

Sendikaların, işçilerin taban örgütlenmeleri-
nin kurulması ve yaygınlaştırılması için çalış-
malıyız. İşçi sınıfının felaketlere karşı hazır-
lanmasında en etkili yöntem bu.

NURAN YÜCE

Kuraklığın depremi bile aratacağını 
söylemek hepimize çok ağır gelecek-
tir. Yaşadığımız deprem felaketinden 
ve de cinayetinden daha kötüsünün 
olabileceğini duymak bile istemeyiz. 
Oysa deprem meselesinde de yıllar-
dan beri bilim insanlarının çok net 
uyarıları ve öngörüleri vardı. Türki-
ye’de hangi fay hatlarının aktif oldu-
ğu, bunların kaç şiddetinde deprem-
lere yol açacağı ve hangi bölgelerin 
etkileneceğine ilişkin sayısız rapor 
yayınladılar. Sonuç, beklenen doğal 
afetler gerçekleşti, bu uyarıları dik-
kate almayan hükümet asrın felake-
tinin asrın cinayetine dönüşmesine 
yol açtı. 

Meteorolojik ve tarımsal kuralık

Bilim insanları tarafından iklim krizi 
bağlamında aynı uyarılar yapılmak-
ta. İklim krizinden en fazla etkile-
necek Türkiye için yapılan uyarılar 
arasında da kuraklık yer almakta. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 
(MGM) hazırladığı üç ve altı aylık, bir 
yıllık ve geriye doğru giden kuraklık 
haritalarından anlaşılan dönemsel 
bir kuraklık yaşanmadığı bunun bir 
eğilim haline geldiği. 

Son üç ve altı aylık kuraklık harita-
larını yorumlayan bilim insanları şu 
an ciddi bir meteorolojik kuraklığın 
içinde olduğumuzu ifade ediyorlar. 
Bir bölgenin üç ay boyunca yağış 
almaması ya da az yağış alması ile 
başlayan meteorolojik kuraklık altı 
ay ve sonrasında toprağın neminin 
azalması ile birlikte tarımsal kurak-
lığa dönüşüyor. Yağışların bir yıldan 
daha uzun süre gerçekleşmemesi ile 
de akarsuların debisinde, barajların 
doluluk oranlarında düşüşler, gölle-
rin kuruması, yer altı su varlıklarının 
azalması olarak tanımlanan hidrolo-
jik kuraklığa dönüşüyor.

Sonbahar yağışlarında azalma

MGM’nin verilerine göre: Türkiye 
geneli sonbahar mevsimi yağış nor-
mali (1991-2020 ortalaması) 132,7 mi-
limetreyken 2021'de 105,6 milimetre, 
2022'de ise 96,3 milimetre olarak ger-
çekleşmiş. Yani sonbahar yağışları 
(1991-2020 ortalaması) normale kıyas-
la yüzde 27, 2021'in aynı mevsimine 
kıyasla da yüzde 9 azalmış. 2022'de 
normaline göre en fazla azalma ise 
yüzde 54 ile Marmara Bölgesi'nde ol-
muş. Sonbahar yağışları son 40 yıllık 
süreçte en düşük seviyede gerçekleş-
miş. Boğaziçi Üniversitesi İklim De-
ğişikliği ve Politikaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş tüm bu 
verileri yorumlarken bu kuraklığın 
dönemsel olmadığı, Türkiye’nin batı 
ve güney yarısında 1970’lerden baş-
layan bir azalma eğilimi olduğunu 
belirtiyor  ve hemen devamında “Son 
üç yılı düşündüğümüzde toprak ne-
mini ve terleme-buharlaşmayı dik-
kate aldığımızda Türkiye’de yeniden 
Marmara Denizi’nin çevresinde, İç 
Anadolu’nun neredeyse tamamında, 
Orta ve Doğu Akdeniz’de, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir 
bölümünde tarımsal kuraklığın etkili 
olduğunu söylemek mümkün” diyor. 

Hatay’ın su ihtiyacı acildir

Gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamak 
için, ürünleri sulamak için suyun 
olmadığı bir hayatın zorluklarını bu-
günden gözümüzde canlandırmak 
zor olabilir fakat depremden etkile-
nenler şu an bizzat bu zorlukları ya-
şıyorlar. Hatay’dan en son yükselen 
çığlıklar içme ve temizlik için bölgeye 
su gönderilmesi içindi. Yine STK’lar, 
sendikalar, odalar, vatandaşlar se-
ferber oldu ve Hatay’a su gönderildi. 
Depremde ölmek bir kader olmadı-
ğı gibi kuraklık da kaderimiz değil. 
Bahsettiğimiz kuraklık uyarıları ne 
yerel ne de kısa süreli bir tehdit. Bu 
tehdidin oluşmasına neden olan tüm 
politikalara; iklimi değiştiren fosil 
yakıtlara dayalı kapitalist sisteme, 
fosil yakıt şirketlerine; su varlıkları-
nı kirleten, kullanan, doğayı yıkıma 
uğratan maden ve taş ocaklarına;  
ormanları, sulak alanları, şehirleri 
betona boğan, rant kapısı gören ve 
hayatlarımızı hiçe sayan hükümet 
politikalarına karşı bir mücadeleyi 
zorunlu kılıyor.

KURAKLIK ARTIYORHER TÜRLÜ FELAKETLE 
MÜCADELEDE 
İŞÇİ SINIFININ ROLÜ

Maden işçileri yüzlerce 
hayat kurtardı.

Kuraklıkla 
boğuşan Konya.


