
Haftalık Gündem (15 Şubat 2023) | Sayfa 1

2023
15 Şubat HAFTALIK GÜNDEM

Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyük-
lüğündeki depremlerin onuncu gününde AKP yönetiminin 
karnesi kesin olarak ortaya çıktı.
Deprem felaketi karşısında halk büyük bir seferberlik baş-
lattı. Türkiye halkı deprem bölgesindeki halkın yardımına 
koştu. Devlet kurumları, belediyeler olağanüstü bir çaba 
gösterdi. AFAD personeli ve gönüllüleri, Mehmetçik, emni-
yet ve jandarma fedakârca çalıştı.
Ama AKP yönetimi büyük bir beceriksizlikle koordinasyonu 
sağlayamadı ve devlet gücünü halkın hizmetine sunamadı. 
Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birine Türkiye 
tarihinin en beceriksiz, en vurguncu, en gerici iktidarının 
yönetiminde yakalanmamız felaketin boyutlarını ve insan 
kaybını katladı. 
Beceriksizliğini örtmeye çalışan AKP yönetimi, depremin 
yarattığı sonuçları ortadan kaldırmak için afetler yasası 
ve il kanunundaki neredeyse sınırsız yetkileri elinde oldu-
ğu hâlde depremden etkilenen bölgelerde OHAL ilan etti. 
Elinde sınırsız yetkiler varken hiçbir işi doğru düzgün ya-
pamayan iktidar bir de depreme müdahalede hiçbir işe 
yaramayacak OHAL yetkilerini eline almış oluyor. Buradan 
hareketle OHAL’in amacının muhalefeti sindirmek olduğu-
nu söyleyelim. 
AKP yönetimi de sorunlar olduğunu kabul eden açıklama-
larla özeleştiri yapmak zorunda kaldı. Erdoğan “Geç geldik, 
hatalar oldu ama şu an her yere gidiyoruz. Her şeyi yapa-
cağız” diye konuştu. İktidar, yapılan eleştirileri yumuşata-
bilmek, beceriksizliklerini örtebilmek için hamleler yapıyor. 
Daha önce depremden etkilenen her aileye 10 bin, taşınmak 
isteyen ailelere 15 bin, kira yardımı olarak ev sahiplerine 5 
bin, kiracılara 2 bin TL yardımı açıklamıştı. Deprem gibi bir 
felaket karşısında bile, kira yardımı yapılırken ev sahibi-ki-
racı ayrımı yapılması tepkilere neden oluyor.
Yeni açıklamalara göre depremde ferdini kaybeden her aile-
ye 100 bin TL ödeme yapılacak. Ödemenin hayatını kaybe-
den her fert için ayrı mı yapılacağı yoksa depremde fertlerini 
kaybeden aile başına mı yapılacağı belirsiz kaldı. İktidarın 
hayatını kaybedenlerle ilgili bir çeşit tazminat ödemesi kök-
lü, sistemli, yaraları kapatmak üzere yapılan bir destekten 

çok feodal dönemden kalma, hayatlarını kaybedenler için 
yapılan ödemelerle uzlaşmayı sağlama adımı gibi duruyor. 
Erdoğan yaptığı açıklamalarda tekrar tekrar bir yıl içinde 
herkese evini teslim edeceklerini de söylüyor. Zemin etüt 
çalışmalarının başladığı, demir üreticileri birliği ile sabit fi-
yat pazarlığı yapmaya başladıkları yönünde haberler geli-
yor. Fakat bu kadar karmaşanın içinde bu kadar beceriksiz 
bir yönetimin konut sorunlarını bu hızda çözmesi ne kadar 
olası, kim bilir. 
Maddi olarak zor duruma düşen iktidar para bulmak için 
sermayenin kârlarına, şimdilik çok sınırlı ve sembolik de 
olsa el atmak zorunda kalıyor. Erdoğan 15 Şubattaki konuş-
masında “Bankacılar birliği, bankacılık sektörünün bir yıllık 
kârlarından 50 milyar TL’yi, tamamı deprem bölgelerinde 
kullanılmak üzere hazineye bağışladı. 14 Şubat itibarıyla 
para hazineye aktarıldı” dedi. Bu paranın gönüllü bağıştan 
çok iktidarın “ricası ile” yapıldığı besbelli. 
Bankalar 2022 yılında yüzde 366,4 oranında toplamda 433,5 
milyar TL kâr etmişti. Şimdi bu paranın yaklaşık yüzde 11’i 
deprem için hazineye aktarılıyor. Bir yandan sermayenin 
kârına el atan AKP yönetimi, diğer yandan BES ile İstanbul 
Borsasında düşen hisseleri satın alarak burjuvaziye destek 
olmaya da devam ediyor. 
Ulusal demokratik güçler, halkçı ekonomiden yana olanlar 
her zaman sermaye sahiplerine, dolar milyarderlerine mil-
yonerlerine servet vergisi getirilmesini, elde edilen paranın 
kamu sektörü öncülüğünde yapılacak üretim ve istihdam 
seferberliği için kullanılması gerektiğini savunuyordu. Er-
doğan böyle büyük bir felakette dahi servet vergisi gibi bir 
yolu uygulamaktan hâlâ çok uzak. Ama yine de sermayenin 
kârına ilk defa bu kadar açık olarak el atılması olumlu bir 
gelişmedir. Halkın hiçbir emir, çağrı beklemeden başlattığı 
büyük seferberliğe sermayenin sistemli ve zorunlu katılımı 
sağlanmalıdır. 
Türkiye halkı nice büyük felaketleri atlattığı gibi bunu da 
atlatacaktır. Halkın seferberliği bunun en somut gösterge-
sidir. Nazım’ın sözleriyle “her millet gibi büyük Türk milleti” 
ayağa kalkmasını, felaketlere dayanıklı şehirler ve bir ülke 
kurmasını bilecektir. Bunun ilk adımı felaket öncesinde ve 
sırasında seyirci kalanlarla hesaplaşmak olacaktır.

“HALKIZ BİZ YENİDEN DOĞARIZ ÖLÜMLERDE”
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Türkiye halkını tarihimizin en büyük 
felaketlerinden birinin ağır sonuç-
larının altında bırakan iktidar, şimdi 
halkın öfkesinin ağır sonuçlarından 
korkuyor. Önce Bülent Arınç sahneye 
girerek twitterda uzun bir açıklama 
yayınladı. “Anayasalar kutsal kitap 
değildir. Hükümleri değişebilir. Bu 
ortamda nasıl seçimler yapılsın. Hiç 
olmazsa Kasıma kadar ertelensin se-
çimler” dedi. Bu istek Anayasaya aykı-
rı. Seçimler ancak savaş durumunda 
Meclis kararıyla birer yıl süreyle erte-
lenebilir. 

Bülent Arınç’tan sonra Reuters Ajan-
sına demeç veren adı açıklanmayan 
iki üst düzey iktidar yöneticisi “Şimdi 
bu bölgede halk bir sorumlu arıyor. O 
sorumlu da tabii yönetim olacaktır. 
(Durumun farkındalar yani) Dolayısıy-
la seçim bu anda olursa bu haksızlık 
olur. En azından Kasıma ertelensin” 
diyor. Muhabir Anayasanın buna uy-
gun olmadığını anımsatınca “Tamam 
uygun değil. Ama partiler bir araya 
gelirse, Anayasa değişikliği yaparlar-
sa olabilir” demişler. 

Kılıçdaroğlu hemen açıklama yaparak 
“Asla böyle bir şey olamaz. Anayasa 
ortada. Anayasaya uyacaksın. Bu 
halk sana 20 yıl her türlü yetkiyi ver-
di. Elinde her türlü olanak vardı. Sen 
her şeyin tersini yaptın. Ek süre veri-
lemez. Seçimi zamanında yap” diye 

itiraz etti. Diğer partiler bu kadar net 
itiraz etmedi. Her türlü pazarlıkların 
hızlanacağını varsayabiliriz. Ama bu 
kadar kaybetmeye yakın bir yöneti-
min elinde diğer partileri ikna etmek 
için çok az şey olduğunu düşünmek 
gerekir. 

Depremden önce gayriresmî şekilde 
14 Mayıs olarak ilan edilen seçim tari-
hi depremden sonra Erdoğan’ın işine 
gelmiyor. Zaten bu karar da, bir sürü 
açıdan yasalar ve Anayasaya aykırıy-
dı. Seçimleri vaktinde yapsa bu sefer 
de adaylık tartışması hızlanacak. Er-
teleme yolu da kapalı. Oysa Erdoğan 
hiç olmazsa yüksek oranda oy aldığı 
bu 10 ildeki seçmeni “işleri düzgün 
yaptım” diyerek ikna etmek için ek sü-
reye gerek duyuyor. Daha önce halkı 
sürüklediği ekonomik krizin sonuçla-
rından korkarak seçimleri öne alma-
ya çalışan Erdoğan, şimdi depremin 
sonuçlarından korkarak seçimleri 
ertelemeyi düşünüyor. Ama ertelese 
de istediklerine ulaşabilir mi o da belli 
değil. 1999 depreminde de yıpranan 
iktidar üç yıl sonra seçime girmiş-
ti. Ama bu sırada aynı zamanda İMF 
reçetesini uygulamış, neoliberal poli-
tikalarla emekçileri yoksullaştırmıştı. 

AKP'nin kaybetme korkusuna bakın-
ca, insanın aklına Nazım Hikmet’in 
ünlü dizeleri geliyor “Hiçbir korkuya 
benzemez / halkını satanın korkusu.”

DAĞLARI SARAN KORKU
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AHBAPLAR VE DESPOTLAR
Haluk Levent’in öncülüğünde ku-
rulan yardımlaşma derneği Ahbap, 
iktidarın vurguncu politikalarının 
yarattığı ortamda yardımlaşma te-
melli, dayanışma temelli hareket 
etmek isteyenlerin ortak adresi 
olmaya başladı. Deprem felaketin-
den hemen sonra da halk seferber-
liğinin önemli bir ayağı olarak öne 
çıktı. Öyle ki iktidarın “zorunlu/gö-
nüllü” bağış kampanyasında, şirket-
lerin de yardım yapmaya zorlandığı 
koşullarda yaklaşık 8,1 milyar TL 
bağış toplanırken, hiçbir şirketten 
bağış kabul etmeyeceklerini duyu-
ran Ahbap’ın kampanyasına sade 
yurttaşlar ceplerinden yaklaşık 2 
milyar TL bağış yaptı. 

Ahbap’ın kampanyasına gösterilen 
halk ilgisi AKP-MHP iktidarı açı-
sından halkın öfkesinin diyalektik 
sonuçlarının ön işaretleri olarak al-
gılanmış olmalı ki önce yandaş yo-
rumcu/gazetecileri, sonra açık açık 
ve ağır bir şekilde Bahçeli, Haluk 
Levent ve Ahbap’ı hedef gösterdi. 
Oysa Haluk Levent başından beri 
iktidara karşı çok ılımlı, dostane bir 
dil geliştirerek; sahada bakanlar ve 
milletvekilleri ile sürekli görüşerek; 
bu bağlamda siyasetten uzak duran 
bir çizgi izlemeye çalıştı. Her zaman 
AFAD’ı da övdü. Hiçbir kurum ara-
sında ayrım yapmadığını vurguladı. 
Ama buna rağmen Bahçeli’nin ve ik-
tidar medyasının saldırısından ken-
dini koruyamadı. Haluk Levent yine 
de sakin, iktidarla rekabetten çok 
bütün kurumlarla işbirliği yapmaya 
çalışan bir yol izlemeye çalışıyor.

SERBEST PİYASANIN İNSAFI
Kapitalizmin, neoliberalizmin, serbest piyasanın nasıl in-
sanlık dışı, acımasız, vahşi bir sistem olduğu kendini en 
çok kriz ve afet durumlarında gösterir. Depremden bu yana 
geçen sürede yaşananlar, serbest piyasa anlayışının nasıl 
halk düşmanı bir mantıkla davrandığını gösteriyor. 

Halk kimseden bir çağrı veya emir beklemeden ilk andan iti-
baren deprem bölgesindeki halkla dayanışma seferberliği 
başlattı. Elinde avucunda ne varsa yardım kampanyalarıyla 
deprem bölgesindeki halkla bölüştü. Evinin, ikinci evinin, 
yazlığının kapısını deprem bölgesinden tahliye edilen in-
sanlara açtı. Bu anlattıklarımız işin bir yanı. Ama diğer ta-
rafta sermayenin emrindeki serbest piyasa mantığı, kapita-
listlerin, sermayedarların insafsız kâr arzusu var. Depremin 
ilk günü, sermayeye dokunmamak için adeta yemin etmiş 
olan iktidarın kapatmayı akıl edemediği İstanbul Borsasın-
da inşaat ve inşaat malzemesi üreten şirketlerin hisseleri-
nin hızla yükselmesi hepimizin akıllarında. Yükseliş depre-
min üçüncü günü borsanın kapatılmasıyla durdu.

Borsadaki insafsızlığın bir başka boyutu da konut kiraların-
da yaşanıyor. Bir taraftan insanlar evini, odasını, yazlığını 
ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerinden tahliye edilenle-
re açıyor, diğer taraftan kiralar görülmedik oranda artıyor. 
İşte serbest piyasanın sihirli arz talep dengesi. AKP yöne-
timinin iş bilmezliği sürüyor. Halkı büyük deprem felaketi 
karşısında nasıl yalnız bıraktıysa şimdi de serbest piyasa 
mantığının, neoliberal vurgunculuğun karşısında da yalnız 
bırakıyor. Oysa çok etkili çözümler yaratmak olası. Sadece 
sermayenin kârına el uzatmak, rant kapılarını hiç olmazsa 
geçici olarak kapatmak yeter. 
Büyük müteahhitlerin elinde çoğu İstanbul’da olmak üzere 
satılamamış yaklaşık bir buçuk milyon boş konut var. Bu ko-
nutlar geçici olarak kullanılabilir. Devletin elindeki tatil köy-
leri, lojmanlar, misafirhaneler açılabilir. Bu adımlar atıldığın-
da halkın yürüttüğü boş konutları depremden kurtulanlara 
açma kampanyası daha da sistemli bir hâlde ele alınabilir. 
Ve acilen kiralara üst sınır getirilebilir. İktidarın elinde bütün 
bunları yapacak yasal yetkiler de, teknik olanaklar da var. 
Depremden kurtulan halkın bir de serbest piyasanın insaf-
sız sömürüsüne terk edilmesini kabul etmeyelim.
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ÜNİVERSİTELER KAPATILAMAZ
AKP yönetimi deprem bölgesinden 
tahliye edilen halkın konut sorununu 
acilen çözme bahanesiyle yukarıda 
saydığımız hiçbir adımı atmadan üni-
versiteleri kapatmaya, uzaktan eğitime 
geçmeye karar verdi. KYK yurtlarını 
depremzedeler için kullanacaklarını 
duyurdular. Eldeki yurtların öğrenci-
lerin bile gereksinimini karşılamaktan 
uzak olduğu, son derece sınırlı bir ka-
pasitesi olduğu biliniyorken ve çok 
daha köklü sağlıklı çözümler varken 
üniversitelerin kapatılması kararı yan-
lıştır. Pandemi günlerinde öğrenciler 
uzaktan eğitimin nasıl sığ, kupkuru 
bir eğitim olduğunu, fırsat eşitsizlik-
lerini nasıl körüklediğini zaten yaşa-
dılar. Eğitimdeki kaybımız ulus olarak 
hepimiz için de yara oldu. İktidarın bu 
kararı alırken üniversitelilerin yan yana 
gelerek bir muhalefet odağı olmasını 
önlemeye çalıştığı da düşünülebilir. 
Nereden bakarsak bakalım Türkiye için 
büyük bir kayıp olacaktır.

DOLAYLI MAĞDURLAR
1999 depreminin yarattığı ortamda 
o günkü iktidar “mezarda emeklilik” 
denilen düzenlemeyi meclisten ge-
çirmişti. Depremin öncesinde büyük 
mitingler ve grevlerle düzenlemenin 
geçmesini önleyen işçi sınıfı ve sen-
dikalar depremin yarattığı ortamda 
hareketsiz kalmışlardı. Yıllar içinde 
yasanın sonuçlarına karşı mücade-
le eden emekçiler, EYT hareketi ile 
gündemi tekrar belirlemeye başla-
mış, Erdoğan da Şubat ayında dü-
zenlemenin yapılacağı ve 1999’dan 
önce işe başlayan herkesin yaşa ta-
kılmadan emekli olacaklarını ilan et-
mişti. Fakat EYT düzenlemesinden 
hâlâ ses yok. 

Bu arada birçok konuda yeni aflar 
çıkararak halka şirin gözükmeye ça-
lışan AKP yönetimi bu alanlarda da 
sessiz. Aflardan birisi imar affı ola-
caktı. Onu tamamen iptal edecekle-
rini varsayabiliriz. 

DENİZ BAYKAL VEFAT ETTİ
Deniz Baykal vefat etti. Baykal, siyasi olarak ağır eleştirileri hak 
eden, hataları olan bir liderdi. CHP’nin başında iken laiklik mü-
cadelesi verdiği zamanda Erdoğan’ın önünü açması, AKP ikti-
darının sağlamlaşmasına yol açması herkesin aklında. Diğer 
yandan 12 Eylül rejiminden çıkışta işçi haklarının geliştirilmesi, 
DİSK’in tekrar açılmasına yönelik etkili çabaları da akıllarda. 
Ama Baykal esas olarak 1 Mart Tezkeresine hayır oyu verilme-
sindeki yurtsever mücadelesi ile tarihe geçecektir. O dönem 
CHP’nin bütününün, ilericilerin, savaş karşıtlarının etkili şekilde 
birleşmesini sağlaması, AKP cephesinden bile hayır oylarının 
koparılmasını sağlamıştı.
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NATO’DAN İTİRAF
Genel Sekreter Stoltenberg NATO ülkeleri-
nin savunmaya ayırdıkları payların artırıl-
ması gerektiği çağrısını yaparken malumun 
ilamı niteliğinde konuşma yaptı. 13 Şubat-
ta yaptığı basın açıklamasında, övünürken 
suçunu itiraf eden mafya patronları gibi 
“Aslında Ukrayna’da savaş 2014’ten beri 
sürüyor. Biz 2014’te ilk tedbirlerimizi aldık. 
Özel Acil Müdahale Gücü oluşturduk. Uk-
rayna ordusunu her yıl hazırladık. Ukray-
na’da savaş 2014’te başladı” dedi. Ulusal 
demokratik güçlerin, ilericilerin, Rusya’nın, 
antiemperyalist cephedeki ülkelerin zaten 
anlattığı gerçekleri itiraf etmiş oldular. 

Bir başka itiraf da Polonya’dan geldi. Polon-
ya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Mosko-
va Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi 
MGIMO mezunu bütün memurları işten at-
tıklarını açıkladı.

SURİYE AMBARGOSU
Amerika deprem nedeniyle Suriye 
ambargosunu altı ay süreyle askıya 
aldığını söyledi. Ama Rusya basını 
Amerika’nın el altından ambargo-
yu fiili olarak sürdürdüğünü yazı-
yor. Amerikalı yetkililer “Yardımları 
İdlib’e ya da SDG bölgesine yapın. 
Merkezi hükûmete yapmayın” di-
yormuş. Türkiye Suriye sınırında bu 
bölgelere yardımların geçmesi için 
iki sınır kapısı açtı. 

Suriye’ye antiemperyalist cephede 
bulunan yakın ülkeler ve Arap ülke-
lerinin tamamı yardım gönderiyor. 
Lübnan ise ambargoyu aşmak is-
teyen ülkelere, yardımları kendi li-
manlarına indirme çağrısı yapmıştı. 
Lübnan’dan açılan yardım koridoru 
işliyor.

LULA ABD’DE
Amerika’ya resmî ziyaret gerçekleştiren 
Brezilya Devlet Başkanı Lula, Biden ile or-
tak basın toplantısı yaptı. Görünüşe ba-
kılırsa araları çok iyi. Biden Lula’nın da 
kendisi gibi bir darbe girişimini atlattığını 
söyleyerek Brezilya demokrasisini övdü. 
Birlikte Trump’a yönelik ağır eleştirilerde 
bulundular. 

BOLİVYA
Bolivya ve Rusya aralarındaki tica-
rette yerel para birimlerini kullan-
ma konusunda anlaşmaya vardılar. 
Dünyada yerel para birimleri ile ti-
caret yapma eğilimi giderek artıyor. 
Rusya borsasında Türk Lirası ile ya-
pılan işlemler de artıyor. 


