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Türkiye?deki mülteci sorunu
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Be?inci Enternasyonal ?çin Birlik
Alevilerin mülteci kamp?na kar?? protestolar?na nas?l bir tepki göstermeli?

Türkiye?nin güneyinde bulunan Mara?´?n küçük köyleri aras?nda bulunan tar?m arazilerine 30 bin Suriyeli için
mülteci kamp?n?n kurulmas? planlan?yor.
Ancak Mara? çok ac?kl? bir tarihe sahip. Seksenlerde alevilere kar?? gerçekle?tirilen
islamc? ve fa?ist katliamlarda çok say?da insan hayat?n? kaybetti. Bu ve bunun gibi
katliamlar özellikle bu sürece yak?ndan ?ahit olan nesillerde travmatik bir etki yaratt?.
Geçti?imiz aylarda bu kamplara kar?? bir hareket olu?maya ba?lad?. ?slamc?l??a ve dini bask?lara kar??
olu?an bu hareket, 12 Alevi kurumunun May?s ay?nda Türkiye genelinde yapt??? protesto ça?r?lar?na
verilen yan?tlarla güçlendi. Bu protestolara solcular?n kimisinin destek vermesi kimisininde pasif kalmas?
gözlere çarpt?.

Bu hareket politik aç?dan nas?l de?erlendirilmelidir? Suriyeliler ile gelen islamla?mayla ilgili bir protesto
ortaya ç?k?yor ama Mara??ta AKP?nin oyu çok yüksek. Peki Mara??ta bugüne kadar Türkiye?nin
?slamla?mas?n? sa?layan AKP?ye kar?? etkin bir politika örülebilmi? miydi? Yoksa bu hareket Türkiye?nin
PEG?DA1?s? m? olacak? Bu soruya basit bir cevap verilemez. Öncelikle kamp?n yap?s?na ve siyasal içyüzün
bakmam?z gerekir.
Kamp?n nüfusu neredeyse Artvin gibi küçük ?ehirlerle k?yaslanacak boyutta. Kamp alan? ve giri? ç?k??lar?
daha iyi kontrol alt?nda tutabilmek için bir k??laya benzeyen, dikenli tellerle ve gözetleme kuleleriyle
ku?at?lm?? bir yap? haline getirilecek.
CHP taraf?ndan olu?turulan bir heyet, daha önce gitmek istedi?i bir AFAD(Afet ve Acil Durum Yönetimi
Ba?kanl???) kamp?na hiçbir gerekçe gösterilmeksizin al?nmad?. Kamplara sadece Anadolu Ajans?
muhabirleri ve AKP'lli bürokratlar girebildi. Mara??ta yap?lan kampa da ku?kusuz gazetecilerin, insan
haklar? örgütlerinin ve muhalefet partileri CHP, MHP veya HDP?nin girmesine izin verilmeyecek. AKP?nin
mültecilerin her türlü ihtiyaçlar?ndan sorumlu olmas?ndan dolay? hükümete kar?? büyük bir ba??ml?l???
olu?acakt?r. Bu ba??ml?l?k hali nedeniyle Erdo?an?a kar?? olan mültecilerin Kürt ve Alevi direni?ine
kat?lmalar? veya bir Anti-AKP muhalefet hareketinin içinde bulunmalar? ?u an oldukça olanaks?z gözüküyor.
Kamplar?n durumu belirsiz olsa da, orada ya?amalar? beklenen 30 bin ki?inin ve özellikle kad?nlar?n çok
sert ?artlar alt?nda ya?ayacaklar? ortadad?r. Ba?bakanl??a ba?l? AFAD kurumunun bu ko?ullarda ç?karc?
davranaca?? çok aç?k. Giri? yasa?? mevcutken mültecilerin hayat ?artlar? nas?l kontrol edilecek?
Alevi köylülere göre, bu bölgeye cihatç?lar yerle?tirilecek ve yeni I??D hücreleri yeti?tirilmi? olacak. Mülteciler
kadar Türk hükümetine ba??ml? olsalar da ?u an için hiç bir siyasi haklar? bulunmuyor. Ve bu insanlar
misafirperverli?i de?il esir kamplar?n? görüyorlar. Ancak Aleviler sadece AKP?ye oy verirler diye de?il onlar

için tekrar fiziksel bir tehlikenin olu?mas?ndan da korkuyorlar. Bu korkular AKP´nin i?ine yarayan mültecilere
vatanda?l?k haklar? vermeyi planlad???n? söyledikten sonra daha da ço?almaya ba?lad?. AKP bununla
beraber sadece Türkiye?deki yanda?lar?n?n say?s?n? de?il Suriye?de diktatör Esad?a kar?? olan ?slamc?
muhalefeti de büyütebilir. Seçim haklar?n?n verilip verilmemesi ?imdilik tahmin edilemez çünkü ayn? ?ekilde g
oranlar? istenmedik bir noktaya da gelebilir ve bu göçmenlerin geri gönderilmelerine sebep olabilir. Erdo?an ve
partisi denildi?i gibi insan sever olmad?klar? için dostça amaçlarla hiçbir ?ey yapmad?lar.

Avrupal? siyasetçiler Erdo?an´? ?örnek ki?i? olarak görüyor Avrupal? siyasetçiler Erdo?an´? ?örnek ki?i? olara
görüp ele?tirmiyorlarsa (Tusk, Avrupa Konseyi Ba?kanl???) ve ele?tirmiyorlarsa demek ki mültecilerin iktidar
h?rs? için kölele?tirilmelerini harika bir ?ey olarak görüyorlar...
Alevilere kar?? olas? katliamlar? önlemek için sokaklara ç?kmak do?ru mu yoksa bu ça?r? dar görü?lü bir
analizden mi kaynaklan?yor?

Durumun bu noktaya gelmesinde mültecilerin hiç bir suçu bulunmuyor. Birkaç y?ld?r süren ve ?kinci Dünya
Sava??ndan sonra en feci sava??n meydana geldi?i Suriye´den kaçma karar? birden bire al?nmad?. Çe?itli
taraflardan sadece dini bir sava?m?? gibi gösterilmeye çal???lan Suriye?deki iç sava?, Arap Bahar??n?n bir
parças? ve diktatör Esad?a kar?? gerçekle?en hakl? bir mücadeledir. Ancak sava??n devam?nda özellikle ElNusra Cephesi ve I??D gibi ?slamc? hareketlerin büyümesi te?vik edildi. Bunun temel nedeni Esad?a kar??
sava?an ilerici güçlerle enternasyonal bir dayan??man?n olu?mamas?d?r. Esad ?u an Erdo?an??n siyasi
dü?man? gibi görünse de bask? yöntemleri Erdo?an taraf?ndan dikkatle takip edilip Türkiye?de de uygulan?yo
Daha çok I??D?e kar?? yönelen ele?tiriler Esad´a yararl? oluyor. Lübnan Hizbullah??n?n, ?ran Devleti?nin ve
Rus Emperyalizmin Esad´?n yan?nda saf tutmalar?na ra?men bat?l? hükümetler onunla görü?mek ve
tart??mak istiyor. O zaman esas konu çe?itli emperyalist güçlerin bu sava?a olan etkileridir, çünkü her Alevi
hanedan?n parças? de?il ve Esad??n kar??s?nda sadece Sünni alts?n?f de?il Sünni kapitalistler de var.

Suriye?den gelen göçmenlere kar?? olmak, oradaki Sünni halk? sava? sürecinde yanl?? tarafta olmakla
suçlamak ve Diktatör Esad´a kar?? yap?lan hakl? bir isyan? kabul etmemek olur. Avrupa?ya gelmek isteyen
birçok göçmen ellerinde Merkel resmiyle s?n?rlar?n kald?r?lmas? için ricada bulunuyor. Muhafazakar bir parti
liderinin resmini gösterdikleri ve büyük bir olas?l?kla bu partiye oy verecekleri için Avrupa´l? solcular taraf?nda
d??lanmalar?m? gerekiyor? Rojava?n?n en önemli ve de en güvensiz müttefiki her an Türkiye´nin taraf?nda ye
almas? söz konusu olan ABD-emperyalizmi oldu. Kürtler bu yüzden savunma ve dayan??ma haklar?n?
kaybetmi? mi oluyor?
Alman mülteci kamplar?nda da birçok Suriyeli Alman hükümetinin onlar? kabul etti?ini ve ?Anne Merkel?e?
te?ekkür ettiklerini beyan ediyorlar. Ancak baz?lar? ya?am ?artlar?na, i? yasa??na ve s?n?r d???
edilmelere kar?? büyüyen protestolara aktif olarak kat?l?yorlar. Mültecilerin bir bölümü Almanya?dan o kadar
ümitsiz ki daha iyi bir ya?am için Afganistan?a geri dönme karar? ald?lar.

Ortado?u?dan bahsediyorsak bu kriz ve sava?lar?n sebebi olan ve ?din, vatan ve özgürlük? için sava?anlar?n
kan?yla beslenen emperyalizmden de konu?mak zorunda kal?r?z . Filistinliler, Kürtler ya da Ermeniler gibi
yüz y?ld?r göç etmek zorunda olan halklar?n mücadelelerini görüyoruz. Hem Avrupa´da hem de Türkiye´de
göçmenleri suçlayan ve onlar? vatan hainleri diye adland?ran yeni hareketlerin büyüdü?ünü görüyoruz. Alman
mülteci s???naklar?na kar?? sald?r?lar gittikçe art?yor, gece aileler yataklar?ndan ç?kar?l?p uçaklarla s?n?r
d??? edilip tekrar sava? alanlar?na gönderiliyor. Bunun alt?nda Alman hükümetinin mültecilerin göç ettikleri ülk
?güvenli ülke? olarak görmesi yat?yor. AB-Türkiye anla?mas? kapsam?nda mültecilerin büyük bir ço?unlu?unu
?misafir? etmemek için Avrupa?n?n d?? s?n?rlar? tamamen kapat?ld?. Solcular bir yandan sa?c?lar?n
yürüyü?lerini engellemeye çal???rken di?er yandan da mültecilere ufak yard?mlarla destek vermeye konsantre
oluyorlar. Gerçek suçlulara kar?? protestolar çok zay?f kal?yor.

Mara??taki Alevilerin aksine Alman vatanda?lar? dini katliamlar? hiç ya?amad?klar? için ?sadece? ?rkç?l???
ve yabanc? dü?manl???n? artt?rabilmek için yanl?? hikayeler uyduruyorlar. Kendileri ve ?yabanc?lar?
aras?nda yapt?klar? sosyal bölünmeyle hiçbir ?ey elde edemeyeceklerini ve daha da kötüsü bunun sayesinde
egemen s?n?f? desteklediklerinin fark?nda de?iller.
Ayn? ?ekilde Mara??taki protestolara da bak?labilir. ?slamc?l??? mülteciler getirmeyecek çünkü ?slamc?l?k
Türkiye?de zaten var. Ankara?da Sarayda oturuyor, do?uda sava??yor, bütün ülkede ?rkç?l??? alevlendiriyor
ba?kanl?k sistemini kurmak, onunla Ortado?u?ya hükmetmek için bütün muhalefeti y?kmak istiyor.
Onun ?imdi iç sava??n kurbanlar?n? kendi emelleri için kullanmas? bizim kime kar?? protesto etmemiz
gerekti?ini gösteriyor. Türkiye?deki muhalefet geçti?imiz y?llarda gittikçe zay?flad? ve kendini savunamaz bir
hale geldi. Ama muhalefetin gücü nas?l olursa olsun mültecilere uygulanan bask?lara kar?? mücadele etmek
zorundalar. AKP?ye onlar? kendi gerici politikas? için kullanma imkan? vermeyelim! Mültecilerin haklar? için
mücadele etmek gerekiyor mesela istedi?i ?ehirde ya?ama hakk?, çal??ma hakk? ve politik örgütlenme.
Böylece Erdo?an??n insan sever bir yan?n?n olmad???n? ve onlar? sadece pazarl?k arac? olarak
kullanmak istedi?ini çok net ortaya koyabiliriz. Alevi köylerinde ya?amak ne mültecilerin karar?yd? ne de
onlar?n yarar?na olacak. Onlar? bu amaçla suçlamak, ezilenlerin aras?nda sosyal bölünmeye yol açar. Bu
?ovenizmdir.

Mültecilerle ortak ç?karlar?m?z AKP?den çok daha fazla! HDP kendini ezilen halklar?n partisi diye
adland?r?yor ve mülteciler kesinlikle ezilen halklar?n parças?. Yine de parti liderleri onlar? örgütlemek için çok
çabada bulundu ve bunun sonucunda mülteciler insan avc?s? AKP´ye b?rak?ld?. HDP´nin görevi onlarla
ilgilenmek ve geldikleri ülkenin siyasi ?artlar? hakk?nda ayd?nlatmakt?r. Çünkü bar?? ve halklar?n e?itli?i için
sava?an, cinsiyet ayr?m?n?n, dini bask?lar?n ve ?rkç?l???n olmad??? bir dünya isteyen biz Sosyalistleriz!
Biz tüm mülteciler için dinden ve ?rktan ba??ms?z olarak eksiksiz vatanda?l?k haklar? istiyoruz. Suriye´de ki
olas? bir devrime Türk devletinin etkisini artt?rmak için istemiyoruz. ?slamc?l??a ve Emperyalizmin etkisine
kar?? sava?an ilerici güçlerin yolunu açmak için istiyoruz.

Elbette Erdo?an??n ve AKP?nin iktidarda oldu?u sürece bu mümkün olmayacakt?r, bar?? ne Aleviler için ne d
Rojava ve Bakur?daki Kürtler için mümkün olmayacakt?r.
AKP?nin iktidarda oldu?u sürece Suriyeli mülteci çocuklar Türk halk?n?n maa??n? dü?ük tutmak için çal??ma
zorunda kalacaklar, insan haklar? mülteci kamplar?nda devaml? çi?nenecek ve çe?itli az?nl?klar birbirlerine
kar?? k??k?rt?lacak. Buna kar?? büyük bir direni? ba?latmam?z gerekiyor! Göçmenleri bizim hareketimize
entegre etmek zorunday?z çünkü sadece biz onlara iyi bir perspektif sunabiliriz. Kanl? tarih de?il, söz konusu
olan mültecilerin hiç bir suç i?lemedi?i tarih de?il gelecek zaman ve sava?a ve bask?ya kar?? direni? ön pland
olmal?d?r. Demagojiyle göçmenleri aldatmay? AKP?ye ve ?slamc?lara mümkün k?lmayal?m. Bizim aktif
olmam?z, mültecilerle ilgilenip Ankara?ya ve ?am?a kar?? birle?ik cephe kurmam?z gerekiyor! E?er biz
AKP?nin oyunlar?n? bozabilirsek, o zaman bu sistemi y?kabilir ve ba?kanl???n, diktatörlü?ün yerine
demokratik sosyalist bir sistem kurabiliriz. Bu sistem bar??, ezilenlerin kurtulu?u ve gençli?in gelece?i için
çal??acak!
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