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Devletin OHAL’i patronlara yaradı; patronlar
için işçiyi daha fazla sömürmenin, emeği gasp
etmenin önü açıldı. İşten atmalar OHAL uygulama-
larıyla kolaylaştırıldı. OHAL’in ilanından bu yana
sendikal baskı arttı, işçi grevleri “milli güvenlik”
gerekçesiyle yasaklandı. OHAL sonrasında işsizlik,
OHAL öncesine göre 20 kat daha arttı.

Ancak devletin OHAL’i, işçilerin sömürünün her
haline karşı olan direnişlerini engelleyemedi. İşçi-
ler yasaklanan grevlere, fabrika önlerine getirilen
TOMA’lara, devlet kapitalizm işbirliğine ve sömü-
rüsüne karşı direnmeye devam etti.

Devletin OHAL’i bizleri dışarıda tutsaklaştırır-
ken, içerideki tutsaklar için de ağır tecrit koşullarını
getirdi. Devletin OHAL’i tutsaklar için engellenen
telefonlar, kısıtlanan mektuplaşmalar, iletişim ceza-
ları oldu. Sayısız hapishanede “kapasitenin üzerine”
çıkıldı; tutsaklar tecritin sıkışmışlığında bir de kala-
balığa mahkum edildi.

OHAL sonrası başlatılan “terör hükümlüsü” yaka
kartı uygulamasıyla tutsaklar ve aileleri fişlenmek
istendi. Ama tüm bunlara karşı tutsaklar diren-
meye devam etti. Giderek arttırılan baskı ve tecrit
politikalarına karşı bedenlerini direniş alanına çe-
virdi; “çare biziz ve mücadelemiz” diyerek devletin
OHAL’ine ve tutsaklığın her haline karşı özgürleşti.
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İktidar eliyle zaten değiştirilmekte olan toplum-
sal değerler, kadına ve farklı cinsel kimliklere yöne-
lik yargılar OHAL bahane edilerek doğrudan sözlü
ve fiziksel saldırılara dönüştü. Şort giymek, parkta
spor yapmak, evde yalnız olan bir göçmen olmak ve
her zaman da yalnızca kadın olmak bu saldırıların
hedefi olmaya yetti.

Ama kadınlar “Her halinize karşı direniyo-
ruz” diyerek erkek devletin OHAL bahanesine karşı
da mücadeleyi seçti. Sokaklarda ve yaşamın her ala-
nında var olma kavgası veren kadınlar, Onur Yürü-
yüşleri yasaklanan LGBTi’ler, bitmeyen OHAL’de
de var olabilmenin ve özgürleşebilmenin kavgasını
vermeyi seçti.

Yok sayılan, kentleri bombalanan ve katledilen
halklar için de OHAL’in anlamı değişmedi. Devlet
kendinden olmayana yönelik saldırısını OHAL
adıyla meşrulaştırdı.

Evinde uyurken panzerle ezilen çocukların, sokak
ortasında askeri araçla ezilerek katledilen kadınların,
devlet eliyle yok edilmek istenen bir halkın varlığı bu
kez de OHAL ardına gizlendi.

Ancak yıllardan bu yana var olmak ve yalnızca
yaşamak için direnen halklar için devletin OHAL’i
de fark etmedi. Savaşa, talana ve katliamlara karşı
var olabilmek için mücadele OHAL’de de sürdü.
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OHAL’le birlikte saldırılar bütün bir yaşama yö-
neldi. Doğaya ve yaşama yönelik saldırılar OHAL
KHK’larıyla yasal kılıflara uyduruldu. Rant ve ta-
lan meşrulaştırıldı; daha da hoyratlaştı. Kalekol-
lar ve çılgın projeler için gerçekleştirilen ekolojik yı-
kımlar, ÇED raporlarına verilen jet onaylar, Cerat-
tepe eylemlerinin yasaklanması, hayvan katliamları-
nın önünü açan yasalar, kentsel dönüşümde Bakan-
lar Kurulu’na yetki veren KHK, tekrar başlatılan
Yeşil Yol Projesi… Hepsi devletin yaşama olan
düşmanlığının OHAL’deki yansımasıydı.

Devletin doğaya ve yaşama yönelik düşmanca
saldırıları OHAL’de sürdüğü gibi bu saldırılara karşı
direniş ve mücadele de sürdü.

OHAL’den önce patron-devlet işbirliğiyle
işçilerin yoksullaştırılmasına karşı, tutsakların
yaşamına yönelik baskı ve şiddete karşı, ataerkinin
tacizlerine, tecavüzlerine, cinayetlerine karşı, kendi
kimliğiyle özgürce yaşamak için mücadele eden
halkların katledilmesine karşı, devletin talan ve rant
politikalarıyla yaşam alanlarına dönük saldırılarına
karşı ezilenler nasıl direndiyse OHAL’den sonra
da direnişler, eylemler devam etti. Mücadeleler
sinmedi, devletin yaşam düşmanlığına karşı yaşam
her alanda savunuldu.
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Birinci yıl dönümünde devletin artık olağanlaş-
tırdığı OHAL’e karşı özgür bir yaşama inanların mü-
cadelesi sürüyor.
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