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sistemi ve Erdoðan'ýn iktidarýdýr

Tali hasarlar- collateral damage

NGÝLÝZCESÝ “Collate-
ral damage”, Almancasý 
“Kollateralschaden”, Ý

Türkçesi “tali hasar” demek 
olan bu kavram, bir hedefe 
varmak için kasýtlý olmayan, 
ama katlanýlmasý kaçýnýlmaz 
olan ve ortaya çýkan hasarla-
rý anlatmak için kullanýlýr. 
Daha çok askerlikte kullaný-
lan bu kavram, bir yeri zapt 
etmek için “bir miktar” sivil 
halkýn öldürülmesinin göze 
alýnmasýný veya þehrin bir 
kýsmýnýn tahrip edilmesini 
ifade eder. Tali hasar savaþta 
pervasýzlýðýn adýdýr. Ama bu 

kavram günlük yaþamda, 
özellikle de büyük bir proje 
esnasýnda meydana gelen 
yan etkiler ve hasarlar için de 
kullanýlýr.

TKP’nin 100. yýlý kutlama
hazýrlýklarý tüm çoþkuyla sürüyor!

TKP’nin 100. yýlý kutlama
hazýrlýklarý tüm çoþkuyla sürüyor!

Erdem ÇALIÞKAN

AZÝRAN  ayý 
baþýnda korona 
k ý s ý t l a m a l a r ý  H

büyük ölçüde kaldýrýldý. 
Vatandaþ bunu bir yerde 
normal hayata geçiliyor 
diye algýladý.

Prototip bir
Türk aydýný
Fatih Altaylý
ve diðerleri 
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Erdoðan'a kontrollü bir darbe olanaðý vermeyelim! 
O`nu Allah'ýn bu lütfundan mahrum býrakalým! 

Erdoðan'a kontrollü bir darbe olanaðý vermeyelim! 
O`nu Allah'ýn bu lütfundan mahrum býrakalým! 

Mümin TOPRAK 

fýrsat geçtiðini fark etti. Ve 
buna “Allah'ýn bir lütfu” de-
di. 

Darbeyi bastýrdýktan 
sonra Erdoðan ülkeyi yýllar-
ca OHAL ve KHK'larla rahat 
bir þekilde yönetti. Darbeci 
Fethullahçýlarý yakalama 
adýna esas hedefinde olan 
Türkiye demokrasi hareketi-
nin öncülerini, HDP'lileri, 
Kürt Özgürlük Hareketi sa-
vunucularýný, ilerici gazeteci 
ve aydýnlarý, öðretim üye-
lerini tutuklattý, çoðunu iþten 
attý, aç býraktý, sürgüne git-
melerine neden oldu. Sela-
hattin Demirtaþ, Osman Ka-
vala ve daha birçok aydýn, si-
yasi hâlâ içerde. Yargýyý, po-
lisi, orduyu tamamýyla ele 
geçirdi. Güçler ayrýlýðýný 
kaldýrdý. Meclisi tamamen 
yetkisizleþtirdi. Anayasayý 
deðiþtirtip, faþizan tek adam 
rejimini kurdu. Astýðý astýk, 
kestiði kestik. Nefret, kin, 
ötekileþtirici, kutuplaþtýrýcý 
bir dille toplumu düþman 
kamplara bölerek, Kürtlere, 
Suriye'ye, Libya'ya saldýrýp 
Osmanlý yayýlmacýlýðýný ve 
milliyetçiliði kabartarak bu-
güne kadar iktidarda kalma-
yý baþardý. Ama son geliþme-
ler pek iç açýcý deðil. Bir dar-
be veya ayaklanma gibi bir 
çýkýþ onu yeniden bir rahatla-
tacaktýr. Bunun için de bir 

darbe bahanesi arýyor. 
Erdoðan'ýn iþleri

ters gidiyor 
Erdoðan için iþler 31 

Mart ve 23 Haziran 2019 Ye-
rel Seçimleri'yle birlikte ters 
gitmeye baþladý. Seçimleri 
büyük ölçüde kaybetti. Ro-
jova'da, Baþur'da, Ýdlib'de, 
Libya'daki savaþlarýn getir-
diði zamlara ve ekonomik 
yýkýma, kendi çevresinin ta-
lan ve yaðmasýna halk “artýk 
yeter!” dedi. Kör itaat ve 
biata “hayýr” dedi ve Erdo-
ðan'a desteðini kesmeye baþ-
ladý. Erdoðan ve AKP'nin ta-
banýnýn her gün daha çok eri-
diði görülüyordu. Ülke eko-
nomisi her gün daha çok 
kötüye gidiyordu. Kamuoyu 
Erdoðan'ýn sonunun yaklaþ-
týðýný konuþuyordu. Bu ko-
þullarda Erdoðan'ýn bir erken 
seçime bile gidebileceðini 
düþünenler çýkýyordu.   

Bu olumsuz gidiþe bir de 
korona pandemisi eklendi. 
Virüs tüm dünyayý sardý. 
Dünya ölçüsünde üretim, ti-
caret, ihracat-ithalat, turizm 
büyük ölçüde durdu. Dünya 
birden kendisini bir ekono-
mik kriz içinde buldu. Bu 
krizin en çok vurduðu ülke-
lerden biri de ekonomisi za-
yýf olan Türkiye oldu. Avru-
pa ülkeleri ve Amerika hem 
iþveren, hem de iþçiler için 

ÜNLERDEN beri 
baþta Erdoðan ol-
mak üzere AKP G

çevreleri bir darbe tehlikesi 
konusunu gündemde tut-
maktadýrlar. Anlaþýlan o ki, 
Erdoðan ve AKP'liler kont-
rollü darbeye alýþtýlar, onun 
tadýna vardýlar. Bugünlerde 
yeni bir kontrollü darbeye 
ihtiyaçlarý var. Onun hazýrlýk 
yoklamasýný yapmaktadýrlar. 
Tam da korona virüsün ne-
den olduðu ve derinleþtirdiði 
ekonomik krizden çýkabil-
mek için böyle bir darbe “de-
nemesi” onlara Allah'ýn yeni 
bir lütfu gibi gelecektir. Mu-
halifler tarafýndan yapýlan 
bazý soyut ve gereksiz açýk-
lamalarýn üstüne bodosla-
madan atlamalarý bundandýr. 
Ama bu kez onlar Allah'ýn bu 
lütfundan mahrum olacak-
lardýr. 

Hatýrlanacaðý gibi 15 
Temmuz'dan önce darbe 
söylentileri ayyuka çýkmýþtý, 
duymayan kalmamýþtý. Er-
doðan ise birden ortalýktan 
kaybolmuþ ve 15 Temmuz 
darbesini beklemeye baþla-
mýþtý. Fethullahçýlarýn darbe 
yapmasýna bile bile göz yu-
muyordu. “Gelecekleri var-
sa görecekleri de vardýr” di-
yordu. Erdoðan 15 Temmuz 
darbesiyle faþist rejimini 
kurmak için eline büyük bir 
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trilyon dolarlara varan yar-
dým paketleri yaparken, 
Erdoðan ise ancak kendi 
çevresindeki özellikle inþaat 
patronlarýný kurtarmak için 
15 milyar dolarlýk bir “yar-
dým” paketi hazýrladý. Ýþçile-
re, esnaf ve zanaatkârlara ise 
hiçbir yardým öngörülmedi. 
Protestolar sonunda iþten çý-
karýlan, iþsiz kalan iþçiler 
için ayda 1170 liralýk bir yar-
dým, bir sadaka yapýlacaðý, 
esnafýn ise bazý borçlarýnýn 
ertelenebileceði açýklamasý 
yapýldý. Yine en “þanslýlarý” 
65 yaþ üstü insanlardý. Koca 
Cumhurbaþkaný onlara birer 
þiþe kolonya hediye etti. 

Ýþçilerin büyük bir kýsmý-
ný öldürücü virüsün bulaþma 
tehlikesine raðmen fabrika-
larda çalýþtýrýldý. Ýþçilerin ö-
lümü pahasýna da olsa Erdo-
ðan ekonominin çarkýnýn 
durmasýný istemedi. Ama 
tüm giriþimler ekonomiyi a-
yakta tutmaya yetmedi. Do-
lar 7,25 TL'yi gördü. Ýhracat 
düþtü, turizm durdu. Yabancý 
yatýrýmcýlar gelmiyor, olan-
larýn da çoðu kaçýyor. Ulus-
lararasý Kredi Derecelendir-
me Kurumlarý Türkiye'nin 
kredi notunu sürekli düþür-
düler. Mart ayý cari açýk 4 
milyar 923 milyon dolar ol-
du. Hazinede para kalmadý. 
Merkez Bankasý döviz re-
zervleri eksiye indi. Korona 
salgýný gibi bir belanýn gele-
ceði hesap edilerek Merkez 
Bankasý'nýn böylesi zor gün-
ler için ayýrdýðý akçesini ve 
Ýþsizlik Fonu'nda birikmiþ 
iþçilerin parasýný ise Erdo-
ðan çoktan yiyip bitirmiþti. 

Her gün O'nun için þenlik 
düðündü. 

Uyguladýðý ekonomik 
politikalar nedeniyle bugün 
Erdoðan Türkiye'yi büyük 
bir ekonomik krizin içine 
sokmuþtur. Bu yýl Türki-
ye'nin ödemesi gereken borç 
172 milyar dolardýr. Þu an ne 
Merkez Bankasý'nda ne de 
Hazinede bunu karþýlayacak 
zýrnýk para vardýr. Ýhracat ve 
turizm gelirleri durmuþ du-
rumda, bu borç nasýl ödene-
cek? Maliye Bakaný damat 
Albayrak fýldýr fýldýr uluslar-
arasý alanda 
para arýyor. 
Kimse para 
v e r m i y o r .  
ABD Merkez 
Bankasý FED 
TC Merkez 
B a n k a s ý ' n ý  
SWAP iþlem-
leri çerçeve-
s i n e ,  y a n i  
Türk parasý karþýlýðý dolar 
alma iþlemlerine dahil et-
medi. Yapýlan görüþmeler 
çýkmaza girdi. ABD'nin ko-
þullarý aðýr. S400'lerden vaz-
geçilirse, Kürtlerle anlaþýlýr-
sa belki Swap yolu açýlabilir. 
Þu an tek yol ÝMF'ye gitmek 
gözüküyor. Ama ÝMF'nin de 
koþullarý çok aðýr. ÝMF'den 
kredi alýrsan ekonominin 
dizginlerini ÝMF'ye vermek 
gerekiyor. Bu ise Erdoðan'ýn 
iþine gelmiyor, çünkü o za-
man istediði gibi harcama 
yapamayacak, faizlerle oy-
nayamayacak. Erdoðan sý-
kýþmýþ durumda. Sonunda ya 
FED'e ya da ÝMF'ye teslim 
olacak. Kime teslim olursa 

olsun faturayý sonunda halk, 
isçi ve emekçiler ödeyecek. 
Onlarda ise huzursuzluk art-
maktadýr. Böyle bir durumda 
bir darbe giriþimi Erdoðan 
için bir kurtuluþtur. 

Darbe imasý olabilecek 
gereksiz açýklamalar 
Sol ve demokratik güçler 

için Erdoðan'ýn kime teslim 
olacaðý ikincildir. Esas so-
run, Erdoðan'ýn neden onlara 
teslim olmak zorunda kaldý-
ðý sorusudur. Neden Hazine-
de paranýn olmadýðý sorunu-
dur. Neden Merkez Banka-

sý'nýn döviz rezervlerinin 
eridiði sorunudur. Bu pa-
ralarýn nereye harcandýðýdýr. 
Korona beklenmedik bir 
afettir. Bir afet aný için tu-
tulan Merkez Bankasý Akçe-
si'nin ve Ýþsizlik Fonu'nun 
nerelere harcandýðýný sorgu-
lamaktýr. Rojova'da ve Ba-
þur'da Kürtlere karþý savaþýn, 
Ýdlib'de, Libya'da operas-
yonlarýn, ÝÞÝD'cilere ve 
Müslüman Kardeþlere ya-
pýlan askeri yardýmlarýn ma-
liyetini, ekonomiye olan yü-
künü sorgulamak ve açýkla-
maktýr. Her þeyden evvel, sa-
vaþsýz, barýþçýl, kalkýnmacý, 
ticari dengesi açýk verme-
yen, halkýna refah saðlayan 
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bir Türkiye ekonomisinin 
nasýl mümkün olacaðýný tar-
týþmaya açmaktýr. Kürtlerle 
ve diðer halklarla birlikte 
barýþ içinde yaþanacak de-
mokratik bir Türkiye'nin na-
sýl yaratýlacaðýný konuþmak-
týr. Erdoðan'ýn sonunu ancak 
bu tartýþmalar içinde ya-
ratýlacak demokratik bir güç 
ve ittifakýn saðlayacaðýný or-
taya koymaktýr. Böylesi de-
mokratik bir ittifakýn ve ha-
reketin yaratýlmasý için yý-
ðýnlar içinde çalýþmaktýr. 

Tüm bu sorunlar üzerine 
tartýþmak ve yýðýnlara git-
mek yerine, sol ve demokra-
tik güçler soyut bir þekilde 
Erdoðan'ýn erken gönderil-
mesi tartýþmasýnýn içine gir-
diler. CHP Ýstanbul Ýl Baþka-
ný Kaftancýoðlu'nun Erdo-
ðan'ýn bir “erken seçimle ve-
ya bir þekilde” gideceði sö-
zü, Grup Baþkan Vekili Ö-
zel'in “Saray rejiminin, Sa-
ray düzeninin sonu geliyor” 
ifadesi üzerine Erdoðan ve 
AKP'lier, CHP darbe hazýr-
lýyor diye atladýlar. Bunlara 
bir de Ayþenur Arslan'ýn “AK 
Partiye karþý silahlý ya da 
silahsýz mücadele etmeliyiz” 
sözü ile Zarakolu'nun Men-
deres'le Erdoðan'ýn otoriter-
leþmesini anlatan yazýsýn-
daki “Mâkûs kaderden kaçýþ 
yok”, “Erdoðan'ýn Mende-
res travmasý” gibi yapýlan 
gereksiz tespitler eklenince 
AKP ve çevrelerine darbe 
üzerinden muhalefete iyice 
saldýrma gerekçeleri doðdu. 
Onlar darbe tartýþmasýný a-
levlendirdiler. 

Erdoðan ve AKP ise tam 

sýkýþmýþ durumdadýrlar. U-
luslararasý alanda döviz bu-
lamýyor, borçlarý ödeyemi-
yor. Korona pandemisinin 
getirdiði ekonomik ve po-
litik önlemler ise halký iyice 
sýkýyor. Halk arasýnda hu-
zursuzluk hýzla artýyor. Er-
doðan bu huzursuzluðun bir 
patlamaya dönmesinden kor-
kuyor. Böyle bir patlama o-
nun sonu demektir. Halk yý-
ðýnlarýnda yükselmekte olan 
tansiyonu azaltmanýn yolu 
acilen dolar bulmak veya bir 
darbe tehlikesinin varlýðýna 
halký inandýrmaktýr. Cübbeli 
Ahmet Hoca bile, “rüyamda 
darbenin olacaðýný gördüm” 
diye Erdoðan'ýn yardýmýna 
koþtu. Yapýlan soyut, anla-
þýlmaz açýklamalar Erdoðan 
ve AKP'ye bu darbe tartýþma-
sý fýrsatýný verdi. Erdoðan'ý 
kýsa bir dönem de olsa, en 
azýndan biraz rahatlattý, ne-
fes aldýrttý. Kendi tabanýný 
harekete geçirdi, 15 Temmuz 
sonrasý ülkede kurduðu “kor-
ku imparatorluðu”nun ne ka-
dar gerçek olduðunu kamuo-
yuna göstermeyi, ona yeni 
bir gözdaðý vermeyi baþardý. 

AKP olasý bir darbeye 
yarattýðý ÝÞÝD'çileriyle 

hazýrlýklý 
Darbe tartýþmalarý nede-

niyle AKP tabanýnda yükse-
len sesler, AKP'nin gelebile-
cek bir darbe giriþimine karþý 
ne kadar hazýrlýklý olduðunu 
gösterdi. AKP Ýstanbul Ýl 
Baþkaný Þenocak CHP Ýl 
Baþkaný Kaftancýoðlu'nu 
kastederek, "Milletimiz buna 
en son yelteneni, 15 Tem-
muz'da Þehitler Köprü-

sü'nden Boðaz'a dökmüþtü. 
Haberi olsun; Boðaz bu 
mevsim serin, yazýn da de-
rindir" diyerek yaptýðý teh-
ditle bir katliamý yapabile-
ceklerini hatýrlatýyordu. 
AKP Kadýköy Gençlik Kol-
larý üyesi Mehmet Emin Göç 
ise, Twitter hesabýndan önü-
ne bir kavanoz dolusu mer-
mi koyarak Kýlýçdaroðlu'nu, 
Özgür Özel'i, Kaftancýoð-
lu'nu ve HDP'yi hedef göste-
rerek, “Ben has Karadeniz-
liyim bir dolu var gö….de 
patlamasýný istemiyorsanýz 
adam olun! Reis'e bir þey 
olur yada darbe olursa hiç 
kuþkunuz olmasýn önce sizi 
öldürürüm” diye uluorta 
tehdit etti. Bu tehditler 
AKP'nin örgüt olarak Erdo-
ðan'a karþý olacak bir halk 
ayaklanmasý sýrasýnda mu-
halefetten hangi kiþilerin 
bertaraf edeceði planýnýn ha-
zýr olduðunu göstermekte-
dir. Bir de yazar Sevda No-
yan denen kadýnýn anlattýk-
larý var ki, ona bakýlýrsa her 
AKP'linin kendine göre ha-
zýr bir planý var. 

Noyan Ülke TV'da katýl-
dýðý bir programda bakýn ne 
diyor: "15 Temmuz kursaðý-
mýzda kaldý, istediklerimizi 
yapamadýk. Boþ bulunduk... 
Yanlýþ anlaþýlmasýn, doðru 
anlaþýlsýn; bizim aile 50 
kiþiyi götürür. Bu konuda 
çok donanýmlýyýz maddi ve 
manevi olarak. Liderimizin 
yanýndayýz ve asla yedirme-
yiz bu ülkede, onu söyleye-
yim. Ayaklarýný denk al-
sýnlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 
var, benim listem hazýr." 
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AKP çevrelerinde çok iyi ta-
nýnan dini bütün, baþý örtülü 
bu yazar kadýn “maþallah” 

çok hazýrlýklý. 15 Tem-
muz'da kursaðýnda kalan 
muhalefetin, demokratik 
güçlerin, Kürt Özgürlük Ha-
reketi'nin yok edilememiþ 
olmasýdýr. Yazar kadýn þimdi 
bunu tamamlayacak, hepi-
mizi doðrayacak ve bu konu-
da donanýmlý ve listesinin 
hazýr olduðunu açýkça itiraf 
ediyor. Yani Erdoðan'a karþý 
yýðýnlardan gelecek ciddi bir 
tepkide “bu ülkede kan göv-
deyi götürecek, bu ülkeyi ka-
na bularýz” diyor. 

Noyan'ýn bu sözlerinin 
kimseye yabancý olmamasý 
gerekir. ÝÞÝD'çi cihatçý cana-
varlar Suriye'de insanlarý 
böyle “götürüyordu.” Batýlý 
gazetecilerin kafasýný kesi-
yorlar, Ezidi Kürtleri doð-
ruyorlardý. Bu yazar, dini bü-
tün, baþý örtülü, tam Müslü-
man geçinen kadýnýn ÝÞÝD'-
çilerden ne farký var? AKP 
ÝÞÝD'çilerle çalýþa çalýþa 
“maþallah” tam onlara ben-
zeyen yeni bir nesil yetiþtir-

miþ. Bülent Arýnç bile eþini 
tanýdýðýný belirttiði bu ka-
dýnýn söylediklerinden kork-
muþ, þöyle diyor: “Böyle bir 
konuþmayý yapmasý için in-
sanýn aklýnýn olmamasý ya da 
gözünü kanla birlikte nefre-
tin bürümüþ olmasý lazým.... 
Komþularý korkacak bu ka-
dýndan. Ben olsam korkarým. 
Bu ne cani bir kadýn, eline 
bir þey geçse kapýmýzý çalýp 
bizi kesecek diye korkarým... 
Bu baþörtüsü nefreti doðura-
cak... Millet baþörtüsünden 
nefret edecek hale gelecek. 
Sokakta yürürken hakaret e-
diliyor. Neden? Bu kadýn yü-
zünden.” Arýnç kavanozdaki 
mermi ile tehdit eden genç 
hakkýnda da þunu söylüyor: 
”Bir baþkasý kavanoza mer-
mi doldurmuþ, saçlý bir a-
dam. Çok da iyi tanýdýðým bir 
delikanlý. Bende bir mangayý 
donatacak silah var diyor.” 
Arýnç bu geliþmeleri eleþtirir 
gözüküyor, ama onlara bu 
nefret ve canilik duygusunu 
aþýlayan “Reis”e tek kelime 
söyleyemiyor. AKP'nin için-
de komþusunu kesecek, poli-
tikacýlarý temizleyecek kadar 
geliþen bir ÝÞÝD tehlikesin-
den hiç bahsetmiyor. AKP'-
nin artýk Türkiye için büyük 
bir tehlike olduðunu görmek 
istemiyor. Ama gözüken o ki, 
AKP Türkiye'de “Reisi ye-
dirmeyiz” adýna bir iç savaþa 
hazýrlanýyor. 

Bu somut tehditler karþý-
sýnda ülkenin savcýsýnýn, 
mahkemesinin, polisinin ha-
rekete geçmesi gerekmez 
mi? Hayýr! Eðer ülkede tek 
adam rejimi varsa ve söz ko-

nusu olan tek adamsa, “Re-
is”se kimse kýlýný kýpýrdata-
maz. Bu ülkede yeni bir 
geliþmedir, yeni bir dönüm 
noktasýdýr. Gerçi herkes 
bunlarý tahmin ediyordu de-
nebilir. Ama bu darbe tartýþ-
malarýyla bunlar tahminden 
çýkmýþ, gerçek olmuþtur. 
Halka ve onun önderlerine, 
ilerici, demokratik güçlere 
karþý iktidar tarafýndan had-
leri bildirilecek, gerekirse 
yok edecek hazýrlanmýþ 
ÝÞÝD anlayýþýnda bir AKP ör-
gütlülüðü var. Nefret, kin, 
ötekileþtirme, kutuplaþtýrma 
artýk söylemden çýkmýþ fiile 
geçmiþtir. Bundan sonrasý 
katliamdýr. Tüm Türkiye'nin 
bu konuyu bilince çýkarýp 
uyanýk olmasý gerekmekte-
dir. Burada demokrasi güç-
lerine büyük görevler düþ-
mektedir. 

Demokratik ittifak 
tavanda deðil

tabanda yapýlmalýdýr 
Gerek Kaftancýoðlu'nun, 

gerek Özgür Özel'in, gerek 
Ayþenur Arslan'ýn ve Zarak-
oðlu'nun söyledikleri, sol ve 
demokratik güçlerin Erdo-
ðan'la mücadeledeki çare-
sizliklerinin ifadeleridir. Bu 
çaresizlik yýðýnlarý harekete 
geçirememektir. Bunun en 
tipik þekilde ifadesi Kaftan-
cýoðlu'nun sözleridir. Kaf-
tancýoðlu Erdoðan'ýn bir “er-
ken seçimle veya bir þe-
kilde” gideceðini söylüyor. 
“Bir þekilde” ne demektir? 
Kötü niyetliler buradan ka-
çýnýlmaz olarak darbe suçla-
masýný çýkarýrlar. Oysa Kaf-
tancýoðlu'nun burada demek 

Sevda Noyan
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istediði þey, büyük bir ihti-
malle ekonomik sýkýntýlar-
dan dolayý yýðýnlardaki hu-
zursuzluktur, olasý bir patla-
madýr. Patlamanýn büyüklü-
ðüne göre böyle bir durumda 
Erdoðan iyi manevra yapa-
mazsa gitmek zorunda kala-
bilir. Yerine Damat mý, Soy-
lu mu veya bir baþkasý mý ge-
lir, kendi iþleridir. Yýðýnlar-
daki güçlü bir patlama her 
zaman köklü bir deðiþik-
liðe yol açmaz. Ne 
zaman yol açar? E-
ðer demokratik güç-
ler tabanda, yýðýnlar 
içinde güçlü bir ör-
gütlülüðe sahipse! 
Ýþte bugün olmayan 
budur. Demokratik 
güçlerin yýðýnlarla 
sýký baðlarý bulun-
mamaktadýr. Yýðýn-
larý sokaklara döke-
cek durumda deðil-
lerdir. Eðer Kaftan-
cýoðlu yýðýnlarý so-
kaklara çaðýrsa böy-
le deðil baþka türlü konuþur-
du. 

Yýðýnlarla bað olmadýðý 
sürece “erken seçim” veya 
baþka “bir þekil” konusunda 
ancak laf ebeliði yapýlýr du-
rur. Erdoðan da bunlarla ko-
layca yýðýnlarý manipüle e-
der durur. Erdoðan kendi 
kaybedeceðini bile bile ne-
den bir erken seçime gitsin? 
Erken seçim talebinin top-
lumda “laf”dan baþka bir 
karþýlýðý var mý? Erdoðan 
kendi kazanacaðýndan emin-
se, zaten iktidarda, neden bir 
seçime gitsin? Onu bir erken 
seçime gitmeye zorlayacak 

olan yýðýnlardan gelecek 
ciddi, örgütlü çýkýþlar, sokak 
eylemleri olabilir. Böyle bir 
durumda Erdoðan yýðýnlarýn 
baþkaldýrýsýný ya kontrollü 
bir darbeyle ya da ÝÞÝD vari 
bir terörle bastýrmaða kalka-
caktýr. Baþarýsý demokratik 
güçlerin yýðýnlar içindeki 
örgütlülüðüne baðlýdýr. 
Örgütlülük zayýfsa Erdoðan 
kazanýr. Örgütlülük güçlü, 
direniþ büyükse o zaman Er-

doðan þapkasýný alýp gitmek 
zorunda kalýr.  

Maalesef bugün böyle 
bir örgütlülük yok, böyle bir 
düþünce de yok. 31 Mart, ö-
zellikle 23 Haziran 2019 se-
çimlerinde elde edilen baþarý 
böyle bir yýðýn örgütlülüðü 
için deðerlendirilemedi. Bu-
rada yalnýz CHP deðil, on-
dan daha çok HDP'nin ve 
diðer demokratik güçlerin 
büyük hata ve eksikliði var-
dýr. Hepsinin gözü tavandaki 
Millet Ýttifaký'na takýlýp kal-
dý. Kimse tabana bakmadý. 
Seçim kampanyalarý sýra-
sýnda kurulan iliþkiler kalýcý 
bir eylem birliklerine dönüþ-

türülemedi. Burada en ö-
nemli nedenlerden biri 
Marksçý-Leninci ilkelere 
baðlý Türkiye Komünist Par-
tisi TKP'nin zayýflýðýdýr. 
TKP yýðýnlar arasýndaki ça-
lýþmalarda diðerlerini çeken 
güçtür, motordur. Onun ek-
sik olduðu veya dýþlandýðý 
bir demokratik hareket ök-
süz ve yetimdir, baþarýsýzlý-
ða mahkûmdur. 

Tavanda kurulan ittifak, 
Millet Ýttifak'ý de-
mokrasi için bir 
ittifak deðildir. O 
daha çok seçim a-
maçlý bir anlaþma-
dýr. Anlaþmaya gi-
ren partiye Mec-
lis'te temsil edilme 
olanaðý saðlamak, 
seçimlerde Erdo-
ðan'ý yenmek ve  
yeniden parlamen-
ter sisteme dön-
mektir. Onlarýn 
Türkiye'yi demok-
r a t i k l e þ t i r m e k ,  

Kürt sorununu barýþçýl bir 
yoldan çözmek, orduyu Ro-
jova'dan, Baþur'dan, Ýdlib'-
ten, Libya'dan çekmek, ül-
kenin ekonomik kalkýnma-
sýný saðlamak diye bir sorun-
larý yoktur. Hatta bu konu-
larda Erdoðan'la aralarýnda 
çok büyük bir fark da yoktur. 
Onlar genellikle Erdoðan'ýn 
yayýlmacý saldýrgan politi-
kalarýnýn arkasýnda ve ordu-
nun yanýnda olmuþlardýr. 
Onun için ÝYÝ Parti Baþkaný 
Akþener rahatlýkla “HDP e-
þittir PKK” veya “HDP'nin 
yeri PKK'nýn yanýdýr” diye-
bilir, çünkü onun görüþü bu-
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dur ve tabiatý, mayasý gereði 
o Kürt Özgürlük Hareketi'ne 
düþmandýr. Onlar için HDP 
ile birlikte olmak maddenin 
tabiatýna aykýrýdýr. Bu ne-
denle onlar Millet Ýttifa-
ký'nda HDP'nin olmasýný asla 
istemezler. Akþener önerdiði 
“memleket masasý”nda 
HDP'yi asla düþünmez ve 
Kýlýçdaroðlu da Akþener'e 
HDP'siz “memleket masasý” 
olmaz demez. Bunu demele-
ri için, onlarýn hem CHP, 
hem ÝYÝ Parti ve hem MHP-
AKP'nin Kürt sorununun de-
mokratik, barýþçýl çözümünü 
kabul etmiþ olmalarý gerekir 
ki, bu onlarýn savunduðu 
Cumhuriyet'in kuruluþ felse-
fesine, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez devlet anlayýþýna 
aykýrýdýr. Hatta Akþener ve 
Kýlýçdaroðlu MHP ve AKP'-
nin HDP'yi kapatma, Mec-
listen atma, HDP'li belediye-
lere kayyým atama operas-
yonlarýna genellikle ses çý-
karmazlar, bunu antidemok-
ratik bir uygulama olarak 
görmek istemezler. Erdo-
ðan'ýn hýþmýna uðramamak 
için HDP ile birlikte gözük-
mek korkarlar. 

Ama onlar utanmadan 
HDP'nin Millet Ýttifaký'ný 
desteklemesini isterler  Çün-
kü HDP'nin oyuna ihtiyaçla-
rý vardýr. HDP de “yüreðine 
taþ basýp” onlara oy verir. Zi-
ra bu oylar onlara deðil, Er-
doðan'ý yenmek için verilmiþ 
oylardýr. Erdoðan'ýn yenil-
mesi demek HDP ve demok-
rasi güçlerine tabanda daha 
rahat çalýþma olanaðýnýn 
açýlmasý demektir. Bu ise bü-

yük bir kazanýmdýr. Sýrf bu-
nun için Millet Ýttifak'ý des-
teklenmektedir ve bu yanlýþ 
deðildir. Doðru olmayan 
HDP'nin ve demokrasi güç-
lerinin Millet Ýttifak'ýndan 
bu desteðin tescil edilmesini 
istemeleridir. Oysa HDP ve 
demokratik güçler verilen 
oylarýn hedefi bellidir deyip, 
esas görevlerinin tabanda, 
yýðýnlar arasýnda iðneyle ku-
yu kazar gibi çalýþmayý hýz-
landýrýp deðiþik þekil ve bi-
çimlerde eylem birlikleri, it-
tifaklar oluþturup yýðýnlarý 
örgütlemek, harekete geçir-
mek olduðunu görmeleridir. 
Tabanda bu baþarýldýkça, bu-
nun etkisi tavanda da görü-
lecektir. Asýl olan tabanda 
örgütlenmek ve hareketlen-
mektir. Erdoðan'ýn sonunun 
getirecek olan ve Türki-
ye'nin demokratikleþmesi-
nin önünü açacak olan bu ça-
lýþmalardýr, verilen demeç 
ve açýklamalar, gereksiz dar-
be tartýþmalarý deðildir. Bu 
darbe tartýþmalarý içinde Er-

doðan yeni yeni sivil dar-
beler hazýrlamakta ve yap-
maktadýr. Son olarak Baro-
larýn ve Odalarýn yapýsýný 
deðiþ-tirmeye kalktý. Böyle-
ce onlarý demokrasi müca-
delesinin bir dayanaðý ol-
maktan çýkarmayý, kendi 
amaçlarý için kendi kontrolü 
altýna almayý planlamakta-
dýr. Böylece Erdoðan kendi 
kontrolünde olmayan tek bir 
kurum ve kuruluþu dýþarýda 
býrakmýþ olmuyor. Onun bu 
gidiþi ancak yýðýn hareketli-
liði ile durdurulabilir. Koro-
na pandemisi demokrasi 
mücadelesini, yýðýn hare-
ketliliðini çok gerilere attý. 
Demokrasi güçlerinin ses 
çýkarmasý çok zorlaþtý. Ama 
zoru baþarmak da bizlerin iþi 
olmalýdýr, denenecek ve bu-
lunacak daha çok demokra-
tik yollar vardýr.

Tüm yollarý deneyelim, 
Erdoðan'ýn Baro ve Odalar-
daki darbesini önleyelim. 
Boþ yere darbe tartýþmalarý 
yapmayalým.



3 Nisan 1927'de Diyar-
bakýr'da dünyaya gelen 
Ahmed Arif, 2 Haziran 2

1991 yýlýnda yaþamýný yitir-
di. Örnek aldýðý Nâzým'ýn þa-
irliðinin açtýðý yolda yürü-
yen Arif'in, bunun yaný sýra 
TKP ile yoldaþlýk iliþkisi ol-
muþ, 1950 tevkifatlarýnda 
parti üyeliði iddiasýyla yargý-
lanarak 2 yýl hapse mahkûm 
olmuþtur. 

Þiirlerinde beslendiði 

“Bir Nâzým sarhoþuyum.
Ezbere canýmý verebilirim.”
                           (Ahmed Arif)
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Kürdistan coðrafyasýnýn bo-
yun eðmeyen asi daðlarýný, 
ovalarýný acý bir aðýt gibi dile 
getiren, Kürdistan halkýnýn, 
insanlarýn acýsýný, coþkusu-
nu, elemini derin bir öfkeyle 
insan sevgi seliyle yoðuran, 
Nâzým gibi umut kokan, bu-
güne taþýnan ölmez eseri 
'Hasretinden Prangalar Es-
kittim' ile yine bugün hem 
Kürdistan coðrafyasýnda, 
hem de kentlere taþýnan Kür-

distan halkýnýn ve ezilen 
halklarýn, iþçilerin, emekçi-
lerin, yoksullarýn haykýrýþýn-
da, feryadýnda sýcacýk yaþý-
yor Ahmed Arif.

Ahmed Arif, hem kavga-
mýzýn þairi olarak, hem de 
Cumhuriyet kurulduðundan 
beri inkâr edilen Kürt Halký-
nýn özgür, eþit, demokratik, 
özerk yapýlanma mücadele-
mizde yaþýyor. 

Ahmed Arif'i sevgi ve 
saygýyla anýyoruz. 

Beþikler vermiþim Nuh'a
Salýncaklar, hamaklar,
Havva Ana'n dünkü çocuk 
sayýlýr,
Anadoluyum ben,
Tanýyor musun?

Utanýrým,
Utanýrým fukaralýktan,
Ele, güne karþý çýplak...
Üþür fidelerim,
Harmaným kesat.
Kardeþliðin, çalýþmanýn,
Beraberliðin,
Atom güllerinin katmer açtýðý,
Þairlerin, bilginlerin 
dünyalarýnda,          
Kalmýþým bir baþýma,
Bir baþýma ve uzak.
Biliyor musun?

Binlerce yýl saðýlmýþým,
Korkunç atlýlarýyla 
parçalamýþlar
Nazlý, seher-sabah uykularýmý
Hükümdarlar, saldýrganlar, 

haydutlar,
Haraç salmýþlar üstüme.
Ne Ýskender takmýþým,
Ne þah ne sultan
Göçüp gitmiþler, gölgesiz!
Selam etmiþim dostuma
Ve dayatmýþým...
Görüyor musun?

Nasýl severim bir bilsen.
Köroðlu'yu,
Karayýlaný,
Meçhul Askeri...
Sonra Pir Sultaný ve Bedrettini.
Sonra kalem yazmaz,
Bir nice sevda...
Bir bilsen,
Onlar beni nasýl severdi.
Bir bilsen, Urfa'da kurþun ataný
Minareden, barikattan,
Selvi dalýndan,
Ölüme nasýl gülerdi.
Bilmeni mutlak isterim,
Duyuyor musun?
 
Öyle yýkma kendini,

Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
Ýçerde, dýþarda, derste, sýrada,
Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne celladýn,
Fýrsatçýnýn, fesatçýnýn, 
hayýnýn...
Dayan kitap ile
Dayan iþ ile.
Týrnak ile, diþ ile,
Umut ile, sevda ile, düþ ile
Dayan rüsva etme beni.

Gör, nasýl yeniden yaratýlýrým,
Namuslu, genç ellerinle.
Kýzlarým,
Oðullarým var gelecekte,
Herbiri vazgeçilmez cihan 
parçasý.
Kaç bin yýllýk hasretimin 
koncasý,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,

Anlýyor musun?

ANADOLU



RDOÐAN'ýn bir “erken seçimle”mi 
veya baþka “bir þekilde”mi gideceði 
konusunda, CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný E

Kaftancýoðlu ve Meclis Grup Baþkanvekili 
Özel ile gazeteci Ayþenur Arslan ve Zarako-
lu'nun yazý ve konuþmalarýyla alevlenen dar-
be tartýþmalarý Türkiye'nin nasýl bir barut fý-
çýsýna dönmüþ olduðunu gösterdi. AKP'lile-
rin içine girdikleri ekonomik ve politik 
bunalýmdan 15 Temmuz'da olduðu gibi 
kontrollü bir darbeyle çýkmak istedikleri, 15 
Temmuz'da “kursaklarýnda kalan” demok-
ratik güçleri ve Kürt Özgürlük Hareketi'ni 
”halletme” iþini þimdi onlarý “Boðaz'ýn so-
ðuk sularýna” dökerek, kurþunlayarak, kese-
rek ve tecavüz ederek halletmeye hazýrlýklý 
olduklarý ortaya çýktý. Söylenen sözler in-
sanlarýn tüylerini ürpertti. “Nasýl bir ülkede 
yaþýyoruz?” sorusunu sordurttu. Birçoklarý 
“Türkiye'de darbe dönemi kapanmýþtýr” de-
se de, “bu ülkede hiçbir þey belli olmaz, a-
man kimse bir darbe giriþimine kalkýþmasýn, 
ülkede kan gövdeyi götürecek” demeye 
baþladý. Erdoðan'ýn kontrollü bir darbe ör-
gütleyebileceðinden endiþelenenlerin sayýsý 
hiç de az deðildir. Herkes darbeye karþý çýký-
yor.

Burjuva demokrasilerinde
darbe bir yasallýk mý? 

Bu tartýþmalarda darbeye karþý gelenler-
den biri de, Türkiyeli sol ve demokratik 
güçler. Bunlardan bazýlarý iradeci bir biçim-
de kesin bir darbe karþýtlýðý sergilediler. 
Bunda haklýydýlar da. Çünkü Türkiye'deki 
tüm darbelerin acýsýný çeken, en çok maðdu-
ru olan sol ve demokratik güçler olmuþtur. 
Bunun için onlarýn darbeye karþý gelmeleri 
çok doðaldýr. Ama “darbeye karþýyýz, Türki-
ye'nin demokratik geliþmesi hep darbelerle 

Erdoðan Türkiyesi'nde

bir darbe giriþimi ne kadar gerçekçi?  

Erdoðan Türkiyesi'nde

bir darbe giriþimi ne kadar gerçekçi?  
Barýþ ALPER

önlenmiþ” derken, darbenin Türkiye gibi 
otoriter ülkelerde ortaya çýkan bir olgu 
olduðu, demokrasilerde ise olamayacaðý gibi 
bir görüþ savunulmakta, bir yere kadar bur-
juva demokrasileri mutlaklaþtýrýlmaktadýr. 
Oysa emperyalizm çaðýnda burjuva 
demokrasilerinde darbe bir yasallýk, siyasi, 
sosyal veya ekonomik olarak ortaya çýkan 
týkanýklýðý aþmanýn bir yoludur. Bir sömürü 
ve baský düzeni olan burjuva toplumlarý 
sürekli buhranlar ve çeliþkilerle doludur. 
Emperyalizmle birlikte bu buhran ve çe-
liþkiler bazen öyle bir boyut kazanýr ki, bir 
asker veya sivil müdahaleyi, bir darbeyi ka-
çýnýlmaz kýlar. Darbe bizim isteklerimizden 
baðýmsýz olarak burjuva toplumlarýnda bir 
realitedir ve koþullar oluþtuðunda kaçýnýl-
maz olur. 

Darbeler askeri olur, sivil olur, sýkýyöne-
timle olur, OHAL'le olur, seçimle olur, se-
çimsiz olur, parlamento içinde olur, dýþýnda 
olur, dýþ etkenli olur, dýþ etkensiz olur; 
genellikle darbe denince askeri müdahale 
anlaþýlýr, ama sivil darbeler de vardýr. En 
tehlikeli darbe de faþist iktidar darbeleridir. 
Reel sosyalizm dönemi ve sosyalist Kü-
ba'nýn bölgedeki yarattýðý etki bir yana 
býrakýlýrsa, darbeler genellikle gericidir, kar-
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þý devrim karakterlidir, yýðýnlarda geliþen 
tepkileri, devrimci yükseliþi boðmak, en ge-
rici güçlerin egemenliðini korumak içindir. 
Darbeyle parlamenter sistem ya tamamen 
kesintiye ya da büyük kýsýtlamaya uðrar. 
Tekrar seçimli parlamenter sistemine dön-
mek uzun zaman alýr. 

Eðer iþçi ve emekçi yýðýnlarýnda, demok-
rasi güçlerinde, halk arasýnda devrimci yük-
seliþ baþarýyla sonuçlanýr ve iktidar bir 
sýnýftan diðer sýnýfa, gerici sýnýftan iþçi sýnýfý 
ve emekçilere, demokratik güçlere geçerse, o 
zaman buna devrim denir. Yok, iktidar gerici 
sýnýfýn bir kliðinden diðerine geçerse veya 
asker yada sivil bir klik en gerici burjuvazi 
adýna iktidara el koyarsa, buna da darbe de-
nir. Bunun sonunda iþçi sýnýfý ve demokrasi 
güçlerinin hareketi boðulur. Ülkede “istik-
rar” en radikal bir þekilde ordunun veya sivil 
bir gücün müdahalesiyle yeniden tesis edil-
miþ olur. Parlamento oyunlarý veya seçim ra-
fa kaldýrýlýr. 

Ýlerici ve demokratik güçler darbelere 
“kökten” karþý olsalar da, darbelerin burjuva 
demokrasilerinde olabileceðini, bunun bir 
yönetim biçimi ve aracý olduðunu göz ardý et-
memelidirler. Bu araç burjuva demokrasisi-
nin geliþmiþliðine göre ülkeden ülkeye 
farklýlýklar gösterir. Burjuva demokrasisinin 
geliþmiþ olduðu Avrupa ülkelerindeki dar-
beler Türkiye ve Latin Amerika gibi ülke-
lerdeki darbelerden þeklen farklýdýr, ama öz 
olarak aynýdýr. Hepsinde amaç en gerici bü-
yük burjuva kesimlerinin egemenliðini bir 
darbe hükümetiyle garanti altýna almaktýr. 
Batý Avrupa'da egemen olan tekelci büyük 
burjuvazidir. O tüm kurumlara, parlamento-
ya, yargýya, hükümete, basýna hem personel 
hem zihniyet açýsýndan hükmeder. Hükümet-
ler tekelci burjuvazinin emrindedir. Eðer hü-
kümet tekelci burjuvazinin çýkarlarýný ofan-
sif bir þekilde savunamaz ve önlemlerin ge-
rekliliðini halk yýðýnlarýna anlatýp onlarý ikna 
edemez veya halk yýðýnlarýnda kabaran hoþ-
nutsuzluðu yönetemez duruma düþerse, he-
men o hükümet ya parlamentoda güven oyu 
ile, veya bir erken seçimle düþürülür veya de-

ðiþtirilir, halk yýðýnlarý rahatlatýlýr. Yok, halk 
yýðýnlarýndan gelen tepki büyükse, o zaman 
polis, jandarma ve sað faþist güçler harekete 
geçirilir. Buna bir örnek Ýtalya'da 70'li yýl-
larda Komünistlerle Hýristiyan Demokratla-
rýn “tarihi kompromi” yapýlmasýný isteyen 
Baþbakan Aldo Moro'nun öldürülmesidir, 

Gladyo'nun harekete geçmesidir. Kapitalin 
güçlü, halk yýðýnlarýný manipüle edecek 
araçlarýn çok olduðu Batý ülkelerinde þu an 
askeri bir müdahaleye gerek görülmemekte-
dir. Ama ilerisi için onlarýn hazýrlýklarý var-
dýr. Bugün hemen hemen tüm Batý ülke-
lerinde rejim tehlikeye girdiði an yürürlüðe 
girecek OHAL yasalarý bulunmaktadýr. 
(Almanya'da bunlarýn adý 'Notstandsgeset-
ze'dir). Ayrýca zor günler için el altýnda 
tutulan silahlý faþist güçler de vardýr. Þu an 
tekelci burjuvazi tüm ülkeye hâkim olduðu 
ve her þey parlamentoda halledildiði için bu 
gibi yasa ve güçlerden söz edilmez. Ama 
bunlar bir müdahale için her an hazýrda bek-
letilir. Polisin ve bu güçlerin yetersiz kaldýk-
larý durumda ordunun olaylara müdahalesini 
öngören yasa ve anlayýþlar da vardýr. Sonra 
bunlar devreye sokulur. Unutulmamalý ki, 
CIA Ýtalya'da komünistlerin güçlü olduðu 
70'li yýllarda bir askeri darbeyi bile göze 
almýþtý. En geliþmiþ burjuva demokrasileri 
bile darbe karþýtý deðildir, darbeyi içinde taþý-
yan sistemlerdir.

Latin Amerika'da darbeler
Türkiye ve Latin Amerika gibi ülkelerde 

ise durum Avrupa'dan farklýdýr. Hele Türki-
ye'de durum tamamýyla farklýdýr. Latin Ame-
rika ülkeleri ABD'nin arka bahçesi duru-
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mundadýrlar ve darbeler genellikle içte 
ABD'ye karþý halk hareketliliðini, halkýn 
dinamiklerini, özellikle de Küba'nýn etki-
lerini bastýrmak için ABD patentlidir, hep-
sinin altýnda ABD müdahalesi vardýr. ABD 
Latin Amerika'da kendi çýkarýna karþý, ama 
halk yararýna olan her geliþmeyi bastýrmayý 
kendine hak sayar. Bolivya'da Morales'i de-
virten ABD'dir. Venezuela'da, korona pande-
misine raðmen Maduro'ya karþý darbe örgüt-
leyen, onu devirmeye çalýþan ABD'dir. Hem 
Bolivya'da hem Venezuela'daki halk yanlýsý 
hükümetlerin ülkelerinin yeraltý zenginlikle-
rine sahip çýkmalarý ABD'nin iþine gelmedi. 
Bolivya'da Morales akülerde kullanýlan lit-
yum madenini, 
Ve n e z u e l a ' d a  
Maduro petrol ve 
gaz yataklarýný 
m i l l i l e þ t i r d i .  
ABD bu iki ül-
kenin ve Kü-
ba'nýn diðer Latin 
Amerika ülkele-
rine örnek olaca-
ðýndan kaygýlan-
makta ve bu ül-
kelerde darbe için 
her yola baþvurmaktadýr. Küba'da bir darbe 
için yýllardan beri uðraþmaktadýr. Ama 
nafile! 

Afrika'daki darbelerin de büyük bir 
kýsmýnda Fransa'nýn parmaðý vardýr. Kuzey 
ve Orta Afrika ülkeleri Fransa'nýn arka 
bahçesi konumundadýr. Fransa bu ülkelerin 
merkez bankalarýný, paralarýný kontrol eden 
ülkedir. Eðer bir ülke Fransa'nýn mali kont-
rolünden çýkmak isterse, gece yarýsý Fransýz 
lejyonerleri ordadýr, sabaha darbe tamamdýr. 
Geri kalmýþ veya kapitalist yolda az geliþmiþ 
ülkelerin hepsindeki darbelerin altýnda 
mutlak bir Batý ülkesinin dolaylý veya dolay-
sýz rolü bulunur ve çýkarý söz konusudur. Son 
örneklerden biri Mýsýr'daki darbedir. Erdo-
ðan'ýn Ýslamcý niyetlerini okuyan ve Mýsýr'ýn 
Batý karþýtý Ýhvan'ýn bir üssü haline geldiðini 
gören ABD ve AB hemen bir gecede seçilmiþ 

Cumhurbaþkaný Mursi'ye karþý orduya, Si-
si'ye darbe yaptýrttýlar. Þimdi Mýsýr “güven-
li” bir þekilde Batýnýn yanýnda, onun kontrolü 
altýndadýr. Unutulmamalý ki bunlarýn hepsi 
bir diktatöre karþý “demokrasi” ve “insan 
haklarý” adýna yapýlýr, Batý hemen demokrasi 
havarisi kesilir. 

Türkiye'de 10 yýlda bir darbe 
Türkiye'de darbelerin genel olarak Latin 

Amerika'daki darbelere benzer yanlarý olsa 
da onlardan farklý çok yanlarý vardýr. Türkiye 
son 60 yýlda en çok darbenin olduðu ve hâlâ 
yaþandýðý bir ülkedir. Bu Türkiye'nin politik, 
sosyal, ekonomik istikrar bakýmdan çok is-
tikrarlý, oturmamýþ bir ülke olduðunu gös-

terir. “Ýlk” darbe-
nin olduðu 1960 
yýlýndan bu yana, 
hemen hemen her 
10 senede bir þu 
veya bu þekilde 
bir darbe veya 
darbe giriþimi ol-
muþtur. “Bu ka-
dar çok ve sýk dar-
be olmasýnýn, is-
tikrarsýzlýðýn se-
bebi nedir, yalnýz 

ABD'nin çýkarlarý mýdýr, yoksa baþka sebep-
ler var mýdýr?” diye sormak gerekiyor. Þüp-
hesiz Türkiye'de de bütün darbelerin altýnda 
ABD ve NATO vardýr. Çýkarlarý tehlikeye 
girince ABD ve NATO bir darbe için orduyu 
harekete geçirir. ABD ve NATO'nun izni 
olmadan ordu Türkiye'de darbe yapamaz. 12 
Eylül darbesinin iznini Þahinkaya 11 
Eylül'de ABD'den getirmiþtir. ABD'nin de 
"Our boys have done it!” (bizim delikanlýlar 
onu baþardýlar) demesi boþuna deðildir. (Pa-
ul Henze'nin sözü) 

Türkiye'de darbelerin altýnda ABD ve 
NATO vardýr, ama NATO ve ABD Türki-
ye'deki darbelerin tek sebebi deðildir, esas 
sebebi ise hiç deðildir. Hatta ABD ve NATO 
darbe için orduyu harekete geçirmeden önce 
Türkiye'nin içine girdiði bunalýmdan parla-
menter yoldan çýkmasý için bekler. Bunalým 

Maduro   Castro    MoralesMaduro   Castro    Morales
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parlamento içinde çözülmez ve NATO'nun, 
ABD'nin çýkarlarýný tehdit eden bir boyut ka-
zanýrsa, o zaman ABD ve NATO darbe için 
kollarý sývar. Darbelerin Amerikan patentli 
olmasý, Türk aydýnýnýn genellikle darbelerin 
derinlemesine, etraflýca bir analiz yapmasýný 
da engellemiþtir. Bir darbeden sonra ABD ve 
NATO'yu haklý olarak suçlayarak hep iþin 
kolayýna kaçýlmýþtýr. 

Türkiye'de darbeler yapýsaldýr 
Türkiye'de her 10 senede bir olan darbe-

lerin esas sebebi yapýsaldýr, Cumhuriyet'in 
kuruluþundan miras kalan ulusal, dinsel ve 
sýnýfsal sorunlardýr, çeliþkilerdir, ekonomik 
geri kalmýþlýk ve bunalýmlardýr. ABD bile 
Türkiye'de darbe yaptýracaðý zaman bu çe-
liþkileri kullanýr. Türkiye toplumunun yapý-
sýndaki bu sorunlar çözülmeden darbe 
tehlikesi ve tehdidi ortadan kalkmaz. Tür-
kiye maalesef bu yapýsal sorunlarý ele alacak, 
tartýþacak, çözümleyecek bir birikime, 
yaklaþýma, zihniyete sahip deðildir. Çünkü 
Cumhuriyet bu çeliþkiler üzerine kurul-
muþtur. Onun için darbeler de “kaderimiz” 
olmuþtur. 

Türkiye ulusal olarak parçalý bir ülkedir. 
Demokratik bir yaklaþýmla farklý halklardan 
oluþan “ulusal bir birlik” saðlayamamýþtýr. 
Zorla yapay bir Türk ulusu yaratma yoluna 
gidilmiþtir. Ýnkâr, imha ve asimilasyon 
“ulusal birlik”i imkânsýz hale getirmiþtir. 
Darbelerin altýnda baþta Kürt ulusal hareketi 
olmak üzere geliþen ulusal hareketleri boð-
ma, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
üniter yapýsýný koruma anlayýþý vardýr. 
Üniter yapýya dokunulunca orduya darbe 
yapma hakký doðmaktadýr. Bu dün de, bugün 
de böyle. Dün sýkýyönetimlerle yapýlan 
darbeler, bugün kayyým ve askeri operas-
yonlarla yapýlmaktadýr. Geçmiþte Türkiye'de 
sýkýyönetimlerin Diyarbakýr ve Ýstanbul'da 
ayný anda ilan edilmesi boþuna deðildir. Bi-
linmeli ki, þu an Diyarbakýr'a atanan kayyým 
Ýstanbul'a da bir tehdittir. 

Dinsel olarak Türkiye çok inançlý, çok 
kültürlü bir topluma sahiptir. Ama topluma 
esas olarak iki dinsel anlayýþ hâkimdir: Sün-

ni-Vahabi Ýslam anlayýþýyla laik, Hanefi ve 
Alevi anlayýþ. Bu iki anlayýþ Cumhuriyet'in 
kuruluþundan beri kavga içindedirler. 
Cumhuriyet'le birlikte Sünni Vahabi anlayýþ 
iktidarý kaybetmiþ, laik kesimler iktidarý al-
mýþtýr. Ama Sünni Ýslam toplumda çoðun-
luktadýr. Laik Ýslam toplumda azýnlýktadýr, 
Türkiye'de halkýn %65'i sað, Sünni Ýslam'ýn 
yanýndadýr. Ancak %35'i laik Ýslami gö-
rüþlere sahiptir. 1950'ye kadar bu Laik Ýslam, 
Kemalist kesim ordudan aldýðý güçle iktidar-
da kalmýþtýr. Ordu onun azýnlýðýný denge-
leyen dayanaðý, gücü olmuþtur. 

1950'de Demokrat Parti, DP ile birlikte 
sivil iktidar Sünni kesime geçmiþtir. Laik 
Kemalist Parti CHP muhalefettedir, ama 
silahlý güç laik kesimin temsilcisi ve laik-
liðin savunucusu ve koruyucusu olan ordu 
muhalefetin yanýndadýr. Bu çeliþkili durum 
Türkiye'nin temel sorunlarýndan biridir. Bu 
durum orduya sivil iktidara müdahale etme, 
hükümeti laik çizgide tutma, laiklikten uzak-
laþan hükümete darbe yapma “hakký” ver-
mektedir. Bu ise açýk bir þekilde askeri 
vesayet rejimi demekti. 1950'den beri tüm 
hükümetler ve toplum askerin darbe tehdidi 
altýnda bulunmaktadýr. 1950'den beri sað, 
Ýslami kesimler ele geçirdikleri iktidarý top-
lumu daha çok Ýslamlaþtýrmak, vahabileþ-
tirmek ve laiklikten uzaklaþtýrmak için kul-
landýlar. Bu durum laik çevrelerle, özellikle 
kendisini laik Cumhuriyet'in koruyucusu ve 
kollayýcýsý olarak gören ordu ve Kemalist-
lerle Ýslami kesim ve hükümet arasýndaki çe-
liþkileri her gün daha da çok keskinleþtirdi. 
Artýk görüldü ki, seçimle Ýslami güçlere da-
yanan hükümeti iktidardan indirmek, bir ik-
tidar deðiþikliði saðlamak çok zordur. Bun-
larý iktidardan uzaklaþtýrmak ancak darbeyle 
mümkün olur anlayýþý toplumda yer etmeye 
baþladý. Bu iki kesim, Ýslami kesimle laik ke-
sim arasýndaki çatýþmalar darbelerin altýnda 
yatan önemli nedenlerden biridir. 27 Mayýs, 
12 Mart, 12 Eylül ve 28 Þubat darbelerinin 
altýnda önemli ölçüde ordunun laikliði sa-
vunmak için iktidara müdahalesi yatar. Ama 
bu müdahaleleri esas olarak mümkün kýlan 
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toplumda yükselen sosyal olaylar ve diðer 
çeliþkiler olmuþtur. 

Darbelerin esas nedeni
Sýnýfsal mücadelelerdir 

Bu iki dinsel kesim sýnýfsal olarak da bir-
birine karþý konumlanmýþtýr. Laik kesimler 
uzun yýllar devletin desteði ile semizlenmiþ, 
daha çok uluslararasý tekellerin iþbirlikçisi 
olmuþtur. Bunlar Ýstanbul ve diðer büyük 
þehirlerdeki tekelciliðe yükselen, kendine 
laik, Kemalist diyen büyük burjuvazisidir, 
TÜSÝAD çevresidir. Sünni kesimi temsil 
edenler ise Anadolu'daki esnaf, tüccar ve orta 
katmanlardýr. Özellikle Özal döneminde bu 
kesim devletten gördüðü destekle semiz-
lendi, Erdoðan'la birlikte büyüdü ve güç-
lendi, “Anadolu kaplanlarý” adýyla tekelle-
þen Ýslami burjuvaziyi oluþturdu. Bunlar 
MÜSÝAD çevresidir. Bu iki burjuva kesimi 
Kemalist burjuva ile Ýslami burjuva devleti 
ele geçirme veya devleti vermeme konusun-
da birbiriyle kýyasýya mücadele içindedir. 
Devleti ele geçiren devleti, hazineyi, milletin 
parasýný yiyerek zenginleþir, devleti asla bý-
rakmak istemez. Devleti kaybeden kesim ise 
“fakirleþir”, yok olmakla karþý karþýya kalýr. 
Bu Türkiye burjuvazisinin tipik bir özelliði-
dir. Onlarýn kapitali kendi tasarruflarý deðil, 
devletin hazinesi, halkýn vergileridir. Türki-
ye'de tasarruf yolu ile yatýrým yapan, büyü-
yen burjuvazi yok gibidir. Türkiye'de Avru-
pa'da olduðu gibi devlete hükmeden, sýnýf 
çýkarlarý için bir bütün olarak hareket eden 
“tek” bir tekelci burjuvazi oluþmamýþtýr. 
Devletin olanaklarýný yemeye çalýþan birbi-
riyle “düþman” iki büyük burjuva kesimi 
vardýr. Kemalist ve Ýslami burjuva kesimleri. 
Bunlar birbiriyle sürekli kavgalýdýr. Devletin 
olanaklarýný birlikte paylaþmayý asla iste-
mezler. Devleti ele geçiren hazineyi ve ülke-
yi öyle bir talan eder ki, ülke kýsa zamanda 
bir bunalýmýn içine girer. Bu bunalým çoðu 
kez politik, ekonomik, sosyal olarak toplu-
mun önünü týkar. Sonunda krizi çözmek için 
ordu “göreve” çaðrýlýr veya ordu durumdan 
kendine darbe vazifesi çýkarýr. Türkiye'deki 
darbelerin altýnda bu iki kesimin devleti ele 

geçirme mücadelesi yatar. Ama bu iki kesim 
iþçi sýnýfýna, demokrasi güçlerine, Kürt Öz-
gürlük Hareketine karþý her zaman birleþir. 
Bu güçlerde onlarýn baský ve talanýna karþý 
geliþen devrimci yükseliþi de darbelerine ge-
rekçe yaparlar. 

1950'li yýllardan sonra geliþen kapita-
lizmle birlikte ülkede iþçi sýnýfýnýn, köylü-
lerin, gençlerin, demokratik güçlerin müca-
delesi de geliþmeye baþlamýþtýr. Ýþçi sýnýfý, 
emekçi yýðýnlar ve demokratik güçler de-
mokratik hak ve özgürlüklerin kazanýlmasý 
ve savunulmasý, halkýn yokluk ve yoksulluk-
tan kurtulmasý, Türkiye'nin kalkýnmasý, 
ülkenin emperyalizmden baðýmsýzlaþmasý 
ve demokratikleþmesi için verdikleri sýnýf ve 
demokrasi mücadelesi yýðýnsal boyutlara 
ulaþmýþtýr. Zamanla gerici iktidarlara karþý 
ciddi bir muhalefet ve alternatif oluþturmuþ-
lardýr. Bu geliþmeler iktidardaki gerici 
güçleri ürkütmüþtür. Onlar sosyal olaylarýn 
demokratik bir devrime dönüþmesinden 
korkmuþlardýr. Bu durumlarda ordu her ta-
raftan ve en baþta da ABD ve NATO tara-
fýndan göreve çaðrýlmýþtýr. Çünkü Sovyetler 
Birliði'nin dibindeki Türkiye'de NATO ve 
ABD iþçi sýnýfý ve demokratik güçlerin 
iktidarý almasýna asla müsaade etmezdi. Bu 
durumda devrimci yükseliþi bastýrmak için 
orduya darbe yolu açýlýr. Hem 27 Mayýs,12 
Mart hem de 12 Eylül darbeleri geliþen 
devrimci yükseliþi bastýran karþý devrimci 
hareketlerdir. 27 Mayýs öncesi Bayar-Men-
deres diktatörlüðüne karþý öðrenci gençliðin 
çýkýþlarý, 12 Mart öncesi Devrimci Gençliðin 
yarattýðý antiemperyalist demokratik 68 Ha-
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reketi ve Türkiye Ýþçi Partisi TÝP'in ve 
DÝSK'in sýnýf mücadelesi, 12 Eylül öncesi 
TKP'nin artan etkisi ve yükselen sýnýf savaþ-
larý, sendikal ve gençlik hareketleri ancak bir 
darbeyle bastýrýlabilecek boyutlar kazanan 
hareketlerdi. 

Ülkede darbeyi zorunlu kýlan bir baþka 
neden de, ülkenin sürekli içinde bulunduðu 
ekonomik bunalýmdýr. Türkiye ürettiðinden 
fazlasýný tüketen bir ülkedir, sürekli sýcak pa-
raya, dövize ihtiyacý vardýr. Dýþarýdan döviz, 
sýcak para gelmezse Türkiye ekonomisi bü-
yük bir bunalýma girer. Geçmiþte ABD, AB, 
ÝMF, Dünya Bankasý devlet sektörünü özel-
leþtirmeden, yerli ve yabancý tekellerin tala-
nýna açmadan döviz yok dediler. Türkiye'yi 
70 Cent'e muhtaç ettiler. Halk ise hep özel-
leþtirmelere karþý çýktý, çünkü özelleþtirme 
Cumhuriyet'in kuruluþundan gelen devletçi-
liðin, laik anlayýþýn yok edilmesi demekti. 
Onun için özelleþtirmelerin yapýlmasý sürek-
li bir askeri darbeyi gerekli kýlmýþtýr. Özel-
likle 12 Eylül darbesi böyle geldi. Darbe 
hükümetleri, darbe sonrasý ülkede esen ölü 
sessizliðine dayanarak, ÝMF'nin reçetelerin 
zorla uygulayarak ekonomiye yeniden bir 
“iþlerlik” kazandýrdýlar. Bu “iþlerlik” her se-
ferinde takriben 10 sene sürdü. 10 sene sonra 
biriken politik, sosyal ve ekonomik týkanýk-
lýðý parlamento aþamadýðý için bir darbe daha 
gerekli oldu. Onun için Türkiye'de darbeler 
politik, sosyal, ekonomik olarak týkanan bur-
juva demokrasisinin önünü aþmak için hep 
birer sübap iþlevi gördüler. Ekonomik sýkýn-
týlar ortadan kalkmadan Türkiye'nin sürekli 
darbelere ihtiyacý olacaktýr. Darbesiz bir 
Türkiye ise yeni bir ekonomik modeli gerek-
tirir. Bu da düzen deðiþikliði demektir. Tür-
k
iye'de darbelerin yapýlmasýnda genel olarak 

ekonomik nedenler öne çýksa da, darbeler sý-
nýfsal, ulusal, dinsel çeliþkilerin keskinleþip 
bir yumak haline gelmesiyle mümkün olur. 
Geçmiþte oluþan bu yumak AKP iktidarýyla 
birlikte deðiþikliðe uðramýþtýr. Yeni koþullar 
ortaya çýkmýþtýr.  

AKP dönemi ve yeni darbeler 

1990'da Sovyetler Birliði'nin daðýlmasý 
ve 2002'de AKP'nin iktidara gelmesiyle bir-
likte Türkiye'de bazý darbe gerekçelerinde de 
deðiþiklikler oldu. Sovyetler'in daðýlmasýyla 
Sovyet tehdidi ortadan kalktý. Genel olarak 
iþçi sýnýfý hareketi, devrimci, demokratik 
güçlerin mücadeleleri zayýfladý, bunlar bur-
juvazi için bir tehlike olmaktan çýktý. ABD ve 
NATO'nun da Sovyet tehdidini, iþçi ve de-
mokrasi hareketini göstererek orduyu darbe 
görevine çaðýrma gerekçesi ortadan kalktý. 
Ama bu ABD ve NATO'nun Türkiye'ye ihti-
yacý kalmadý anlamýna gelmiyordu. ABD ve 
NATO yeni koþullarda Ýran'da molla reji-
mine, Irak'da Saddam, Suriye'de Esad reji-
mine karþý operasyonlarýnda rahat kullana-
bileceði bir Türkiye istiyordu. Orduda ve 
toplumda Kemalist anlayýþýn aðýr bastýðý bir 
Türkiye ABD'nin Ortadoðu'da iþlerini 
zorlaþtýrýyordu. Bunun için orduda ve top-
lumda Kemalistler geriletilmeliydi. ABD 
için Türkiye'de en iyi iktidar Erdoðan yöne-
timinde Ýslami bir rejimdi. Böyle bir iktidar 
çoðunluðu Sünni Müslüman olan Türki-
ye'nin yapýsýna da uygundu. 2001 krizinin 
yarattýðý ortamda 2002 senesinde yapýlan se-
çimlerde ABD'nin isteði gerçekleþti. 2002'de 
AKP iktidar oldu. Özü itibarýyla AKP iktidarý 
sivil bir darbeydi. Tam bu sýrada ABD Irak'a 
karþý 1. Körfez savaþýna hazýrlanýyordu ve 
Türkiye'yi istediði gibi kullanmayý plan-
lýyordu. Ama toplumda ve orduda var olan 
Kemalist zihniyet, hatta AKP'deki milli-
yetçi-Ýslami anlayýþ ABD'nin planlarýný suya 
düþürdü. Ordudaki Kemalist, AKP'deki mil-
liyetçi anlayýþý kesinkes yýkmak için ABD 
2003'de de Erdoðan'ý baþbakan yaptýrttý. Bu 
da bir sivil darbeydi. Bundan sonra Tür-
kiye'de Cumhuriyet mitingleri, Ergenekon 
davalarý, e-muhtýralar ve ýslak imzalarla, ko-
mutan istifalarýyla dolu 10 yýl bir darbe gi-
riþimleri dönemi yaþandý. Bu dönemde or-
duda ve toplumda Kemalistlerin beli büyük 
ölçüde kýrýldý, Sünni-Vahabi Ýslami anlayýþ 
topluma egemen kýlýndý. Ama bu arada Erdo-
ðan'ýn Ýhvancý, Yeni Osmanlý yayýlmacý tutu-
mu belirginleþti. Bu tutum ABD'nin iþine 
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gelmiyordu. Türkiye'yi ABD istediði gibi 
kullanamýyordu. Artýk Erdoðan'ýn da defteri 
dürülmeye baþlandý. ABD Erdoðan'a karþý 
bir darbe örgütleme yoluna girdi. Hem or-
duda hem bürokraside güçlü bir örgütlülüðe 
sahip olan Gülen Cemaatini harekete geçir-

di. 15 Temmuz'da baþarýsýz bir darbe giriþimi 
oldu. ABD tekrar Erdoðan'la anlaþma yoluna 
gitti. Ama Erdoðan'a karþý darbeden vazgeç-
miþ deðildir. Þu an ihtiyacý olduðu için onu 
hem destekliyor, hem örseliyor. Koþullar ha-
zýr olunca ipini çekecektir. Yaþanan eko-
nomik krizde eksik olan ABD desteði, S400 
gibi Ruslarla, Putin'le olan iliþkiler, ÝÞÝD'le 
olan iþbirliði, hâlâ Ýhvana verilen destek, 
Rojova ve Baþur'da Kürtlere saldýrýlar ve 
Kürt sorununun barýþçýl çözümünü red-
detme, tutuklu olan gazeteci ve aydýnlar Er-
doðan'a karþý bu koþullarý olgunlaþtýran et-
menlerdir. ABD Türkiye'yi tam ele geçi-
rinceye kadar Türkiye'de darbeler kaçýnýl-
mazdýr. Bu sol ve demokratik güçlerin istek-
lerinden baðýmsýz olarak böyledir. Bunu ön-
lemenin yolu demokratik Türkiye'yi yarat-
maktýr.   

Erdoðan'la birlikte Türkiye'nin toplum-
sal, sosyal ve sýnýfsal yapýsýnda, ordunun 
bileþiminde önemli kaymalar oldu. Bu 
kaymalar darbelerin gerçekleþtirilmesini de 
etkiledi. Önce toplumda Sünni-Vahabi 
Ýslama doðru büyük bir kayýþ yaþandý. AKP 

iktidarý ile birlikte Vahabi Ýslam kökleþti ve 
militanlaþtý, ÝÞÝD'leþti, itibarlaþtý. Artýk 
Türkiye'de iktidar kesinkes Siyasi Ýslam'ýn 
oldu. Yüz yýldan beri iktidar özlemi çeken 
Siyasi Ýslam ele geçirdikleri iktidarý 
vermemek için Türkiye'de bir iç savaþa bile 

hazýrdýrlar. “Reisimizi 
yedirmeyiz” çýkýþlarý 
bunun göstergesidir. 
Laik kesim ise geriledi 
ve büyük ölçüde sindi-
rildi, ama susturulama-
dý. Fevri ve yerel çýkýþ-
larda bulunuyor, yýðýn-
lar arasýnda örgütleme-
ye geçemiyor. Onun i-
çin baþarý ve yenilgileri 
yan yana duruyor. Er-
doðan'ýn faþizan gidi-
þine köstek oluyor, a-
ma engel olamýyor. 
Geçmiþte olduðu gibi 
ordu ile birlikte bir dar-

beyle Sünni-Vahabi Ýs-lamý durdurma 
olanak-larý artýk kalmamýþ gibidir. Ama hâlâ 
yenil-giyi kabul etmemiþ olmalarýný 
Erdoðan ken-disi için bir tehdit olarak 
algýlamaktadýr. 

Ordunun yapýsý ise tamamen deðiþmiþtir. 
Fethullahçýlar zaten Kemalist komutanlarý 
Ergenekon sürecinde büyük ölçüde tasfiye 
etmiþlerdi. 15 Temmuz darbesiyle onlar da 
tasfiye oldu. Bugün komutan kesiminin bü-
yük çoðunluðu “FETÖ”cülerden arýndýrýl-
mýþ durumda, kalanlar da Erdoðan'a baðlý 
gözüküyor. Gerçi içlerinde 15 Temmuz dar-
besini bastýrmak üzere geri dönen bazý Ke-
malist-Ergenekoncu komutanlar bulunmak-
ta, ama onlar þu an Erdoðan'ýn kontrolünde 
gözükmektedirler. Kendi baþýna hareket et-
mek isteyenler Tümamiral Cihat Yaycý ola-
yýnda olduðu gibi görevden alýnmaktadýrlar. 
Asker kesiminin de yapýsý deðiþmiþtir. Cep-
helerde savaþanlarýn çoðu paralý askerdir. 
Onlar kendilerini Erdoðan'ýn askeri olarak 
görüyorlar, “ölmek bu iþin fýtratýnda var” 
diyorlar. Ordunun “ulusal ordu” niteliði 
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tartýþmalýdýr. Hâlâ orduda var olduðu söy-
lenen “FETÖ”cü subaylarla, var olan 
Kemalist komutanlarýn ne yapabilecekleri 
bir yana býrakýlýrsa, ordu genel olarak Er-
doðan'ýn kontrolündedir. Erdoðan ayný za-
manda ABD'nin ordu içindeki örgütlülüðünü 
de bir yere kadar kontrol altýna almýþ ve 
ABD'nin bir darbe örgütlemesini engellemiþ 
gözüküyor. Bunlar gözükenler. Yine de 
elinde silah olanýn ne yapacaðý belli olmaz. 
Ama ordu da þunu biliyor ki, her giriþimde 
karþýlarýna 15 Temmuz'dan daha büyük bir 
cihatçý güruhu çýkacaktýr. Yeni olan da budur. 

Sýnýfsal olarak da burjuvazinin Ýslami 
kesimi toplumda büyük ölçüde bir ege-
menlik oluþturdu. Laik kesim birçok alanda 
tutunmaya çalýþýyor, ama mali, siyasi, kültü-
rel olarak egemenliði kaybetmiþ durumda. 
Bu alanlarda egemenlik Ýslami burjuvaziye 
geçti. Bu durum sýnýf savaþýna da yansýmak-
tadýr. Ýþçi sýnýfýnýn bilinç düzeyi çok geriledi, 
iþçi sýnýfý saflarýnda milliyetçilik ve Ýslami 
tevekkül anlayýþý yaygýnlaþtý. Patron sömü-
ren deðil, ekmek veren kurum olarak görül-
meye baþlandý. Sendikal hareket eski 
etkinliðini kaybetti. Sendikalar demokrasi 
ve hak arama mücadelesinde rol oynayamaz 
duruma geldi. Devrimci sendikalarýn ve iþçi-
lerin üzerinde büyük bir baský var. Demok-
rasi güçleri, ilerici aydýn ve akademisyenler, 
gençler ve kadýnlar sürekli baský ve tehdit 
altýndadýrlar, iþten atma, kovuþturma, sürgün 
ve tutuklamalarla hareket alanlarý kýsýtlan-
maktadýr. Kürt Özgürlük Hareketinin müca-
delesi daha çok Kürdistan'la sýnýrlý kalmakta, 
Türk kesimiyle bir birlik saðlanamamak-
tadýr. 27 Mayýs, 12 Mart ve 12 Eylül öncesi 
görülen devrimci iþçi, gençlik, aydýn hare-
ketliliði maalesef bugün yoktur. Þu an on-
lardan Erdoðan'a karþý bir kalkýþma bek-
lenmemektedir. 

Bugün Türkiye'de yakýcý bir darbe ortamý 
yoktur. ABD þu an Erdoðan'la bir süre daha 
yol almayý düþünüyor. Ordu genel olarak 
Erdoðan'ýn emrinde. Laik ve demokratik ke-
simler, iþçi sýnýfý ve Kürt hareketi büyük bir 
baský altýnda. Onlardan gelen darbeyi ge-

rektirecek devrimci bir hareketlilik yok. Bu-
na raðmen darbe tartýþmalarýný alevlendiren 
Erdoðan'dýr, çünkü bu O'nun bir yönetim 
biçimidir. Darbe tartýþmasýyla toplumda nef-
ret söylemleri ve kutuplaþma artmaktadýr. 
Bu Erdoðan'ýn iþini kolaylaþtýrýyor. O bu tar-
týþmalarla bir yandan Kürdistan'da Kürt be-
lediyelerine kayyýmlar atayarak sürekli dar-
be yapýyor, Batýda halka gözdaðý veriyor, di-
ðer yandan kendi tabanýný olasý bir halk hare-
ketliliðine karþý sürekli uyanýk tutmaya 
çalýþýyor. Erdoðan çok iyi biliyor ki, uluslar-
arasý alanda para bulamayýp ekonomiyi çevi-
remeyeceði bir durum ortaya çýkarsa halk 
yýðýnlarýndan bir patlama gelebilir, Rojo-
va'da, Baþur'da , Ýdlib'de, Libya'da savaþlarý 
yürütemeyecek duruma düþebilir ve iktidarý 
kaybetmek bir an meselesi olabilir. Korona 
pandemisiyle birlikte artan iþsizlik ve yok-
sulluk bunun zeminini hazýrlamaktadýr. 
Erdoðan için buna meydan vermemenin bir 
yolu darbe tartýþmalarýný sýcak tutmaktýr. 
Bunun karþýtý ise demokratik güçlerin bir-
liði, ittifakýdýr, yýðýnlar içinde çalýþmasýdýr. 
Özellikle sol ve demokratik güçlerin iþçi ve 
emekçi halk yýðýnlarý arasýnda hýzla örgüt-
lenmesidir, bir kalkýþma anýnda onlara ön-
derlik edebilecek bir güce sahip olmasýdýr. 
Erdoðan korkmakta haklýdýr, halk yýðýnla-
rýnda bir patlama olabilir. Korona salgýnýnýn 
ve savaþýn getirdiði yükler halkta huzursuz-
luðun artmasýna neden olmaktadýr. Eðer sol 
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ARÝHSEL araþtýr-
malara göre, devrim-
ci iþçi edebiyatý kav-T

ramý, devrimci Fransa'da 
1843'ten itibaren 'Poésies 
Sociales des Ouvriers' an-
tolojisinin yayýnlanmasýn-
dan sonra ortaya çýkmýþ, 
bundan birkaç on yýl sonra 
Marx'ýn memleketi Alman-
ya'da 'Die Arbeiterdichtung 
im Frankreich' adýyla çevril-
miþtir. 

Ýþçi sýnýfýna ait kavram 
ve fenomenler, endüstri iþçi-
lerinin ve politik örgütlen-
melerin ortaya çýktýðý erken 
safhayla ayný zamana rastlar. 
Ýþçi sýnýfýnýn mücadelesinin 
bu erken döneminde sýnýfýn 
kolektif savaþ araçlarý, ge-
nellikle iþçiler veya iþçilere 
organik olarak baðlý sýnýf ay-
dýnlarý tarafýndan yazýlmýþ, 
sýnýfýn kimliðin oluþturma-
ya, bilinçlendirmeye yardým 
eden bestelenmiþ þarkýlar, 
marþlardý. Ýþçi sýnýfý edebi-

yatýnýn ve sanatýnýn ortaya 
çýkmasý ise yeni bir türü de-
ðil; yaþanan yeni dönemi, 
toplumu, dünyayý anlamada, 
sýnýfý bilinçlendirmede zen-
ginlik katmýþtýr. Alternatif 
kültürel sýnýf hareketi, bütün 
ideolojik aygýtlarý elinde tu-
tan ve kitleleri zehirleyen ka-
pitalizmin hegemonyasýna 
karþý, kýsýtlanmýþ ve bastýrýl-
mýþ bir sýnýf olarak iþçi sýnýfý 
edebiyatý ortaya çýkmýþtýr. 

Ýþçi sýnýfý edebiyatý, sýný-
fýn yaþamý, mücadelesi ile 
onlarla ideolojik olarak bü-
tünleþmiþ aydýnlar tarafýn-
dan yapýlýr, yani sipariþ 
alarak boþ zamanlarýnda 
edebi eserler yazmaya 
çalýþan ve kesesini dolduran 
bir burjuva yazarý deðildir 
komünist aydýn. Tam tersine 
onun hesabýna hapis, zindan, 
sürgün, yokluk, yoksulluk 
düþer. Týpký TKP saflarýnda 
savaþmýþ aydýn yazar, þair ve 
sanatçýlarý gibi. Baþta Nâzým 
Hikmet, Suat Derviþ, Seba-
hattin Ali, Fahri Erdinç, En-
ver Gökçe, Ahmed Arif, Abi-
din Dino, Ýbrahim Balaban, 
Hasan Ýzzettin Dinamo, Ke-

mal Tahir, Rýfat Ilgaz, Ruhi 
Su, Orhan Kemal ve daha ni-
celeri... 

Nâzým Hikmet, sadece 
iþçi sýnýfýnýn þairi, yazarý ol-
makla kalmamýþ; genç ya-
zarlarýn öðretmeni, yaratý-
cýsý olarak da iþçi sýnýfý yazý-
nýna büyük katkýlarda bu-
lunmuþ, TKP'nin onurudur. 
Bunlardan biri de Orhan Ke-
mal'dir. Daha Nâzým'ý taný-
madan komünizm propa-
gandasý yaptýðý gerekçesiyle 
5 yýla mahkûm olan Orhan 
Kemal'in yolu Bursa Cezae-
vinde Nâzým'la kesiþir ve ha-
yatý deðiþir. Ýþçi sýnýfýnýn ay-
dýný olarak pek çok eser ver-
miþ, pek çok eseri sinemaya, 
tiyatroya da uyarlanmýþtýr. 
Ýþçi sýnýfý ve tarým iþçilerini, 
deðiþen toplumsal yapýyý us-
talýkla eserlerinde iþlemiþ ve 
sýnýfýn erken bilinçlenme-
sinde eserleri baþucu kitap-
larý olmuþ, hâlâ olmaya da 
devam etmektedir. 

Marx, “iþçi sýnýfýnýn kur-
tuluþu kendi eseri olacaktýr” 
derken, iþçi edebiyatý da iþçi 
sýnýfýnýn kendi eseri olmuþ-
tur, olacaktýr. Toplumu, sýný-
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940 senesi kýþý idi. Dikkat edin 1940 
dedim. O zaman harp çýktý, devam 
ediyordu. Fakat henüz yalnýz batýda. 1

Ben hapishane kaleminde evraklar ile 
uðraþýyordum. Amirim olan hapishane 
kâtibi postadan yeni gelmiþ resmi evraka 
bakýyordu. “Ooo” dedi “gözün aydýn 
üstadýn geliyormuþ.” 

“Üstad da kim?” Hiçbir üstadým falan 
yoktu. 

“Hadi hadi numara yapma, caným 
Nâzým Hikmet iþte. Senin üstadýn sayýlmaz 
mý?” 

Ýnanamadým. Elinde tuttuðu müzekke-
reyi uzattý; “14 Mayýs 1966 tarihinde 
bitecek olan ceza süresini doldurmak üzere 
tutuklu Nâzým Hikmet idarenizde bulunan 
cezaevine naklen gönderiliyor.” 

Bana hapishane bahçesinde dikilmiþ 
zambaklarýn yeþil yapraklarý üzerindeki 
karlar erimiþ gibi, umumi afla serbest 
býrakýlmýþým, cezamýn bitmesine kadar olan 
yýllar birden tükenmiþ gibi geldi. Herkes 
gibi ben de ona gýyaben hayrandým. Herkes 
gibi kendimi bilmeden onu seviyordum. 
Muazzam koca þair… 

Ýdareden usulcacýk çýktým. Hapishanede 
þiir yazan kendilerini þair sanan bizler üç 
kiþiydik; Necati, Ýzzet ve ben. Fakat birin-
cilik bende idi. Ne de olsa yazdýklarým basý-
lýyordu. Koþmamak için kendimi zor 
tutuyordum. Necati'nin koðuþuna gittim. 
Necati Nâzým'ý Ýstanbul Tevkifhanesinden 
tanýyordu. 

Nâzým'ýn geleceðini duyar duymaz Ne-
cati bir çocuk gibi ellerini çýrpmaya sýçrayýp 
hoplamaða baþladý. 

“Yaþasýn!” 

Sonra da “Aman!” dedi, “Sakýn ha þiir-
miþ, soruymuþ canýný sýkmayýn. Bundan hiç 
hoþlanmaz, pýlýsýný pýrtýsýný toplar baþka 
koðuþa gider. Ýzzete de tembih et.” 

Ýki saat geçmeden bütün hapishane 
öðrenmiþti; Nâzým'ý getiriyorlar. 

Aradan birkaç hafta geçti, yine böyle 
kurþuni sisli bir sabah evrak karýþtýrýp pen-
cereden karla örtülü yeþil zambak yaprak-
larýna yine bakarken Necati nefes nefese 
kaleme geldi: “Nâzým Hikmet'i az önce ge-
tirdiler!” 

Ýyice hatýrlýyorum, kalemimi elimden 
düþürdüm. 

“Müdürün yanýna soktular, ona senden 
bahsettim gel þimdi neredeyse avluya 
çýkaracaklar.” 

Bunlarý nefesi kesilerek baðýrýyordu. 
Elimi kaparak beni neredeyse çekmeðe 
baþladý. O kadar heyecanlýydým ki baþým 
dönüyordu. Onu; Benerci, Jökond, Bedret-
tin destanlarýný yazan insaný, þimdi göre-
cektim demek! 

Kapý açýldý, gülümseyerek çýktý. Göz 
göze geldik. Mavi gözlerinde, gülümseme-
sinde tertemiz apaçýk çocuksu bir þey vardý. 
Nereye gitsem, ne yapsam diye düþünür-
müþ gibi durakladý sonra Necati'yi gördü. 
Ona doðru gitmek istedi fakat Necati Nâ-
zým'a doðru koþarak beni takdim etti. Nâ-
zým askerce topuklarýný birleþtirerek ve yü-
züne ciddi bir ifade vermeye çalýþarak 
kendini takdim etti: 

“Ben Nâzým Hikmet!” 
Ýþte karþýlaþmamýz böyle oldu, böylece 

talebesi oldum. 
Ben de ona kendimden fazla inanýyor-

dum. 

ORHAN KEMAL NÂZIM HÝKMET ÝLE TANIÞMASINI ANLATIYOR

fý, kapitalizmi her yönüyle 
inceleyen, sýnýfýn entelektüel 
geliþmesine büyük katkýda 
bulunan sýnýf aydýnlarýmýz 
ölümsüzdür. 

2 Haziran 1970'te Sofya'
da yitirdiðimiz, 

-
TKP'nin ye-

tiþtirdiði Orhan Kemal, sa-
dece Çukurova'nýn fabrika-
larýnda, tarlalarýnda deðil, 

Türkiye'nin bütün fabrikala-
rýnda, mahallelerinde “Mur-
taza” olarak, tarlalarýnda 
“Ökkeþ” olarak yaþýyor. 

Anýsýna saygýyla.
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ÜNÜMÜZÜN en yakýcý sorun-
larýndan biri iklim deðiþikliði, 
hava ýsýnmasý sorunudur. Bu G

konuda toplumda sürekli duyarlýlýk 
artýyor, protestolar yükseliyor. Bunlar-

-Zengin çocuklarýn büyük þirketlerin
            çýkarlarý uðruna bir hareketi- 

Fridays for FutureFridays for Future

Önder UTKU

dan biri ve en popüler olaný “Fridays for 
Future” (FFF) gençlerinin hareketidir. 
Nedir bu hareket, kimdir bu gençler? Ne 
istiyor onlar? Bu yazý bu sorulara yanýt 
arýyor. 

 “Fridays for Future” 
(FFF),  yani  “Cumalar  
gelecek için” isimli çevre 
veya iklimin korunmasý adý 
altýnda düzenlenen siyasi ha-
reket, geçen senenin büyük 
bir bölümünde burjuva basý-
nýný meþgul etti, manþetlerde 
yer aldý. Birçok solcu bu ha-
reketi ilerici, hatta anti-kapi-
talist bir güç olarak görüyor. 
Bunlarýn düþüncelerini þu 
þekilde özetlemek mümkün: 
FFF'nin temsil iddiasýnda 
bulunduðu siyasi özne, 
amorf bir gençlik, birden 
kendiliðinden siyasallaþtý ve 
bir siyasi hareket baþlattý. 
Þirketler ve politikacýlar (bu 
düþünceye göre) bu harekete 
karþý çýkýyorlar ve karbon 
emisyonlarýný azaltmak için 
gerekenleri yapmýyorlar. 
FFF hareketi bu þirketlere 
karþý olduðu için, anti-kapi-
talist ve sonuç olarak iþçi 
sýnýfý partisinin doðal bir 
müttefik olduðunu söylüyor-

lar. Ayrýca bunlar arasýnda 
FFF'nin “ekolojik” karakte-
rinin bir þekilde sosyal 
olarak vurgulanabileceði 
fikri savunuluyor. 

Her þeyden önce komü-
nistlerin, her þeyde, her za-
man sýnýf karakterini vurgu-
lamalarý gerektiðine dikkat 
etmeleri gerekir. Basitçe 
söylemek gerekirse, toplu-
mun tüm büyük alanlarýnýn 
burjuvazi ve proletarya ara-
sýndaki düþmanlýkla þekil-
lendiðini varsaymak gereki-
yor. FFF destekçilerinin bu 
hareketin sýnýf karakterine 
dair çok az soru sorduklarý 
dikkat çekicidir. Bir yandan, 
kapitalist ülkelerde gerçek 
eðitim fýrsatlarý çok az olan 
ya da eðer varsa, daha sonra 
iyi ücretli, güvenli iþ fýrsat-
larý þansý düþük olan, dez-
avantajlý, ezilmiþ ve sömü-
rülen bir proletarya gençliði 
var. Bu proletarya gençliði 
resmi politikada temsil edil-

miyor. Onun yanýnda, mü-
kemmel bir geleceði olan 
zengin, burjuva ve küçük-
burjuva sýnýflarýnýn gençliði 
vardýr. Bu gençliðin (burju-
va kriterlerine göre) en iyi 
temsilcileri çeþitli düþünce 
kuruluþlarý ve vakýflar tara-
fýndan erkenden seçilir ve 
daha sonra hakim düzenin 
sadýk kadrolarý haline gel-
meleri için kapsamlý destek 
verilir. Genç yaþta, bu genç-
lerin temsilcileri çeþitli “ey-
lemler”e katýlmayý ve “akti-
vizm” oyunculuðunu sever-
ler. Burjuva toplumu þimdi 
bunun için birçok seçenek 
sunuyor. Çok farklý faaliyet 
alanlarý sunuyor: Amazon 
yaðmur ormanlarý, hayvan 
haklarý, iklim, göçmen hak-
larý, her türlü þey için eylem 
yapabilirsiniz, dernek kura-
bilirsiniz, ama, toplumumu-
zun temel çeliþkisine, yani 
emek ve sermaye arasýndaki 
iliþkiye dokunmamanýz ko-
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þuluyla. 
FFF hareketi bir seneden 

fazla sürdüðü için, hangi 
katmanlarýn ve hangi sýnýfla-
rýn bu harekete esas olarak 
katýldýðýný ve destek verdiði-
ni belirlemek için yeterince 
verilere artýk ulaþmak müm-
kün. Þimdi burada, Alman-
ya'daki FFF hareketine dair 
bazý önemli bilgiler sunula-
caktýr. Araþtýrmalara göre 
Almanya'daki FFF gösteri-
cilerine, esas olarak zengin 
ve eðitimli ço-
cuklarýn katýl-
dýðýný ortaya 
koyuyor. Bav-
yera Radyosu, 
göstericilerin 
ç o ð u n l u ð u  
akademik bir 
aileden geldi-
ðini ve lise dip-
lomasýna sahip 
ya da bunu he-
defliyor oldu-
ðunu kanýtla-
yan bir araþtýrmaya dair ha-
ber yaptý. (1*) Frankfurter 
Allgemeine gazetesinin bir 
haberine göre ise, katýlým-
cýlarýn öz (kendi kendini) 
deðerlendirmesine göre 
“katýlýmcýlar orta sýnýftan 
geliyor. Yukarý orta sýnýftan 
gelenler yüzde 43,6, alt orta 
sýnýftan gelenler yaklaþýk 
dörtte birini oluþturuyor. Sa-
dece yüzde 4,3'ü iþçi sýnýfý-
na, yüzde 1,8'i ise üst sýnýfa 
ait. Genellikle akademi eði-
timli ebeveynleri var. Üni-
versite mezunu babalarýn ve 
annelerin oraný nüfusun or-
talamasýnýn yaklaþýk iki katý 
kadardýr”. (2*) FAZ ile ayný 

ankete dayanarak, "Özgür-
lük Aþký" internet bloðu þun-
larý yazýyor: "%55'i liseye 
gidiyor (Almanya'da anao-
kuldan sonra genellikle üç 
farklý okul var, lise bunlarýn 
en prestijlisi), sadece %6'sý 
(diðer daha az prestijli okul-
lara gidiyor), %31'i þu anda 
(üniversitede) okuyor". (3*) 
Zeit-Campus'un bir anketine 
göre, 18 ila 30 yaþ arasý 
gençlerin sadece yüzde üçü 
düzenli olarak FFF gibi gös-

terilere, yani sadece FFF de-
ðil, herhangi bir gösteriye 
katýlýyor.

Bu veriler þunlarý göster-
mektedir: 

1) FFF proletarya gençli-
ðini temsil etmiyor. Esasen -
küçük burjuva bir harekettir- 
en azýndan kitle tabaný bu þe-
kilde karakterize edilmeli-
dir. 

2) FFF tüm gençleri tem-
sil etmiyor. Sadece küçük bir 
parçasýný temsil ediyor. Ýþçi 
gençliði büyük ölçüde apoli-
tiktir. 

Tekellerin iktidarýna kar-
þý koyma amaçlý bir strateji 
perspektifinden bakýldýðýn-

da, küçük-burjuva gençlik 
hareketi de potansiyel bir 
müttefik sayýlabilir. Ancak 
etkili bir ittifak kurmak için, 
öncelikle hareketin potansi-
yel olarak tekel karþýtý ka-
rakterini ne ölçüde geliþtire-
bileceði netleþtirilmelidir. 
FFF ise anti-tekel bir hareket 
gibi görünüyor, kapitalizmi 
acý acý eleþtiriyor, ama sis-
tem sorununu, sistem deði-
þikliðini, esas iklimi mah-
veden kapitalist sistemin 

kaldýrýlmasý
ný gündeme 
getirmiyor. 
Tekeller, bü-
yük burjuva-
zi ise çocuk-
larýnýn göste-
rilerini sa-
hiplenir, e-
leþtirileri ka-
bullenir gö-
züküyor, bir-
þeylerin de-
ðiþeceði izle-

nimini yaratýyor. Oysa onlar 
tam aksi davranýyor. Üretim 
ve kârlarý için doða ve iklimi 
daha 40-50 sene tahrip etme 
planlarý yapýyorlar. Onlar 
FFF hareketini kolayca ken-
di çýkarlarýna alet edebili-
yorlar. 

Ayrýca, bir tekel karþýtý 
yönelim ilerici deðil, gerici 
de olabilir. Alman Komünist 
Partisi'nin Mecklenburg-
Vorpommern Eyalet Örgü-
tü'nün bir toplantýsýnda, bir 
yoldaþ, gerici anti-kapitalist 
hareketlerin varlýðýna iþaret 
etti. (4*) Marx ve Engels 
Komünist Manifesto'da eði-
limi þu þekilde tanýmladýlar: 
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“Feodal sosyalizm ortaya 
iþte böyle çýktý; yarý yakýn-
ma, yarý hiciv; yarý geçmiþin 
yankýsý; yarý geleceðin teh-
didi; bazen acý, nükteli ve 
keskin eleþtirisiyle burjuva-
ziyi tam yüreðinden vurarak; 
ama modern tarihin gidiþini 
kavramakta tam bir becerik-
sizlik gösterdiðinden etkisi 
bakýmýndan hep gülünç dü-
þerek." 

FFF hareketine katýlan 
gençler iklim konusunda çok 
duyarlý gözüküyorlar ve top-
lumda da bu konuda duyar-
lýlýðý arttýrýyorlar. Ama onlar 

öz olarak anti-tekel, anti-ka-
pital bir içeriðe sahip olmak-
tan uzaktýrlar. Tekeller onlarý 
kendi yanlarýna çekebiliyor-
lar. Zira FFF gibi hareketler 
sorunlarýn çözümünü kapita-
lizm çerçevesinde arýyorlar. 
FFF hareketinin siyasi 
içeriði sorununa ek olarak, 
tamamen taktiksel ve örgüt-
sel bir konu daha vardýr: 
Anlamlý sosyal ve politik it-
tifaklar yapmak için, komü-
nistlerin ilk önce iþçi sýnýfýn-
da hissedilir derecede kalýcý 
bir etkiye sahip olmalarý ge-
rekir. Aksi takdirde, Komü-

nist Parti olarak taþýdýðýmýz 
önderlik iddiasýný gerçekleþ-
tiremeyiz, deðiþik gerçek ya 
da sahte hareketler bizi 
olumsuz anlamda etkiler, 
ideolojimizi zayýflatýr.

5 Ocak 1901 yýlýnda Selanik'te aris-
tokrat bir aileden doðmuþ olan Nâzým 
Hikmet, sýnýfýna ihanet ederek 19 ya-1

þýnda sosyalizmle Anadolu'da tanýþmýþ, Bol-
þevik Partisi üyesi olarak, Genç Sovyet Dev-
leti'nde „açlar ordusunun“ coþkuyla iktidara 
yürüyüþüne tanýk olmuþ, devrime tüm inan-
cýyla katýlmýþtýr. 

22 yaþýnda da saflarýnda olmakla övün-
düðü partimiz; Türkiye Komünist Partisi'nin 
neferi ve yöneticisi olmuþtur. Türkiye'deki 
yaþamý boyunca Kemalist iktidarýn zulmüne 
uðrayan, Marksizmi-Leninizmi kendisine 
rehber edinen Nâzým, bir yandan da TKP'nin 
1925'deki 3. kongresinden sonra Þefik 
Hüsnü'nün Kemalistliðine karþý çýkmýþ, ona 
muhalefet oluþturmuþ, bu nedenle Komin-
tern'e ters düþmüþtür. Otobiyografisinde  bu-
nu  'partimden koparmaða yeltendiler beni, 
sökmedi' dizelerinde ifade etmiþtir. 

Ayný dönemlerde yükselen faþizmin et-
kisine girmesiyle, Nâzým'ýn sýnýfýna ihane-
tini affetmeyen burjuvazinin iktidarý CHP, 
TKP'ye ve Nâzým'a baskýlarý artýrarak, ko-

NÂZIM ONURUMUZDUR!NÂZIM ONURUMUZDUR!
münistleri kovuþturur, hapse atar, yargýlar, 
iþkencelerden geçirir. Nâzým, her þeye rað-
men mücadelesini sürdürür ama sudan se-
beplerle, komplolarla 15 yýl aðýr hapis cezasý 
alýr, Kývýlcýmlý yüzünden de 'Donanma Da-
vasý'na maruz kalýr ve cezasý 28 yýl 4 aya çý-
karýlýr. Komünist inançla uzun hapislik yýl-
larýnda içeride de kavgayý kalemle sürdürür; 
iþçileri, emekçileri, köylüleri, kadýnlarý, 
halklarý; onlarýn cefalarýný, sefaletini yazar, 
ama asla onlara olan umudunu yitirmez. Dü-
þünceleri, eserleri sýnýrlarý aþar, dünya iþçi sý-
nýfýnýn umudu olur. 

Hiçbir daim boyun eðmeyen Nâzým, 
1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'nin 
1951'de çýkardýðý afla 13 yýl 5 ay sonra öz-
gürlüðüne kavuþur, ancak siyasi polis arka-
sýný býrakmaz. Askere de çaðrýlýnca çareyi 
kaçmakta bulur. Cumhuriyet Gazetesi sahibi 
Nadir Nadi bu durumu, “kaçarak Demir Per-
de gerisine sýðýnan kýzýl þair Nâzým Hikmet, 
Moskova Havaalaný'na iner inmez, 'göz-
lerimin ýþýðýný Ýstalin'e borçluyum. Beni o 
yarattý, beni o yaþatýyor' diye baðýr-
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mýþ…Þimdi muradýna erdi. Moskova'da ya-
ratýcýsý (Stalin) önünde dilediði gibi secdeye 
varabilir” þeklindeki necis sözleriyle anlat-
mýþtý. 

Varlýk Dergisi'nde ise; “Nâzým Hikmet, 
inancý ne olursa olsun, her þeyden önce va-
tanýna baðlý bir Türk þairi midir, yoksa gözü 
dönmüþ bir komünizm softasý mý? Bugüne 
kadar münakaþa mevzuu böyle bir mesele 
vardý. Þimdi, dava halledilmiþ, münakaþa ka-
panmýþtýr. Nâzým'ýn sapýk akidesinde mem-
leketi için en küçük bir yer yoktur… Þimdi 
onun lehinde nümayiþ yapanlara rastlana-
mayacaðý gibi, dünya gazetelerinde bir daha 
adýnýn anýldýðý da görülmeyecektir… Va-
tanýna ihanet etmiþ bir þaire layýk olduðu ce-
zayý vermek istiyorsak, bundan böyle Türk-
lük için onu yok farzetmek, sözlerine ve hare-
ketlerine karþý kulaklarýmýzý týkamak, heze-
yanlarýna cevap vermeðe dahi kalkýþmamak 

en doðru hareket olur” diye yazacaktýr. 
Yaþamýný iþçi sýnýfýna, onun öncü partisi 

TKP'ye ve sosyalizm mücadelesine adamýþ 
olan kavganýn þairi Nâzým, 3 Haziran 1963 
yýlýnda Moskova'da yaþama veda eder. Var-
lýk Dergisi'nin, Kemalistlerin iddia ettiði gibi 
Dünya, Nâzým'ý unutmadý. Çarpýþan iki sýnýf 
olduðu sürece, iþçi sýnýfýnýn þairi olarak 
yaþayacak, sýnýflarýn yok olduðu bir dünyada 
ise Nâzým insanýn, insan ve doða sevgisinin, 
umudun, insanda umudun þairi olarak yaþa-
maya devam edecektir. 

Yine, bugün devletin kurdurduðu anti 
komünist SÝP-TKP'nin Nâzým'ý önlerine ka-
tarak, Starbucks Coffee anlayýþýyla Piraye 
kafelerinde Nâzým'ý pazarlamalarý, ulusal-
cýlýklarýnýn üzerine Nâzým'ý örtmeleri, Nâ-
zým'a, komünist ve emek hareketine yapýlan 
en büyük ihanet olarak önümüzde durmakta-
dýr. Komünistlerin Nâzým'ýn üzerine düþen 
bu ihanetlerle hesaplaþmalarý, Nâzým'ýn 
komünist kimliðine sürülen bu lekeyi temiz-
lemeleri gibi görevleri olduðu unutulmama-
lýdýr. Bu, Nâzým'a borcumuzdur! 

Ölümünün 57. yýlýnda O'nu sevgi ve 
saygýyla anýyoruz. Þiirleri hâlâ iþçi ve 
köylüleri, devrimcileri ve demokratik güç-
leri, barýþseverleri, gençleri ve kadýnlarý se-
vindiriyor, onlara güç veriyor, mücadele 
azimlerini biliyor, burjuvaziyi, gericileri, fa-
þistleri korkutuyor. 

ENÝN der ki: “Sýnýf 
farklarý mevcut ol-
dukça “SAF DE-L

MOKRASÝ”den bahsedile-
mez. Sýnýf farklarý mevcud 
oldukça ancak sýnýf demok-
rasisi vardýr.” 

Yine LENÝN der ki: 
“SAF DEMOKRASÝ” istek-
lerine örnek olarak “TOP-
LANTI HÜRRÝYETÝ”ni ala-

LENÝN'E GÖRE HAKÝKÝ DEMOKRASÝ (Nâzým HÝKMET)LENÝN'E GÖRE HAKÝKÝ DEMOKRASÝ
biliriz. Kendi sýnýfýyla baðýný 
koparmamýþ olan her þuurlu 
amele bilir ki, istimrarcýlar 
imtiyazlarýný müdafaa ede-
bilecek ve yýkýlýþtan koru-
nabilecek bir vaziyette iken 
bizim onlara “Toplantý Hür-
riyeti” hakký vaat etmemiz 
çok saçma olur. 

Burjuvazi de inkýlapçýy-
ken, ne 1649'da Ýngiltere'de, 

ne de 1793'te Fransa'da mo-
narþistlere ve asilzadelere 
serbest toplantý hakký ver-
memiþti… Diðer taraftan 
yine ameleler pek âlâ bilirler 
ki en demokratik burjuva 
cumhuriyetinde bile “Top-
lantý hürriyeti” kuru bir laf-
týr. Çünkü umumi ve hususi 
bütün en iyi binalar zengin-
lerin elindedir. Bu zenginle-
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rin boþ vakitleri vardýr ve 
toplantýlarý burjuva devleti-
nin cihazlarý tarafýndan ko-
runur. Þehir ve köy proleter-
lerinde, küçük köylülerde 
yani nüfusun âzim ekseriye-
tindeyse bunlardan ne birin-
cisi, ne ikincisi, ne de üçün-
cüsü mevcuttur. Mesele bu 
vaziyetteyken “MUSAVAT-
TAN” yani “Saf Demokra-
si”den bahsetmek yalan söy-
lemek, ameleleri aldatmak 
demektir. 

Hakiki müsavatý elde et-
mek, emekçilere hakiki de-
mokrasiyi tahakkuk ettirmek 
imkânýný vermek için her 
þeyden önce, bütün hususi ve 
umumi saraylarý istismarcý-
larýn elinden almak; her þey-
den önce iþçilere boþ ve mü-
sait zaman temin etmek ve 
onlarýn yaptýklarý toplantýnýn 
hürriyetini silahlý iþçi kuv-
vetleriyle korumak lazýmdýr. 
Ancak böyle bir deðiþiklik-
ten sonra emekçi halka, fu-
kara köylülüðe ve ameleye; 
onlarla alay etmeksizin; top-
lantý hürriyetinden bahset-
mek mümkün olur. 

Lenin'in “SAF DEMOK-
RASÝ” hakkýnda “TOP-
LANTI HÜRRÝYETÝ” iste-
ðini örnek alarak söylediði 
bu sözler; bir Marksist gö-
züyle; diðer isteklere “MAT-
BUAT HÜRRÝYETÝ”, “SÖZ 
HÜRRÝYETÝ”, “SEÇÝM 
HÜRRÝYETÝ” v.s.ye de teþ-
mil olunabilir. 

LENÝN bu sözleri 1918-
19 yýllarýnda, yani Sovyet 
emekçi kitlelerinin kapi-
talist-monarþist ve her çeþit 
irtica ile pençeleþtiði sýralar-

da söylemiþti. 
Bu sözler pek âlâ göste-

riyor ki Bolþevikler, en su 
katýlmamýþ Marksistler ol-
masý dolayýsýyla hiçbir za-
man umumiyetle, top yekûn 
demokrasi düþmaný olma-
mýþlardýr. Ancak ve ancak, 
onlar, SINIFLI BÝR CEMÝ-
YETTE SINIF DEMOK-
RASÝSÝ olacaðýný söylemek-
tedirler. Ve yine ancak iþçi sý-
nýfýnýn rehberliði altýnda 
memleket nüfusunun azim 
ekseriyetini teþkil eden e-
mekçi halkýn iktidar mevkii-
ne proleter diktaturasý kura-
rak geçmesiyle, kapitalist, 
derebey ve her türlü istis-
marcý sýnýflarýn maddi, ma-
nevi mukavemetleri kýrýldýk-
tan sonra, bu sýnýflar yok edi-
lince hakiki demokrasinin 
tahakkuk edilebileceðine ka-
nidirler. Böylece, Sovyetler-
de inkilâb, Proleter diktatu-
rasýný kurarak ilk anýndan iti-
baren, yukarda söylenen ma-
nasýyla, HAKÝKÝ DEMOK-
RASÝYÝ tahakkuk ettirmeyi 
gaye edinmiþti. 

Hakiki demokrasiye ait 
olan bu kanatlarý LENÝN'den 
önce MARX ve ENGELS'te 
LENÝN'den sonra STALÝN'-
de aynen bulabiliriz. 

Binaenaleyh, Sovyet 

düþmanlarýnýn bir taraftan: 
“Stalin demokrasiye dönü-
yor, Bolþevizm, Marksizm if-
las etti” þeklindeki yayga-
ralarý, diðer taraftan “Sov-
yetlerin demokrasi vaitleri 
sadece dünya efkârý umumi-
yesini aldatmak için bir do-
laptýr” biçimindeki iddialarý 
açýk bir sýnýf düþmanlýðýnýn 
tezahüründen baþka bir þey 
deðildir. Ýlk nazarda birbiri-
ne zýt cephelerden yapýlýyor-
muþ gibi gözüken bu hücum-
lara, Lenin'in 1918-19'da 
yazdýðý ve bizim yukarýda 
aldýðýmýz satýrlarý karþý çýka-
rabiliriz. V diyebiliriz ki; 
Stalin'in demokrasiye dön-
mesi, ricatý mevzuu bahis 
deðildir. Çünkü esasen Sov-
yet inkýlâbý, Marks'ýn, En-
gels'in ve Lenin'in anladýðý 
manada Hakiki demokrasiyi 
tahakkuk ettirmek gayesini 
gütmüþ olan bir inkýlâptýr. 

Çünkü daha Sovyet iþçi-
leri proleter diktaturasýný in-
kiþaf ettirdiði, saðlamlaþtýr-
dýðý sýralarda Lenin DEMÝÞ-
TÝ KÝ: “PROLETER DE-
MOKRASÝSÝ her çeþit de-
mokrasiden ve SOVYET 
DEVLETÝ en demokratik 
burjuva cumhuriyetinden 
milyonlarca defa daha DE-
MOKRATÝKTÝR.“
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Usanýnca gerçeklerin yalanýndan, 
kaygan, yüzsüz baskýdan, 

tunç Nâzým'ý anýmsarým 

ve sesini 
     biraz hançerimsi : 

            "Merhaba kardaþým... 

     Ne o, neden yüzün asýk öyle 
            Boþ ver! 

     Yoksa þiir mi takýldý bir yerde? 
            Gel, birlikte bitirelim. 

     Paran mý yok? 
            Bakarýz bir çaresine, dert deðil. 

Kýz mý? 
            Aldýrma bulunur..." 

Oysa asýl kendisinde var bir þey, 
                    içini kemiren 
                 yüz çizgilerinden dehþetle akan : 

            "Hepsi iyi de, 
                þu yürek aðrýsý... 

            Adam sen de 
                aðrýyadursun, yaþýyoruz ya..." 

Kimisi için þiir bir roldür, 

Kimisine bir dükkân, 
                        kazançtýr. 

Onun içinse aðrýdýr þiir, 
                        rol deðil. 

Nâzým'ýn yüreði de aðrýdý durdu iþte. 

Üzerine titreyen doktoru bir gün, 

hani pek de güvenemiyerek, 
tenbih etmiþti bana : 

           "Bakýn" demiþti, 
 
          "Keskin konulardan kaçýnýn ki 
           aðrýmasýn Nâzým'ýn yüreði..." 

Hey gidi doktor... 
   
    Hastanýz gitti. 

Yaramadý çabalarýnýz. 

Yüreðiyse onun 
      gizli gizli çarparak 
      sürdürdü aðrýsýný 
            ölümünden sonra da. 

Ýçimdeki acý için aðrýyor, 

Türkler için, Ruslar için aðrýyor, 

kendisi gibi mapusta özgür olanlar için 

Özgürlükte mapus gibiler için 
           aðrýyor. 

Hapisane acýlarýyla yanan o yürek 

                - ölümden sonra bile - 
                   dinlemiyor doktorlarý, 

korkak olduðumuz zaman 
                  aðrýyor. 

neme gerek dersek 
                   aðrýyor. 

onun gibi açýk yürekle : 

“Merhaba kardaþým...” 

                   diyemezsek aðrýyor... 

Varsýn aðrýsýn 

      hepsi için yüreklerimiz, 

      tek aðrýmasýn 'ýn yüreði.Nâzým

NÂZIM'IN YÜREÐÝ 

Yevgeni YEVTUÞENKO (Çeviri: Ziya YAMAÇ)

24 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda



25DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

 HAZÝRAN günü ajanslar Ýstanbul 
Büyükþehir Belediyesi Metro Ýstan-
bul'un þu açýklamasýný geçtiler: “Ýsta-1

nbul Valiliði'nin aldýðý karar doðrultusunda 
M2 Yenikapý-Hacýosman metro hattý Taksim 
ve Þiþhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataþ 
Füniküler hattý saat 16:00 itibariyle yolcu 
alýmýna kapatýlacaktýr.” Bu insana sýradan 
bir haber gibi gelebilir. Bir kaza veya bir tek-
nik arýza vardýr diye düþünülebilir. Ama ger-
çek bambaþka, “korkunç!” Türkiye'nin için-
de bulunduðu siyasi ortamýn bir aynasý. Gün-
lerden 1 Haziran. Gezi direniþinin 7. yýl dö-
nümü. Ayný günde Amerika'da büyük bir is-
yan var. Amerika yanýyor. Ýsyan Beyaz Sa-
ray'a dayanýyor, Trump eþi ve oðluyla sýðýna-
ða kapanmak zorunda kalýyor. Güvenliði an-
cak böyle saðlanabiliyor. 

Ayaða kalkan, isyan eden insanlarýn ne 
yapacaðý belli olmaz. Trump gibi otoriterli-
ði, kimseyi dinlemezliði ile tanýnmýþ koca 
ABD'nin baþkaný sýðýnaða kaçmak zorunda 
kalmýþsa, Erdoðan gibi otoriterlerin, dikta-
törlerin kara kara düþünmesi gerekir. Ge-
zi'nin yýl dönümünde insanlar Taksim'de top-
lanýrsa, isyan bayraðýný açarsa ve bu isyan, 7 
yýl önce olduðu gibi, bir anda Anadolu'ya ya-
yýlýrsa, hele yýðýnlar Ankara'da Beþtepe'deki 
Saray'a dayanýrsa bu iktidar ne yapar? Erdo-
ðan ne yapar? Trump gibi kaçýrýlacaðý gü-
venlikli bir sýðýnak, bir delik de yok. Zaten 
korona pandemisi nedeniyle açlýk, yokluk, 
iþsizlik, pahalýlýk almýþ baþýný gitmiþ, insan-
lar gerilim içinde, barut fýçýsý gibi patlamaya 
hazýr. Bu durumda iktidarda olan otoriter tek 
adam bir yýðýn patlamasýnýn olabileceðinden 
korkar, insanlarýn tam da Gezi'nin yýldönü-

Amerika'da isyan: Dizini ensemden çek!
Gezi'nin 7. yýlý: Darbelere son!

 
  

Dizini ensemden çek!
Darbelere son!

Mümin TOPRAK

münde Amerika'daki isyaný örnek alýp Tak-
sim'e çýkabilecekleri aklýna gelir? Böyle bir 
durumun kendi sonu olacaðýný da çok iyi bi-
lir. Önlem olarak da alelacele Taksim'e çýkan 
tüm yollarý kapattýrýr, metrolarýn Taksim'de 
durmayacaðýný açýklatýr. Gezi Parký ve Tak-
sim'in çevresini bariyerlerle ördürür, polis 
tomalarýyla etrafý tahkim ettirir. Taksim'de 
olaðanüstü hal estirir. 1 Haziran'da Tak-
sim'de durum bu idi. Alýnan “önlemler” kor-
kunun deliliydi. 

Ýþte ajanslarýn geçtiði “sýradan” bir habe-
rin altýnda yatan gerçek bu idi: Erdoðan'ýn 
korkulu rüyasý. Ya yýðýnlar ayaklanýrsa! 
Gerçi þu an Türkiye'de ABD'deki gibi bir 
isyan için bir neden yok. Ama ABD'deki gibi 
bin neden var. Her gün Kürtler Afro-Ame-
rikalý siyah George Floyd gibi iþkenceden 
geçirilip öldürülüyor, Çakýcý gibi Ülkücü 
mafya babalarý “af” edilip devlet katýnda ka-
bul görüp aðýrlanýrken Ahmet Altan gibi ga-
zeteciler, Osman Kavala gibi aydýnlar, De-
mirtaþ, Yüksekdað, Kýþanak gibi HDP'li po-
litikacýlar içerde tutuluyor, en temel insan 
haklarý gasp ediliyor. Kürt illerinde halkýn 
iradesi hiçe sayýlýp belediyelere kayyýmlar 
atanýyor. Bunlarýn hepsi birer isyan nedeni. 
Ýnsanlar diken üstünde. HDP artýk sokaklara 
taþma zamaný geldi diyor. Tüm muhalefeti, 
Erdoðan karþýtlarýný tek adam rejimine karþý 
demokratik ittifaka çaðýrýyor. “Hep birlikte” 
Erdoðan'ý yeneriz diyor. Erdoðan korkmasýn 
da ne yapsýn? Gezinin yýl dönümü, ne olup 
olmayacaðý belli olmaz. Taksim'i bariyerler-
le, tomalarla, yasaklarla garantiye alýyor. 
Türkiye'nin bir anda Amerika'ya dönebile-
ceðinden korkuyor. 

-Diktatörler, otoriterler hep korkarlar- 
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Gezi 'de yitirdiklerimiz onurumuzdur, 
ABD'deki isyan isyanýmýzdýr 

Bu yýl korona pandemisi nedeniyle Gezi 
yýl dönümü için özel bir hazýrlýk yoktu. Tek 
hazýrlýk insanlarýn Taksim'de ve Türkiye'nin 
diðer illerinde þehitlerini anmasýydý.  
Nitekim polis abluka ve saldýrýlarýna raðmen 
HDP'liler, CHP'liler, DÝSK'liler ve þehit aile 
ve yakýnlarý, Gezi direniþi savunucularý 
Ankara'da Güvenpark'da toplanarak Ethem 
Sarýsülük'ü ve Ýstanbul'da Taksim Mis So-
kakta toplanarak “Gezi þehitleri onurumuz-
dur” sloganýyla tüm þehitleri tek tek isimleri 
okunarak andýlar, Amerika'daki halkýn di-
reniþini selamlandýlar. Yapýlan konuþmada: 
"Gezi'de Berkin'i, Ethem'i, Medeni'yi, Ali Ýs-
mail'i, Hasan Ferit'i, Abdullah'ý, Ahmet'i ve 
Mehmet'i bizden ayýran karanlýkla George 
Floyd'un nefesini kesen ayný karanlýktýr. O 
gün de bunun karþýsýndaydýk, bugün de kar-
þýsýndayýz. Barýþçýl direniþ her yerde bir hak-
týr. Aramýzdaki binlerce kilometreye raðmen 
biriz, bir aradayýz... Dayanýþma yaþatýr, da-
yanýþma kazanacak" vurgusu yapýldý. Bu 
haykýrýþ bile Erdoðan'ýn korkmasýna yetti. 

Ýster Trump, ister Erdoðan, ister Orban, 
hangi diktatör olursa olsun, diktatörlerin kor-
kusu yýðýnlarýn isyanýdýr. Erdoðan bunu bil-
diði için baskýyý, þiddeti, nefreti, sürekli 
askeri operasyon ve savaþý elden býrakmýyor. 
Bu baskýlarla halký sindirebildiði sürece ikti-
darda kalabileceðini biliyor. Taksim'i kuþat-
ma altýna alýyor. Ama bunlarýn hepsi nafile. 
Nasýl Amerika'da yýðýnlar ayaklandýysa, 
Türkiye'de de bir benzeri neden olmasýn. 
Minneapolis'te George Floyd'un ýrkçý, faþist 
polisler tarafýndan katline karþý parlayan pro-
testo kývýlcýmý Trump'ýn yýllardan beri yarat-
týðý ýrkçý, kinci, nefret dolusu, Protestan din-
sel baðnazlýðý ortamýnda dev alevlere dönüþ-
tü. Korona pandemisinden maðdur kalan 
iþsiz, aç, yoksul beyaz ve siyah milyonlarca 
Amerikalý Amerika'nýn dört bir yanýnda a-
yaklandýlar. Trump'un ýrkçý nefret politi-
kasýna yeter dediler. Polisin biber gazýna, co-
puna, plastik mermisine aldýrmadan yürü-
düler. Irkçý Polisin dakikalarca ensesine ba-

sarak “nefes alamýyorum”, “boðuluyorum” 
diyen George Floyd'un feryadý “nefes alamý-
yoruz, boðuluyoruz” çýðlýðý ile Trump'a kar-
þý isyancýlarýn elinde bayrak oldu. “Nefes a-
lamayan, boðulan” yalnýz George Floyd de-
ðil onunla birlikte tüm Amerika'ydý. Minnea-
polis'te yükselen ateþ, çýðlýk Washington'a 
ulaþtý, tüm dünyayý sardý. Londra'dan Ber-
lin'e dayanýþma eylemleri yapýldý. Trump 
korkudan Beyaz Saray'a “vahþi köpekleri, 
uðursuz silahlarý” konumlandýrdý. Polis is-
yan karþýsýnda yetersiz kaldý, Trump özel 
güç olan Nasyonalgarde (Ulusal Muhafýz) 
birliklerini görevlendirdi. Onlar da yetersiz 
kaldý. Bunun üzerine “orduyu sürerim” de-
di, halký tehdit etti. Trump artýk halkýna savaþ 
açmýþtý. Ama bu kazanamayacaðý, yenilece-
ði bir savaþtý. Zira isyan eden halkýn direni-
þini hiçbir güç kýramaz. 

Trump'ýn bu uygulamalarý bize hiç ya-
bancý deðil. Bunlar Erdoðan'ýn her gün yap-
týklarý. Bizim her gün yaþadýklarýmýz. Artýk 
Türkiye'de de býçak kemiðe dayanýyor. 
Erdoðan'ýn elinde Kuran, Trump'un elinde 
Ýncil. Trump'da siyahlara karþý ýrkçýlýk, 
Erdoðan'da Kürtlere, Ermenilere, Rumlara 
karþý ýrkçýlýk. Erdoðan'da halký ölümle tehdit 
ediyor, Trump da. ABD'de isyan eden yalnýz 
ýrkçýlýðý her an siyah teninde yaþayan Afro-
Amerikalýlar deðil, ayný zamanda Trump'ýn 
ýrkçýlýðýndan illallah etmiþ beyaz tenli Ame-
rikalýlardýr da. Trump, Afro Amerikalýlarla 
dayanýþma gösteren, birlikte hareket eden 
sol, demokratik, antifaþist örgütleri terörist 
ilan edeceðini açýkladý. Erdoðan ise bunu 
çoktan yaptý. Hapisteki demokratlarýn he-
men hemen hepsi bu terörist suçlamasýyla 
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yatmaktadýr. Trump'ýn giriþimine karþý ABD 
kamuoyundan büyük bir tepki geldi. “Siyah-
larla beyazlarý ayýramazsýn, karþý karþýya 
getiremezsin” dendi. Elbet bir gün Türki-
ye'de de Erdoðan'a karþý Kürtlerle Türkleri 
karþý karþýya getiremezsin diye bir çýðlýk 
kopacak. Ýþte o zaman Erdoðan'ýn sonu ge-
lecek, Türkiye özgürlük ve demokrasiye 
kavuþacak. Ýþte Erdoðan Kürtlerle Türklerin 
bir olmasýndan bunun için korkmakta ve 
sürekli ýrkçýlýðý, milliyetçiliði ve þovenizmi 
körükleyerek halklar arasýna düþmanlýk to-
humlarý ekmektedir. O dün Gezi'den kork-
muþtu, bugün de ABD'deki isyandan korktu. 
Korkmakta haklýdýr. 

Türk ýrkçýlýðý Amerikan ýrkçýlýðý 
Irkçýlýk, milliyetçilik, þovenizm kapita-

lizmin mayasýnda vardýr. Burjuvazi ulusun 
önderliðini sahiplenirken, bunu kendi mil-
letinin diðer milletlerden üstün olduðu teo-
risini yaparak, yayarak gerçekleþtirdi. Ta-
rihsel geliþimine göre her ülkede milliyet-
çiliðin, ýrkçýlýðýn ortaya çýkýþý üretim iliþki-
lerinin ve üretim güçlerinin geliþmiþliðine 
göre farklý olmuþtur. Fransýzlar kendilerin-
den “Grande nation” (büyük millet) diye 
bahsederler. Almanlar Almanya'nýn dünyada 
“her þeyin üstünde” olduðunu söylerler. Ama 
dünya proletaryasýnýn enternasyonal tutumu 
karþýsýnda burjuvazi de kaba ýrkçýlýk ve mil-
liyetçilikten geri adým atmak, daha rafine bir 
ýrkçýlýk ve milliyetçiliðe geçmek zorunda 
kalmýþtýr. Yine de bazen göçmenlere, yaban-
cýlara karþý bu kaba ýrkçýlýk birden nükseder. 
Ama kaba ýrkçýlýðý ve milliyetçiliði bugün 
dünyada savunan ve uygulayan iki ülke kal-
mýþtýr: ABD ve Türkiye. Bu iki ülkede ýrk-
çýlýk daha çok egemen burjuvazinin halkýn 
bir kesimini diðer kesimine aþaðýlatarak, 
birini diðerinden ayrýmlaþtýrarak, birini dýþ-
layarak gerçekleþtirir. Amerika'da beyazlar 
siyahlara, Türkiye'de Türkler Kürtlere karþý 
sürekli kullanýlýr. Uzun yýllar ýrkçýlýðý ýrk 
ayrýmcýlýðý þeklinde kendi halkýna karþý 
uygulayan Güney Afrika idi. Fakat Mandela 
ile birlikte kaba ýrkçýlýk bugün Güney Af-
rika'da oldukça gerilemiþtir. 

ABD'de beyazlar siyahlarý aþaðýlar, hor 
görürler. Bu ABD'nin tarihi, kapitalizmin 
geliþmesiyle ilgilidir. Bugünkü Afro-Ame-
rikalýlar 17. Yüzyýlda ABD'nin özellikle Gü-
ney Devletlerine tarýmda çalýþtýrýlmak üzere 
Afrika'dan hayvanlar gibi avlanýp, toplanýp 
getirilen, alýnýp satýlan Afrikalý siyah 
kölelerdir. 1776'da ABD kurulurken kâðýt 
üzerinde kölelik kaldýrýlmýþtýr, ama Afro-
Amerikalý siyahlara köle muamelesi bugüne 
kadar süre gelmiþtir. ABD'deki ýrkçýlýðýn 
temelinde siyahlara karþý bu köle anlayýþý ya-
tar. Bu anlayýþa ve uygulamalara karþý siyah 
Afro-Amerikalýlarýn beyazlarýn da büyücek 
bir kesimi tarafýndan desteklenen büyük bir 
direniþi vardýr. Bu direniþin zirvesi 1963'de 
Martin Luther King'in 250 bin kiþiyle vatan-
daþ haklarý, sosyal ve ekonomik eþitlik için 
Washington'a gerçekleþtirdiði yürüyüþ ve 
miting oluþturur. Bu Miting'de Martin Luther 
King'in söylediði “Bir hayalim var... Ýnsan-
lar derilerinin rengiyle deðil, karakterleriyle 

yargýlanmalý” 
sözleri tarihe 
geçmiþtir. Mar-
tin Luther King 
beyaz ýrkçýlýða 
karþý bu direni-
þini hayatýyla 
ödemiþ, ýrkçýlar 
tarafýndan katle-
dilmiþtir. Ama o 
g ü n d e n  b e r i  
ABD'de ýrkçýlý-
ða karþý müca-
dele beyazlarýn 

da katýlýmýyla çýð gibi büyümüþtür. Þu an Ge-
orge Floyd'un katliyle yükselen protestolar 
Martin Luther King'den beri Amerika'da 
ýrkçýlýða karþý en büyük direniþi oluþturmak-
tadýr. 

Erdoðan'ýn açýklamasý bir faþist 
propagandasý 

Ya Türkiye'deki ýrkçýlýk? Erdoðan'a so-
rarsan ýrkçýlýk Türkiye'de yok, Amerika'da 
var. Hatta öylesine ki, George Floyd'un katli 
üzerine utanmadan ýrkçýlýðý kýnayan bir açýk-

Martin Luther King
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lama bile yapabilmektedir. Erdoðan “Min-
neapolis kentinde George Floyd'un iþkence 
sonucu ölümüne sebep olan ýrkçý, faþizan 
yaklaþým, hepimizi derinden üzdü” demekte 
ve bunun “tüm dünyada karþýsýnda durduðu-
muz haksýz ve adaletsiz düzenin de en acý 
tezahürü” olduðunu belirtmektedir. Þimdi 
adama sorarlar: Amerika'da “George Floyd'-
un iþkence sonucu ölümüne sebep olan ýrkçý, 
faþizan yaklaþým” Türkiye'de her gün yaþan-
mýyor mu? Cizre'de bir evin bodrumunda 
Kürt halkýna hiçbir hak tanýmayan devletin 
politikaný protesto eden gençleri diri diri 
bombalatýp öldürtmene ne denir? Bu devle-
tin baþý olarak sizin ýrkçý ve faþizan yakla-
þýmýnýz deðil mi? Hitler de Yahudi çocukla-
rýný temerküz kaplarýndaki fýrýnlarda diri diri 
yakarken bir çocuk bahçesinde çocuklarý 
seviyordu. Sizin bu yaptýðýnýz biraz onun 
yaptýðýna benzemiyor mu? ABD'deki “ýrkçý 
yaklaþýmý” kýnýyorsunuz, ama Türkiye'de 
HDP Milletvekili Garo Paylan, yazar Hayko 
Baðdat gibi Ermeni yurttaþlara karþý sarf 
edilen “kýlýç arttýðý” söylemini bir tek keli-
meyle kýnamadýnýz. Hatta sizin iktidarý öv-
mekten býkmayan bir Alevi olan gazeteci 
Abdulkadir Selvi'ye iktidar ortaðýnýz Devlet 
Bahçeli'nin “þerefsiz kýlýç arttýðý” dediði za-
man aðzýnýzý açmadýnýz. “Kýlýç artýðý” söyle-
mi ýrkçýlýktýr, Sünni Türklerin her gün inkâr 
ettikleri bu ülkede Ermenilere ve Alevilere 
uyguladýklarý soykýrýmýn açýk itirafýdýr. 
Soykýrým ki, bugün dünyada en büyük suç ve 
ýrkçýlýktýr. Bu yaþananlardan daha da vahimi 
ne gerekçeyle olursa olsun sizin Cumhur-
baþkaný olarak “Ülkemiz içinde sayýlarý çok 
azalmýþ olmakla birlikte, hâlâ varlýklarýný 
sürdüren kýlýç artýðý” gibi bir cümle kurma-
nýz Türkiye'de ýrkçýlýðýn en yüksek makam 
tarafýndan tescilidir. 

ABD'de ýrkçý, faþizan polisler tarafýndan 
“George Floyd'un iþkence sonucu ölü-
mü”nün sizi “üzdüðünü” söylüyorsunuz. A-
ma Türkiye'de en üst emniyet görevlilerinin 
ulu orta katlettirdiði Hrant Dink'in ölümüne 
üzüldüðünüzü kimse duymadý. Amerika'da 
siyahlarý öldüren polisler nasýl cezasýz elle-

rini kollarýný sallayarak dolaþýyorlarsa, Tür-
kiye'de de Hrant'ý öldürtenlerin çoðu devlet 
himayesinde rahat rahat dolaþabilmekte-
dirler. Þimdiye kadar Kürdistan'da sokak or-
tasýnda Kürt çocuk ve gençlerini uluorta öl-
düren tek güvenlik görevlisi yargýlanma-
mýþtýr. Son zamanlarda Rakel Dink'e, Hrank 
Dink Vakfýna, avukatlarýna gelen öüm 
tehditleri ve Ermeni kiliselerine yapýlan 
saldýrýlara “üzüldüðünüzü” beyan etmediniz. 
Siz nasýl olurda George Floyd'un öldürül-
mesine üzülebilirsiniz? Kimseyi inandýra-
mazsýnýz! 

Açýklamanýzda bir de tüm dünyada “hak-
sýz ve adaletsiz düzenin” karþýsýnda dura-
caðýnýzý söylüyorsunuz. Eðer bugün dünya-
da haksýzlýðýn ve adaletsizliðin diz boyu 
olduðu bir düzen varsa bu da Türkiye'deki 
sizin otoriter faþizan düzeninizdir. Bir 
muhalefet liderinin “adalet istiyoruz” diye 
500 km kat ettiði ülke Türkiye'dir. Çok 
geriye gitmeye gerek yok. Daha üç gün önce 
HDP'den Güven ve Farisoðullarý, CHP'den 
Berberoðlu olmak üzere 3 milletvekilinin 
apar topar milletvekillikleri düþürülüp tutuk-
landýlar. Yýllardan beri ülkede sivil dar-
belerin arkasý kesilmiyor. Hangi hak ve ada-
letten bahsediyorsunuz? Siz halkýn iradesini 
gasp ederek en büyük adaletsizliði yapan, 
milletvekilleri hakkýnda fezlekeler düzenle-
ten, kayyýmlarý, darbeleri normalleþtiren bir 
devlet baþkanýsýnýz. 

Hele açýklamanýzda bir de “yaratýlaný ya-
ratandan ötürü sevmeyi öðreten Ýslam 
Medeniyeti”nden bahsediyorsunuz ve 
Amerika'daki “insanlýk dýþý zihniyeti lanetli-
yorum” diyorsunuz. Bilinmez amma Allah 
Ýslam adýna baþ kesen, Ezidileri kýlýçtan ge-
çiren ÝÞÝD'çileri yarattýðýna mutlak piþ-
mandýr. Ýslam adýna Yemen'de, Suriye'de, 
Libya'da olanlara bakýn. Bunlara siz de or-
taksýnýz. Ýslam medeniyetinde insana ve ölü-
ye saygý vardýr. Mezarlýklar kirletilmez, 
mezar taþlarý kýrýlmaz, mezarlar tahrip edil-
mez. Son zamanlarda Kürt illerinde yaþanan 
bu uygulamalar hangi “insanlýk dýþý zihni-
yetin” eseridir. Bitlis'den 261 cenazenin 



29DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

çýkartýlýp Ýstanbul'a 
götürülüp, kemik-
leri Kilyos'da üze-
rinden her gün in-
sanlarýn gelip geçti-
ði kaldýrým taþlarý 
altýna 18 mezara 
topluca gömmek 
insanlýk dýþý bir zih-
niyetin eseri deðil 
midir? Bu uygula-
ma, bu zihniyet hiçbir dinde yoktur, Ýslam'da 
da yoktur. Bazen Avrupa'da Yahudi mezar-
larý kirletilip tahrip edildiði görülür. Bunlarý 
yapan Neonazi ýrkçý ve faþistlerdir. Yakalan-
dýklarýnda en aðýr cezaya çarptýrýlýrlar. Tür-
kiye'de þimdiye kadar bir yakalanan duyul-
madý. 

Hazreti Muhammet'in “beyazýn siyaha, 
siyahýn beyaza üstünlüðü yoktur” düsturun-
dan hareketle açýklamada “ýrk, renk, din, dil 
ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin, tüm in-
sanlýðýn hakkýný ve hukukunu koruma” mü-
cadelesi verdiðinizi söylüyorsunuz. Böyle 
bir cümle kuran bir Türkün ar damarýnýn 
çatlamýþ olmasý gerek. Dil ayrýmý yok diyor-
sunuz. Türkiye'de Kürtler dâhil hangi azýnlýk 
kendi dilini özgürce kullanabilmektedir? 
Din ayýrýmý yok diyorsunuz. Hâlâ Alevilerin 
inanç tarzý, cem evleri resmen kabul 
edilmedi. Düne kadar Zerdüþlere, Ezidilere, 
Süryanilere saldýran sizlerdiniz. Cinsiyet 
ayýrýmý yok diyorsunuz. Özellikle sizin ikti-
darýnýzda LGBT'lerin, kadýnlarýn, çocukla-
rýn baþýna gelenler Türkiye'nin birer yüzka-
rasýdýr. Görülen o ki, Erdoðan'ýn “tek millet, 
tek dil, tek din” söylemi Hazreti Muham-
met'in düsturuna taban tabana zýttýr. Sizin 
iktidarýnýz döneminde halkýmýz insanlýðýn 
hakkýnýn ve hukukunun korunduðu deðil 
ayaklar altýnda ezildiði yaþadý ve yaþamakta-
dýr. Bir de Ýletiþim Baþkanýnýz Altun'un 
ABD'de olaylar sýrasýnda TRT World'a 
yapýlan saldýrýdan sonra yaptýðý açýklama var 
ki, dillere destan: “Basýn özgürlüðü, demok-
rasinin bel kemiðidir.” Görülüyor ki, sizlerin 
söyledikleri, yaptýklarýnýzýn tam tersidir. 

Türkiye'de basýn 
özgürlüðünün beli-
ni kýr, muhalif ga-
zetecileri içeri týk, 
sonrada utanmadan 
böyle bir demeç 
ver. Þunu bilin ki, 
bunlar ABD'deki 
gibi halký bir gün 
patlatacak olan, bi-
rikim saðlayan o-

laylardýr. Halk bunlarýn hesabýný sorar. 
Türkiye'de ýrkçýlýðýn nedeni 
Türkiye'de yaygýn ve etkin, resmi devlet 

politikasý olan bir ýrkçýlýk vardýr. Bu Türk 
burjuvazisinin oluþumu ve Türk devletinin 
kuruluþuyla sýký sýkýya baðlýdýr. Türkiye'de 
Osmanlýnýn son zamanlarýnda ve Cum-
huriyetin kuruluþunda doðmaya baþlayan 
burjuvazi ilk sermayesi kendi mülk ve tasar-
rufu üzerine oluþmamýþtýr. Burjuvazinin ilk 
sermayesi katledilen Ermenilerin, mübadele 
edilen ve sürülen Rumlarýn ve diðer gayri-
müslimlerin gasp edilen mallarý, topraklarý, 
binalarý, tezgâhlarý, iþletmeleri, dükkanlarý 
üzerinden oluþmuþtur. Dünyada en çok vakýf 
malý olan ülke Türkiye'dir. Dünyada hâlâ 
arazinin %60'ýnýn hazineye ait olduðu ülke 
Türkiye'dir. Bu ise talan ve yaðma demektir. 
Bugün bunun en iyi örneði Erdoðan ve çev-
resindeki inþaat lobisidir. Geçmiþte de böy-
leydi. Devletle biraz anlaþtýn mý, vurgun vur-
mak, hemen zengin olmak çok kolaydýr. 
Onun için Türkiye'de kazandýðýný yeniden 
yatýran, üreten, reproduktif çalýþan burjuvazi 
geliþmemiþtir. Hep aniden zenginleþen, vur-
gun vuran “burjuvazi” olmuþtur. Bunlar zen-
ginliklerinin Ermeni ve Rum mallarýndan 
kaynaklandýðýný bilirler. Bu topraklarda Er-
menilerin ve Rumlarýn bir gün hak iddia ede-
ceklerinden korkarlar. Bunun için devletle 
birlikte toplumda sürekli bir Ermeni ve Rum 
düþmanlýðý, gayrýmüslim düþmanlýðý yaratý-
lýr, onlara karþý bir nefret dili geliþtirilir, onla-
ra karþý sürekli bir savaþ hali yaratýlýr, onlar 
aþaðýlanýr ve ötekileþtirilir. Tolumda yaygýn 
olan Ermeni dölü, Rum piçi, kýlýç artýðý gibi 

Kilyos’ta kaldýrýmda toplu mezar
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sözler bu ýrkçý yaklaþým ve zihniyetinin 
yansýmasýdýr. Her yýl Ýstanbul yeniden 
fethedilir, bu topraklar bir türlü vatan olarak 
görülemez, imar ve mamur edilemez, hep 
talan edilir. Bu nedenle Türkiye'deki milli-
yetçilik ve ýrkçýlýðýn temelinde halklarýn 
katliamý vardýr. 

Irkçýlýðýn ikinci nedeni Cumhuriyetin 
kuruluþ zihniyetidir. Cumhuriyetle oluþan 
Türk devletine bir Türk milleti gerekmiþtir. 
Bu millet Osmanlýdan arta kalan Balkan ve 
Kafkas halklarýndan, Anadolu'daki Türk-
menlerden, Kürtlerden ve diðer halklardan 
suni, yapay olarak, zorla yaratýlmaya çalý-
þýlmýþtýr. Her halk kendi benliðini inkâr edip 
Türk olmak zorunda kalmýþtýr. “Ne mutlu 
Türküm diyene” ile “Elhamdülillah Müs-
lümaným” sloganlarý bu politikanýn þiarý 
olmuþtur. Müslümanlýk bu halklarý Türk-
lükte birleþtiren harç olmuþtur. Türk Ýslam 
sentezi böyle doðmuþtur. Sünni Müslüman-
lýða ve Türklüðe övgüler düzülmüþtür. Ýslam 
ve Türk olmak dünyanýn en seçkin insaný ve 
milleti olmak olduðu yayýlmýþtýr. Türk ol-

mak istemeyenler aþaðýlanmýþ, hakaretlere 
maruz kalmýþlardýr.

Türklüðü kabul etmeyen halklardan biri 
Kürtlerdir. Kürt olarak kalmak için ayaklan-
mýþlardýr, isyan etmiþlerdir.

Günümüzdeki Kürt isyaný özünde Er-
doðan'ýn dediði gibi terör deðil, Kürt hal-
kýnýn kendi kimlik mücadelesidir. Cumhu-
riyetin kuruluþundan beri Kürtler “dað 
Türküdür, kuyrukludur” diye sürekli aþa-
ðýlanmýþtýr. Bugünkü Türk ýrkçýlýðýnýn ve 
milliyetçiliðinin önemli bir boyutu Kürt düþ-
manlýðýdýr. Kürtlerin ezilip Türkleþtiril-
mesidir. Aksi takdirde Kürtlere bu top-
raklarda yaþam hakký yoktur. Bugün bu po-
litikayý “tek millet, tek devlet, tek vatan, tek 
dil, tek din, tek bayrak” belgisiyle en ardýcýl 
savunan Erdoðan'dýr.

Erdoðan'ýn yenilmesi Türk ýrkçýlýðýnýn ve 
milliyetçiliðinin yenilmesidir. Türklerin 
kendi varlýklarý ve tarihleriyle yüzleþmesidir. 
Umut edelim ki, Amerika'daki Afro-Ameri-
kalýlarýn yeni isyan dalgasý Türklerin de gö-
zünü açsýn. 
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5 Haziran 2020'de 
HDP iki koldan, mem-
leketin iki ucundan, 1

batýda Edirne'den, doðuda 
Hakkâri'den Ankara'ya hep 
birlikte darbelere karþý de-
mokrasi, adalet ve özgürlük 
için yürüyecek. Üç milletve-
kilinin, CHP'den Enis Ber-
beroðlu'nun, HDP'den Leyla 
Güven ve Musa Farisoðulla-
rý'nýn vekilliklerinin düþü-
rülmesini ve hapsedilmesini, 
gazetecilerin, aydýnlarýn, si-
yasilerin tutuklanmasýný ve 
keyfi yargýlanmasýný, HDP'li 
belediyelere kayyýmlar atan-
masýný protesto edeceklerdir. 
Faþist AKP-MHP iktidarýna, 
ülkeyi bildiði gibi, otoriter, 
diktatörce yöneten Erdo-
ðan'ýn hukuksuzluðuna, ada-
letsizliðine “dur” diyecek-
lerdir. 

Hangi partiden, hangi 
görüþten, hangi hareketten 
olursa olsun tüm halklarý-

HDP'nin “Darbeye karþý
demokrasi yürüyüþü”nü

destekleyelim! 
mýz, baþta iþçiler ve emekçi-
ler HDP'nin bu yürüyüþüne 
destek vermelidir. Burada 
söz konusu olan Edirne'den 
Hakkâri'ye kadar Türki-
ye'dir, Türkiye'nin demokra-
tikleþmesi, barýþ ve özgür-
lüðe kavuþmasýdýr. Ülkede 
keyfiliðe son verip adaletin, 
hukukun tecelli etmesi, talan 
ve yaðmanýn, yokluk ve se-
faletin, iþsizliðin ve açlýðýn 
kalkmasýdýr. AKP-MHP 
iktidarýna, Erdoðan'ýn saray 
rejimine son verilmesidir.  
Sokaklara çýkalým, hep bir-
likte Erdoðan'ýn keyfi uygu-
lamalarýna karþý gelelim. 
O'na artýk halkýn susmadý-
ðýný, korkmadýðýný, ayaða 
kalkmaya baþladýðýný göste-
relim. 

Erdoðan yýllardan beri 
halkýn, geniþ emekçi yýðýn-
larýn suskunluðundan yarar-
lanarak ülkeyi istediði gibi 
yönetebildi. Halk fakir-

leþirken ailesini, çevresini 
ülkenin en zenginleri yaptý, 
vurgun üstüne vurgun vur-
du. Korona pandemisini bile 
“Allah'ýn lütfu” yaptý. Halk 
yoksullaþtý, ailesi zengin-
leþti. Demokrasiyi, adaleti, 
özgürlükleri rafa kaldýrdý. 
Her gün yeni bir sivil darbe 
yapmaya baþladý. Sabaha 
karþý gazetecileri, HDP'lileri 
tutuklatýyor, halkýn iradesini 
hiçe sayarak Kürt illerindeki 
belediyelere kayyým atar-
ken, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir 
belediyelerine tehditler yað-
dýrýyor. Zaten antidemokra-
tik olan seçim kanununu da-
ha antidemokratikleþtiriyor. 
Darbe üstüne darbe gerçek-
leþtiriyor. Nefret söylemle-
riyle toplumu kutuplaþtýrý-
yor, Kürt düþmanlýðýný kö-
rüklüyor, Bakur'da, Ba-
þur'da, Rojova'da Kürtlere 
saldýrýyor, Ýdlib'de, Libya'da 
ÝÞÝD'çileri, Ýhvaný destekli-
yor, ülkeyi Orta Doðu savaþ 
bataðýna atýyor. Ancak böyle 
iktidarda kalabileceðini 
hesaplýyor. Onun iktidar ta-
baný hýzla eriyor. Halkýmýzýn 
büyük çoðunluðu artýk “ye-
ter” diyor. HDP'nin yürü-
yüþü bu suskun çoðunluðun 
konuþmasý, ayaða kalkmasý, 
sokaða çýkmasý için bir fýr-
sattýr. Bu fýrsatý kullanalým. 
Sesimizi yükseltelim.  

Erdoðan'ýn en çok kork-
tuðu halkýn sokaða çýkýp 
kendisini protesto etmeye 
baþlamasýdýr. O, bu protesto-
larýn kendi sonunun baþlan-
gýcý olacaðýný çok iyi biliyor. 
Halkýn protestolarýna, soka-
ðýn baskýsýna hiçbir hükü-
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met dayanamaz. Þimdiye ka-
dar baskýyla, terörle savaþla 
halký susturdu, demokratik 
haklarýný kullanmasýný, 
sokaða çýkmasýný engelledi. 
Korona salgýnýný da bunun 
için kullandý. 

HDP'nin aldýðý yürüme 
kararý Erdoðan'ýn bu baskýla-
rýný kýrmaktadýr. Halka de-
mokratik haklarýný kullanma 
olanaðý saðlamaktadýr. Hal-

kýn sokaða çýkmasýndan kor-
kan Erdoðan HDP'nin eyle-
mine karþý yasaklarla cevap 
vermeye çalýþmaktadýr. E-
dirne ve Hakkâri'de valilere 
her türlü eylemi yasaklattý. 
Yine þiddet ve terör uygu-
layacaðýný ilan etti. Ama bu 
kez boþuna! Halkýmýz þunu 
biliyor ki, ayaða kalkan hal-
kýn direncini kimse kýramaz. 
Artýk Erdoðan da kýramaya-

caktýr. 
Halkýmýz 15 Haziran'da 

anayasal demokratik hak-
larýný kullanmalý, sokaða 
çýkmalý, HDP ve diðer vekil-
leriyle birlikte darbelere kar-
þý gelmeli, demokrasiyi, ada-
leti, özgürlüðü savunduðunu 
tüm dünyaya duyurmalýdýr.      

TKP 1920
www.tkp-online.com

Borcu çeviremeyen hükümet
ÝMF'ye muhtaçtýr

ÜRKÝYE büyük bir ekonomik 
sýkýntý içinde. Bu yýl ödenmesi 
gereken 170 milyar dolar borç var. T

Bunun nasýl döndürüleceði büyük bir sorun 
haline geldi. Bu yýlýn baþýnda beliren eko-
nomik kriz, korona pandemisiyle birlikte 
iyice aðýrlaþtý. Korona pandemisiyle müca-
dele çerçevesinde ekonomik faaliyet, üre-
tim, ticaret büyük ölçüde durdu. 1 milyon 
600 bin kiþi iþini kaybetti. Yoksulluk çýð gibi 
büyüyor.  Ýhracat durdu, turizm durdu. Dolar 
7,50 TL'ye fýrladý. Ýhracat ve turizm 
Türkiye'ye en büyük döviz getiren ekonomik 
alanlardýr. Türkiye'nin ihracatý aþaðý yukarý 
180 milyar dolar, turizm geliri de 35 milyar 
dolar civarýnda. Buna bir de yabancý ser-
maye yatýrýmýný, sýcak para olarak gelen 12 
milyar dolarý eklemek gerekir. Türkiye þim-
diye kadar bu paralarla dýþ borçlarýný “rahat-
lýkla” çevirebildi, Baþur ve Rojova'da, Ýdlib 
ve Libya'da askeri operasyonlarý, savaþlarý 
finanse edebildi. Daraldýðý zamanda yeni 
vergiler getirdi, soðandan patatese, sudan e-

lektriðe, her þeye zam yaptý. Ekonomik 
krizin, savaþýn yükünü vatandaþýn, emek-
çilerin sýrtýna bindirebildi. 

Ama þimdi özellikle korona ile birlikte bu 
durum tamamýyla deðiþti. Kriz yalnýz Tür-
kiye'de deðil, tüm dünyada hissedilmeye 
baþladý. ABD ve AB'de ekonomi açýk bir 
durgunluk yaþýyor. Dünya ticareti, ihracat ve 
ithalat büyük ölçüde durmuþ durumda. 
Bunun Türkiye'ye yansýmalarý çok aðýr olu-
yor. Ýhracat geliri çok düþtü. Turizm konusu 
da ayný þekilde muallâkta, nasýl geliþeceði 
belirsiz. AB henüz Türkiye'ye sýnýrý açmýyor. 
Avrupa'da normalleþme adýmlarýna raðmen 
halkta korona korkusu güncel ve yakýcý. 
Avrupalýlarýn tatillerini dýþ ülkelerde geçir-
me eðilimi çok düþük. Bundan en çok mað-
dur olacak olan ülke ise yine Türkiye. Bun-
lara bir de Türkiye'ye yabancý sermayenin 
gelmeyiþi ve olanlarýn da kaçýþý eklenince 
Türkiye bu yýl borçlarýný döndüremeyecek 
duruma düþmektedir. Þu an acil yabancý pa-
raya, dolara ihtiyaç çok büyük. Hazine tam-
takýrdýr. Sýcak para girmezse geçmiþte oldu-
ðu gibi Türkiye her zaman krize girer. Þimdi 
de büyük bir kriz kapýda. 

Erdoðan Uluslararasý Para Fonu IMF'ye gitmekten ve
HDP'nin yürüyüþünden neden korkar?

Erdoðan Uluslararasý Para Fonu IMF'ye gitmekten ve
HDP'nin yürüyüþünden neden korkar?

Tufan YILMAZ
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Damat Maliye Bakan Albayrak para ara-
yýþýnda. Halký, günlerce iþte ABD ile, Japon-
ya ile, Ýngiltere ile, Katar ile swap anlaþma-
sýnýn son aþamasýndayýz gibi kuru vaatlerle 
oyalamaya çalýþtý. Ama sonunda yalnýz Ka-
tar'dan 10 Milyarlýk bir takaslama anlaþmasý 
yapýlabildi. Bu bile en azýndan kamuoyunu 
biraz rahatlattý. Ama sorun çözülmedi. ABD 
ve AB baþta olmak üzere kimse Türkiye'ye 
para, kredi vermiyor. 
“Türkiye'de demokrasi ol-
madan, hukuk ve güçler 
ayrýlýðý iþlemeden, Kürt 
sorununa barýþçýl bir çö-
züm bulunmadan para ver-
meyiz, kredi açmayýz, bir 
sorunun varsa ÝMF'ye 
git!” diyorlar. Erdoðan ise 
“bankalardan yüksek faizli 
krediler bulurum, yine de 
ÝMF'ye gitmem” diyor. 
Ama bankalar da kredi ver-
miyor, “önce ÝMF'ye git” diyor. Erdoðan'a 
bütün kapýlar kapanýyor. Ýnsanýn aklýna Er-
doðan ÝMF'ye gitmemek için acaba neden bu 
kadar diretiyor sorusu geliyor. 

Türkiye gerçekten ÝMF'den
para alan deðil para veren
Ülke konumuna mý geçti? 

Türkiye 1945'de kurulan ÝMF'ye 1947'de 
üye oldu ve 1958'de Menderes döneminde 
ilk borç, kredi alýndý. Son borç taksiti Erdo-
ðan baþbakanken 14 Mayýs 2013'de ödendi 
ve ÝMF'ye olan borç bitti. ÝMF'li yýllarýn sona 
erdiði ilan edildi. 2000'li yýllarda dünyadaki 
dolar bolluðu nedeniyle kolayca kredi bula-
bilen ve ihracatýný geçmiþe göre arttýran, enf-
lasyonu düþüren, belli ölçüde mali disiplin 
saðlayan Türkiye'nin artýk IMF'den borç al-
maya ihtiyacý yoktu. Hatta ÝMF'ye kredi bile 
açabileceðini ve ÝMF ile iliþkilerin yeni bir 
düzeye, kredi veren ülkeler düzeyine geldi-
ðini ileri sürenler de vardý. ÝMF'ye borcu bi-
tiren, Türkiye'nin ÝMF kapýlarýnda borç “di-
lenen” ülke olmaktan çýkaran baþbakan ola-
rak tarihe geçmek isteyen Erdoðan son taksit 
ödenirken þöyle konuþuyordu: 

“Rabbim inþallah bizlere o günleri tek-
rar yaþatmasýn, Bizleri ÝMF önünde borç 
beklentisi içinde ülke konumuna düþür-
mesin!" Bu sözleriyle Türkiye'nin ihtiyacý 
olan borcu, ülke ve dünya piyasalarýndan 
düþük faiz oranlarý ile almak ve mali disiplin 
ile para politikalarýný muhafaza etmek 
suretiyle, Türkiye'nin o günlere geri dönme-
sine asla mahal vermeyeceklerini belirtiyor-

du. O gün böyle konuþan, 
övünen Erdoðan'ýn bugün 
ÝMF'ye gidip borç isteme-
si en azýndan karizmasýna 
bir çizik attýrmasý, kamu-
oyunda prestij kaybetme-
si demekti. Sürekli seç-
men tabanýný kaybeden 
Erdoðan'ýn toplumda ül-
keyi tekrar ÝMF'ye muh-
taç etmiþ bir baþkan konu-
muna düþmesi, onun daha 
çok saldýrý hedefi haline 

gelmesi demektir ki, buna Erdoðan'ýn þu an 
tahammülü yoktur. Ülkenin korona pande-
misi nedeniyle iyice krize giren ekonomisine 
raðmen, krizi en azýndan dindirmek için acil 
olan dolar gereksinimini ÝMF'nin göreceli 
düþük faizli kredisiyle deðil, pahalý swap ve 
özel banka kredileriyle geçiþtirmeye 
kalkýþmasýnýn nedeni bir politik yenilgiye 
düþmüþ olma izlenimini vermemek içindir. 

Stand-by anlaþmalarý 
Ama ekonomik kriz karizma, prestij, 

kiþisel hesap gibi sübjektif tavýr ve tutumlarý 
dinlemez, gelince bunlarýn hepsini çöpe atar 
ve insaný dolara, ÝMF'ye muhtaç eder. Bu bi-
zim gibi geliþmekte olan ülkelerde kapitaliz-
min objektif bir yasallýðýdýr. Kaldý ki, ya-
bancý bankalar da ÝMF “ok!” demeden kredi 
vermezler. Çünkü ÝMF kredi alan ülkeye al-
dýðý krediyi nasýl düzenli geri ödeyebile-
ceðinin koþullarýný dayatýr ve yaratýr. Bu ko-
þullar stand-by denilen bir anlaþmayla o 
ülkeye dikte edilir. Bunlar o ülke için yutul-
masý zor birer reçetedir. Bu reçeteler halkýn 
günlük yaþamýyla, geliriyle, alýþveriþiyle ya-
kýndan ilgili konulardýr. Ülke ÝMF ile yatar, 

G
Ý
T
M
E
L
Ý

M
Ý

G
Ý
T
M
E
M
E
L
Ý

M
Ý

?



34 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

ÝMF ile kalkar duruma gelir. Geçmiþte Tür-
kiye bunlarý çok yaþadý.

ÝMF kredi açacaðý ülkeye ilk iþ olarak 
bütçe açýðýný kapatmasýný, devlette gelir gi-
der dengelerinin, mali disiplinin saðlanma-
sýný, dýþ ticaret açýðýnýn kapatýlmasýný, 
devletin ve halkýn kemer sýkmasýný, israfa 
son verilmesini, tüketimin kýsýtlanmasýný, 
ihracatýn artmasýný, enflasyonla mücadele e-
dilmesini þart koþar. Bunlar için varsa acilen 
devlet sektörünün özelleþtirilmesini, devlet 
iþletmelerinin, bankalarýnýn satýlmasýný, ser-
best piyasa ekonomisinin güçlendirilmesini, 
ücretlerin düþürülmesini, sosyal yardýmlarýn 
kýsýtlanmasýný, yeni vergi ve zamlarýn getiril-
mesini, en önemlisi serbest kur piyasasýnýn 
uygulanmasýný, paranýn deðerinin düþürül-
mesini, yani devalüasyonun ilan edilmesini 
talep eder. Bunlar tek tek stand-by denilen 
anlaþmaya yazýlýr. Hükümetler bu anlaþmayý 
uygulamayý taahhüt eder. Ama ÝMF atýlan 
imzaya, verilen söze güvenmez. Anlaþmaya 
uyulup uyulmadýðýný belli aralýklarla denet-
ler. Anlaþmasýna göre bu kontroller üçer ve-
ya altýþar ay þeklinde gerçekleþir. Bu denetim 
yetmezse ÝMF o ülkeye kendisinden veya 
Dünya Bankasý'ndan o ülkeyle ilgilenen me-
murlarýndan birini ekonomiden sorumlu ba-
kan olarak gönderir. O memur bakan ülkenin 
ekonomik yönetimini teslim alýr. “Astýðý as-

týk, kestiði kestiktir.” Bazen 
sýk sýk ÝMF'nin o ülke masa 
þefi teftiþe gelir. Bütün ba-
kanlar o teftiþte o þefin karþý-
sýnda el pençe divan dururlar. 
ÝMF þefi talimatlar yaðdýrýr, 
bakanlar da boynunu büker. 
Bu o kadar aþaðýlayýcý, onur 
kýrýcý bir tablodur ki, o ülke-
nin yurtseverlerini, demok-
ratlarýný, devrimcilerini fer-
yat ettirir. Geçmiþte Türkiye 
bu onursuzluðun en çok 
yaþandýðý ülkelerden biri 
olmuþtur. 

Türkiye ÝMF iliþkileri. 
Darbeler ve seçimler 
Türkiye ÝMF'den ilk bor-

cu aldýðý 1958 senesinden son taksiti ödediði 
2013 senesine kadar ÝMF ile 19 stand-by an-
laþmasý yapmýþ, ÝMF'den 45,5 milyar dolar 
borç almýþ ve 52,7 milyar dolar geri öde-
miþtir. Her stand-by anlaþmasýnýn kendisine 
özgü bir öyküsü vardýr. Bu anlaþmalar ön-
cesinde veya sonrasýnda Türk Lirasýnda % 
200'lere varan devalüasyonlar yapýlmýþ, bu-
nun sonucu askeri veya sivil darbeler ger-
çekleþmiþtir. Hükümetler ÝMF'den gelen me-
mur bakanýn oyuncaklarý haline gelmiþtir. 
Ülkenin esas hükümraný ÝMF olmuþtur. 

Daha 1947'de ÝMF'ye üye olurken o za-
manki CHP-Ýnönü Hükümeti Türk Lirasýný 
% 115 devalüe etmiþ, ama arkasýndan 
1950'de yapýlan seçimleri kaybetmiþ ve ik-
tidarý Menderes'e, Demokrat Parti'ye devret-
mek zorunda kalmýþtýr. Menderes 1958'de 
ÝMF ile ilk krediyi alýrken Türk Lirasýný 
%230 oranýnda devalüe etmek zorunda kal-
mýþtýr. Kötüleþen ekonomik ortamda halktan 
gelen büyük tepki karþýsýnda ordu 27 Mayýs 
1960'da darbe yapmýþ, Menderes'i devirmiþ 
ve sonunda idam etmiþtir. 1970'de ödemeler 
dengesini saðlayamayan Demirel ÝMF'ye 
muhtaç olmuþ, Türk Lirasýný %60 oranýnda 
devalüe etmiþtir, toplumda yükselen antiem-
peryalist, demokratik 68 öðrenci ve gençlik 
hareketini bastýrmakta çaresiz kalmýþtýr. Bu 
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durumda ordu 12 Mart 1971'de darbe yapýp 
Demirel'i iktidardan düþürmüþtür. Ama yapý-
lan darbe ekonomiyi düze çýkaramamýþtýr. 
Bunun üzerine ÝMF duruma bilfiil müdahale 
etmiþ, o zaman Dünya Bankasý'nda uzman 
olarak çalýþan Atilla Karaosmanoðlu'nu alý-
nan kararlarýn ardýcýl uygulanmasýný saðla-
mak için kurulan cunta hükümetine ekono-
miden sorumlu bakan olarak göndermiþtir. 
Bir yandan Denizler, Çayanlar katledilirken, 
ülkede terör estirilirken, diðer yandan da Ka-
raosmanoðlu ekonomiyi düze çýkarmak için 
halkýn ensesine binmiþ, zam üstüne zam, ver-
gi üstüne vergi getirmeye baþlamýþtýr. Halkta 
kemer sýkacak güç kalmamýþtý. 

Bu koþullarda yapýlan 1973 seçimlerinde 
Ecevit iktidara geldi. Ecevit Avrupa'dan al-
dýðý cüzi yardýmlarla ve Avrupa'da çalýþan iþ-
çilerin gönderdiði havalelerle ödemeler den-
gesini kurmaya çalýþtý, ÝMF'ye gitmedi, çün-
kü 1974 Kýbrýs çýkartmasýyla ABD Türki-
ye'ye mali ve askeri ambargo uyguladý. Ül-
kede karaborsa, pahalýlýk, yokluk aldý baþýný 
gitti. Bunun üzerine Ecevit de gitti. Demirel 
MHP ve MSP (AKP'nin çýktýðý parti) ile 
Milliyetçi Cephe Hükümeti kurdu. Yeniden 
ÝMF'ye gitti, 1977'de yeni bir stand-by anlaþ-
masý imzaladý, Türk Lirasýný devalüe etti, 1 
dolar 35 lira oldu. Bu nedenle 1978'de ya-
pýlan yerel seçimleri Demirel kaybetti, 
Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve daha birçok þehrin 
belediye baþkanlýklarýný Ecevit, CHP kazan-
dý. Bunun sonucu Ecevit büyük bir “umutla” 
iktidara geldi. ÝMF'ye gitmeyeceðini, ÝMF 
ile anlaþma yapmayacaðýný ilan etti. Çünkü 
ÝMF Türkiye'nin planlý kalkýnmasýna ve sa-
nayileþmesine karþý idi. Bunlardan vazgeçil-
mesini, ihracata yönelik hafif sanayiye 
yönelinmesini ve bunun için paranýn sürekli 
devalüe edilmesini, Türkiye'nin Avrupa'nýn 
bakkal ve manavý olmasýný istiyordu. Ecevit 
ise bunlarý reddediyordu. Ama dayanamadý. 
Ödemeler dengesini saðlayamadý. Ekono-
mik zorluklar karþýsýnda ÝMF'ye boyun eð-
mek, ÝMF'nin aðýr koþullarýný kabul etmek 
zorunda kaldý. Bunun bedelini ara seçimleri 
kaybederek ödedi. Ýktidara yeniden Milliyet-

çi Cephe Hükümetiyle Demirel geldi. 
12 Eylül askeri darbesi.
Karanlýktaki Türkiye 

Hükümet deðiþti, ama ÝMF ve Dünya 
Bankasý yine de kredi vermiyordu. Ülke “70 
cente muhtaç kaldý”. Bu kez ÝMF'nin koþul-
larý çok aðýrdý. Tüm kamu iktisadi kuruluþla-
rýnýn özelleþtirilmesini, ithal ikamesinin 
kaldýrýlmasýný, para kurunun serbest 
býrakýlmasýný, karma ekonomiyi terk edip 
neoliberal ekonomiye geçilmesini, bunun 
için acil kararlar alýnmasýný, bir program ya-
pýlmasýný dayatýyordu. Demirel böyle bir 
program yapmaya cüret edemedi. Bunun 
üzerine ÝMF'nin dayatmasýyla Demirel uzun 
yýllar Dünya Bankasý'nda müþavir olarak ça-
lýþmýþ ve o an MESS-Metal Ýþverenleri Sen-
dikasý Baþkaný olan Özal'ý Baþbakanlýk Müs-
teþarý yaptý ve ÝMF ile görüþmeleri yürüt-
mekle görevlendirdi. Bu görüþmeler sonun-
da Özal ÝMF ile tarihe 24 Ocak Kararlarý ola-
rak geçecek olan anlaþmayý yaptý. Demirel 
anlaþmayý imzaladý ama uygulayamadý. 1 
dolar bir sene içinde 35 liradan 45, sonrada 
70 liraya yükseldi. Halktan büyük tepki 
geldi. Kararlara yükselen devrimci iþçi ha-
reketi ve tüm muhalefet karþý çýktý. Bunun 
üzerine ABD orduyu göreve çaðýrdý. Ordu 12 
Eylül 1980'de darbe yaptý. Demirel hükü-
metini devirdi, parlamentoyu daðýttý, tüm 
muhalefeti yasakladý, tutuklattý. Ülkede fa-
þist bir terör estirmeye baþladý. Türkiye bu-
güne kadar gelen karanlýk bir döneme girdi. 
Ülkenin ekonomisi Özal'a teslim edildi. Özal 
önce baþbakan yardýmcýsý, sonra baþbakan 
ve cumhurbaþkaný olarak ülkeyi yabancý te-
kellerin talanýna açtý, neoliberal ekonomiyi 
yerleþtirdi. 

Hiper enflasyonlar dönemi 
Bundan sonra Türkiye tamamen ÝMF'nin, 

Dünya Bankasý'nýn kontrolüne girdi. Yaban-
cý tekellere açýlan ve devlet iþletmelerini 
özelleþtiren Türkiye'ye yabancý sermaye gir-
meye baþladý, 1994'e kadar ÝMF'nin kapýsýný 
çalmaya gerek kalmadý. Ama Türkiye yine 
ödemeler dengesini tutturamadý ve tutturma-
sýna da imkân yoktu. Çünkü Türkiye üret-
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tiðinden çok daha fazlasýný tüketen bir ülke-
dir. Bu nedenle dýþ ticaret açýðý sürekli yük-
selir, ödemeler dengesi ve bütçesi sürekli bo-
zulur. Bunun sonucu zamdýr, enflasyondur, 
devalüasyondur. Ekonominin bozulmasý, 
yeniden ÝMF'ye muhtaç olmasýdýr. 1994'de 
Türkiye büyük bir ekonomik krizin içine 
girdi. Ekonomik dengeler altüst oldu. De-
mirel cumhurbaþkaný, Tansu Çiler baþba-
kandýr. Türkiye ÝMF'nin kapýsýný çaldý. Yeni 
bir stand-by anlaþmasý yapýldý. 5 Nisan Ka-
rarlarý olarak tarihe geçen bu anlaþma ile 
ÝMF'den 1 milyar dolar kredi saðlandý. Bu-
nun karþýlýðýnda Türk Lirasý %39 oranýnda 
devalüe edildi, TEKEL ürünlerine büyük 
zamlar yapýldý, akaryakýt vergileri %10'dan 
%25'e çýkarýldý. Tüm bu önlemlere raðmen 
Türkiye'nin iki yakasý bir araya gelmedi. 
Enflasyon aldý baþý-
ný gitti. Hiper enf-
lasyon dönemine 
girdi. Yýllýk enflas-
yonlar %70-80'ler-
de, hatta %100'ler-
de dolaþmaya baþ-
ladý. Bir ara %120'-
leri gördü. Yurt-
dýþýndaki iþçilere 
dövizlerini Türki-
ye'ye yatýrmalarý 
durumunda kendilerine döviz üzerinden 
%20 faiz vaat edildi. Yabancý sermayeye ise 
%35'lere varan faizler vaat edildi ve getiren-
lere gerçekten bu faizler verildi. Türkiye 
günü birlik yaþýyordu. Bu yüksek faize hangi 
ekonomi, hangi ülke dayanabilirdi ki! Bu 
ülke ancak çöker. Ýþte Türkiye 1999 senesin-
de kendisini böylesine büyük bir kriz içine 
buldu. Erken seçime gidildi. 

Seçimden sonra kendisine sol diyen Ece-
vit, faþist MHP lideri Bahçeli ile hükümet 
kurdu. Burjuva politikasý böyle bir þey. Hele 
ÝMF olmayaný oldurur. Hükümet kuruldu 
ama sorunlarýn üstesinden gelemedi. ÝMF'-
nin her dediði yapýldý. Nihayetinde “veren el 
alan elden üstündü.” Ama bir þey deðiþmedi. 
21 Þubat 2001 Çarþamba günü Baþbakan E-

cevit'le Cumhurbaþkaný Sezer arasýnda, yol-
suzluklarý inceletmek için Devlet Denetleme 
Kurulu'nun harekete geçmesi yüzünden çý-
kan “kavga” nedeniyle bir gecede faizler 
%7500'e fýrladý. (Doðru okudunuz 7500). 
Borsa %20, Türk Lirasý %40 deðer kaybetti. 
Milletin beli büküldü. 94 bin 500 iþyeri kapý-
sýna kilit vurdu, 1 milyon iþçi iþsiz kaldý. O 
gün “Kara Çarþamba” olarak tarihe geçti. 
Ülke tam bir darboðaza girdi. Türkiye kendi 
sorunlarýnýn üstesinden gelemeyen, kendi 
sorunlarýný çözemeyen bir ülke durumuna 
düþtü. Yine ÝMF'ye gitti.  ÝMF bu kez kendi 
koþullarýnýn ardýcýl uygulanmasý için Dünya 
Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Kemal Derviþ'i 
Türkiye'ye gönderdi. 1 Mart 2001'de Türki-
ye'ye gelen Derviþ hemen ekonomiden 
sorum-lu süper bakan olarak hükümete gir-

di .  Ekonominin 
“patronu” oldu ve 
ekonomiyi krizden 
kurtarmak için bir 
program hazýrla-
maya baþladý. Der-
viþ'in 2001 Mayý-
sý’nda açýkladýðý 
p r o g r a m ý n  a d ý  
“Güçlü Ekonomiye 
Geçiþ Programý” 
i d i .  P r o g r a m ý n  

açýklanmasýyla ÝMF ve Dünya Bankasý'nda 
krediler akmaya baþladý. Daha önce siyasi 
maliyetleri yüzünden atýlamayan adýmlar, 
Meclis'ten geçirilemeyen yasalar peþ peþe 
çýkmaya baþladý. Bu yasalara “Derviþ Ka-
nunlarý” dendi.  Program 6 ayda etkisini gös-
terdi, orta vadeli bir ekonomik istikrar 
yakalandý, ihracat %13 artý, turizm gelirleri 
yükseldi, dýþ ticaret açýðý, cari açýk azaldý. 
Þubat 2002'de ÝMF ile yeni bir stand-by an-
laþmasý imzalandý. Özelleþtirmeler, neoli-
beral ekonomik uygulamalara hýz verildi. 
Derviþ, Bahçeli ile fikir ayrýlýðýna düþtü, gö-
revinden istifa etti. Yine ÝMF anlaþmasýnýn 
yükü emekçilerin sýrtýna bindirildi. Halk Ka-
sým 2002'de yapýlan genel seçimlerde hükü-
meti devirdi, AKP'yi, Erdoðan'ý iktidara ge-
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tirdi. Ecevit'in defterini dürdü. 
Ecevit'in defterinin dürülmesinin 
bir baþka nedeni de, II. Körfez 
Savaþýnda ABD'yi deðil Saddam'ý 
desteklemiþ olmasýdýr. AKP ise 
daha baþýndan savaþta ABD'nin 
yanýnda yer alacaðýný açýklamýþtý. 
AKP'nin iktidara gelmesiyle 
birlikte Türkiye'nin bugüne kadar 
süren, içinden çýkýlmaz Orta Do-
ðu serüveni de baþlamýþ oluyor-
du. 

ÝMF'ye gitmek
Erdoðan için intihar 

Enflasyondan, Develüasyon-
dan, dýþ borçtan, ÝMF'den býkmýþ 
olan halk için AKP bir alternatif 
olarak gözüktü. Erdoðan'da Der-
viþ'in hazýrladýðý ekonomik alt-
yapýya dayanarak, Avrupa'dan 
bol miktarda kredi saðladý, ekonomik 
iliþkilerde ÝMF'yi devre dýþý býraktý. Türkiye 
ÝMF'siz yeni bir döneme girmeye baþladý. 
Erdoðan'ýn geniþ yýðýnlarýn desteðini kazan-
masýnda Türkiye'yi ÝMF'den “kurtarmýþ” 
olmasýnýn büyük rolü olmuþtur. Yukarýda an-
latýlan onur kýrýcý olaylar artýk yaþanmaz 
olmuþtur. Ýþte Erdoðan'ýn ÝMF'ye gitmek is-
tememesinin esas nedeni burada yatmakta-
dýr. ÝMF'ye gitmek demek, ÝMF ile yeni bir 
stand-by anlaþmasý yapmak demek. ÝMF'ye 
gitmek demek, Damadýn yerine ekonominin 
yönetimini ÝMF veya Dünya Bankasý'ndan 
gelecek ve bakan olacak bir memura dev-
redilmesi demek. ÝMF'ye gitmek demek, is-
tediðin gibi harcamalara, israfa, ihalelere, 
ihalelerden nemalanmaya son vermek de-
mek. ÝMF'ye gitmek demek, yeni enflasyon, 
zam ve vergiler demek, Türk Lirasýnýn deðe-
rinin düþürülmesi, yani devalüasyon demek. 
Kendi baþýna karar vermeye, israfa, ihaleye 
alýþmýþ Erdoðan için ÝMF'ye gitmek demek 
intihar etmek demektir. 

Þimdiye kadar ÝMF ile imzalanan bir an-
laþmadan ve bu anlaþmanýn uygulanmasýn-
dan sonra hiçbir hükümet iktidarda kalama-
mýþtýr, ya darbeyle ya seçimle gitmiþtir. Er-

doðan ÝMF'ye gittiði takdirde bunun sonunu 
çok iyi bilmektedir. Ya bir darbeyle gidecek 
ya da bir seçimle. Bu nedenle Erdoðan'ýn 
seçim ve darbe konularýný sürekli gündemde 
tutmasý boþuna deðildir. Seçimi gündeme ge-
tirerek milleti 2023 seçimine kadar oyala-
mak istemektedir. Þu an onun bir erken seçi-
me gitmeyeceðini herkes bilmektedir. Ama 
darbeler öyle deðildir. Önce darbe denince 
yalnýz askeri müdahaleler anlaþýlmamalýdýr. 
Halkýn sokaklara çýkmasý, ayaklanmasý da 
bir darbe gibi iþlev görebilir, hükümetin 
gitmesine neden olabilir. Günümüzde birçok 
hükümet sokak baskýsýna dayanamayarak 
istifa etmektedir. Onun için Erdoðan halkýn 
sokaða çýkmasýndan þeytanýn Allah'tan kork-
tuðu gibi korkmaktadýr. 

HDP'nin Edirne'den ve Hakkâri'den 
yürüyüþlerini destekleyelim 

Ama Türkiye sokaða çýkmaya hazýrlan-
maktadýr. HDP önümüzdeki günlerde iki 
koldan, Hakkâri ve Edirne'den yürüyüþe ge-
çeceðini bildirdi. Tüm demokratik güçleri 
“hep birlikte” yürüyüþü desteklemeye çaðýr-
dý. Sokaða çýkmadan ülkeye demokrasinin 
gelmeyeceði, Erdoðan'ýn gitmeyeceði geniþ 
yýðýnlar tarafýndan daha çok anlaþýlmaya 
baþlandý. Erdoðan'ýn HDP'nin Ankara'ya ya-



38 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

pacaðý yürüyüþü CHP'lilerin ve diðer parti ve 
demokratik kuruluþlarýn desteklemesinden 
korkmasýnýn nedeni budur. Halk sokaða çýk-
maya alýþtý mý, önü alýnamaz, ne yapacaðý 
belli olmaz. Bunun için Erdoðan sürekli 
CHP'lilerle HDP'nin arasýný açmaya, HDP'yi 
bir Türkiye partisi deðil de, PKK'ya baðlý bir 
parti gibi göstermeye, Kürtlerle Türklerin 
arasýna düþmanlýk tohumlarý ekmeye kalkýþ-
maktadýr. Ama bu antikürt propagandasý bu 
kez tutmayacak, zira Türkler Erdoðan'ýn 
niyetini okumaya baþlamýþlardýr. Çünkü O 
ancak yarattýðý Kürt düþmanlýðý, körüklediði 
milliyetçilik ve ýrkçýlýkla iktidarda kalabil-
mektedir. Þimdi HDP yürüyüþlerine yýðýnsal 
katýlarak Erdoðan'ýn oyunlarýný bozalým. 
Yürüyüþe güçlü destek Erdoðan'ýn yenilgisi, 
demokrasinin bir zaferi olacaktýr. Burada 
görev baþta komünistlere, solculara, Türk 
aydýn ve devrimci demokratlarýna düþmekte-
dir. HDP'nin eyleminin baþarýlý geçmesi için 
herkes seferber olmalýdýr. 

Eðer 2023'ü beklemeden Türkiye halk-
larý Erdoðan'dan, O'nun faþizan tek adam 
rejiminden kurtulmak, demokrasiye, barýþa, 
özgürlüðe kavuþmak istiyorsa “hep birlikte” 
sokaða çýkmalýdýr. “Hep birlikte” Erdoðan'ýn 
faþizan uygulamalarýný, Kürtlere karþý yü-
rütülen savaþý, Suriye'ye, Libya'ya müdaha-
leleri, iþsizliði, zamlarý, yoksulluðu protesto 
etmeli, demokrasiyi, hukuku, güçler ay-

rýlýðýný, fikir ve 
gösteri özgürlü-
ðünü savunmalý, 
tüm siyasi tutuk-
lularýn serbest bý-
rakýlmasýný talep 
etmelidir. Ülke-
nin tekrar ÝMF'ye 
muhtaç olmaya-
caðý yolun, tüke-
ten deðil üreten 
bir ülke olmaktan, 
israfa, yaðma ve 
talana son vere-
rekten, kendi öz 
k a y n a k l a r ý y l a  

kalkýnabilecek bir ülke olduðunu göster-
mekten, bunun planýný yapmaktan geçtiðini 
halka göstermek gerekmektedir. Yýðýnlarý 
böyle yeni bir vizyonla harekete geçirmenin 
zamanýdýr. Zamaný kaçýrtmayalým. Zira Er-
doðan kendini kurtarmak, iktidarý kaybet-
memek için ÝMF'ye de gider, ABD'nin her 
dediðini de yapar. ABD hâlâ Erdoðan'ý göz-
den çýkarmýþ deðildir. O hâlâ Trump'dan 
güçlü destek görmektedir. Ancak güçlü bir 
halk hareketi bu desteði kýrabilir, Erdoðan 
iktidarýnýn sonunu getirebilir. Hep birlikte 
HDP yürüyüþlerinde buluþalým.
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U yýl 15-16 
H a z i r a n  
Ýþçi Direni-B

þi'nin 50. yýlý. Zafer 
ve yenilgilerle dolu 
yarým asýr! Ama 
daha çok yenilgi-
lerle dolu bir dö-
nem. Zaferlerimiz 
büyüktü, ama ye-
nilgilerimiz de bü-
yük oldu. Zaten 
bunu bugün hem 
iþçi ve sendikal 
hareketin, hem u-
luslararasý ve Tür-
kiye komünist ha-
reketinin içinde 
bulunduðu durum 
gözler önüne ser-
mektedir. Her þe-
ye raðmen bugü-
ne ýþýk tutacak 
dersler çýkarabi-
leceðimiz zengin 
deneylerle dolu 

bir iþçi ve komünist hareketi 
tarihimiz vardýr. 

15-16 Haziran 1970 
yalnýz iþçi sýnýfýmýzýn deðil 
tüm Türkiye sol, devrimci, 
demokratik güçlerin gurur 
duyacaðý bir gündür. O gün; 
iþçi sýnýfýnýn nasýrlý elleriyle 
demir yumruðu tüm gücüyle 
burjuvazinin kafasýna indi, 
ilk kez burjuvazi iþçi sýnýfý 
karþýsýnda bir yenilgi aldý, 
geri adým attý, iþçi sýnýfý bü-
yük bir zafer kazandý. Hâlâ 
Türkiye'de iþçi sýnýfý kendili-
ðinden sýnýf mýdýr, kendisi 
için sýnýf mýdýr gibi tartýþ-
malarýna kesin bir son verdi. 
Tüm dünyaya, eþe dosta Tür-
kiye iþçi sýnýfýnýn ulusal ve 
uluslararasý arenada bilinçli, 
örgütlü ve savaþkan bir sýnýf 
olduðunu ortaya koydu. 

Geçtiðimiz yüzyýlýn 60'lý 
ve 70'li yýllarý Türkiye'de iþçi 
sýnýfýnýn politik ve 

sendikal mücadelesinin, 
köylülerin toprak ve koope-
ratif savaþlarýnýn, gençliðin 
ve aydýnlarýn antiemperya-
list demokratik mücadele-
sinin yükseldiði yýllardý. 15-
16 Haziran bu mücadeleler-
de bir dönüm noktasýdýr. 
Cumhuriyetin kuruluþundan 
beri iþçi ve komünist, sol ve 
demokratik hareket sürekli 
aðýr baskýlarla karþý karþýya 
kalmýþtýr. 60'lý yýllarda iþçi 
sýnýfý, sol ve demokratik 
güçler legal doðmakta olan 
olanaklarý hýzla deðerlendir-
miþ, 1961 yýlýnda Türkiye 
Ýþçi Partisi, TÝP ve 1967 yý-
lýnda Devrimci Ýþçi Sendika-
larý Konfederasyonu DÝSK 
kurulmuþtur. Bir yanda 
gençliðin 68 hareketi, diðer 
yanda iþçilerin politik, sos-
yal ve ekonomik haklar için 
mücadelesi çýð gibi bü-

yümüþ

15-16 Haziran Büyük Ýþçi Direniþi'ni Erdoðan'ýn
faþist rejimine karþý demokrasi mücadelemizde yaþatalým! 

15-16 Haziran Büyük Ýþçi Direniþi'ni Erdoðan'ýn
faþist rejimine karþý demokrasi mücadelemizde yaþatalým! 
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tür. Ýþçiler yýllardan beri 
“hapsedildikleri” Türk-Ýþ'in 
Amerikan sendikacýlýðýndan 
kopup DÝSK'in devrimci, 
mücadeleci sýnýf ve kitle sen-
dikasý anlayýþýna doðru kay-
maya baþlamýþlardýr. TÝP ve 
DÝSK hýzla büyüdüler ve 
güçlendiler, toplumda sosyal 
ve demokratik dönüþümün 
öncüsü oldular. 

Özellikle üretimde, fab-
rikalarda yaþanan geliþmeler 
sermayeyi, burjuvaziyi kor-
kuttu. Þimdiye kadar Türk-
Ýþ'te örgütlü iþçiler yýðýnsal 
olarak DÝSK'e geçmeye baþ-
ladýlar. Zira iþçiler DÝSK'de 
sýnýf olarak kendilerini ifade 
edebiliyorlardý. DÝSK'in 
“söz ve karar tabanýndýr” 
belgisi sözde kalmýyor, iþçi-
ler bunu iþyerlerinde hayata 
geçiriyorlardý. Grev, toplu 
sözleþme kararlarý tabanda 
alýnýyor ve uygulanýyordu. 
Bu yepyeni anlayýþla DÝSK 
iþçiler için çekim merkezi 
olmuþtu. Sermaye, burjuvazi 
bu gidiþi durdurmak, DÝSK'i 
bitirmek, en azýndan iþçile-
rin Türk-Ýþ'ten DÝSK'e geç-
melerini önlemek istiyordu. 
Bunu saðlamak için hükü-
met, o zamanki Demirel Hü-
kümeti, iþçilerin sendika 
seçme özgürlüðünü rafa kal-
dýran bir yasa hazýrladý. Ya-
sayý hýzla Meclis'ten, Sena-
to'dan geçirip, Cumhurbaþ-
kanýna imzalatarak yürürlü-
ðe koymak istedi. Bunun 
üzerine iþçiler 15 Haziran'da 
hem Anadolu, hem Avrupa 
yakasýndaki fabrikalarda iþi 
býrakýp direniþe geçtiler, so-
kaða döküldüler. Direniþe 

Türk-Ýþ'in örgütlü olduðu 
fabrikalardan da iþçiler katý-
lýnca, iþçiler sel gibi Anadolu 
yakasýnda Kocaeli, Gebze, 
Pendik, Kartal'dan Kadý-
köy'e, Avrupa yakasýnda 
Levent, Eyüp, Alibeyköy, 
Bakýrköy'den Eminönü'ne 
akmaya baþladý. Polisin kur-
duðu barikatlarý ezip geçti. O 
gün 100 bin iþçi sokaktaydý. 
Sermaye, hükümet iþçilerin 
direniþi karþýsýnda çaresizdi. 
Soluðu gece yarýsý sýkýyöne-
tim ilan etmekte buldu. Bu 
kez sokaklara ordu barikat-
lar kurdu. Ama ertesi günü, 
16 Haziran'da iþçiler daha 
kalabalýk olarak meydanlara 
aktýlar. Askerin barikatlarýný 
dinlemediler. Tanklarýn üs-
tüne çýktýlar, yürüyüp gitti-
ler. Asker de fayda etmedi. 
Ýþçi sýnýfý çatýþmalarda üç þe-
hit verdi. Onlarý baðrýna 
gömdü, mücadelelerinde ya-
þattý. O gün 150 bin iþçi so-
kaklardaydý. Direniþin bü-
yüklüðü ve gücü herkesi þa-
þýrttý. Hükümet çareyi grev-
leri, tüm eylemleri iki ay er-
telemekte buldu. TÝP yasayý 
Anayasa Mahkemesi'ne gö-
türdü. Anayasa Mahkemesi 
kabaran yýðýn hareketleri 
karþýsýnda zaten “sakat” olan 
yasayý iptal etti, iþçiler zafer 
kazandý. 

15-16 Haziran topluma 
“hak verilmez alýnýr”ýn  na-
sýl olacaðýný gösterdi. Soka-
ða nasýl çýkýlacaðýný, sokaða 
çýkmadan hak alýnamayaca-
ðýný, hükümete geri adým at-
týrýlamayacaðýný, boyun eð-
dirilemeyeceðini ortaya 
koydu. Sokaða çýkmak için 

yýðýnlarda “tabanýn söz ve 
karar sahibi” olduðu bir ör-
gütlülüðün gerekliliðini gös-
terdi. Bunlar günümüzde Er-
doðan'a karþý demokrasi mü-
cadelesinde paha biçilmez 
deneylerdir. Tam da 15 Hazi-
ran'da HDP'nin “Darbelere 
karþý demokrasi” için sokak-
lara çýkmasý çok anlamlýdýr. 
Erdoðan'ý yenecek olan “ta-
banýn söz ve karar sahibi” ol-
ma anlayýþýyla örgütlenen ve 
sokaða çýkan yýðýnlar ola-
caktýr. Devrimcilerin, ko-
münistlerin görevi burada 
yýðýnlara yardýmcý olmaktýr. 

Burjuvazi bu yenilgiyi 
sindiremedi. Yükselen iþçi 
hareketi ve gençlerin ve ay-
dýnlarýn antiemperyalist 
demokratik mücadelesi kar-
þýsýnda çareyi darbede bul-
du. 12 Mart 1971'de yapýlan 
darbe iþçilerin gençlerin 
üzerinden silindir gibi geçti, 
Ama ne iþçi sýnýfý ne de 
devrimci gençler yýlmadý. 
Karþý devrim devrimci geliþ-
meyi tam boðamadý. 70'li 
yýllarda devrimci hareket ye-
niden yükseldi. Ýþçi sýnýfý 
komünist hareketle, TKP ile 
baðlandý. Yeni bir atýlým yap-
tý. DÝSK daha da güçlendi. 
Burjuvazi yükselen devrim-
ci hareketi boðmak için Dev-
let Güvenlik Mahkemeleri 
DGM'leri kurmaya karar 
verdi. Bunun durdurulmasý 
gerekiyordu. Bu da ancak 
sokaða çýkmakla mümkün-
dü. DÝSK iþçileri genel greve 
çaðýrdý. Ýþçiler yine sel gibi 
sokaklarda aktý. “DGM'yi 
ezdi”, yeni bir zafer yazdý. 
Bunu Taksim dev Bir Mayýs 
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gösterileri izledi. DÝSK güç-
leniyor ve güçlendikçe bur-
juvaziye meydan okuyordu. 
Bu dönemin, zamanýn ruhu-
nu en iyi ifade eden DÝSK 
Genel Baþkaný Kemal Türk-
ler'in Nâzým'dan adapte ede-
rek söylediði “Burjuvazi, 
Kavgaya davet etti bizi. Da-
vetleri kabulümüzdür!” söz-
leri olmuþtur. 

Burjuvazi bu devrimci 
yükseliþi yine bir karþý dev-
rimle ezmeye yöneldi. Ordu 
ABD'nin de izniyle 12 Eylül 
1980'de faþist bir darbeyle 
iktidara el koydu. Bu kez or-
du parlamentonun, devrimci 
güçlerin üstünden tam bir si-
lindir gibi geçti. Bu darbenin 
etkisi ve sonuçlarý günümüz-
de hâlâ sürmektedir. Türk 
solu tam olarak ezildi, dar-
madaðýn oldu. Belini hâlâ 
doðrultamýyor. Bunda reel 
sosyalizmin yýkýlmasýnýn da 
büyük etkisi oldu. Ama esas 
neden kendisindedir. Kürt 
sol ve demokratik hareketi 
ise kendini hýzla toplayan ve 
savaþa geçebilen hareket ol-
du. Kürt halký özgürlüðü, 
Türkiye'nin demokratikleþ-
mesi için mücadeleye geçti. 
Kürt halkýnýn bu özgürlük ve 
demokrasi mücadelesine 
Türklerden destek gerek-
mektedir. Türk devrimci ve 
demokrat hareketi ise hem 
politik ve ideolojik, hem ör-
gütsel olarak bu dayanýþma-
dan maalesef çok uzaktýr. 

Türk komünist ve sol, 
demokratik hareketinin bu 
duruma düþmesinin en 
önemli nedenlerinden biri 
TKP'dir, TKP'nin TÝP'le bir-

leþmesidir, bu birleþmenin 
itici gücü olan Nabi Yaðcý ve 
çevresidir. Bu birleþme yal-
nýz TKP'de deðil, tüm Türk 
solunda politik, ideolojik ve 
örgütsel bir likidasyona, bir 
yozlaþmaya, bir ilkesizliðe 
ve çürümeye neden olmuþ-
tur. Avrupa'ya iltica eden 
kadrolar, özellikle sendikacý 
kadrolar devrimciliði býrak-
mýþlar, Avrupa iþçi ve sen-
dikal hareketindeki devrimci 
mücadelesini deðil, uzlaþ-
macý, mücadele ruhu ölmüþ, 
iþçi menajerliði anlayýþýna 
sahip sosyal demokrat sen-
dikacýlýðý benimsemiþler ve 
ülkeye döndüklerinde bu an-
layýþlarý DÝSK'e empoze et-
meye baþlamýþlardýr. Eðer 
bugün DÝSK yalnýz iþçi sý-
nýfýný deðil tüm gençleri ve 
demokrasi güçlerini ve Kürt 
Özgürlük Hareketini kapsa-
yan ve savunan eski DÝSK 
deðilse bunun sorumlusu 
Nabi Yaðcý ve çevresidir, 
onun likidasyon hareketidir. 
DÝSK eðer yeniden 15-16 
Haziran'ý yazan, DGM'yi 

ezen, Bir Mayýs mitingleri 
yapan, “tabanýn söz ve karar 
sahibi” olduðu DÝSK olmak 
istiyorsa, acilen Nabilerin 
mirasý olan uzlaþmacý sendi-
kacýlýktan kurtulup iþçi sýný-
fýný ve demokrasi güçlerini 
kapsayan sýnýf ve kitle sen-
dikacýlýðýna geri dönmesi 
gerekmektedir. Bu ancak 
komünistlerle, Marksistlerle 
kaynaþarak olur. 60'lý ve 
70'li yýllardan çýkarýlacak en 
bü-yük ders iþçi sýnýfý 
hareke- t iy le  komünis t  
hareket bu-luþmadan sýnýf 
ve demokrasi mücadelesinin 
yükse l emez ,  ba þa r ýya  
ulaþamaz olmasý-dýr. 60'lý 
yýllarda DÝSK ve TÝP'in 
dirsek temasý ile 70'li 
yýllarda DÝSK ve TKP'nin 
dirsek temasý yükselen isçi 
sýnýfý hareketinin ve genç-
liðin antiemperyalist de-
mokratik hareketinin güç 
kaynaðý olmuþtur. Bugün 
buna her zamankinden çok 
daha fazla ihtiyaç vardýr. 

TKP  1920                    
www.tkp-online.com
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RDOÐAN sýkýþmýþ durumda. 
Kamu yoklamalarýna göre seçmen 
tabaný sürekli eriyor. Halkta huzur-E

suzluk artýyor. Hem Erdoðan'ýn otoriter tek 
adam rejiminden, hem dayandýðý faþist 
MHP-AKP iktidarýndan halk memnun deðil. 
Baský, terör ve tutuklamalar, Kürt halkýnýn 
iradesini hiçe sayarak atanan kayyýmlar ve 
düþürülen vekillikler, keyfi tutuklamalar, 
antidemokratik uygulamalar, hukuksuzluk 
ve adaletsizlik halký bezdirdi. Halk “yeter 
artýk!” diyor.

Ekonomi iyi gitmiyor. Pahalýlýk artýyor. 
Her þey ateþ pahasý, insanýn elini ve cebini 
yakýyor. Ýþsizlik aldý baþýný gitti. Ýþsiz kalmýþ 
aileler ayda 1170 lirayla geçinmeye mah-
kûm ediliyor. Üretim, ihracat, turizm dur-
gun. Avrupa 31 Aðustos'a kadar Türkiye'yi 
korona pandemi riskli ülke ilan etti. Bu ise 
bu yýl Avrupa'dan turist gelmeyecek, 
Türkiye 35 milyar dolar turizm gelirinden 
mahrum kalacak demektir. Ýhracatýn da 
durmuþ olduðu koþullarda bu Türkiye eko-
nomisi için bir yýkýmdýr. Erdoðan'ýn “dünya-
nýn en büyük on ekonomisi içine gireceðiz, 
büyüyeceðiz” gibi hamaset dolu sözlerine 
halkýn karný tok. Halk artýk gördü ki, inþa-
attan baþka yatýrým tanýmayan, sýrf tüketim, 
talan, yaðmaya ve savaþa dayalý bir Türkiye 
ekonomisi deðil dünyanýn ilk onuna girme-
yi, ilk yirminin arasýnda bile kalmayý baþara-
maz.

Artýk görülüyor ki, Erdoðan'la bu ülke 
bir yere gidemez, kalkýnamaz, yönetilemez. 

Ey Erdoðan! Sokaklar canlandý!
Sürekli Kürtlere operasyon düzenleyerek,  

Ýþçi haklarýna ve demokratik güçlere
saldýrarak iktidarda kalamazsýn!

Ey Erdoðan! Sokaklar canlandý!
Sürekli Kürtlere operasyon düzenleyerek, 

Ýþçi haklarýna ve demokratik güçlere
saldýrarak iktidarda kalamazsýn!

 

-Erdoðan'ýn üç hýnzýr yöntemi-

Barýþ ALPER

Bunu korona pandemisiyle mücadele de 
gösterdi. Günlük vaka sayýsý yine 1500'lere 
dayandý. Sürü baðýþýklýðý metodu uygulaya-
rak halký salgýn karþýsýnda ölümle karþý kar-
þýya býraktý. Bunun suçunu da, “cahildir, laf 
dinlemez” gibi hakaretlerle halkýn üzerine 
yýkmaya kalkýþtý. Halk nefes alamýyor, “yetti 
artýk!” diyor.

Bu sýkýþýk durumu atlatmak için Erdoðan 
üçlü bir yöntem uyguluyor. Birincisi iþçi 
haklarýný budamak: Erdoðan ekonomiyi ge-
çici olarak kurtarmak, Hazineye para sað-
layabilmek için ek vergi ve zamlarýn yaný sý-
ra iþçinin kazanýlmýþ haklarýna saldýrýyor, 
onlarý Tamamlayýcý Emeklilik Sistemi TES 
tuzaðý ile gasp etmeye çalýþýyor.

Ýkincisi halkýn sokaða çýkmasýný en-
gellemek: Erdoðan halkýn sokaða çýkmasýný 
önlemek için sokaða çýkan milletvekili, avu-
kat, aydýna karþý orantýsýz güç kullanýyor, te-
rör estiriyor, halka “bak, milletvekillerinin, 
avukatlarýn baþýna bu gelirse senin baþýna 
ne gelir, düþün” demek istiyor. Halký korkut-
mak, toplantý ve yürüyüþ gibi en doðal de-
mokratik hakkýný kullanmasýnýn önüne geç-
mek için elindeki terör sopasýný kullanýyor.

Üçüncüsü savaþ politikasý: Erdoðan 
Kürtlere sürekli saldýrarak, Baþur'da, Rojo-
va'da operasyonlar düzenleyerek, Ýdlib'de, 
Libya'da savaþa fiilen müdahil olarak 
kendini güçlü göstermek, milliyetçiliði kö-
rükleyerek halk üzerinde tahakküm kurmak 
istiyor. Milliyetçilik, nefret söylemi hâlâ ge-
çerli olsa da, artýk geri tepiyor. Halk “Kürt 
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sorunu nedir, Kürtlere karþý neden savaþý-
yoruz?” diye daha çok sormaya baþladý. Bu 
bir sýçramadýr.  

Tamamlayýcý emeklilik
genel grev nedenidir

Devletin hazinesini tamtakýr eden Erdo-
ðan her seferinde vergi ve zamlarla çalýþan-
larýn, iþçi ve emekçilerin cebine saldýrdý. Dýþ 
ülkelerden para bulamadýðý için iþçilerin 
birikmiþ fonlarýna göz dikti. 
Ýþçilerin iþsizlik fonunda bi-
riktirdikleri 130 milyar lira-
nýn, tam da lazým olduðu ko-
rona pandemisi sýrasýnda yok 
olduðu ortaya çýktý. Erdoðan 
iþsizlik fonundaki parayý tah-
villere çevirip “iç etmiþ.” Ko-
rona pandemisi nedeniyle iþi-
ni kaybeden iþçiler Fon'dan 
2000-4000 lira arasýnda aylýk 
hak etmiþken, sadaka verir 
gibi 1170 lira aylýkla onlarý 
eve gönderdi. “Bozdur boz-
dur harca!”. Bu parayla bir 
aile geçinir mi? Erdoðan'ýn 
umurunda deðil. O sarayda. 
Bir de utanmadan “iþçiye 
1170 lira maaþ baðladýk” diye övünüyor.  

Þimdi devlet kasasý yine boþ. Dýþarýdan 
kimse kredi vermiyor. Türkiye riskli ülke 
diyor. Ekonominin ve devletin çarký ise para-
sýz dönmüyor. Erdoðan'ýn acilen birikmiþ pa-
raya ihtiyacý var. Þu an toplanmýþ para 
iþçilerin kýdem tazminatýnda var. Erdoðan bu 
paraya çoktan göz dikmiþti. Kýdem tazminatý 
fonlarýnda birikmiþ ve birikecek olan parayý 
uzun zamandan beri patronlara sermaye ve 
kredi olarak peþkeþ çekmeyi planlýyordu. 
Korona pandemisinin yarattýðý parasýzlýk 
koþulunda bu planý öne çekti. Damat Albay-
rak verilen talimatla hemen iki yasa hazýrlý-
ðýna geçti: Tamamlayýcý Emeklilik Sistemi 
TES ve Ýstihdam Kalkaný. Hazýrlanan her iki 
kanun iþçinin kýdem tazminatlarýný iç etmeye 
yöneliktir.

Tamamlayýcý Emeklilik Sistemi ile ký-
dem tazminatýnýn bir bölümü veya tümü Ta-

mamlayýcý Emeklilik Sistemi adý altýnda ku-
rulan fona devredilecek ve bundan böyle her 
ay kýdem tazminatlarý da bu fona yatýrýlacak. 
Ýþçiler 60 yaþýna gelinceye kadar fondan para 
alamayacak, 60 yaþýnda ise Fonda biriken 
paranýn %25'ini alacak, kalan kýsmý da 
emeklilik durumunda iþçinin yaþlýlýk aylý-
ðýna ilave edilecek. Yani iþçi kýdem tazmi-
natýný yiyemeden ölecek. Paralar Erdoðan'a 

kalacak.
Ýstihdam Kalkaný Planýyla ise esnek ve 

güvencesiz çalýþma yöntemi getirilmektedir. 
Bu planla 25 yaþ altý ve 50 yaþ üstü iþçilere 
kýsa süreli istihdam olanaðý yaratmak he-
deflendiði söylense de, esnek ve güvencesiz 
çalýþma biçimi 25-50 yaþ arasýna da uygu-
lanabilecektir. Ama Damat Beyin çok övdü-
ðü bu sistemde bir tuzak var: Belirli süreli, 
geçici çalýþan iþçilerin kýdem tazminatý hak-
ký yok. Hatta bunlardan kýdem tazminatý ke-
silecek ama fondan hak sahibi olamayacak. 
Esnek iþ, kuralsýz iþ demektir. Ýþçiler tam 
olarak patronlarýn emrine “tahsis” ediliyor.

Bakan Damat Albayrak Tamamlayýcý 
Emeklilik Sistemi ile “60 ile 100 milyar TL 
büyüklük saðlayacak” bir fona kavuþulacaðý 
ve bunun “özellikle sermaye piyasalarýný 
derinleþtirecek” bir nitelikte olacaðýný vur-
gulanmaktadýr. Þimdiden fonu talan edecek-
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lerini ilan etmektedir. 60 ila 100 milyar! Er-
doðan'ý bir dönem rahatlatýr. Ama...

Ama, Erdoðan'ýn böylesine göz diktiði 
kýdem tazminatlarý ise sendikalarýn kýrmýzý 
çizgisi. Türk-ÝÞ, Hak-ÝÞ, DÝSK hükümetin 
planlarýna temelden karþý çýkýyor, direnecek-
lerini, iþçiyi sokaða dökeceklerini ilan edi-
yorlar. Sendikalar kýdem tazminatý iþçilerin 
alýn teridir, güvencesi ve geleceðidir, emekli 
olurken baþýný sokacaðý evdir, çocuklarýnýn 
rýzkýdýr, kýzýn çeyiz, oðlanýn düðün parasýdýr, 
kimseye iç ettirmeyeceðiz, mücadele edece-
ðiz demektedirler.

Türk-Ýþ þimdiden harekete geçmiþ du-
rumda. Ankara'da genel merkez binasýna 
üzerinde “Kýdem tazminatýma dokunma” 
yazan bir pankart astý ve “kýdeme dokunul-
masý halinde genel greve çýkýlacaðý” kararý 
olduðunu ilan etti. DÝSK ve diðer sendikalar 
da mücadele için hazýrlýklarýný hýzlandýrdý-
lar. Burada iþçi önderlerine, komünistlere, 
devrimcilere büyük görevler düþmektedir. 
Ýþçilerin can alýcý bu sorunu karþýsýnda Türk-
Ýþ, Hak-Ýþ ve DÝSK'in birlikte hareket etme-
leri, sendikal ve iþçi birliðinin gerçekleþmesi 
için çalýþmalýlar, fabrikalarda iþçileri 
mücadeleye hazýrlamalýdýrlar. Ýyi çalýþýlýrsa 
bir 15-16 Haziran'ýn yaþanmasý ve hükümete 
geri adým attýrýlmasý mümkündür. Çünkü so-
kaða çýkan iþçi hakkýný, istediðini almadan 
geri dönmez.

HDP demokrasi için sokaklarda
Erdoðan'ýn ikinci hedefi halkýn sokaða 

çýkmasýný önlemektir. Onun en çok korktuðu 
halkýn sokaða çýkmasýdýr. Çünkü onun ikti-
darýna son verecek güç sokaðýn baskýsýdýr, o 
yalnýz bu sokak baskýsýnýn dilinden anlar. 
Koronavirüs nedeniyle halkýn katlanmak 
zorunda kaldýðý demokratik kýsýtlamalarý 
kendi çýkarýna kullanan Erdoðan'a dur de-
menin zamaný çoktan gelmiþti. Erdoðan'ýn 
bu antidemokratik, faþizan keyfi uygulama-
larýna karþý sessiz kalmamasý, halkta biriken 
öfkenin sokaða dökülmesi gerekiyordu. Ýþte 
tam böyle bir dönemde HDP sokaða çýkma 
kararý aldý.

HDP 15 Haziran'da Türkiye'nin en uç kö-

þesinden, doðuda Hakkâri'den, batýda Edir-
ne'den Ankara'ya 6 günlük bir yürüyüþe çýk-
tý. “Darbelere karþý demokrasi yürüyüþü” o-
lan bu eylem yalnýz Erdoðan'ýn sivil darbe-
lerini, belediyelere atanan kayyýmlarý, düþü-
rülen milletvekilliklerini, adaletin, hukukun, 
demokrasi ve özgürlüklerin çiðnenmesini, 
gazeteci ve akademisyenlere yapýlan baský-
larý protesto etmekle kalmadý, Erdoðan'ýn 
faþizan tek adam rejimi karþýtý tüm demok-
ratik güçlerinin ittifakýnýn pratikte gerçek-
leþmesine büyük katkýda bulundu. Yol üze-
rindeki þehirlere giriþ ve çýkýþlarda kalabalýk 
halk kitleleri HDP'lileri gösteri ve yürüyüþ-
lerle karþýladý ve uðurladý. Þehirlerde halkla, 
sivil toplum ve meslek kuruluþlarýyla, par-
tilerle, sendikalarla, barolarla, sanayi ve tica-
ret odalarýyla, 30'dan fazla demokratik ku-
rum ve kuruluþlarla toplantýlar yapýldý, faþi-
zan rejime karþý “hep birlikte” ortak hareket 
vurgulandý.

Yürüyüþ kolu üzerinde Edirne'de Sela-
hattin Demirtaþ, Kocaeli-Kandýra'da Figen 
Yüksekdað, Gültan Kýþanak, Sabahat Tuncel 
ve diðer tutuklular selamlandý. 20 Haziran'da 
Meclis Parký'ýnda bir mitingle son bulan 
yürüyüþ, HDP'nin 1 Haziran'da açýkladýðý 9 
maddelik demokrasi deklarasyonunu hayata 
geçirmekte yaptýðý ilk eylemdi. Ve bu eylem-
lerin ilk etabý 1 Eylül Dünya Barýþ Günü ya-
pýlacak gösterilere kadar sürecek. Meclis 
Parký'ndaki mitingde konuþan Eþ Baþkanlar 
Buldan ve Sancar þu vurgulamayý yaptýlar: 
“Bu yürüyüþle toplumu nefessiz býrakan, 
kendisi gibi düþünmeyen herkesi susturmaya 
çalýþan iktidara karþý toplumun yükselen iti-
razýný sokaða taþýrmak, artýk yeter demek is-
tedik! Yürüyüþümüz boyunca Türkiye halk-
larýnýn gösterdiði yoðun ilgi nefessiz býra-
kýlan bir toplum için bu mücadeleyi yükselt-
menin ne kadar hayati bir ihtiyaç olduðunu 
herkese gösterdi.”

Mecliste grubu olan, ülkenin üçüncü bü-
yük partisinin yürüyüþünü yasaklatamayan 
Erdoðan, yürüyüþü engellemek için her türlü 
yola, manipülasyona ve þiddete baþvurdu. 
Günler öncesinde TV programlarýnda HDP'-
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ye saldýrýya geçildi. Tüm yandaþ kanallarda 
HDP'den kimsenin çaðrýlmadýðý HDP'siz 
HDP tartýþmalarý yapýldý, Kürt ve PKK düþ-
manlýðý körüklendi, milliyetçilik ve þove-
nizm kabartýldý. Ama fayda etmedi. Kamu-
oyunda HDP'ye ve yürüyüþe sempati daha da 
arttý. Bunun üzerine Erdoðan valilere verdiði 
emirle yürüyüþ kolu boyunca engellemeler 
çýkarttý.

Valiler korona pandemisini bahane ede-
rek yürüyüþ güzergâhý üzerindeki kentlere 
giriþ ve çýkýþlarý yasakladý, bu þehirleri ablu-
kaya aldý. Buna raðmen HDP'lilerin halkla 
buluþmasýný engelleyemediler. Polisin mil-
letvekilleri dâhil fiziki müdahalesi sökmedi. 
Bir hafta boyunca yürüyüþ tüm medyada bir 
numaralý haber oldu. Halk HDP'nin sokakla-
rý polisin elinden nasýl geri aldýðýný gördü. 
HDP'nin bu eylemi halklarýmýzý yüreklendir-
di, Erdoðan'ýn ancak sokaklar zapt edilerek 
gönderilebileceðini gördü. Önümüzdeki dö-
nem sokaklar çýkma dönemi olacaktýr. Erdo-
ðan'ýn korkusu da budur.
Kartal ve Kaplan Pençe Operasyonlarý

 HDP'nin sokaða çýkmasýný engelleyeme-
yen, demokrasi güçlerinin bir baþarý kazan-
masýnýn kendisi için tehlikesini gören Erdo-
ðan, kamuoyunu baský altýna almak ve mani-
püle etmek ve kendi gücünü göstermek için 
çareyi yine Kürtlere saldýrmakta, onlara kar-
þý savaþta buldu. HDP yürüyüþünün baþlaya-
caðý 15 Haziran gecesi havadan savaþ 

u ç a k l a r ý ,  S Ý H A  v e  
ÝHA'larla Güney Kürdistan 
Baþur'da Kürt-lere karþý 
saldýrýya geçti. Türk Savaþ 
Bakaný Akar Mahmur, 
Þ e n g a l ,  H a f t a n i n ,  
Kandil'de 81 hedefin vu-
rulduðunu, “'teröristlerin 
inlerinin baþlarýna yýkýldý-
ðýný” açýkladý. Arkasýndan 
PKK da hiçbir zayiat ver-
mediklerini, 6'sý Þengal'de 
olmak üzere sivil halktan 
yaralananlar olduðunu, ge-
rillanýn Medya Savunma 
Alanlarýnda direndiðini 

bildirdi.
“Kartal Pençe” hareketi olarak adlandýrý-

lan bu hava saldýrýsýndan bir gün sonra kara 
kuvvetleri “Kaplan Pençe” harekâtýný baþ-
lattý. Hedefleri yine Kandil'di. “Kandil'i alýp 
yerle bir etmek”ti. Bu Türk Genel Kurmay 
Baþkanlýðý'nýn Kandil'e yönelik ilk “zapt et-
me” harekâtý deðildi. Bundan önce de Kan-
dil'i almak, PKK'nýn inine girmek için yapýl-
mýþ küçük birçok denemelerin yaný sýra iki 
büyük harekât vardýr. Bunlardan biri 2008 
yýlýnda, diðeri de 2018 yýlýnda idi.

2008'de dönemin Genel Kurmay Baþ-
kaný Büyükanýt'ýn yönettiði hareket 8 gün 
sürdü. Asker geçit vermeyen Kandil daðlarý-
nýn dar boðazlarýnda gerillanýn aðýr saldýrý-
larý sonunda ilerleyemedi. Büyük zayiat ver-
meye baþladý. “Ýmdada” ABD yetiþti. ABD 
“Kandil'e gidemezsiniz, geri çekilin!” de-
yince ordu geri çekilmek zorunda kaldý. Bü-
yükanýt “terörün beyni olan Zap kampý”na 
yapýlan harekât PKK'nýn “patlayýcýlarý 
patlatamadýðý “ Þubat-Mart gibi bir kýþ ayýn-
da yapýldýðý için, “dezavantajlar avantaja” 
çevrilmiþ ve harekât “baþarýya” ulaþmýþtýr, 
“teröristlerin zayiatý daha fazla” olmuþtur 
diyerek bir yerde baþarýsýzlýðý itiraf etmiþtir 
ve ordu 10 sene boyunca Kandil'e bir kara 
harekâtý yapmaya yanaþmamýþtýr.

Kandil'e ikinci büyük hareket 2018 se-
nesinde genel seçim öncesinde Erdoðan'ýn 
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zorlamasýyla yapýlmýþtýr. Kamu yoklamalarý 
yine AKP'nin tek baþýna iktidara gele-
meyeceðini gösteriyordu. Erdoðan çareyi 
yine Kürtlere saldýrmakta buldu. “Cumhur 
müttefiki” Bahçeli'nin de kýþkýrtmasýyla, 
“Kandil'i alýrsak”, “Kandil'e Türk bayraðý 
dikersek” seçimi alýrýz stratejisi uyguladý, 
Orduyu Kandil'e sürdü. Asker yine Kandil'in 
geçit vermez dar boðazlarýnda takýlýp kaldý. 
Ýþte Kandil'e girdik giriyoruz, bayraðý diktik 
dikiyoruz diyerek kabarttýklarý milliyetçilik 
dalgasýyla yürüttükleri seçim kampanyasýn-
da umduklarý baþarýyý bulamadýlar. Kurduk-
larý Cumhur ittifakýnýn elde ettiði baþarý da 
ortada. Ne Kandil'e girildiði ne de bayrak di-
kildiði oldu. Harekât kendiliðinden sönüm-
lendi. Seçim olduðunda Kandil harekâtý çok-
tan unutulmuþtu.

Þimdi de herkes soruyor: “Bu Kartal, 
Kaplan Pençe harekâtý nereden çýktý?” 15 
Haziran'da tam HDP'nin demokrasi yü-
rüyüþünün baþladýðý gün Bakan Akar'ýn 
“kartallarýmýz PKK'nýn inlerini yerle bir 
etti” diye söylediði kahramanlýk nutku ve 
“kaplanlarýmýz Haftanin üzerine yürüyor” 
açýklamalarý HDP'nin eylemlerini gölgele-
yemedi ve halkla buluþmasýný engelleyeme-
di. Üç gün sonra da büyük Kandil harekâtý 
baþ haber olmaktan çýktý. Çünkü elde edilen 
bir “zafer” ve yazýlan bir kahramanlýk des-
taný yoktu. Ordu Haftanin'de saplanýp kaldý. 
Gerilla görülmedik bir direniþ sergiledi ve 
sergiliyor. Bir adým ileri gidemiyor. Harekât 
ancak “þehit” cenazeleri geldiðinde haber 
oluyor. Ölüm, “þehitlik” askerliðin fýtratýnda 
vardýr. Vardýr ama baþýndan baþarýsýz olacaðý 
belli olan bir harekât neden yapýlýr? Sýrf 
Erdoðan zevahiri kurtarsýn diye, halka göz-
daðý versin, sokaða çýkmasý engellensin di-
ye. Kötüye giden iç geliþmelerden halkýn 
dikkatini dýþ geliþmelere çeksin diye. Ölen-
ler onun umurunda deðildir.

Erdoðan'ýn bu savaþýna, Kürtlere saldýrý 
politikasýna, Kandil harekâtlarýna son ver-
dirmenin önümüzde bir olanaðý vardýr. Bir 
Eylül Dünya Barýþ Günü'nde güçlü bir þe-
kilde sokaklara, meydanlara çýkmak, halký 

korkutmak isteyen Erdoðan'ý korkutmak. 
HDP 15 Haziran'da startýný verdiði demok-
rasi mücadelesinin ilk etabý 1 Eylül Dünya 
Barýþ Günü'nde büyük bir gösteriyle sonuç-
lanacak. Tüm sol, devrimci, demokrat ve ba-
rýþsever güçler þimdiden 1 Eylül 2020 Dünya 
Barýþ Günü'ne hazýrlanmalýdýr. 1 Eylül 2020 
Türkiye halklarýnýn Kürt sorununun barýþçýl 
demokratik çözümü için kesin irade beyan 
günü olmalýdýr. Kürt sorununun barýþçýl 
demokratik çözümü için hükümeti tekrar ba-
rýþ masasýna oturtmanýn yolu, inatla mey-
danlara, sokaklara çýkmaktýr, Kürtlerle eþit, 
özgür, özerk, demokratik bir cumhuriyette 
birlikte yaþamak istediðimizi beyan etmek-
tir. Herkes biliyor ki, bu ülkede barýþ, özgür-
lük ve demokrasi Diyarbakýr'dan geçer.

Baro baþkanlarýnýn direniþi
Erdoðan'ýn barolarý parçalamak, iþlevsiz 

hale getirmek için hazýrlattýðý yeni bir yasayý 
protesto etmek için 60'a yakýn ilin baro baþ-
kanlarý sokaða döküldü, 19 Haziran'da 
“Savunma yürüyor” diye Ankara'ya yürüyü-
þe geçtiler. Bir yanda HDP'nin yürüyüþleri, 
diðer yanda Boralarýn yürüyüþleri. Erdoðan 
için korkunç bir tablo. O, millet sokaða çýk-
maya alýþýrsa bu iþin sonu kötü olur diye kara 
kara düþünmeye baþladý. HDP yürüyüþünde 
uygulattýðý baskýlarý baro baþkanlarýný da uy-
gulatma kararý verdi. Belki avukatlar küçük 
burjuvadýr. Bu baskýlara dayanamazlar, 200 
metre yürüyerek Ankara'ya girmekten vaz-
geçerler diye düþündü.

Söz konusu olan 200 metre, bir atýmlýk 
yol, yürüsen ne olur, yürümesen ne olur? 
Ama iþin özü 200 metre deðildir. Ýþin özü 
yürüyerek Ankara'ya girmektir. Sýnýf ve de-
mokrasi mücadelesi böyle bir þeydir, bazen 
iþte böyle bir noktada düðümlenir. Ya geri 
adým atar kaybedersin, ya direnir kazanýrsýn. 
Avukatlar Erdoðan'a karþý direniþi seçtiler. 
Polis karþýlarýna “zebani” gibi dikildi. “Yu-
karýdan emir var, yürüyemezsiniz” dedi ve 
Avukatlarý ablukaya aldý. Avukatlar da “ya-
salarý bize öðretemezsin, Anayasa açýk, orta-
da, yürüyeceðiz” dediler. Bekleme ve sinir 
harbi baþladý. Buna sýnýf savaþýnda “kim 



47DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

kimi” mücadelesi denir. Mücadeleyi Erdo-
ðan mý kazanacak, avukatlar mý? Hükümet 
mi kazanacak, savunma mý? Zorbalýk mý ka-
zanacak hukuk mu? Diktatörlük mü, demok-
rasi mi? Barikatýn iki yanýnda durum böyle-
sine açýktý!

Baro baþkanlarý oturma eylemine geçti. 
“200 metreyi yürümeden buradan gitmeye-
ceðiz!” dediler. Bekleyiþ baþladý. Saatler ge-
çiyor, baro baþkanlarý kalkmýyor, hava yaðýþ-
lý, yaðmur altýna inadýna oturuyor, anayasal 
hakkýmýzý kullanacaðýz diyor. Ankara Be-
lediye Baþkaný sýcak çay ve çorba yolluyor. 
Polisler geri çeviriyor, yukardan emir var, 
verdirtmiyor. Akþam oluyor, Ankara Beledi-
yesi çadýr getiriyor, yaðmurda ýslanmasýnlar 
diye. Polis çadýrlarý kurdurtmuyor, yukardan 
emir var. Gece oluyor, Ankara Belediyesi 
battaniye getiriyor, polis daðýttýrmýyor, yu-
kardan emir var, üþüsünler, hastalansýnlar 
diye. Baro baþkanlarý gitmiyor, Geceyi so-
ðuk ve yaðmur altýnda yolun ortasýnda geçi-
riyorlar. Bekleme 26 saat sürüyor. Araya gi-
renler, çýkanlar oluyor, sonunda Erdoðan 
geri adým atmak zorunda kalýyor. Polis ab-
lukasý kalkýyor, baro baþkanlarý 200 metre 
yürüyor, Ankara'ya giriyor, Sonra otobüslere 
binip Anýtkabir'e gidiyorlar ve orada eylem-
lerini sonlandýrýyorlar. Sokaðýn zaferini kut-
luyorlar, direnen kazanýr ve direnen yaþar di-

yorlar.
Önümüzde duran üç görev

Baro baþkanlarýnýn direniþi çok özgül bir 
durum olsa da, önemi baþarýnýn sokakta ola-
caðýný, ardýcýl, tutarlý ve bilinçli davranýþýn 
Erdoðan'a sokakta geri adým attýrabileceðini, 

toplumdaki dayanýþmanýn 
direniþe güç verdiðini gös-
termesidir. Önümüzdeki 
geliþmeler yýðýnlarý sokak-
lara, meydanlara çýkmaya 
zorlamaktadýr. Gündemde 
çok can alýcý sorunlar var-
dýr. Birincisi kýdem tazmi-
natlarýnýn yaðmalanmasý-
na karþý iþçilerin direniþi. 
Bir genel greve kadar gide-
bilecek olan bu direniþe ka-
muoyunu hazýrlamalýyýz, 
sendikalara güç vermeli-
yiz.

Ýkincisi HDP'nin açýk-
ladýðý 9 maddelik demok-

rasi mücadele programý. HDP önümüzdeki 
günlerde demokrasi mücadelesini hýzlandý-
racak. Bu mücadelenin baþarýsý yalnýz üste 
deðil, tabanda demokratik ittifaký örmekle 
olur. Önümüzdeki dönem taban çalýþmalarý-
na aðýrlýk verip, iþçi ve emekçi yýðýnlarý de-
mokrasi mücadelesine kazanmalýyýz, iþçileri 
kýdem tazminatlarý için mücadelesini de-
mokrasi mücadelesiyle, tüm demokrasi mü-
cadelesini savaþa karþý barýþ mücadelesiyle 
birleþtirmeliyiz.

Üçüncüsü 1 Eylül Dünya Barýþ Günü ey-
lemi. HDP demokrasi eylemlerinin ilk eta-
býnýn sonu 1 Eylül olacak. Artýk Türkiye'de 
Bir Eylül genel olarak soyut savaþa karþý bir 
gün olarak deðil, somut olarak Erdoðan'ýn 
Kürt halkýna karþý yürüttüðü savaþa karþý bir 
barýþ günü olarak düzenlenmelidir. Kürt 
sorunu demokrasi temelinde çözülmeden 
Türkiye'de ve Orta Doðu'da barýþýn mümkün 
olmayacaðý halklarýmýza anlatýlmalýdýr. Bu 
üç alandaki mücadele birbiriyle grift olarak 
yürütülebilirse Erdoðan'ýn da sonu daha ya-
kýn olacaktýr.
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4 Nisan 2020'de bir Kabine toplantý-
sýndan sonra yaptýðý bir açýklamada 
Erdoðan þöyle diyordu: "ülkemiz sa-1

dece korona virüsten deðil, ayný zamanda bu 
medya ve siyaset virüslerinden de inþallah 
kurtulacaktýr." Korona virüsünün doludizgin 
yayýldýðý Nisan ayýnda bu virüsle mücade-
leyi en baþa almak ve topyekûn halký bu vi-
rüsle mücadeleye sevk etmek dururken, Er-
doðan'ýn bu sözleri, muhalefeti de bir virüs 
olarak görmesi ne anlama geliyordu? Bu ko-
rona virüsü ile mücadele zaten zordu. Bir de 
muhalefete karþý savaþ açmanýn ne anlamý 
vardý? O zaman kamuoyunda Erdoðan'ýn bu 
sözleri, onun faþist, otoriter tek adam rejimi-
ni kurabilmek için önümüzdeki günlerde 
muhalefeti “ezeceði” yönünde yorumlan-
mýþtý. O ayný anda bir taþla iki kuþ vurmak 
istiyordu. Korona virüsünden ve muhalefet 
“virüsünden” kurtulmak. Ama olmadý.

Korona virüsüyle mücadelede Erdoðan 
baþarýsýz kaldý. Hâlâ vaka sayýlarý 1000-
1500 arasýnda gidip gelmektedir. Bu ulus-
lararasý ölçülere göre çok yüksek bir sayýdýr. 
Ekonomi kötü: Çökmüþ durumda. Turist 
yok, ihracat durgun, iþsizlik sürekli artýyor. 
Kamuoyu yoklamalarýnýn sonuçlarý ise çok 
kötü. AKP% 30,3, MHP'nin %6,2. Yani ikisi 
birden iktidar olamýyor. Millet artýk AKP-
MHP iktidarýna sýrt çevirmektedir. Bu durum 
Erdoðan'ý çýldýrtýyor.

Muhalefet ise canlanýyor. Eleþtirileri 
Erdoðan'ýn yüreðine taþ gibi oturuyor. HDP 
sokaklara çýktý, “darbelere karþý demokrasi” 
eylemleri baþlattý. CHP'de Erdoðan'ýn tek 
adam rejiminden parlamenter rejime geçmek 
için demokratik ittifak arayýþlarý hýzlandý. 
Babacan ve Davutoðlu'nun partileri, birkaç 
puan da olsa, AKP ve MHP'nin tabanýný oy-

Tüm þiddet ve baskýya, yasak ve hukuksuzluða,
savaþ ve saldýrganlýða raðmen sokaklar canlandý

 Erdoðan otoriter faþist tek adam rejimini kuramayacak!

Tüm þiddet ve baskýya, yasak ve hukuksuzluða,
savaþ ve saldýrganlýða raðmen okaklar canlandý

 Erdoðan otoriter faþist tek adam rejimini kuramayacak
 s

!

Devrim ÝNANIR

maya devam ediyor. Bu koþullarda Erdoðan 
tek çareyi muhalefete savaþ açmakta, onu 
susturmakta buldu.

Erdoðan muhalefeti susturmanýn ilk adý-
mý olarak çok azalmýþ olan muhalif medya 
ile sosyal medyayý ve siyasi alanda HDP'yi 
kapatmak, ülkede hâlâ demokratik bir güç 
olan meslek kuruluþlarýný parçalamak, 
iþlevsiz hale getirmek için harekete geçti. 
CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Kaftancýoðlu gibi 
önde gelen CHP'lilere cezalar kestirmek, 
Milletvekili CHP'li Enis Berberoðlu, HDP'li 
Leyla Güven ve Musa Farisoðullarý'nýn ve-
killikten düþürtmek, HDP'li milletvekilleri 
hakkýnda fezleke hazýrlatmak, belediyeleri-
ne kayyýmlar atanmasý ise muhalefeti sustur-
manýn diðer boyutudur.

Erdoðan ne yapýp, ne edip muhalefeti 
susturmak, onlarýn sokaklara çýkmasýný en-
gellemek istiyor. Aksi takdirde iktidarýnýn 
tehlikeye girebileceðinden korkuyor. Ama 
korkunun ecele faydasý yok. O nasýl korona 
virüsüyle mücadelede baþarýlý olamadýysa, 
muhalefet “virüsü” ile de mücadelede baþa-
rýlý olamayacaktýr. Onun iktidarýný sarsacak 
ve onu iktidardan düþürecek olan tüm muha-
lefetin üstte ve tabandaki demokratik ittifaký 
olacaktýr. Bu ittifaký örmekte en büyük görev 
sol ve demokratik, devrimci ve barýþ güçle-
rine düþmektedir.

HALK TV ve TELE 1
ekranlarý karartýlýyor

Son zamanlarda Erdoðan'ýn gözüne di-
ken gibi en çok batan sayýlarý bir elin beþ par-
maðýný geçmeyecek kadar az olan birkaç TV 
kanalý ve gazetenin yayýnlarý ve bu yayýn-
larda dile getirilen eleþtiriler ve haberler ol-
du. Önce gazetecileri tutuklattý. Þimdi de 
HALK TV ve TELE1'in önce ekranlarýný ka-
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rartmak, sonra da ilk fýrsatta tümden kapat-
mak için adýmlar atýyor. Nedir Erdoðan'ýn 
hazmedemediði bu yayýnlarda söylenenler? 
13 Mart 2020 tarihinde Halk TV'de Ýstanbul 
Milletvekili Ahmet Þýk'ýn “Türkiye Suri-
ye'de... Ýþgalci bir güç” saptamasý RTÜK'e 
suç saydýrýlmýþtýr. RTÜK'e göre “Kendi hu-
dut güvenliðini saðlamaya çalýþan devletimi-
zin Suriye topraklarýnda iþgalci olarak gös-
terilmeye çalýþýlmasý hiçbir þekilde onayla-
nabilecek bir tavýr deðildir.” Bu tavýr “Türk 
Silahlý Kuvvetleri mensuplarýný rencide edi-
ci”dir ve Türkiye Cumhuriyeti devletine kar-
þý bir “suçlama”dýr. Ayný þekilde Ayþenur As-
lan'ýn “… ne zaman ki içerde sýkýþýlsa hemen 
gözleri dýþarýya çevirirler. Dün mesela Pen-
çe Harekâtý, Kuzey 
Irak'a bomba atmýþýz, 
ben bu Pençe Hare-
kâtlarýný, Kartal Ha-
rekâtlarýný, efendim 
iþte Þahin Harekâtýný 
ne derseniz onun adý-
na. …. artýk yani ben 
utanýyorum” cümle-
leri ile Hüsnü Mahal-
li'nin de “… ya karde-
þim Türkiye Libya'da 
ne yapýyor? Yani ne-
yin peþinde? …Þimdi dolayýsýyla Mýsýr'ý ka-
rýþtýralým, Sudan'ý karýþtýralým, Cezayir'de 
Ýslamcýlar var Cezayir'i…” ifadeleri 
RTÜK'e suç saydýrtýldý. RTÜK bu ifadeleri 
“Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlýk ve 
baðýmsýzlýðýna, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüðüne, Atatürk ilke ve 
inkýlâplarýna aykýrý” buldu ve bu ilkelerin 
“ihlal” edildiði kanaatine vardý ve Halk 
TV'ye 5 günlük ekran karartma cezasý verdi.

Yine TELE1'de Cemil Kýlýç'ýn, “Türki-
ye'de teokratik bir rejim kurulmaya çalýþýlý-
yor, Diyanetin yaptýðý bütün açýklamalar bu 
anlayýþý destekliyor. Türkiye'de kurulmak 
istenen teokratik halife sultan rejimi Diyanet 
tarafýndan takviye edilmeye çalýþýlýyor” 
sözleriyle Kur'an-ý Kerim'i güzel okuma ya-
rýþmasýnda “Allah yazýsýnýn altýnda Cumhur-

baþkanýnýn resminin yansýtýlmýþ olmasý”nýn 
ve yarýþmaya katýlanlarýn “ellerini baðlamýþ 
sanki namaza duracaklarmýþ gibi... sayýn 
cumhurbaþkanýna doðru dönmüþ” olma-
larýnýn yanlýþ olduðu saptamasý RTÜK'e suç 
saydýrýlmýþ ve TELE1'e de 5 gün ekran karat-
ma cezasý verdirilmiþtir. RTÜK'e göre “Söz 
konusu programlarda ifade özgürlüðü hakký 
kullanýlýrken uyulmasý gereken kurallardan 
ve sorumluluktan uzak” durulmuþ, “ayrýþtý-
rýcý bir dille, toplumun dini duygularýný ör-
seleyecek kelimeler” seçilmiþ, Cumhurbaþ-
kaný “Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a ve Di-
yanet Ýþleri Baþkanlýðý'na yönelik toplumda 
kin ve nefret duygularýna sebebiyet vere-
bilecek nitelikte çok ciddi suçlamalarda” bu-

lunulmuþtur. Her gün 
toplumu nefret ve kin 
söylemleriyle ayrýþtý-
ran ve kutuplaþtýran-
larý, basýn ve ifade öz-
gürlüðünü ihlal eden-
leri ayný yöntemle 
savunmak büyük bir 
u s t a l ý k  i s t e m e z .  
RTÜK'teki AKP'liler 
“görevlerini”, Cum-
hurbaþkanýnýn emir-
lerini yerine getirmiþ-

lerdir. Her iki kanala verilen 5 günlük ka-
ratma cezasý sýradan bir ceza deðildir. Zira bu 
ceza bir kez daha kesilecek olursa o zaman 
kanalýn lisansý iptal edilecek, kapatýlacak ve 
tamamen susturulacaktýr. Bu melun 5 günlük 
ekran karatma kararý maalesef yakýnda gele-
cek kapatma, susturma felaketinin haber-
cisidir. 

Savaþ politikasýnýn eleþtirilmesinden 
korkan Erdoðan

Gerek Halk TV gerekse Tele1 yayýnlarýn-
da Erdoðan'ý bu derece kýzdýran onun po-
litikasýndaki iki temel yaklaþýmý bir Türk te-
levizyonunda, Türk kamuoyu önünde tartýþ-
maya açýlmasýdýr: Kürtlerle savaþ ve teok-
ratik, dine dayalý devlet hedefi.  Ahmet Þýk'-
ýn Suriye'deki savaþý, Hüsnü Mahalli'nin 
Libya'daki müdahil durumu ve neyin pe-
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þinde olduðunu sorgulamasý, Ayþenur As-
lan'ýn Kandil'e karþý son “pençe” harekâtýný 
gündeme getirmesi ve Türk halkýnýn bu 
harekâtlardan “utanmasý” gerektiðini vurgu-
lamasý önemli açýlýmlardýr. Erdoðan Kürt-
lere karþý, özellikle Kandil'e karþý yaptýðý 
saldýrýlarla, Ýdlib'de, Libya'daki konumunu 
Havuz Medyasýna övdürerek yarattýðý mil-
liyetçilikle, þovenizmle, Kürt ve PKK düþ-
manlýðý ile yýllardan beri iktidarda kala-
bilmekte, Türk halkýný bu kin ve nefret di-
liyle arkasýna alabilmekteydi. Havuz Med-
yasýnda HDP'nin bile yasaklandýðý bir dö-
nemde Halk TV'deki bu tartýþmalar önemli 
geliþmelerdir, Erdoðan'ý can evinden vur-
maktadýr. Bugün Türkiye'de esas yapýlmasý 
gereken Erdoðan'ýn Kürtlere karþý yürüttüðü 
savaþýn, Suriye ve Libya'ya müdahalesinin 
tartýþýlabilmesidir. Erdoðan bu tartýþmadan 
þeytandan korktuðu gibi korkmaktadýr, bu 
yöndeki her adýmý boðmaya kalkýþmaktadýr. 
Bu tartýþmayý baþlatmadan Erdoðan'ý 
geriletmek, iktidarýna son vermek, demokra-
siye geçebilmek mümkün deðildir.

Tele1'deki teokratik devlet tartýþmasý Er-
doðan'ýn ikinci can alýcý konusudur. O yýl-
lardan beri toplumu sessizce içten içe vaha-
bileþtirmekte, vahabi Ýslam temelinde dindar 
ve kindar yeni bir nesil yetiþtirmekte küçüm-
senmeyecek ciddi adýmlar atmýþ, önemli bir 
mesafe kat etmiþtir. Diyanet Ýþleri Baþkanlý-
ðý toplumu Vahabi Ýslam'la dizayn eden ma-
nevi ve kültürel en yüksek kuruma dönüþ-
türülmüþtür. Erdoðan'ý iktidarda tutan dýþta 
savaþsa, içte milliyetçilik ve Vahabi Ýslam 
anlayýþý, sorgusuz, sualsiz biat ve itaat kültü-
rüdür, sultan ve halife anlayýþýdýr. Erdoðan 
yüzyýllardan beri Anadolu'da yaþayan akla, 
karþýlýklý saygý ve anlayýþa dayalý Alevi ve 
Hanefi kültürünü yok etmekte, onun yerine 
Vahabi kültürünü ikame ettirmektedir. Bu 
kültür demokrasiye, basýn ve ifade özgürlü-
ðüne, insan kiþiliðinin geliþmesine ve aklýn 
gereðine göre kendi geleceði ve yaþam biçi-
mine karar vermesine karþýdýr. Vahabi ve 
Anadolu kültürü üzerine açýlacak bir tartýþ-
ma Erdoðan'ý can evinden vuracak diðer 

alandýr. Erdoðan'ý ideolojik ve kültürel alan-
da yenmek için bu tartýþmaya hazýr olmak ve 
yürütmek gerekmektedir.

Kadýnlara cinsel saldýrý ve sosyal 
medyayý kapatmak

Susturulacak muhalefet, kapatýlacak 
medya denince Erdoðan'ýn aklýna ilk gelen-
lerden biri sosyal medyadýr. Günümüzde 
sosyal medya insanlarýn, günlük yaþamýnýn 
bir parçasý haline gelmiþ, haberleþmekte, ile-
tiþim ve komünikasyonda çoktan yazýlý basýn 
gazetenin, radyo ve televizyonun yerini al-
mýþtýr, özellikle Z kuþaðý denen genç neslin 
olmazsa olmazý haline gelmiþtir. Bugün top-
lantýlar, çaðrýlar, buluþmalar sosyal medya 
aracýlýðý ile olmakta, facebook'suz, Twitter'-
siz bir yaþam düþünülememektedir.

Erdoðan bu sosyal medyayý bir türlü 
kontrol altýna alamadý. Onu kapatmayý, en 
azýndan kullanýlamayacak hale getirmeyi 
çok düþündü ve çareler aradý. Ama bir türlü 
olmadý. Zira kendisi de bu medyayý trolleri 
aracýlýðý ile aktif olarak kullanýyor, kendini 
eleþtiren kiþi ve kuruluþlara karþý lanet oku-
tan kampanyalar açtýrýyordu. Twitter Türki-
ye'de hükümet lehine manipülasyon yapan 
7340 “trol” hesabýný tespit etti ve kapattý. Bu 
Erdoðan'a indirilen büyük bir darbeydi. Bu-
nun üzerine de Erdoðan sosyal medyayý ka-
patmak için fýrsatlar kollamaya baþladý. Ni-
hayet beklenen fýrsat doðdu. Canan Kaftan-
cýoðlu, Berna Yalçýn, Nevþin Mengü, Baþak 
Demirtaþ'a erkek egemen dille yapýlan cinsel 
saldýrýlara karþýn, her nasýlsa büyük cesaret 
isteyen Erdoðan'ýn kýzý ve Maliye Bakanýný 
Berat Albayrak'ýn eþi Esra Albayrak'a sosyal 
medyada yapýlan cinsel saldýrýyý bahane ede-
rek sosyal medyayý kapatmak, en azýndan sý-
ký denetlemek için harekete geçti. Bunun için 
“kurmaylarýna” kanun hazýrlamalarý emri 
verdi. Barolar kanunu Meclisten çýktýktan 
sonra gündeme gelecek ilk kanun sosyal 
medya kanunu olacaktýr. 

Önce þunu belirtelim ki, Esra Albayrak 
da olsa bir kadýna yapýlan bu cinsel saldýrýyý 
amasýz ve fakatsýz kýnýyoruz. Ayný þekilde 
Erdoðan'ýn bu saldýrýyý bahane ederek sosyal 
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medyayý kapatmaya kalkmasýna da þiddetle 
karþý olduðumuzu ilan ediyoruz. Sosyal 
medyada bu gibi saldýrýlarý önlemenin kanun 
yapmaktan ve kapatmaktan baþka binlerce 
yolu vardýr. Bunlardan bir tanesi ve en önem-
lisi de baþta Erdoðan olmak üzere AKP ve 
MHP iktidarýnýn bu ülkede yarattýðý kin ve 
nefret, hakaret, linç ve küfür dili, söylemi ve 
ortamýna son vermeleridir. Sosyal medya-
daki bazý çevreler iktidarýn bu söylem ve tu-
tumundan güç almaktadýr. Hele Ýslam dinine 
atfedilen “yenilen tarafýn kadýnlarý mubah-
týr” anlayýþýyla ardýcýl mücadele edilmelidir. 
Fetullahçýlarýn kadýnlarýna böyle bakanlar 
da ayný þekilde itham edilmelidir. Sosyal 
medyayý “eðitecek” olan toplumun ve ikti-
dardakilerin tavrýdýr. 

Sosyal medyayý kapatmak çözüm deðil-
dir. Eðer Erdoðan Edirne Cezaevinde rehin 
tuttuðu Selahattin Demirtaþ'ýn eþi Baþak 
Demirtaþ'a sosyal medyada yapýlan cinsel 
hakarete ardýcýl þekilde karþý çýksaydý ve 
suçlu tutuklandýðýndan bir gün sonra serbest 
býrakýlarak “mükâfatlandýrýlmasaydý” ve 
“cesaretlendirilmeseydi” bugün büyük bir 
ihtimalle kimse sosyal medyada Esra Albay-
rak'a veya bir baþka kadýna hakaret etmeye 
ve saldýrmaya cesaret edemezdi. Baþak De-
mirtaþ'a yapýlan hakaret sýradan bir sorun 
deðildi, hele hiç de iyi olmuþ, oh denecek bir 
olay deðildi. Ama iktidar olayý “biraz” böyle 
gördü ve sosyal medyaya karþý önlem alma-
ya gerek görmedi. Þimdi Demirtaþ'ýn eþine 
cinsel hakaret edildiði için sosyal medyaya 
karþý önlem almanýn zamaný mýdýr dedi. Bu 
Erdoðan'ýn Kürtlere, HDP'ye karþý uyguladý-

ðý politikaya ters olurdu. Ama ailesine yapý-
lan cinsel saldýrýyý, sosyal medyaya karþý ön-
lem almak için bardaðý taþýran damla olarak 
gürdü. Tutarsýzlýðýn, ikiyüzlülüðün, bencilli-
ðin ve adaletsizliðin tipik bir görüntüsüdür 
bu!. O böylece bir taþla iki kuþ vurmaya 
kalktý. Hem ailesinin intikamýný alacak hem 
de çok önemli bir muhalefetten kurtulmuþ 
olacak. Ama bunu baþaramayacak, sosyal 
medya yaþamaya devam edecek, çünkü o za-
manýn önemli ruhlarýndan biridir.

Erdoðan'a göre Barolarýn direniþi
yok hükmündedir

Erdoðan'ýn susturmak istediði muhalefet 
odaklarýndan biri de baþta Barolar olmak 
üzere Türk Tabipler Birliði TTB ve Türk Mü-
hendis ve Mimar Odalarý Birliði TMMOB ve 
diðer meslek kuruluþlarýdýr. Bu kuruluþlar 
Erdoðan'ýn hak ve hukuku hiçe saydýktan, 
adaleti ve yargýyý kendine biat eden kurumlar 
haline getirdikten sonra halkýmýzýn demok-
rasi ve özgürlük mücadelesinde, hak arama 
savaþýmýnda büyük destek olmuþ, önemli 
iþlevler üslenmiþ kurumlardýr. Gezi direni-
þinden baþlayarak Bergama'da, Kaz Daðla-
rý'nda altýn ve maden arama nedeniyle doða-
nýn kirlenmesine, Doðu Karadeniz'de HES 
projelerine karþý direnen halkýmýzýn yanýnda 
hep bu kuruluþlar olmuþtur. Erdoðan bu 
kuruluþlarý kendine baðlý kuruluþlar haline 
getirmek için yýllardan beri uðraþmaktadýr. 
Bir türlü bir yol bulamadý. Ama þimdi eline 
geçen bir fýrsatý hemen deðerlendirip Baro-
lara karþý harekete geçti.

Nisan ayý sonunda Diyanet Ýþleri Baþkaný 
Ali Erbaþ okuduðu Ramazan ayý ilk Cuma 
Hutbesinde  Ýslamýn eþcinselliði “lanetledi-
ðini” söyleyerek bunun “hikmetinin” hasta-
lýklarý ve “HIV virüsünü” beraberinde getir-
diðini belirterek halký bununla mücadele 
etmeye çaðýrdý. Ankara ve Ýzmir Barolarý da 
Ali Arbaþ'ýn bu açýklamayla yasalarý çið-
nediðini. “nefret” suçu iþlediðini, halkýn bir 
bölümünü diðeri üzerine kýþkýrttýðýný belir-
terek, þimdiye kadar “çocuk tecavüzlerine 
gözlerini kapatýp, kadýn düþmanlýðýnýn ma-
nevi zeminini dini söylemlerle meþrulaþtý-
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ran” Erbaþ'ý eleþtirdiler. Erdoðan Barolarýn 
bu eleþtirilerini fýrsat sayarak hemen hare-
kete geçti, “Diyanet Ýþleri Baþkanýný eleþtir-
mek Baronun haddi deðildir”, dedi ve “kur-
maylarýna” Barolarýn etkisini kýrmak için bir 
kanun hazýrlattý. Bugünlerde Meclis'te 
tartýþýlan bu kanun teklifi çoklu Baro siste-
mini ön görmekte ve böylece geleneksel ba-
rolarýn etkisini kýrmayý ve Erdoðan'a biat 
edecek Barolarý yaratmayý hedeflemektedir. 

Erdoðan'ýn bu yasa giriþimine karþý Ba-
rolar harekete geçti. Ankara'ya yürüdüler. 
Þimdi Meclis'in önünde direniyorlar, Komis-
yon toplantýlarýna alýnmýyorlar, ama onlar da 
direniþten vazgeçmiyorlar. 
Ýstanbul Baro-su'na baðlý 
binlerce avukat 30 Haziran 
günü Ýstanbul Çaðlayan'-
daki Adalet Sarayý önünde 
toplandýlar ve büyük bir 
gösteri yaptýlar ve yasayý 
protesto ettiler, direniþleri-
nin süreceðini bildirdiler. 
Havuz medyasýndan tek 
bir kanalý dahi bir tek keli-
meyle avukatlarýn direniþini haber yapmadý, 
ama Meclise sunulan yasa hakkýnda sürekli 
haber geçtiler. Onlara göre avukatlarýn, Ýs-
tanbul Barosunun direniþi yok hükmündey-
di. Böyle bir eylem olmamýþtý. Bu gösteriyor 
ki. Erdoðan önümüzdeki dönem muhalefetin 
eylemlerini yok sayacak, onlarýn eylemleri 
hakkýnda ha-ber yaptýrtmayacaktýr. Avukat-
larý eylemlerini haber yapan, kamuya duyu-
ran bu kanallar oldu: Halk TV, Tele1, KRT ve 
Artý TV.  Halk TV ve Tele 1'e verilen cezanýn 
bir nedeni de onlarýn muhalefetin eylemleri-
ni haber yapmalarýdýr. Erdoðan'a göre halk 
bu eylemleri duymamalý, bunun için bu 
kanallar ve sosyal medyanýn susturulmalýdýr.

Halkýmýz haber almak için yaratýcýdýr, 
baþka yollar bulacaktýr. Ama önümüzdeki 
günlerde barolarýn direniþi sürecek, özellikle 
Anayasa Mahkemesi'nin yasayý iptal etmesi 
için eylemleri artacaktýr. Tüm demokratik 
güçlerin bu eylemlere hazýrlýklý olmasý ge-
rekmektedir. Sokaklardan korkan Erdo-

ðan'dýr. Sokaklarý zapt etmek þimdi demok-
ratlarýn görevidir. Barolar demokrasi, adalet 
ve hukuk mücadelesinde önemli bir kaledir. 
Bu kale düþmemelidir.

Erdoðan'ý gönderecek olan
yýðýnsal eylemlerdir

Erdoðan son bir haftadýr muhalif medya-
yý ve kurumlarý susturmak için önemli, 
adýmlar atmaya baþladý. Alelacele Meclise 
sevk ettiði kanunlarla muhalefeti susturmak 
ve kendi iktidarýný stabilize etmek istiyor. 
Þimdi Barolarý parçalamayý ve kendine bað-
lamayý öngören kanun teklifini Meclisten 
geçirttikten sonra sosyal medyayý tamamen 

kullanýlamaz hale sokacak 
olan kanun teklifini Mec-
lise getirecek. Ondan son-
ra sýrada þüphesiz TTB ve 
TMMOB ile ilgili kanun-
lar var. Daha sonrada 
HDP'yi kapatmak için a-
dýmlar atýlmasý düþünül-
mektedir. Erdoðan bu a-
dýmlarla otoriter, faþist tek 
adam rejimini saðlam-

laþtýrmayý, bu yasalarla da kendi otoriter 
rejimine hukuki zemin hazýrlamayý hesap-
lamaktadýr. O her þeyi kendine baðlayýp 
ülkeyi “dikensiz gül bahçesine” dönüþtür-
mek istemektedir. O ister, doymaz, ama ön-
lemek ve gemlemek de demokrasi güçlerinin 
elinde olan bir görevdir.

Erdoðan'ýn sonunu getirecek olan tek tek 
gruplarýn, avukatlarýn, akademisyenlerin, 
gençlerin, kadýnlarýn, iþçi ve emekçilerin, 
sendikalarýn, çevrecilerin, CHP'lilerin ve 
HDP'lilerin eylemleri deðildir, tüm bunlarý 
hepsinin katýlacaðý yýðýnsal eylemlerdir. 
Tekrar bir Gezi Direniþi, 68 Hareketi neden 
olmasýn? Bunun için sol, demokratik, 
devrimci güçlerin, komünistlerin yýðýnlar 
içinde çalýþmalarýný hýzlandýrmalarý gerek-
tirmektedir. Türk ve Kürtlerin, diðer Türkiye 
halklarýnýn, iþçi ve emekçilerinin yýðýnsal 
ortak eylemleri olmadan Erdoðan'ý sarsmak, 
“düþürmek” ve yolcu etmek mümkün deðil-
dir.
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1. Sayfadan Devam

Bir iþin fýtratýnda olan 
hasarlar ve tali hasarlar

Tali hasarýn anlamý, bir 
iþin fýtratýnda, doðasýnda o-
lan hasarlardan farklýdýr. 
Mesela madende çalýþýyor-
san, Soma'da olduðu gibi, 
göçük altýnda kalýp 300 ma-
dencinin can vermesi, Cum-
hurbaþkanýna göre bu mesle-
ðin fýtratýnda vardýr. Bu as-
kerlik için de böyledir, inþa-
atta düþüp ölen iþçi için de 
böyledir. Þüphesiz ki burada 
Cumhurbaþkanýnýn veya pat-
ronlarýn iþin fýtratýna vurgu 
yapmalarýnýn nedeni kendi 
hatalarýnýn üstünü örtmek, iþ 
kazalarýný önlemek için alýn-
masý gereken, ama maliyeti 
azaltmak, kârý yükseltmek 
için alýnmayan tedbirlerin 
hesabýný vermemek içindir. 
Askerlik konusunda ise ken-
di halkýna ve komþu ülkelere 
açtýðý savaþýn ve saldýrýnýn 
hesabýný vermemek için 
“mesleðin” fýtratýna vurgu 
yapmak ölümün en kolay adý 
olmaktadýr.

Tali hasar kavramý koro-
na pandemisi ile mücadele 
esnasýnda yaþanan olaylar i-
çin de tam kullanýlabilecek 
bir kavramdýr. Askerlikte 

Aslolan insan deðil, kapitalist sömürü
sistemi ve Erdoðan'ýn iktidarýdýr

Aslolan insan deðil, kapitalist sömürü
sistemi ve Erdoðan'ýn iktidarýdýr

Tali hasarlar- collateral damage

Erdem ÇALIÞKAN

kullanýlan “triyaj” kavramý 
buna bir örnektir. Bu kavra-
mýn içeriði birebir korona 
hastalarý için de uygulandý. 
Bir harpte doktorlar yaralýlar 
arasýnda bir seçme, eleme 
yaparlar. Yaþayabilecek ya-
ralýlarý tedaviye alýrken, ya-
rasý aðýr olanlarý ölüme terk 
ederler. Maalesef Avrupa'da 
da korona hastalarýna bu 
yöntem uygulandý. Solunum 
aletinin azlýðý ve yeterli sað-
lýk personelinin olmamasý 
nedeniyle yaþayabilecek ve 
sonra tekrar çalýþabilecek 
genç ve orta yaþtakiler az o-
lan solunum aletlerine bað-
lanýrken yaþlý ve çalýþama-
yacak olanlar acýlar içinde ö-
lüme terk edildiler. Bu kapi-
talizmin çirkinliðini tüm çýp-
laklýðý ile gösteren uygula-
ma oldu. Yaþlý insanlar tali 
hasar oldu. “Aslolan kapita-
lizmin ihtiyacýdýr” dendi. Ö-
nemli olan kârdýr, saðlýk ala-
nýnda büyük alet ve personel 
kapasitesi masraftýr. Masrafa 
gitmektense birkaç kiþinin 
ölümünü göze almak nor-
maldir, tali hasardýr.

Korona pandemisinde 
Erdoðan uygulamalarý

ve tali hasarlar
Korona pandemisine 

karþý mücadele kaçýnýlmaz-

dýr, devlette ve toplumda 
kesin önlemlerin alýnmasý 
bir zorunluluktur. En önemli 
tedbir de tüm ülkenin en az 
iki hafta karantinaya alýn-
masý ve çalýþanlarýn ücretle-
rinin devlet veya iþsizlik ka-
sasý veya patronlar tarafýn-
dan ödenmesidir. Avrupa'da 
bu böyle oldu. Türkiye'de ise 
hazinede ve Ýþsizlik Fo-
nu'nda para yoktu, çoktan 
“buharlaþmýþtý”, “iç edilmiþ-
ti”. Tüm halkýn karantinaya 
girmesi demek fabrikalarýn 
ve iþyerlerinin kapanmasý, 
üretimin durmasý, ücretlerin 
ödenmesi demekti. Erdoðan 
“Türk ekonomisi bunu kaldý-
ramaz, para yok, üretim dur-
maz” dedi ve iþçileri fabri-
kalarda üst üste, yan yana, 
sosyal mesafesiz ve maske-
siz çalýþmaya zorladý. Koro-
na belirtileri gösteren iþçiler 
evine karantinaya gönderil-
di. Diðer iþçiler çalýþtýrýlma-
ya devam ettirildi. Sonunda 
binlerce iþçi virüs salgýnýna 
yakalandý, yüzlercesi de öl-
dü. Erdoðan için ekonomi-
nin çarkýnýn dönmesi, üreti-
min sürmesi, kapitalist sö-
mürü ve kârýn devamý gibi 
büyük bir hedef uðruna bir-
kaç bin iþçi hasta, enfekte ol-
muþ, birkaç yüzü ölmüþ, ö-
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nemli deðildir. Bunlar tali 
hasarlardýr, olur böyle þey-
ler. Onlar için aslolan insan 
yaþamý deðil, kapitalist sö-
mürünün devamýdýr.     

Bu tali hasarlar hesabý 
nedeniyle hükümet ve onun 
baþý Erdoðan korona pande-
misiyle mücadelede baþarý 
saðlayamadý. Onca sokaða 
çýkma yasaklarýna raðmen 
salgýný önleyemedi. Þu an 
hâlâ vaka saylarý 1000-1500 
arasýnda oynamaktadýr. Bu 
ise uluslararasý verilere göre 
salgýnýn hâlâ dinamik oldu-
ðuna iþaret etmekte ve müca-
delede baþarýsýzlýðýn ifadesi 
olmaktadýr. Vatandaþýný 4-6 
hafta sokaða çýkartmayan 
Avrupa ülkelerinden 17'sin-
de þu an günlük vaka sayýsý 
toplamý 1450'dir. Bu sayý 
Türkiye'deki günlük vaka 
sayýsýna denktir. Korona 
pandemisi Erdoðan için in-
sanýn bir deðeri olmadýðýný 
bir kez daha ortaya koydu. O 
pandemiye raðmen Kürdis-
tan'da, Ýdlib'de, Libya'da sa-
vaþa devam etti, fabrikalarý 
kapattýrmadý. Ölümü insan-
lara kader saydýrdý.

Erdoðan daha baþýndan 
ülkede genel bir sokaða çýk-
ma yasaðýný göze alamadýðý 
için, hafta sonu yasaklarýyla, 
65 yaþ üstü ve 20 yaþ altý 
gruplara getirilen kýsýtlama-
larla oynayýp durdu. Genel-
likle bilim kurulunun tavsi-
yeleri deðil, kendisinin tali-
matlarý geçerli oldu. Doðru 
dürüst ne bir maske daðýtý-
mýný yapabildi ne de sosyal 
mesafe korumasý saðlanabil-
di. Ekonomiyi sözde durdur-

mama adýna bir yarý sürü ba-
ðýþýklýðý yöntemi uyguladý. 
“Gizlice” uygulanan bu sürü 
baðýþýklýðý yöntemiyle vaka 
ve ölü sayýlarý artý da arttý. 
“Önemli deðil, tali sorun-
dur, hasardýr” dendi, “aslo-
lan saraydakilerin ve zen-
ginlerin yaþamasýdýr” buy-
ruldu.

Aslolan turizmin 
canlanmasýdýr, 

öðrencilerin hayatý 
deðildir

Erdoðan için bu ülkenin 
geleceði olan gençlerin de 
bir kýymeti yoktur. Gençler 
ve veliler bunu Haziran so-
nunda yapýlan Liseye Geçiþ 
LGS ve Yükseköðrenim 
YKS sýnavlarý sýrasýnda ya-
þadýlar. Saðlýk alanýnda oluþ-
turulan bilim kurulu korona 
pandemisi nedeniyle bu sý-

navlarýn Temmuz sonunda 
yapýlmasýna karar verdi. 
“Bu gençlerin saðlýðý için 
daha uygundur” dendi. Bu 
öneri kamuoyunda ve saray-
da kabul gördü. Ama Erdo-
ðan bir baktý ki, sýnavlarýn 
Temmuz'da yapýlmasý de-
mek ailelerin ve çocuklarýn 

Temmuz ayýnda evlerine ka-
panmalarý, tatillerini iptal et-
meleri demektir. Bu da tu-
rizm sektörünün Temmuz a-
yýnda büyük sekteye uðra-
masý anlamýna gelmektedir. 
Turizm sektörü ise zaten ölü. 
Dýþ ülkelerden turist gelmi-
yor. Ýç turizmin acilen can-
landýrýlmasý gerekiyor. Bu-
nun için de “sýnavlarýn he-
men öne çekilmesi þarttýr” 
dendi. Ona göre önemli olan 
sýnavlar deðil, turizmin can-
lanmasý, biraz da olsa turizm 
branþýndaki kapitalin yüzü-
nün gülmesidir. Erdoðan ve-
riyor talimatý: “Sýnavlar 
Temmuz'da deðil, Hazi-
ran'da yapýlacak. Böylece 
vatandaþa Temmuz'da iznini 
yapma olanaðý doðacaktýr.” 
Ve öyle de oldu. Sýnavlar 
Haziran'da yapýldý. Þimdi 

sorulmaz mý? Ey Erdoðan, 
aslolan çocuklarýn saðlýðý 
mý, istikbali mi, yoksa turiz-
min canlanmasý, kapitalin 
yüzünün gülmesi mi? Erdo-
ðan'a göre çocuklarýn sýnav-
larý, saðlýðý önemli deðildir, 
sýnavlar esnasýnda birkaç 
yüz veya birkaç bin öðrenci 
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enfekte olmuþ, birkaçý öl-
müþ, bunlar tali hasarlardýr, 
olur böyle þeyler. Aslolan 
ekonomidir, turizmdir, para-
dýr, kârdýr.    

Sýnavlar kapalý salonlar-
da yapýlýyor. Kapalý salon-
larda ise virüsün bulaþma 
olasýlýðý çok yüksek. Nite-
kim Milli Savunma Üniver-
sitesi Askeri Öðrenci Aday 
Belirleme Sýnavý'nda (MSÜ) 
400 adaya Covid-19 virüsü-
nün bulaþtýðý basýna yansýdý. 
Buna raðmen iktidar diretti. 
Hem de lakaytsýz bir tutum 
sergiledi. Milyonlarca öð-
renci ve veli için bu kadar ha-
yati olan bir sýnav karþýsýnda 
yetkililer öðrenciler için “sý-
nava girmek zorunlu deðil, 
istemeyen girmeyebilir” 
deyip iþin içinden çýkmaya 
çalýþtýlar. Maske konusunda 
da tavýrlarý ayný idi: Öðren-
ciler sýnavda maske “Taksa 
da olur, takmasa da olur” de-
diler. Nasýl bir anlayýþtýr bu? 
Kapalý bir salonda virüsün 
daha hýzlý yayýlacaðýný ve 
bulaþacaðýný onlar bilmez 
mi? Maske takýlmazsa en-
fekte olanlarýn sayýsý artar. 
“Sýnavda maske takýlacak” 
demek bu kadar zor mu? A-
ma sýnavda öðrenci maskeyi 
çýkarýr ve virüs kaparsa so-
rumlusu kendisidir. Yetkili-
ler ise sorumlu deðildir. Mil-
yonlarca gencin yaþamýyla 
ancak bu kadar oynanabilir.
Ýþsiz üniversite mezunlarý 

ve açýktan atanan 
AKP'liler

Nedir hükümetin mil-
yonlarca gencin saðlýðý ve is-
tikbali konusundaki bu vur-

dumduymaz tutumunun se-
bebi? Neden hükümet mil-
yonlarca genci ve onlarýn sý-
navýný tali bir sorun olarak 
görmektedir? Üniversiteler-
de okuyan 7 milyon 750 bin 
genç artýk gözden çýkarýlmýþ 
tali bir hasar olarak mý gö-
rülüyor? Düþünülürse bulu-
nacak cevabý çok basittir: bu 
iktidar gençleri bir yük ola-
rak görmekte ve kendi ihti-
yacý olan personeli baþka 
yollardan temin etmektedir. 
Herkes biliyor ki, ezbere da-
yalý bu eðitim sistemi üni-
versiteli iþsizler ordusu ya-
ratmaktadýr. Zaten öðrenci-
ler sýnavlarý ha baþarmýþlar, 
ha baþarmamýþlar, ha üniver-
siteyi bitirmiþler, ha bitire-
memiþler, sonunda onlarýn 
bu AKP-MHP iktidarý var 
olduðu sürece iþ bulmalarý 
bir muammadýr, bir þans iþi-
dir. Zira üniversiteyi bitirsin 
veya bitirmesin, yeterlilik sý-
navýný kazansýn veya kazan-
masýn, bu AKP-MHP düze-
ninde iþ bulanlar, iþe alýnan-
lar AKP ve MHP'nin yakýn-
larýdýr. Bilgi, tecrübe, liyakat 
sahibi olanlar deðildir. Bu 
durum korona pandemisi 
koþullarýnda daha da aðýr-
laþtý. Sýnýrlý olan istihdam 
imkâný imam hatipliler, AKP 
ve MHP'liler arasýnda deði-
þik biçimlerde paylaþýlmak-
tadýr. Ne var ki burada, bü-
yük kesim tali hasara uðra-
makta, küçük bir azýnlýk ka-
zananlar arasýna girmekte-
dir. Ýþte buna son günlerde 
aktüel olan iki örnek.

Biri eski Kütahya Millet-
vekili Hüsnü Ordu'nun kýzý 

Sümeyra Ordu Bu kýz hiçbir 
sýnava girmeden açýktan Kü-
tahya Belediyesi'ne memur 
yapýlýyor. Ankara'da oturu-
yor, Kütahya'dan maaþýný 
alýyor. Bu “yolsuzluk” orta-
ya çýkýnca Süleyman Soylu 
soruþturma açýlmasýný en-
gelliyor. Sonra kýz Ankara'da 
TOKÝ' ye uzman olarak ata-
nýyor. Þimdi insan sormaz 
mý? Gece gündüz sýnava ha-
zýrlanan, sýnavda terleyen, 
yýllarca üniversitede dirsek 
çürüten, mezun olan milyon-
larca genç iþ bulamazken, 
milletvekili kýzý sýnava gir-
meden memur oluyor, uz-
man oluyor. Bu mu adalet? 
Þimdi milyonlarca genç 
“ben neden okuyorum” diye 
sormaz mý? Milyonlarca veli 
þimdi sormaz mý, “nedir bi-
zim bu çektiðimiz çile” diye. 
“Dayýn” varsa iþ var, yoksa 
sürünürsün. Bu adaletsizliði 
kimse görmüyor mu? Görü-
yor ama Erdoðan'ýn yarattýðý 
faþist korku toplumu orta-
mýnda kimse ses çýkarmak 
istemiyor. Ýþte bu korku 
kýrýlmadan da Erdoðan git-
miyor.

Ýkinci olay AKP Trabzon 
Milletvekili Bahar Ayvaz-
oðlu'nun eþi Ali Ayvazoð-
lu'nun kamuda yükseliþi. Ali 
Ayvazoðlu önce Trabzon 
Belediyesi'ne bekçi alýnýyor, 
sonra Trabzon Kültür ve Tu-
rizm Ýl Müdürlüðü'ne ataný-
yor, oradan da “Sayýn Bakan 
Süley-man Soylu'nun tak-
diriyle” de Ankara Kültür ve 
Turizm Müdürlüðü'ne “geçi-
þi” yapýlýyor. Bakan Soylu 
da bu olayý ortaya çýkaran 
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gazeteci Saygý Öztürk'ü “na-
mussuzluk”la itham ediyor.  
Saygý Öztürk bunun münfe-
rit bir olay olmadýðýný, üni-
versiteyi bitiren yüzbinlerce 
gencin kamuda çalýþabilmek 
için KPSS'ye, mülakatlara 
girdiðini söylüyor, ardýndan 
"ama arkasýnda siyasi güç o-
lanlar belediyede özel kalem 
müdürlüðüne sýnavsýz, mü-
lakatsýz alýnýp, hiç çalýþma-
dan memur yapýlýyor ve dev-
letin baþka birimlerine kay-
dýrýlýyor. Ohh, ne güzel mem-
leket..”  diye belirtiyor. AKP 
döneminde sýnavlar talidir, 
önemli olan AKP taraftarý ol-
mak, Erdoðan ve Soylu'ya 
yakýn olabilmektir. Hak, a-
dalet, hukuk, hepsi Erdo-
ðan'ýn elinde.  Aslolan onun 
iktidarda kalmasýdýr. Genç-

leri sorunu ise tali sorundur.
Genç Z Kuþak Erdoðan'ýn 

sonu olabilir
Ama yeni genç bir kuþak 

yetiþiyor. Adýna Z kuþak de-
nen ve daha 18 yaþlarýnda 
olan bu genç nesil her þeyi 
sorgulamaktadýr. Önümüz-
deki yýllarda bu kuþak hem 
Erdoðan ve Soylu'nun, AKP 
ve MHP'nin yarattýðý korku 
imparatorluðunu, hem de bir 
iþe yaramayan bu eðitim sis-
temini sorgulayacaklardýr. 
Erdoðan ve Soylu'ya, AKP 
ve MHP'ye “dur” diyecek-
lerdir. Bu genç yeni potansi-
yeli sol ve devrimci güçlerin 
dikkatle izlemesi ve onlara 
destek olmasý gerekmekte-
dir. Onlar tali olmaktan çýkýp 
geleceðin esas unsuru ola-
caktýr.  

Bu gençlerin doðru mec-
ralara yönelmelerine en baþ-
ta komünistler ve devrimci-
ler yardýmcý olmalýdýr, onla-
rýn çýkýþlarýný toplumda Er-
doðan'ýn faþizan rejimine 
karþý geliþen diðer hareket-
lerle baðý saðlamalýdýr.

Z ku-þaðýnýn çýkýþlarý di-
ðer kesimlerin, baþta iþçile-
rin kýdem tazminatýna karþý 
direniþleri, Avukatlarýn çok-
lu baro sistemine karþý ey-
lemleri, HDP'nin darbelere 
karþý demokrasi ve barýþ mü-
cadelesiyle örülmelidir. 
Gençlik toplumun en dina-
mik kesimidir.

Bu kesimin enerjisi iþçi 
sýnýfý ve demokrasi mücade-
lesine akarsa Erdoðan so-
nuna daha hýzlý yaklaþmýþ 
olur.

OR olan hayat koþullarý ve çalýþma 
þartlarý altýnda maske ve mesafe tedbir-Zleri aksadý. Bunun sonucu vaka sayýlarý 

da hýzla artmaya baþladý. Cumhurbaþkaný'ndan 
bakanýna, yazarýndan moderatörüne kadar her-
kes vatandaþý suçladý, aþaðýladý. Halkýn ne bil-
gisizliði ne cahilliði ne de vurdumduymazlýðý 
kaldý. Kimse vatandaþ neden böyle davranmak 
zorunda kalýyor diye sorgulamadan, ona geri 
zekâlýlýðýndan, hayvan olmasýna kadar yapýl-
madýk hakaret býrakýlmadý. Pandemiyle müca-
delede Erdoðan'ýn sayýsýz beceriksizliðini ve 
hatalarýný kimse eleþtiremedi. Örneðin yandaþ 

üreticiler maske üretene kadar halka neden 
maske daðýtýlmadýðý sorgulanmadý.

Bu aksaklýklar ve hakaretler en belirgin þe-
kilde 20 Haziran'da yapýlan LGS ve 27-28 Ha-
ziran tarihlerinde yapýlan YKS sýnavlarý sýra-
sýnda yaþandý. LGS, Liselere Geçiþ Sistemi sý-
navý ve YKS, Yükseköðretim Kurumlarý Sýna-
vý, adý üstünde Lise ve üniversite çaðýndaki 
gençlerin geleceðini belirleyen sýnavlar. Bu sý-
navlar sýrasýnda öðrenciler kadar veliler, anne 
ve babalar da heyecanlýdýrlar. Nihayetinde söz 
konusu olan çocuklarýnýn geleceðidir. Çocuk-
larýnýn ileride belki bir meslek, iþ sahibi olma-
larý, kamuda bir iþe alýnmalarý bu sýnavlardaki 
baþarýlarýna baðlýdýr. Çocuklar içeride ter dö-
kerken, dýþarýda bekleyen veliler “dokuz doðu-
rurlar”, dört gözle binanýn kapýsýný izlerler. Sa-
atler süren bu bekleme esnasýnda kaçýnýlmaz 
olarak veliler arasýnda doðan iletiþim, sohbet-
ler olur. Bu yýlda bu bekleme nedeniyle korona 
pandemisine raðmen sosyal mesafe ihlalleri-
nin yaþandýðý sahneler meydana geldi. Bu sah-
nelerin doðmasýna neden olan sebeplere de-
ðinmeden, en baþta hükümetin politikalarýný 
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1. Sayfadan Devam

Prototip bir Türk aydýný
Fatih Altaylý ve diðerleri 
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eleþtirmeden Havuz Medyasýnda gazeteci ve 
yazar geçinen bazý Türk aydýnlarý, Kemalist 
elitlere taþ çýkartan bir eda ile vatandaþa saldýr-
maya, hakaret dolu tepkiler göstermeye baþla-
dýlar. Bunlardan biri de Haber Türk yazarý Fa-
tih Altaylý idi.

Fatih Altaylý: “Parasý olmayan ölsün, 
tedavi edilmesin.”

Fatih Altaylý LGS nedeniyle ortaya çýkan 
görüntüler hakkýnda “Siz istediðiniz kadar sý-
nava katýlacaklarý korumak için sokaða çýkma 
yasaðý ilan edin. Hiçbir þey deðiþmez. Çünkü 
bu ülkede öyle bir kitle var ki, okuduðu tek þey 
kendi bildiði, dinlediði tek þey kendi iç sesidir, 
onlara hiçbir þey anlatamazsýn, öðretemez-
sin” diye aþaðýladýktan sonra bakýn ne yazýyor:

“Bunlarýn anlayacaðý tek þey kaldý. Saðlýk 
Bakaný çýkýp ekrana 'Bundan böyle Covid-19 
hastalarýna bedava tedavi yapýlmayacak. Has-
talar tedavi masraflarýný kendileri ödeyecek. 
Parasý olmayana tedavi uygulanmayacak' de-
sin bakýn bu güruhun bir teki sokakta kalýyor 
mu? Bunlarýn anlayacaðý tek dil bu. Bana so-
rarsanýz iyi de olur. Çünkü ben vergilerimle 
saðlanan saðlýk hizmetinden bu saygýsýz, so-
rumsuz, iz'ansýz güruhun ahmakça yaþam tar-
zýný finanse etmek istemiyorum  Bunlara para 
harcayacaðýnýza parayý Tarým Bakanlýðý'na 
verin. Bari hayvancýlýk kurtulur.”(Haber Türk, 
21.06.2020) Bu kadar utanmazlýk, bu kadar 
vicdan yoksunluðu, bu kadar kibir, bu kadar 
kendini beðenmiþlik olamaz. Ýnsanýn ar damarý 
patlamýþ olmasý gerekir.

Önce Altaylý þunu bilsin ki, bunlar insan-
dýr, “güruh” deðildir, “saygýsýz, sorumsuz, i-
zansýz güruh” ise hiç deðildir; çocuklarýnýn ge-
leceði için çýrpýnan ebeveynlerdir. Onlar soka-
ða keyfine çýkmýyorlar, çocuklarýna refakat et-
mek, baþarýlarý için “dua etmek”, yakýnlarýnda 
olup onlara güç vermek için çýkýyorlar. Hele bu 
“güruhu” Tarým Bakanlýðý “hayvanlarýyla” ký-
yaslamaya kalkmak bu sözde “aydýnýn” vatan-
daþýna yapabileceði en büyük hakarettir. Gayet 
tabii ki, bu insanlarý vatandaþ sayýyorsa! Ama 
bunu duyan vatandaþ ayaða kalkýp size der ki, 
“Ey Altaylý, benim vergilerimle yapýlan üni-
versitelerde, diploma alamasan da, okumuþ-
sun, ama adam olamamýþsýn, yazýklar olsun!”

Velileri, insanlarý sokaða zorlayan bu ülke-
nin kanayan yarasý olan bozuk eðitim ve sýnav 
sistemidir, bu bozuk düzendir. Bunun da so-

rumlusu öðrencileri daha genç yaþta kabiliyet 
ve yeteneklerine göre yüksek öðretime ve mes-
lek eðitimine hazýrlamayan hükümettir, Erdo-
ðan'dýr. Bunlar 18 yýllýk iktidarlarýnda eðitim 
sistemini daha da berbat ettiler, eðitimi yaz-
boz tahtasýna çevirdiler. Eðer gücün yetiyorsa 
ey Altaylý, çýk hükümetin, Erdoðan'ýn eðitim 
politikasýný eleþtir, bu sýnav cenderesinin yeri-
ne geçecek bilgi, yetenek, kabiliyet esasýna da-
yalý yöntemleri talep et, uygulanmasý için hü-
kümete savaþ aç, öðrenciyi de veliyi de bu cen-
dereden kurtar. Bunu yapmaktan, Erdoðan'ýn 
karþýsýna dikilmekten korkanlarýn vatandaþa 
söz söylemeye, hele hakaret etmeye hiç hakký 
yoktur. Vatandaþa saldýrmaya cür'et etmek en 
azýndan utanmazlýktýr. Bir aydýn olarak sizle-
rin hükümetin, Erdoðan'ýn deðil, vatandaþýn 
yanýnda yer almasý gerekirdi.

Ama Altaylý, “Bakan Covid-19 hastalarý-
na bedava tedavi yapýlmayacak... Parasý ol-
mayana tedavi uygulanmayacak desin” diye-
rek tüm sokaða çýkanlarýn cezalandýrmaya kal-
kýþmaktadýr. Önce ne demek bu “parasý olma-
yana tedavi uygulanmasýn?” Bu, “bu ülkede 
parasý olan yaþar, parasý olmayan ölür” de-
mektir. Fakir olan, iþçi, emekçi olan tedavi e-
dilmesin, ölsün, parasý olan zengin, patron te-
davi olsun, yaþasýn. Aslolan paradýr! Size göre 
parasý olmayan birkaç yüz bin kiþi tedavi gör-
memiþ, ölmüþ, önemli midir? Bunlar telef ola-
cak hayvan bile deðildir. Erdoðan ve çevresi, 
zengin ve patronlar yaþasýn yeter, diðerleri te-
ferruattýr.

Oysa insanlar çalýþmak zorunda olduðu 
için, dýþarýda bir iþi olduðu için sokaða çýkýyor-
lar. Ýþsizlik Fonunu, Hazineyi boþaltan hükü-
metin onlara verdiði 1000 lirayla geçinemeyip 
ekmek parasý kazanmak zorunda olduðu için 
sokaða çýkýyorlar. Aç olan insan, iþ aramak zo-
runda olan insan sokaða tedavi parasý versen 
de çýkacak, vermesen de çýkacak. Hataylý TIR 
Þoförü ne diyordu? “Ey Erdoðan! Beni bu vi-
rüs öldürmez, senin düzenin öldürür.” Çýk Er-
doðan'ýn karþýsýna, Ýþsizlik Fonuna parayý geri 
ver, iþsiz kalanlar için en az 2.500 Lira aylýk 
baðla de. Bak o zaman geçimi saðlanan iþçi so-
kaða çýkýyor mu? Vatandaþa saldýrmak en ko-
layýdýr, esas olan Erdoðan'a saldýrabilmektir, 
eleþtirebilmektir. 

Tedavi parasýna gelince: Anayasaya göre 
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Bunu en 
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baþta bir “aydýn” olarak Sayýn Altaylý sizin bil-
meniz ve savunmanýz gerekirdi. Ama ne gezer. 
Türk aydýný bu, gerekirse Anayasa'yý da bir 
kere deler, bir þey olmaz. “Küçük” bir hasardýr. 
Oysa sosyal devlet zengin fakir ayýrt edemez. 
Kim ne kadar vergi öderse ödesin, vatandaþa 
eþit davranmak zorundadýr. Bu ülkede tek vergi 
ödeyen Sayýn Altaylý yalnýz siz ve zenginler 
deðildir. Her vatandaþ devlete þu veya bu 
þekilde, dolaylý ve dolaysýz vergi öder. Tür-
kiye'de vergi yükünün en büyük bölümünü 
karþýlayan da sizin “güruh” dediðiniz iþçi, 
emekçi, köylü, esnaf kesimidir. Bu kesimin 
vergileriyle devlet, sizin de faydalandýðýnýz, 
saðlýk hizmetleri verebilmektedir. Sizin vergi-
leriniz Erdoðan'a yalnýz “çerez” parasý olur. Bu 
ülkede saðlýk hizmetleri yalnýz sizin gibilerin 
vergileriyle deðil, esas olarak iþçilerin verdiði 
vergi ve primlerle karþýlanýr. O zaman siz ki-
min parasýyla kime saðlýk hizmeti verilmesine 
karþý çýkýyorsunuz? Kaldý ki, ey Altaylý, bu ül-
kede Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigor-
talar Kurumu diye bir kurum vardýr. Bu Kurum 
iþçi ve emekçilerin, çalýþanlarýn kurumudur. 
Bu kurum iþçilerin parasýyla vardýr, onlarýn 
primleriyle yaþar. Ýþlevi iþçi ve emekçilere sað-
lýk ve emeklilik hizmeti sunmaktýr. Ýþçinin pa-
rasýyla iþçiyi mi tedavi ettirmeyeceksiniz? 
Ýster Covid-19, ister grip olsun, bu ülkede te-
davi olmak, sizin “güruh” dediðiniz iþçilerin 
ve emekçilerin mücadeleleriyle kazanýlmýþ 
haktýr, bu hakký kimse onun elinden alamaz. 
Ne var ki siz de bu hak sayesinde tedavi olabili-
yorsunuz.

Ayrýca siz de çok iyi biliyorsunuz ki, Türki-
ye'deki hastaneler, özel hastaneler de dahil, 
iþçilerin primleriyle kurulan sosyal sigortalar-
dan yaþamaktadýrlar, onlarý talan etmektedir-
ler. Bu Erdoðan vurgun ve talan düzeninde 
alýþtýnýz iþçinin parasýný “iç etmeye”. Ýþsizlik 
Fonunu yaðmaladýnýz, þimdi de Kýdem Tazmi-
natlarýný yaðmalamak istiyorsunuz. Ýþçi ve e-
mekçiyi iliklerine kadar sömürüyorsunuz, yine 
de doymuyorsunuz. Ona bir tedaviyi çok görü-
yorsunuz. Ýþçiler ve emekçiler sizin gibi aydýn-
larý bu tavrýnýzla bir kez daha tanýmýþ oldu.

Siz Sayýn Fatih Altaylý halkýný hakir gören 
prototip bir Türk aydýnýsýnýz. Sizin gibi Türk 
aydýnýnýn Kemalisti de, dincisi de, liberali de 
hepsi aynýdýr. Elitsiniz, halka, iþçi ve emekçile-
re, köylü ve ýrgata, esnaf ve zanaatkârlara hep 

üstten bakarsýnýz. Toplumun en alttakilerine 
vurur, saray ve villalarda yaþayanlarýn karþý-
sýnda el pençe divan durursunuz. Halkýna karþý 
celallenir, üsttekilere karþý yaltaklanýrsýnýz. 
Artýk halkýmýz Havuz Medyasýnýn da, Altaylý 
gibi aydýnlarýn da gerçek yüzünü görmeye baþ-
lamýþtýr. Siz halkýn aydýný deðilsiniz, Erdo-
ðan'ýn “trollerisiniz”. Halkýmýzýn bu aþaðýlan-
maya, horlanmaya dur demesi uzak deðildir, 
yakýnda halk sizlere gereken dersi verecektir. 
Artýk ezilen olmaktan çýkacak bu ülkenin asýl 
gücü, “efendisi” olacaktýr.

Diðer aydýnlar ve okumuþ bürokratlar
Fatih Altaylý gibi prototip olabilecek daha 

çok Türk aydýný ve okumuþ bürokratý var. Bun-
lara iki örnek daha. Biri Haber Türk Modera-
törü Didem Arslan Yýlmaz, diðeri de kamuoyu 
araþtýrmacýsý Adil Gür. Didem Arslan Yýl-
maz'a, “HDP üzerine program yapýyorsunuz, 
ama HDP'den kimseyi çaðýrmýyorsunuz” den-
mesi üzerine “Biz kamu kuruluþu deðiliz, özel 
bir sektörüz. Bu bir tercihtir” diyerek halkýna 
karþý iktidarýn hizmetinde bir gazeteciliðin na-
sýl yapýldýðýna tam bir örnek vermiþ oldu. Ga-
zetecilik ise bir tercih deðil, bir “hakikat arayý-
þýdýr”, halkýna ülkenin en can alýcý sorunu olan 
Kürt sorunu, HDP ve diðer konularda gerçek-
leri anlatmaktýr. Buna cesaret edemeyenler 
ancak iktidarýn “aydýn” trolleri olabilir. Her 
gazetecinin, aydýnýn nerede duracaðý þüphesiz 
kendi tercihidir. Ýktidarýn yanýnda da yer ala-
bilir. Ama ebediyen ölmeyecek olanlar halký-
nýn gönlünde taht kurabilen aydýnlar olacaktýr.

Diðer aydýn Adil Gür. A&R Araþtýrma Þir-
keti'nin Genel Müdürü Adil Gür'ün Ýdlib'deki 
geliþmelerle ilgili Haber Türk TV'de katýldýðý 
bir programda söylediði sözler Türk aydýnýn 
çapýný, kullandýðý þoven iktidar dilini, üstün er-
kek dil ve anlayýþýný sergilemesi açýsýndan çok 
ilginçtir. Adýl Gür þöyle diyor: "Türk'ün Türk’-
ten baþka dostu yoktur. Türk'ün dostu Kürt, 
Kürt'ün dostu Türk'tür. Ýkisi de ayaðýný denk 
alsýn. Ayýdan post, Rus'tan dost olmaz. Stüdyo-
daki ve ekran baþýndaki tüm kadýnlardan özür 
dileyerek söylüyorum, Ruslardan baþka türlü 
dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost ol-
malarýný görmek mümkün deðil. O yüzden Tür-
kiye kendi göbeðini kendi kesmeli". Egemen 
erkek Türk aydýnýnýn bütün vasýflarý bu söy-
lemde gizlidir. Türk'ün Türkt'en baþka neden 
dostu yok? Eðer Türk kendisiyle yüzleþsin, 
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tüm dünya dostu olur. Gür'ün tavrý tarihi ile 
yüzleþmekten kaçan iktidarýn tavrýdýr. Her gün 
baþýna bomba yaðdýran Kürt'ten Türk dostluðu 
istemek þoven bir dildir, Erdoðan dilidir. Adil 
Gür bu dili kullanýyor. Þüphesiz bu kapitalist 
düzende devletler arasýnda dostluk, Ruslarla 
da, çýkar iliþkilerine dayanýr. Ama Kurtuluþ 
Savaþý'nda Türk'ün en büyük dostu Sovyet-
ler'di, Lenin'di. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti 
Sovyetler sayesinde var olabildi. Rus kadýnlarý 
için söylenen ise, yalnýz tek tek Rus kadýnla-
rýna deðil, tüm Rus halkýna yapýlan cinsel bir 
hakarettir, bu devletler arasý iliþkilerin bozul-
masýna bile neden olabilir. Ayný þey Türk ka-
dýnlarý için söylenseydi, erkek Türk aydýnýnýn 
nasýl kükreyeceði belli olmazdý. Her ne kadar 
özür dilemek egemen Türk erkeðine yakýþ-
mazsa da, Adil Gür'ün hemen Rus halkýndan 
özür dilemesi en azýndan “Reisi” Erdoðan'ýn 
çýkarýnadýr.

Egemen erkek Türk aydýnýnýn halkýna, ö-
zellikle kadýnlara bakýþýný bir örnek de en yük-
sek mahkeme Yargýtay yargýçlarýnýn aldýðý 
karardýr. Yargýtay, iþ yerinde çalýþan bir kadýna 
“fýstýk gibisin” diyerek kalçasýna dokunan 
müdürün hareketini cinsel taciz olarak deðil, 
“babacan tavýr” olarak deðerlendirip, müdürün 
beraatýna hükmetmiþtir. Bunca yýl eðitim gör-
müþ, tecrübe sahibi olmuþ en yüksek yargýçla-
rýn tavrý bu olursa bu halk bu aydýnlardan ne 
bekleyebilir. Kocaman bir hiç! Bunlar halkýn 
aydýnlarý, okumuþlarý deðildir. Halkýmýzýn ya-
pacaðý tek þey, az da olsa kendi aydýnýna sahip 
çýkmak ve onun etrafýnda toparlanmaktýr. 

BM genel Kurul Baþkanlýðý seçimi
zafer mi, rezillik mi?

Þimdi de Türk aydýnýnýn tavrýna dýþ politi-
kadan bir örnek. Türk aydýn ve yöneticilerinin 
kendini vatandaþýna karþý elit, üstün gören, 
ama ayný zamanda özellikle uluslararasý alan-
da kendini ve ülkesini aþaðýlatan sayýsýz tutum 
ve davranýþý vardýr. Buna son örnek diplomat 
Volkan Bozkýr'ýn 75. Dönem Birleþmiþ Mil-
letler (BM) Genel Kurul Baþkanlýðýna seçil-
mesi sýrasýnda hükümetin ve okumuþ, kýlmýþ 
bürokratlarýn, aydýnlarýn tutumudur.  

18 Haziran'da Volkan Bozkýr 75. Dönem 
Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Kurul Baþ-
kanlýðý'na seçildi. 192 devletten 178'inin oyu-
nu aldý, üç devlet: Yunanistan, Kýbrýs ve Erme-
nistan geçersiz oy kullandý, 11 ülke de çekim-

ser kaldý. Hükümet bu oylamayla ilgili olarak 
þu açýklamayý yaptý: "Türkiye Cumhuriyeti ta-
rihinde böyle bir olayda 178 oy almak hemen 
hemen hiç görülmedi. 192 üye arasýndan 178 
oy almak büyük bir baþarý. Tüm dünyada da 
büyük bir destek görüldü.” Türk elitlerine 
komþumuz olan üç ülkenin karþý oy kul-
lanmasý ve daha çok bölgemizden olduðu tah-
min edilen 11 ülkenin çekimser kalmasý hiç 
önemli deðildir, önemli olan BM üyesi olan 
192 ülkeden 178'inin oyunu alabilmektir. Bu 
da tarihsel bir baþarýdýr, bir zaferdir, gerisi 
teferruattýr.

Gerçekten bu bir baþarý, zafer midir, yoksa 
bir yüz karasý rezillik midir? Birleþmiþ Mil-
letler teþkilatýnýn 75 yýllýk tarihinde bir Genel 
Kurul Baþkaný ilk kez bir oylamayla seçiliyor. 
Genel Kurul Baþkanlarý sembolik olduðu için 
þimdiye kadar BM Genel Kurulunda sýrasý ge-
len bölgenin gösterdiði baþkan adayý oyla-
maya bile konmadan alkýþlarla seçilmiþtir. Bu 
yýl dönem baþkanlýðý sýrasý Batý Avrupa'da idi. 
Türkiye Erdoðan'ýn emir ve talimatýyla baþ-
kanlýða talip oldu. Batý Avrupa ülkelerinden 
Yunanistan ve Kýbrýs Türkiye'nin adaylýðýna 
karþý çýktý. Buna sonra Ermenistan da dâhil ol-
du. Tartýþma büyüyünce daha birçok ülkenin 
Türkiye'nin adaylýðýný tasvip etmediði görül-
dü.

Þimdi bu durumda ne yapmak gerekirdi? 
Erdoðan hükümetinin, Volkan Bozkýr'ýn ve bü-
rokrat aydýnlarýn oturup bir düþünmesi gerek-
mez miydi? Komþularýn seni istemiyor, en 
yakýn çevrende, bölgende olan ülkeler de seni 
istemiyor. O zaman bu durum karþýsýnda yapý-
lacak en doðru iþ adaylýktan çekilip, bir durum 
deðerlendirmesi yapmak deðil midir? Hayýr, 
Türk aydýný bunu yapmaz. “Bu melanet kom-
þular zaten ezeli Türk'ün düþmanýdýr” der ve 
bildiðini okur. Ama “komþularýmýz neden bize 
karþýdýr, “düþmandýr”” diye sormaz. “Türk'-
ün Türk'ten baþka dostu yoktur” der çýkar. A-
ma kendinin kendinden baþka dostu olmayan 
bir insan, bir devlet bu dünyada nasýl yaþaya-
bilir diye sormaz. O hep haklýdýr, haklý olduðu 
için de yalnýzdýr. Böylesi bir paradoks þimdiye 
kadar görülmemiþtir, Türk aydýnýna özgüdür.

BM'de oy veren 178 ülke oylama sembolik 
olduðu için oy verdiler, ama bir kez daha tüm 
dünya gördü ki, komþularýyla ve bölgesindeki 
ülkelerle sorunu olan ve onlar tarafýndan isten-
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meyen bir Erdoðan Türkiyesi var. Yalnýz 178 
oy deðil, oylamanýn kendisi bir yüz karasýdýr. 
Bir kez daha dünyaya ancak bu kadar rezil olu-
nabilirdi. Bu oylamadan çýkarýlacak ders tarihi 
zafer naralarý atmak deðil, tarihimizle yüz-
leþmeye baþlamak olmalýydý. Bu yüzleþmeyi 
yapmak, ülke gerçeklerini olduðu gibi görmek 
ve halkýna anlatmak Türk aydýnýnýn görevidir. 
Bugün Türkiye dediðimiz ve üzerinde yaþadý-
ðýmýz bu topraklar bir zamanlar Ermenilerin, 
Rumlarýn da vatanýydý. Bu topraklar bugün 
hâlâ Kürtlerin, Lazlarýn ve diðer halklarýn da 
üstünde yaþadýðý vatandýr. Yüz yýl önce Erme-
niler katledilmiþ, Rumlar sürülmüþtür. Kürtle-
re karþý da bugün þiddetlenerek sürdürülen yüz 
yýllýk bir inkâr ve asimilasyon savaþý yürütül-
mektedir. Hemen hemen elli yýldýr Kýbrýs'ýn 
yarýsý Türkiye'nin kontrolündedir. Kandil'e, 
Rojova'ya her gün saldýrýlmaktadýr. Suriye ve 
Libya'ya müdahale devam etmektedir. Türkiye 
Orta Doðu'nun çýban baþý durumundadýr. Türk 
aydýný tüm bunlarý halkýnýn bilincine çýkartma-
lýdýr. Bu zulüm bitmeden, bu halklardan özür 
dilenmeden, barýþmadan ve helâlleþmeden bu 
topraklarda Türklerin huzur bulamayacaðýný 
halkýna anlatmaktýr. Ýçte huzur ve barýþý, dýþta 
komþularla barýþ ve dostluðu saðlamak biz 
Türklerin elindedir. Ama bunu yapacak ve di-
renecek aydýn nerede? Bugün ülkede maalesef 
Ayasofya'nýn cami yapýlmasýna, Hasankeyf'in 
sular altýnda kalmasýna bile karþý çýkamayan 
bir “aydýn” var. 

Halkýnýn vicdaný olan aydýn
Aydýn genel olarak halkýnýn vicdaný olarak 

bilinir. Ama bu demokratik ülkeler için ge-
çerlidir. Faþist, otoriter, diktatörler ülkesi için 
geçerli deðildir. Bu ülkelerde aydýn Erdoðan 
Türkiye'sinde olduðu gibi iktidarýn “hýnk” 
deyicisi, trolleridir. Bunlar talanýn, yaðmanýn, 
vurgunun, halkýný, iþçi ve emekçileri ezenle-
rin, sömürenlerin sözcüleridir. Halkýnýn vicda-
ný olan bunlar deðil, sol ve demokratik aydýn-
lardýr. Ama Türkiye'de bu aydýnlara yaþam 
hakký tanýnmamaktadýr.

Daha Türk devleti kurulurken halkýn ilk 
aydýnlarý, Suphiler Karadeniz'de boðdurul-
muþtur. Sonraki yýllarda halkýn gerçek aydýn-
larý olan komünistler: Nazýmlarý hapislerde 
çürütülmüþ, Sabahattin Aliler katledilmiþtir, 
Kürt aydýn ve liderler ise ya sürülmüþ, ya da 
idam sehpalarýnda katledilmiþtir. Üniversiteler 

sürekli þekilde sol, demokratik, ilerici, dev-
rimci, komünist aydýn ve akademisyenlerden 
temizlenmiþtir. Üniversiteden ilk atýlma 1947 
yýlýnda Behice Boran, Pertev Naili Boratav ve 
Niyazi Berkes'le baþlamýþ, 1959'da 49 Kürt 
aydýn ve öðrencisinin “bölücülük” suçuyla 
tutuklanmasýyla devam etmiþ ve her darbeyle 
birlikte artarak sürdürülmüþtür. 1960 dar-
besinde 147 akademisyen iþten atýlmýþ, buna 
147'liler olayý denmiþtir. 12 Mart darbesiyle 
halkýn baðrýndan gelen genç bir aydýn kesim, 
Denizler, Çayanlar , Sinan Cemgiller  idam 
sehpalarýnda, Nurhak Daðlarý'nda, Kýzýl-
dere'de yok edilmiþlerdi. 12 Eylül'de 1402'liler 
olarak bilinen 4981 akademisyenin iþine son 
verilmiþ, çoðu sürgüne gitmiþtir. 15 Temmuz 
darbesinden sonra KHK'lýlar olarak adlan-
dýrýlan sayýsý bilinemeyecek kadar yüksek olan 
akademisyen üniversiteden atýlmýþtýr, sürül-
müþtür. Bu ülkede sol, demokratik, devrimci, 
komünist aydýn olmak çiledir. Ama bu aydýnla-
ra halký ve ülkesi için çalýþmak ve gerekirse be-
del ödemek en büyük mutluluktur.

Þimdiye kadarki tüm iktidarlar tüm bu te-
mizlik eylemlerine raðmen halkýnýn yanýnda 
yer alan, onun vicdaný olan ve onun istemlerini 
ifade eden ve onlarla birlikte savaþan aydýnla-
rýn yetiþmesini engelleyememiþlerdir. Bugün 
hem Kürt hem Türk halkýndan binlerce aydýný 
yurt içinde ve dýþýnda Türkiye halklarýnýn, iþçi 
ve emekçilerinin kurtuluþu, özgürlüðü ve de-
mokratik bir Türkiye için birlikte mücadelesi 
yeniden büyümeye ve geliþmeye baþlamýþtýr. 
Bu birlikte mücadele güçlendikçe Erdoðan'ýn 
faþist rejiminin sonu da yaklaþacaktýr.
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