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İşbirlikçi ve gerici darbeye

İşbirlikçi ve gerici AKP iktidarına

HAYIR!

HAYIR!
HAYIR!



02 Temmuz 2016 

Manifesto Medya Basın Yayın Tic. Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi: Ünal Bayav Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: H. Murat Yurttaş Adres: Yalı Mah. Karaağaç Sk. No:14 Maltepe - İstanbul posta@sosyalistcumhuriyet.org 

Basım Yeri: Anadolum Gazetecilik Bas. Yay. San. ve Tic. A.Ş. Adres: Oruç Reis Cad. Remzi Özkaya Sk. No: 16 Bahçelievler - İstanbul Yayın Türü: Süreli Yayın Basım Tarihi: Mayıs 2016

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup 
askerin darbe girişiminde bulunmasının ardın-
dan Cumhurbaşkanı’nın “sokağa çıkın” çağrısı 
ölümlerle sonuçlandı.

Hepimizin hafızalarına kazınan, Boğaz Köp-
rüsü’nde silah bırakıp teslim olan bir askerin, 
“intikam” denilerek boğazının kesilerek öldürül-
mesi, askerlerin köprüden aşağıya atılma çaba-
sı, “halk” tanımlamasından tamamen uzak olan 
AKP’nin gözü dönmüş kitlesinin, IŞİD üyesi/
özentisi toplamının gerçeğidir. 

Bu insanlık dışı görüntüler sonrasında, tüm 
yurtta sokağa çıkmaya devam eden bu toplam, 
Diyanet’in, emniyetin, iktidarın ve hatta muhalif 
partilerin desteğini de aldı. 

81 ilde ezan provokasyonu
Sokakta yaşanan linç görüntülerini durdur-

mak yerine sokağa çıkmaya çağıran tüm ku-
rumlar, yaşanan her olumsuz gelişmenin de 
sorumluluğunu üstlenmiş oldu. 

Diyanet’in yönlendirmesi ile 81 ilde durmaksı-
zın sela okuyarak sokağa çağrı yapan imamlar, 
sokağa dökülen toplamın insanları yaralaması, 
silahlı saldırıda bulunmasına da kapı aralamış 
oldu. 

Ayrıca, darbe girişiminde bulunan askerlerin 
cenazesinin kaldırılmayacağı kararını alan Diya-
net, adeta provokasyona zemin hazırladı.

Polis yurttaşları sokağa çağırdı!
Emniyet Genel Müdürlüğü ise, olayların de-

vam ettiği sırada Twitter hesabı üzerinden yap-
tığı açıklamada; “Tüm halkımızı demokrasimize 
sahip çıkmamız için meydanlara çağırıyoruz” 
mesajını yayınladı.

Ancak polisin sokakta yaşananlara yönelik en 

ufak bir engelleme girişiminde bulunmaması, 
onu geçelim halka yönelik yapılan açıklamada 
‘üniformalı ve silahlı kişileri gören vatandaşların 
155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunması’nı 
istemesi de bir kenara not edilmeli.

Erdoğan ve şürekası kana susadı
Memleketin birçok noktasında tekbirler geti-

rerek “asker kışlaya”, “idam istiyoruz” sloganları 
atarak sokağa çıkan toplamın yaptıkları yetme-
miş olacak ki, skandal bir açıklama da Cumhur-
başkanının danışmanından geldi. Şeref Malkoç 
yaptığı açıklamada, “Darbeye teşebbüs edenlere 
karşı milletin meşru müdafaa hakkını savunması 
için ruhsatlı silah verilmesinin önünün açılması 
lazım” İfadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, sokaklara dök-
tüğü gözü dönmüş ‘cemaatinin’ “idam istiyoruz” 
tezahüratlarına, “Şüphesiz ki her talebin değer-
lendirilmesi, konuşulması, görüşülmesi demok-
ratik ülkelerde bir haktır. Bunlar parlamento 
çatısı altında değerlendirilir bunun için de bir 
yerlerden izin almaya gerek yok” ifadelerini 
kullanarak, AKP’nin ne kadar gözünün dönmüş 
olduğunu kanıtladı.

Bir Sivas Katliamı denemesi(mi)
İşte tüm bu çağrılar, Alevilerin yaşadığı Pa-

şaköşkü Mahallesi’nde de sonuç buldu. Provo-
kasyonlar sonrasında sokağa inen faşist-gerici 
toplamın iki gün boyunca mahallede terör 
estirdiği, ancak mahalle halkının toplanarak ce-
vap vermesi üzerine olaylar durduğu öğrenildi. 
Alevilere yönelik bir tehdide dönüşen bu durum 
akla 1993’te yaşanan Sivas Katliamı’nı hatırlattı.

Gerici zihniyetin sapıklığı yine devrede
Gericilerin her fırsatta kadını aşağıladığı bili-

niyor. Bütün bu olaylar sonrasında kendine pay 
çıkarmaya çalışan bu zihniyet yine iş başınday-
dı. 

-   Trabzonspor Basketbol Takımı 2. Başkanı 
Veysel Taşkın’ın darbe girişiminde bulunanların 
eşlerine yönelik sosyal medyada yaptığı payla-
şımda, “Darbeci gavur piçlerinin malları ve karı-
ları artık milletin ganimetidir! Dün gece evimin 
üstünde uçan jetin ve pilot ve komutanının eşi 
mesela!” diye yazdı.

-   Çengelköy Karakolu’nda çekildiği iddia 
edilen görüntülerde ise skandal küfürleşme-
ler yaşandı. Nezarethanede elleri kelepçeli bir 
askerin polise 10 aylık bir kızı olduğunu söyle-
mesi sonrası polis memuru askere, “senin kızını 
hepimiz bir posta s.kelim de gör” diye  küfür 
etmesi de bu zihniyetin bilindik söylemleri.

Öncesi ve sonrası ile girişimin bilançosu: 
250’ye yakın ölü, 2000’e yakın yaralı…

Darbe girişiminin ardından toplamda en az 
250 kişinin hayatını kaybettiği, 2000’e yakın 
kişinin ise yaralı olduğu belirtiliyor. 

Binlerce kişinin gözaltına alındığı, bine yak-
laşan sayıda tutuklunun olduğu, on binlerce 
kişinin görevden alındığı bir tabloda “Demokra-
si Bayramı” kutlamaları(!) devam ediyor…   

Uymuyor…
Bütün bu yaşananlar ve devam eden süreçten 

sonra vurgulanması gereken nokta ise elbette 
örgütlülük olacaktır. 

2013 Haziran Direnişi hala hatırlarda yer 
alırken yaratılmak istenen “Yeni Türkiye”nin bu 
topluma uymadığı gün gibi ortada. 

Unutulmamalı ki, bugün sokağa çıkan halk 
değildir, ancak halkımızın laiklik mücadelesini 
yükseltmek için örgütlenmesi ve sokağın gerçek 
sahibini bulması da uzak değildir. 

AKP’nin sokak faşizmine inat!

15 Temmuz’ da yaşanan darbe girişiminin en önemli 
sonuçlarından birisinin, Türkiye siyasetinin özellikle 
son 20 yılında ağırlığını fazlaca hissettiren, Fethullah 

Gülen cemaatinin etkisizleştirilmesi olacağı görülüyor. Farklı 
alanlarda başlatılan operasyonlarla devam eden süreç cemaatin 
insan kaynaklarını, ekonomik kaynaklarını, toplumsal alandaki 
hareket düzlemlerini, devlet kurumlarındaki ve silahlı kuvvetler-
deki (hem ordu hem emniyet teşkilatı) kadrolaşma-
sını hedef alıyor. Cemaatin her yere uzanan ve 
her şeye kadir imajı dağılıyor. 

Cemaatin (ya da hizmet hareketinin) 
şimdiye kadarki etkinliğini/kök salmış-
lığını ve geleceğini ortalığa saçılmış 
bilgi kirliliği ve komplo teorilerine 
hapsolmadan kavrayabilmek için 
bu hareketin tarihine ve tarihi 
boyunca kurmuş olduğu ilişkilere 
bakmak, üstlendiği misyonları 
görebilmek doğru bir yaklaşım 
olacaktır. 

Kim bu Fethullah Gülen?
Gülen Erzurum’un Pasinler 

ilçesinde doğuyor. Babası imam. 
İlkokulu dışarıdan bitiriyor. Farklı 
hocalardan din eğitimi alıyor ve 
Said-i Nursi cemaatine katılıyor. 
Babasıyla birlikte Anadolu’daki farklı 
şehirleri dolaşıp vaazlar veriyor ve 1959 
yılında Edirne’de imam olarak çalışmaya 
başlıyor. Farklı illerde imamlık yapıyor ve verdi-
ği vaazlarla kendi etrafında bir cemaat toparlamaya 
başlıyor. Gülen’in bu dönemki en dikkat çekici faaliyetlerden 
birisi, 1962 yılında, Erzurum’daki Komünizmle Mücadele Der-
neği’nin kuruluşunda yer almasıdır. Zaten bu durum Gülen’in ve 

Gülen cemaatinin değişmez pozisyonunu tanımlamaktadır. 
Gülen’in gençlik yıllarında dünyada soğuk savaşın belirleyi-

ci politik atmosfer olduğunu, Türkiye’de ABD etkinliğinin ve 
ABD’ciliğin hızla arttığını hatırlamak gerekiyor. Tüm dünyada 
Sovyetler Birliği’ne –dolayısıyla komünizme- karşı faaliyetleri 
başlatan, büyüten ve destekleyen emperyalizmin yönelimiyle, 
Fethullah Gülen’in yönelimi en baştan örtüşmektedir. Bu ör-

tüşme ileriki dönemlerde kurulacak olan organik bağın 
da zemini olmuştur. ABD liderliğindeki emperya-

list kampın Sovyetler Birliği’ne karşı yürüttüğü 
çalışmaların en önemlilerinden bir tanesi Yeşil 

Kuşak projesidir. İslamcılık bu projenin en 
önemli ideolojik referansıdır ve proje doğ-

rultusunda Sovyetler’e komşu ülkelerde 
siyasal islamın güçlendirilmesi için ciddi 
çalışmalar yapılmıştır. Fethullah Gülen 
bu projenin çıkarlarına paralel biçim-
de ülke içindeki faaliyetlerine devam 
etmiş, 1970’li yıllarda Gülen hareketi 
hızla büyümüştür. Hareketin büyüme 
stratejisi öncelikle yoksul ailelerin ço-
cukları üzerine kurulmuş, özellikle1979 

yılında Sızıntı dergisinin yayımlanmaya 
başlamasından sonra eğitim alanındaki 

çalışmalar (kamplar, öğrenci evleri, yurt-
lar vb.) iyice yoğunlaştırılmıştır. 
12 Eylül darbesini destekleyen cemaatin 

önü Özal dönemiyle iyice açılmıştır. Eğitim 
alanındaki yatırımlar özel okullar ve dershanelerle 

iyice büyümüş, bu kurumlar Sovyetler Birliği’nin çö-
zülmesi sonrası ülke dışında da yoğun faaliyetlerine başla-

mışlardır. 1990’lı yıllarda Gülen cemaatinin eğitim, medya, finans, 
sigorta vb. ticari faaliyetleri hızla büyümüş, devlet kurumlarındaki 
kadrolaşma artmış (sistemli bir şekilde eğitim, yargı, silahlı kuv-

vetler ve kamu yönetimi alanları öncelikli tercih edilmiştir), ideo-
lojik beslenme/seslenme alanları oluşturulmuştur (çeşitli vakıflar, 
platformlar). Gözden kaçırılmaması gereken nokta cemaatin tüm 
bu faaliyetlerinin emperyalizmin hem küresel hem de bölgesel 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde organize edilmiş olmasıdır. 

2.Cumhuriyet ve iktidar kavgası
1923 Cumhuriyeti’nin yıkıldığı ve 2.Cumhuriyet’in kurulmaya 

çalışıldığı sürecin öne çıkan aktörü Tayyip Erdoğan ve AKP iken, 
vitrinde olmamasına rağmen iktidarın ortağı kabul edilen ve 
devlet örgütlenmesindeki kritik noktalara yerleşen cemaat oldu. 
Cemaatin topluma yansıtılan dayanışmacı, yardımsever vb. gö-
rüntüsü bir güç ideolojisiyle harmanlanmaya başladı. AKP-cema-
at birlikteliği toplumun siyasal İslamcı bir çizgide dönüştürülme-
si için planlanan adımları birlikte ve büyük bir uyum içerisinde 
attılar. Özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarıyla tepe noktasına 
çıkan cemaat etkinliği, cemaatin hedeflerine ulaşmak için her 
yolu mübah gördüğünü gösterdi. Sunulan belgelerin, hazırla-
nan evrakların sahteliği, düzmeceliği apaçık ortaya konulmasına 
rağmen, bu davalarla büyük bir tasfiye operasyonu AKP-cemaat 
koalisyonu tarafından gerçekleştirildi. 

AKP ile cemaat koalisyonun bozulmaya başlaması da bir 
anlamda bu operasyonların başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte 
su yüzüne çıkmıştır. Basit bir soruyla, 2.cumhuriyet rejiminde 
iktidar kimin olacaktır? Nurcu gelenekten gelen Gülen cemaati 
mi, milli selametçi kökenden gelen AKP mi? Her ikisi de ABD’ci 
olan bu iki hareketin aralarındaki kavganın son geldiği nokta 
15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. Niceliksel gücü hakkında 
hiçbir zaman net bilgilere sahip olunamayan cemaatin devlet 
yapılanması içinden onbinlere varan bir kadro birikimine sahip 
olduğu görülmüştür. Önümüzdeki aylar hem cemaatin akıbetiyle 
ilgili verileri belirginleştirecek hem de ABD’nin tutumunu göste-
recektir. Net olan ABD’nin tutumunun belirleyici olacağıdır. 

Dünden bugüne cemaat ya da sadık bir ABD’cilik hikayesi

 "Bizim çocuklar yaptı."
11 Eylül'den 12 Eylül'e geçmişken ABD istihba-

rat örgütü CIA'nın Ankara'daki sorumlusu Paul 
Henze Kenan Evren ve TSK'nin "ülke yöneti-
mine el koymasını" Washington'a bildirirken 
yazdığı meşhur sözler. 

Darbeyi kim yaptı, kim yaptırdı? Herkesin 
meraklandığı, konuştuğu sorular.

Biraz hafıza tazelemekte yarar var. Bugüne 
kadar tüm darbe açıklamalarının en başında, en 
canhıraş sözü nedir? 27 Mayıs'ta , 12 Eylül'de ve 
son olarak 15 Temmuz cuntasında ifade edilen 
"uluslararası yükümlülüklere bağlılık yeminleri" 
NATO'cu askerlerin hangi emir komuta zinci-
rinde olduklarını açıkça göstermiyor mu?

Bu sözler Menderes', Demirel'i, Erdoğan'ı 
kurtarır mı? Darbeyi yapanlar Amerikancı da, 
Kore'de bu halkın çocuklarını 23 sentten* pa-
zarlayan Menderes, Morrison Süleyman, deliğe 
süpürülmesin diye ricacı olunan Erdoğan Ame-
rikancı değil mi?

Türkiye’de generallerin içinde olduğu bir 
cuntanın NATO’dan, ABD’den bağımsız olma-
sı mümkün değil. Tüm generaller, özellikle en 
tepedeki kolordu, ordu, kuvvet komutanları ve 
Genelkurmay Başkanlarının özgeçmişlerine ba-
kın. NATO’nun “SHAPE” karargahında** şekil-
lendirilmeyen paşa bulabilir misiniz?

En son ve belki de tek örneği o günlerde İlhan 
Cihaner’i tutuklatan ve bugün kendisi tutuk-
lanan Osman Şanal’ın hedef aldığı dönemin 
3. Ordu Komutanı Saldıray Berk’tir. Askerlik 
yaşantısı boyunca NATO görevinde bulunmamış 
belki de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) tek 
orgeneralidir.

Bu tablo tarihsel olarak TSK tarafından ya-
pılan müdahalelerin NATO şemsiyesi altında 
yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır.

Peki 15 Temmuz’da darbeyi kim yaptı, kim 
yaptırdı?

Yapanların, ABD'nin yeşil kuşak projesinden 
başlayarak 40 yıldır "komünizmle mücadele" 

diyerek Devlet içerisinde palazlandırılan Ameri-
kancı ve İslamcı Gülenciler olduğunu tartışma-
ya gerek var mı?

Ama yıllardır ABD'nin istihbarat örgütü 
CIA'nın ülkedeki ortağı olduğunu söylediğimiz, 
yine yıllardır ABD'de yaşayan ve CIA ajanlarının 
ABD'de kalabilmesi için adeta çırpın-
dıkları Fethullah Gülen'in hızlıca 
büyütülen kadrolarının so-
rumluluğu, 64 yıldır tıpkı 
darbe beyannamele-
rinde olduğu gibi 
edilen "uluslararası 
yükümlülüklere 
bağlılık yemin-
leri" unutulur 
mu?

Gülen ve 
örgütü Ame-
rikancı da 
onları koru-
yan, kollayan, 
palazlandı-
ran Süleyman 
Demirel, Kenan 
Evren, Turgut 
Özal, Tansu Çiller, 
Necmettin Erbakan, 
Abdullah Gül, Recep 
Tayyip Erdoğan ve hatta 
Bülent Ecevit Amerikancı 
değil mi?

Peki, darbeyi Amerika mı yaptırdı?
Bugün için rolünün tüm detaylarını bilmiyo-

ruz. İleride ne kadar yönlendirdiğine, ne kadar 
manipüle ettiğine, ne kadar desteklediğine, ne 
kadar yaptırdığına dair pek çok bilgi ortaya çı-
kacaktır. “Bizim çocuklar yaptı” mesajı bir basın 
açıklaması değil bilgi notuydu ve yıllar sonra 
ortaya çıkmıştı.

Bugün için bildiğimiz darbeye kalkışanların 
da, darbe ile devrilmeye çalışılanların da Ameri-

kancı olduğu. Bundan şüphemiz yok.
Öyleyse Amerikan darbesi midir? Ne önemi 

var? Darbe girişimi Amerikancı. Ötesi bugün 
için “dış mihraklar” söylemiyle AKP’nin arka-
sına dizilmeye, ona yedeklenmeye götürüyor, 
görüyoruz.

ABD’nin AKP ve Gülenciler aracılığıyla 
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde “so-

run” olarak gördüğü askerleri 
tasfiye etmek üzere her 

biri hukuk katliamlarına 
sahne olan Ergenekon, 

Balyoz, Askeri Casus-
luk gibi operasyon-
lara başlayalı daha 
10 yıl bile olmadı. 
Bugün eski or-
takların aralarına 
kara kedi girmiş 
olsa bile ABD’nin 
tekrar başa dön-
meyi kabullene-
ceği, AKP’nin de 

tüm gemileri yakıp 
“Başka bir dünya 

kurulur ve biz o dün-
yada yerimizi alırız” 

diyeceğini mi düşünü-
yoruz?

Bir başka açıdan ele alalım. 
Yarın öbür gün ABD’nin başka 

bir anlaşmanın parçası olarak Gülen-
cileri “teslim ettiği”, tasfiyeye yardımcı olduğu 
ortaya çıkarsa bu durumda ABD’yi aklayacak 
mıyız?

Spekülasyonlarla ilerlemek mümkün değil.
Öte yandan, darbe girişiminin başarısı seçe-

neğinde emperyalizm açısından yarar sağlaya-
cağı, başarısızlığı seçeneğinde tüm kozlarının 
bitmiş olacağı söylenebilir mi? Türkiye’de aynı 
zamanda Amerikancılıkları, işbirlikçilikleri 
tartışmasız olan siyasal İslam’ın iki odağı ara-

sındaki kavganın birinin tasfiyesi ve öbürünün 
Amerikancılığı terk etmesiyle sonuçlanması bu 
kadar kolay mı?

Öyleyse siyasi sonuçları üzerinden değerlen-
dirmek gerekir. AKP ile veya AKP’siz, Erdoğan 
ile veya Erdoğan’sız, cunta ile ya da “demokra-
si” içinde, her durumda Türkiye’nin istikrarsız, 
“kontrollü” bir kargaşa içerisinde kalması em-
peryalizmin işine gelmektedir. Bölgeye müda-
hale için kullanılmaktadır. Rusya ve Şii eksenine 
karşı araç haline getirmektedir. Radikal unsur-
lar üzerinde kontrol sağlamaktadır. Piyasacılığı 
güvence altında tutmaktadır.

Bu durumda ABD mi yaptırdı sorusuyla faz-
laca oyalanmaya gerek olmadığı açık olmalı. İki 
tarafında da Amerikancıların olduğu bir oyunu-
nun arkasında son tahlilde ABD olmadan olur 
mu?

* Kore Savaşı'nda ABD Savunma Bakanı John 
Dulles'in Türkiye askerlerinin "en ucuz mali-
yetle temin edilen askerler olduğuna" ilişkin 
yaptığı açıklama büyük ozan Nazım Hikmet'in 
"23 sentlik askere dair" şiirini yazmasına neden 
olmuştu.

Türkiye 28 Şubat sonrasında Çevik Bir'in ağ-
zından da renkli devrimlerin finansörü George 
Soros'un ağzından da en önemli ihraç kaleminin 
"ordusu" yani halkın çocuklarının kanı olduğunu 
duymuştu.

AKP, Katar'da, Somali'de açılması planlanan 
üsler ile bu yolda ilerleniyor.

** “Shape” İngilizce’de şekillendirmek anla-
mına geliyor. Aynı zamanda NATO’nun Avru-
pa’daki en üst düzey karargahı olan Belçika’nın 
Mons kentindeki “Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe” yani Avrupa Müttefik Kuvvetler 
Yüksek Karargahı’nın baş harflerinden oluşan 
kısaltmasını oluşturuyor.

İkisi de ABD’nin çocuğu: Darbeyi ABD mi yaptırdı?
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15 Temmuz 2016 tarihinde gerçek-
leşen bir darbe girişimi ile karşı 
karşıya kaldı ülkemiz. Sokaklarda 

insanların tanklarla ezildiği, Meclis’in savaş 
uçakları tarafından vurulduğu, devlet kurum-
ları arasında çatışmaların yaşandığı bir darbe 
girişimi sonrası bu sefer AKP tarafından karşı 
hamle başlatıldı.  On bine yakın kişinin gözal-
tına alındığı ve 50 bine yakın kişinin tasfiye 
edildiği günlerden geçiyoruz.

Bu darbe girişiminin nedenleri ve sonuçları 
çok iyi değerlendirilmelidir. Ama bütün bunlar-
dan daha önemlisi ülkemizi bu duruma getiren-
ler çok iyi görülmelidir. Ülkemiz ABD-AKP-Ce-
maat eliyle büyük bir uçuruma sürüklenmiştir.

Darbeyi yapanlar kim?
Bugün darbeyi yapanların merkezinde Fethul-

lah Gülen Cemaati olarak bilinen gerici siyasal 
yapılanma olduğu herkes tarafından yazılmak-
tadır. Basına yansıyan tutukluların ifadesi de 
bu yönde. 12 Eylül askeri darbesi ile önü açı-
lan, Özal, Demirel, Erdoğan tarafından destek 
verilen ve sermaye devleti içerisinde her yerde 
örgütlen gizli gizli örgütlenen bu yapı darbe 
girişiminde bulunduğu genel kabul gören bir 
durumdur. Ancak darbenin aynı zamanda başka 
kesimler tarafından da desteklendiği bilinmeli-
dir.

Darbe girişiminin arkasında kim var?

Aslında bu sorunun yanıtı Cemaat’in arkasın-
da kim var sorusuyla doğrudan ilgilidir. “Altın 
kuşak” adıyla örgütlenmeye başlayan Cemaat’in 
lideri konumundaki Fethullah Gülen, Türkiye 
NATO’ya girerken kurulan Komünizmle Müca-
dele Derneği’nin Erzurum kurucularından bir 
isim. Cemaat ABD emperyalizminin bir taşero-
nu olarak yıllardır bu ülkede görev yaptı. Gerici 
bir yapı olarak düzenin hizmetine giren Cemaat 
sola ve yurtseverlere karşı duruşuyla bilinmek-
tedir. 2002 yılında AKP iktidar olurken ittifak 
belliydi: ABD-Cemaat-AKP-liberaller ittifak 
içinde bir karşı-devrim süreci başlatmışlar, 
ABD’nin Ortadoğu çıkarları adına “Ilımlı İslam”ı 
Türkiye’nin başına bela etmişler, Suriye’de yaşa-
nan yıkım için 1923 yılında kurulan Cumhuriyet’i 
birlikte tasfiye etmişlerdi. Balyoz, Ergenekon 
gibi davalarla ulusalcı subaylar bu ekip tarafın-
dan tasfiye edilmişti.

Şimdi arkasında ABD’nin durduğu bu yapı, 
bir kez daha Türkiye’yi dizayna kalkmış, darbe 
girişimi ile birlikte bunu başarmış da oldular. 
Darbenin başarılı olup olmaması bir tarafa so-
nuçları itibariyle bu süreçten emperyalizm karlı 
çıkmıştır. Darbe girişiminin arkasında Amerikan 
emperyalizmi olduğu çok açık.

AKP suçsuz mu?
Hiç değil. Birlikte iktidar oldular, birlikte aynı 

şarkıyı söyleyip, beraber bu yolda yürüdüler. 

Cemaat’in Türkçe Olimpiyatları’nda boy göste-
ren Erdoğan’dan başkası değildi. Cemaat AKP 
eliyle siyasi iktidarın ortağı olmuştu. Bugün 50 
bin kişiye varan ve devlet kurumlarından tasfiye 
edilmeye çalışılan bir sayı ortada varsa bu Ce-
maat üye ve yandaşlarının devlet kurumlarında 
göreve getirenlerin suçu ve ortaklığı açık olarak 
ortada durmaktadır.

Hani “Huzur İslam’da” idi?
Bir siyasal hareket olarak İslamcılık siyasetin 

önemli güçlerinden birisi. Önü 12 Eylül fa-
şist askeri darbesi tarafından açıldı. O dönem 
Türk-İslam sentezi devletin resmi ideolojisi 
haline geldi. Kemalist, dinsiz devlet söylemi 
etrafında örgütlendiler. Ancak bugün darbe 
yapan da, sıradan erleri linç edip boğazını kesen 
de, sivil insanların üzerine kurşun yağdıran da, 
Meclis’i bombalayan da bizzat bu gerici siyasal 
hareketler oldu. Huzur İslamda diye diye halkın 
kandıranlar bugün darbeci olmuşlardır. Bu geri-
ciliğin gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Darbenin nedenleri nelerdir?
Darbenin en önemli nedeni AKP eliyle kurulan 

rejimin güçleri arasındaki iktidar mücadelesidir. 
Ancak bununla birlikte emperyalizmin bölgesel 
çıkarları Türkiye’ye müdahaleyi gerekli kılmıştır. 
Darbeden önce sürekli bombaların patlatılması, 
dış basında Erdoğan karşıtlığının sürekli işlen-
mesi darbenin ön ayakları olarak okunmalıdır. 

Sebep ise özellikle Suriye’de ortaya çıkan tıkan-
ma,  Irak ve Suriye’de ortaya çıkan Kürt devleti 
olgusunun emperyalizm ve Türkiye arasındaki 
açı, Türkiye’nin son dönem dış politikadaki olası 
değişimleri (Suriye, Mısır, Rusya ile yakınlaşma) 
olarak görülmelidir. Emperyalizm, müdahale 
etmiş, Cemaat devreye sokulmuştur.

Amerikancıdır çünkü
Tam da bu yüzden bu darbe girişimi emper-

yalizmin çıkarlarına hizmet etmiştir. Darbenin 
ister başarılı ister başarısız olması bu duruma 
değiştirmez. Bu yüzden bu darbe girişiminin 
ülkemizin emekçi sınıflarının çıkarı ile bağdaşır 
bir yanı yoktur. Darbe girişiminin ilerici ya da 
AKP eliyle kurulan düzene karşı hiçbir söylemi 
bulunmamaktadır. Zaten darbeciler ne istediği, 
hangi programı savunduğu, nasıl bir ideolojiye 
sahip oldukları da belirsizdir.

Askeri vesayet dediler, darbeyi kendileri 
yaptılar. Askeri vesayet adıyla yıllardır büyük 
gürültü koparanlar bizzat bu darbeyi yapanlar-
dı. Liberaller birlikte “Kemalist rejimi ve askeri 
vesayeti” ortadan kaldırdığını iddia eden Ce-
maat’in bir askeri darbe girişiminde bulunması 
nasıl bir sahtekarlık içinde olduklarını yeterince 
göstermiştir.

Fetullah Gülen cemaatinin darbe girişimi ile 
birlikte ülkemizin girdiği yolda ülkemiz ile-
ricilerinin karşısına daha fazla engel çıkması 
olası görünmektedir. Tayyip Erdoğan’ın darbe 
tehdidini kullanarak kendisine başkanlık yolunu 
açmaya çalışacağı, anayasal düzeni ve parla-
mentoyu askıya alacağı, tüm muhalif kesimleri 
susturmaya çalışacağı zaten toplum içerisinde 
yaygın bir şekilde konuşulmaktadır.

Ancak zaten on dört yıl boyunca ülkeye ve 
emekçilere onlarca kötülüğü eden gerici ve 
işbirlikçi bir iktidar, kendi içlerinden çıkmış 
olan ve kırk yıldan fazla süredir ülkenin başına 
musallat olan dinci bir tarikatın darbe girişimi-
ne karşı mücadelenin içerisine her şeyi yerleş-
tirmek isteyebilir.

Devlet içerisinde parçalanmayı tetikleyen, 
toplumsal alanda deprem yaratan ve siyasette 
yeniden şekillenmelerin gündeme geleceği bir 
dönemde siyasi bir iktidarın kendisini korumak 
adına düşmanlarına yönelmesi ve hepsini yok 
etmeye çalışacağını yakın siyasi tarihimizde 
Ergenekon ve Balyoz operasyonlarından hatır-
lamaktayız.

Dolayısıyla önümüzdeki günlerde AKP’nin 
daha baskıcı bir yönelime girmesi, otoriterleş-
mesi, işçi sınıfı üzerindeki ekonomik ve siyasi 
baskıyı daha da arttırması, kendisi dışındaki 
siyasi alanı daraltmaya çalışarak çıkış yapmaya 
çalışması beklenmelidir. Bununla birlikte, darbe 
girişiminin ilk günlerinde AKP ve Tayyip Erdo-
ğan tarafından “millet iradesi” olarak lanse edi-
len ve darbeye karşı sokağa çıkan AKP kitlesinin 
daha örgütlü kitlelere daralması da gündeme 
gelecektir.

Bu noktada AKP için birkaç çıkış yolu bu-
lunmaktadır. Birincisi, sokakta AKP yandaşı 
olarak bulunan kitleleri canlı tutmaya çalış-
mak, kendine kalkan olarak kullanmaya ve AKP 
muhaliflerine tehdit olarak göstermeye devam 
etmek. İkincisi, son tahlilde darbe ile uzaktan 
yakından alakası olmayan ancak AKP iktidarı 
ile asla uzlaşmayacak olan kitlenin sokaktan 
uzak tutulması. Üçüncüsü, olası bir ekonomik 
krizi de savuşturabilmek adına işçi sınıfının 
üzerindeki baskının arttırılması, emek düşmanı 
yasaların ivedilikle çıkartılması ve krizin fatu-
rasının emekçilere kesilebilmesi için uygun bir 
ortamı sağlamak.

Bu noktada OHAL devreye giriyor
Gelinen noktada, darbenin sorumlusu Fe-

tullah Gülen cemaatine dönük operasyonları 
kolaylaştıracak olan OHAL uygulaması, aynı 
zamanda toplumsal yaşamı zorlaştıracak ve 

AKP’ye karşı olan kesimlere dönük bir sopa 
olarak elde tutulmaya çalışılacaktır.

Her ne kadar gerek Tayyip Erdoğan, gerekse 
diğer AKP kurmayları tarafından “toplumsal ya-
şam etkilenmeyecek”, “ekonomik hayat bozul-
mayacak” söylemleri dile getirilse de bunların 
şimdilik söylenmesi gereken temenniler oldu-
ğunun altının çizilmesi gerekir. Çünkü hayat 
bu şekilde devam etmeyecektir. AKP, OHAL 
döneminden istifade ederek yapısal adımlar 
attığı kadar, konjonktürel bazı sorunların da 
üstesinden gelmeye çalışacaktır.

OHAL ne getirmektedir?
OHAL uygulaması Anayasa’nın 120. maddesine 

göre çıkartılıyor. Madde şu şekilde:
MADDE 120. – Anayasa ile kurulan hür de-

mokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri 
ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet ha-
reketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması 
veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin 
ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaş-
kanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 
Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan 
sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde 
veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üze-
re olağanüstü hal ilân edebilir. 

Alınacak OHAL tedbir ve yaptırımları ise şu 
şekilde:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasakla-
mak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişile-
rin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların 
seyirlerini yasaklamak,

c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını arat-
mak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde 
olanlarına el koymak,

d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri 
ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kim-
lik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar 
ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılması-
nı, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan 
olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya 
çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve 
dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; 
basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, 
gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplat-
mak,

f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görün-
tü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı 
denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya 
yasaklamak,

g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait 
kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini 

sağlamak için özel koru-
ma tedbirleri aldırmak 
veya bunların artırılmasını 
istemek,

h) Her nevi sahne oyun-
larını ve gösterilen filmleri 
denetlemek, gerektiğinde 
durdurmak veya yasakla-
mak,

i) Ruhsatlı da olsa her 
nevi silah ve mermilerin 
taşınmasını veya naklini 
yasaklamak,

j) Her türlü cephaneler, 
bombalar, tahrip madde-
leri, patlayıcı maddeler, 
radyoaktif maddeler veya 
yakıcı, aşındırıcı, yaralayı-
cı eczalar veya diğer her 
türlü zehirler ve boğu-
cu gazlar veya benzeri 
maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, 
yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya 
yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanma-
sına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya 
araçların teslimini istemek veya toplatmak,

k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabi-
leceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların 
bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkar-
mak veya bölge içerisinde belirli yerlere girme-
sini veya yerleşmesini yasaklamak,

l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması 
gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bu-
lunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, 
kayıtlamak veya yasaklamak,

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, 
izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürü-
yüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit 
ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü top-
lantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya 
gerekiyorsa dağıtmak,

n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına 
uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emek-
lilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet 
aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan 
hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de duru-
munu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşma-
mak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,

o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında 
ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla 
durdurmak.

AKP nereye gidiyor?
Darbe girişiminden istifade ederek özellikle 

kamu alanında ve ordu içerisinde Fetullah Gü-
len cemaatine dönük başlatılan tasfiye operas-
yonunun ne kadar genişleyeceği, Fetullahçılar 
ile alakası olmayan ve hatta onlara da karşı olan 
kesimlere de sistematik olarak yönelip yönel-
meyeceği henüz belli değil.

Ancak bununla birlikte böylesi bir evrede AKP 
iktidarının, kendini sağlama almak amacı ile 
çok daha baskıcı ve otoriterleşen bir yönelime 
gireceğini bilmek ve buna göre hareket etmek 
gerekmektedir.

Bugüne kadar Türkiye kapitalizmi ve em-
peryalizm açısından bulunmaz nimet olarak 
görülebilecek AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan’ın 
darbe koşullarını ve örneğin devamında gelen 
baskıcı uygulamaları hesabın bütününü emek-
çilere kesmek için kullanacağı açık görülmek-
tedir. Dolayısıyla toplumsal hayatı daha sıkı ve 
baskıcı hale getiren OHAL ile birlikte, işçi sını-
fının temel haklarının da tırpanlanmaya başla-
masını görürsek şaşırmamak gerekmektedir.

İşte tam da bu noktada gerici AKP’ye karşı 
mücadeleyi elden bırakmamak gerektiğinin 
altını çizmek ise önem taşımaktadır.

Amerikancı Fetullah Gülen cemaatinin bu 
ülkeye yaptığı kötülükler saymakla bitmez. Son 
yapılan darbe girişimi bunun en somut örneği 
olmuştur. Bunun karşısında görünen gerici ve 
işbirlikçi AKP iktidarının ise bu ülkeye yapmayı 
planladığı onlarca kötülük bulunmaktadır.

Ancak, halkımız boyun eğmezse bunların 
hiçbirinde başarı şansı yoktur.

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimden sonra AKP’nin nereye kadar gideceği de en merak edilen konulardan bir tanesi. Darbeye karşı demok-
rasi sözünü dillerinden düşürmeyenler, girişimin hemen beş gün sonrasında Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına sarılarak, sermaye düzenine 
ve AKP iktidarına muhalif olan bütün kesimleri de susturmayı da düşünüyor olabilirler.

AKP nereye gidecek?
Darbe girişimi OHAL ile devam ediyor...

Amerikancı darbeye, AKP diktatörlüğüne HAYIR!
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15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe 
girişiminin hem nedenleri hem de sonuçları 
itibariyle ülkemizin geleceği ve ilerici yürüyüşü 
ile emekçi sınıflarımızın çıkarlarıyla bir ilgisi 
olmadığı ve olamayacağı açık olarak görülmeli-
dir. Bu darbe girişimi, 14 yıldır iktidarda bulunan 
AKP eliyle kurulan rejimin temel niteliklerine 
karşı bir siyasal hareket değil, tersine bu rejimin 
parçası olan güçlerin iktidar mücadelesiyle 
doğrudan ilgilidir.

Ortada Türkiye sermaye sınıfının,  AKP eliyle 
kurulmaya çalışılan İkinci Cumhuriyet rejimi-
nin büyük bir krizi vardır. Siyasal ve ekonomik 
anlamda “istikrar” vaad ve propaganda eden 
AKP’nin -bırakın istikrarı- yönetmiş olduğu 
ülkede devlet kurumları arasında bir iç savaş 
yaşanması, AKP’nin “istikrar” yalanını objektif 
olarak ortaya koymuştur. Bu durum, ülkemizin 
AKP tarafından sürüklendiği felaketin eşiğini 
geçerek, uçurumdan aşağı yuvarlanması olarak 
okunmalıdır. Bugün darbe girişimine karşı zafer 
turları atanlar, AKP’nin yol açtığı bu zarara ve 
gelinen aşamaya bu noktadan bakmalıdır. AKP 
istikrar ve refah getirmemiş, iktidar olduğu 
yıllar boyunca uyguladığı iç ve dış politikanın 
sonuçları olarak bombalı katliamlar ve şimdi de 
darbe girişimleriyle ülkemizin başına fazlasıyla 
bela olmuştur.

Çünkü yaşanan darbe girişiminin aktörleri ve 
arkasındaki güçler, bizzat AKP ile birlikte 1923 
yılında kurulmuş Cumhuriyet’i yıkmış yeri-
ne yeni bir rejim inşa etmeye çalışmışlardır. 
Darbe girişiminin arkasında gösterilen cemaat, 
AKP’nin iktidar ortağı idi ve AKP iktidarı, bugün 
kendisini hedef alan darbecilerin ortaklığı ile 
bugünlere gelmiştir. Bu gerçek bütün yurttaşla-
rımız tarafından görülmelidir.

Daha dün ordu içerisinde Balyoz, Ergenekon 
vs. adlarla bir dizi ulusalcı subayın tasfiyesine 
imza atanlar, “asker vesayeti ve darbeye hayır” 
diyerek bu tasfiyeleri gerçekleştirmiş, bugün 
ise bizzat darbe girişiminde bulunarak gerçek 
niyetlerini ortaya koymuşlardır. Bu darbecilerle 
dün kol kola Ergenekon ve Balyoz davalarında 
savcılık üstelenen Erdoğan, bugün kendisini 
iktidara getirenlerin hamlesiyle karşı karşıya 
kalmıştır.

Bu darbe girişimini “tek başına” ülke içindeki 
güç çekişmeleri ile açıklamak yanıltıcı olacak-
tır. Ülke tarihinde yaşanan bütün darbelerin iki 
temel niteliği asla göz ardı edilemez. Sermaye 
düzeninin devamlılığı ve emperyalizme bağım-
lılık genel olarak darbelerin ana gerekçeleri 
olarak değerlendirilmelidir. Yaşanan bu darbe 
girişiminin de bu iki olgudan muaf tutulması 
mümkün değildir. Aynı zamanda ve bundan 
daha önemlisi yaşanan darbe girişiminin AKP 
tarafından uygulanan işbirlikçi ve mezhepçi dış 
politikanın yaratmış olduğu sonuçlarla doğru-
dan ilgisi bulunmaktadır. ABD emperyalizminin 
çıkarları adına başta Suriye olmak üzere Orta-
doğu’da izlenen politikalar nedeniyle ülkemiz 
büyük zarar görmüş, ülke çıkarlarımızla zıt bir 
tablo ortaya çıkmıştır. Cihatçı terörün yol açtığı 
katliamlar ve Kürt sorununda yaşanan savaş 
tam da emperyalizmin Ortadoğu politikasının 
kuyruğuna takılmanın sonuçları ve sorunları 
olarak okunmak durumundadır.

Bugün bölgesel büyük fotoğrafa bakılmadan, 
yaşanan darbe girişiminin nedenleri tam olarak 
görülemeyecektir. ABD emperyalizminin Or-
tadoğu’ya müdahalesinin zemini IŞİD karşıtlığı 
üzerinden kurulurken bu müdahalenin aracı 
olarak ise “Kürt devleti” kartı devreye sokul-
muştur. Bu tablonun bir parçası ve oyuncağı 
olan AKP iktidarı, emperyalizmin çıkarları adına 
Suriye’nin ve Irak’ın parçalanmasına büyük 
katkı sağlamıştır. AKP’nin ABD’nin kuyruğun-

da başladığı dış politika yanlışlarının sonuçları 
hem bölge ülkeleri hem de Türkiye açısından 
büyük felaket olmuştur. Emperyalist stratejinin 
adım adım örüldüğü bir tablo bir yerden sonra 
ülkemizi vurmuş, işbirlikçi sermaye devleti ile 
emperyalist güçler arasında bir açı oluşmuştur.

Bugün gelinen durum özetle şudur; Türki-
ye’nin dış politikasında yaşanan değişim ve Kürt 
sorunu noktasında emperyalizm Türkiye’nin eli-
ni zayıflatmak için bir dizi müdahaleyi gündeme 
getirmekten çekinmemiştir.

Yaşanan darbe girişimi ister başarılı ister 
başarısız olsun son kertede Ortadoğu denk-
leminde Türkiye’nin tamamen Amerikancı bir 
hatta biat eden çizgiye çekilmesi girişimi olarak 
da okunmalıdır. Ortaya çıkan tablo sonuç olarak 
sermaye devletinin kurumlarından ordunun, 
yargının ve devlet kurumlarının bölünmesi, 
güçsüzleştirilmesi anlamına da gelmiştir.

Yaşanan bu darbe girişimi bir Amerikancı 
darbe girişimidir. İçeride Erdoğan’ı etkisizleş-
tirmek kadar Ortadoğu’da emperyalizme daha 
fazla boyun eğen bir politik amacı taşımaktadır. 
Bu tabloda yine karlı çıkan emperyalizmden 
başkası olmamıştır.

Kaldı ki darbe girişiminin aktörlerinin siyasal 
bir programı, ideolojik bir söylemi ve toplumsal 
bir tabanı bulunmamaktadır. Ne istediği belirsiz 
bir darbe girişiminin yaratmış olduğu tahribatın 
kimlerin çıkarına hizmet ettiği bir kez daha gö-
rülmelidir. Bugün darbe girişiminde bulunanla-
rın, geçmiş yıllar da yine benzer bir emperyalist 
müdahaleyle AKP iktidarının önünün açılması 
ve rejim değişikliğinin gerçekleşmesi için Erge-
nekon, Odatv, Balyoz davaları gibi operasyon-
larda aldığı rol ve bu operasyonlar sonucu ordu 
içinde yükseldikleri, komuta kademelerin de yer 
tuttukları bilinmektedir.

Ülkemizin son 14 yıllık dönemi bir karşı-dev-
rim sürecidir. 1923 Cumhuriyet’inin yıkılması, 
siyasal İslamcılığın önünün açılması, Ortado-
ğu’da emperyalist planlar doğrultusunda mez-
hepçi dış politikanın devreye sokulması, yurt 
içinde haksız ve hukuksuz operasyonlar,  ana-
yasanın değiştirilmek istenmesi gibi olgular bu 
sürecin önemli adımları olarak hatırlanmalıdır. 
Bugün gelinen noktada bu karşı-devrim süre-
cinin ülkemiz adına bir yıkım anlamına geldiği 
bir kez daha görülmelidir. Ülkemiz emperyalist 
müdahaleye sonuna kadar açık hale gelmiş, 
Ortadoğu’daki cihatçı terör ülkemizi vurmuş, 
Cemaat üzerinden Türkiye dizayn edilmeye 
çalışılmıştır. Bu darbe girişimi bir dizayn ve 
müdahale anlamına gelmektedir.

Ancak bu durum AKP ve Erdoğan’ın anti-a-
merikancı bir çizgiyi temsil ettiğini ya da bu 
çizgiye çekildiğini asla ifade etmez. Tersine 
emperyalizm kendi çıkarı için farklı kartları 
elinde tutarak gerektiğinde bu kartları devreye 
sokmaktan çekinmemiştir. AKP ve Erdoğan, so-
nuna kadar işbirlikçi bir karaktere sahip olarak, 
iktidarını emperyalist güçlere borçludur. Bu 
açıdan işbirlikçisi olduğu emperyalist-kapitalist 
sistemin kurallarına boyun eğmek dışında bir 
seçeneği de bulunmamaktadır.

Ortaya çıkan darbe girişiminin boyutları 
ciddiyetle ele alınmak durumundadır. AKP’nin 
iktidarda bulunduğu bu gerici İkinci Cumhuri-
yet rejimi, büyük bir güç ve iktidar mücadelesi-
nin çekişmeleriyle maluldur. Darbe girişiminin 
“tezgahlanmış bir oyun” olmadığı ne kadar 
gerçekse aynı zamanda darbenin AKP ve MİT 
tarafından önceden bilindiği de ayrı bir gerçek-
tir. Karşılıklı tasfiye adımlarının planlandığı bir 
dönemde, düğmeye basılan darbe girişiminin 
hemen sonrasında  emperyalist güçlerin ikircik-
li tutumu ayrıca bir yerlere not edilmelidir. Bu 
darbe girişiminin tersine çevrilmesine neden 

olan gelişmeler, darbenin önceden bilindiğini 
ve hazırlık yürütüldüğünü düşündürmektedir. 
Özellikle MİT’in darbe girişimine karşı hazırlıklı 
olduğu, bu yönde merkezi bir akılla davrandığı 
ve paramiliter faşist sivil güçleri devreye soktu-
ğu görülmüştür. Askeri kışlaların elektriklerinin 
kesilmesi, iş makinelerinin yolları kapatması, si-
vil güçlerin kışla önlerine çekilmesi gibi örnek-
ler ortada bir “sivil savunma” anlayışı olduğunu 
göstermektedir. Son kertede AKP iktidarı bu 
darbe girişimini kendi iktidar çıkarı için kullan-
mayı sonuna kadar denemiş, baskıcı, hukuksuz 
ve otoriter Erdoğan kimliği “darbeye karşı çıkan 
lider” görüntüsüyle aklanmaya çalışılmaktadır. 
Halkımız bu oyunu görmelidir.

Yaşananlar ülkemize ve emekçilere reva gö-
rülen kirli bir oyun olarak gayri-meşru ilan edil-
melidir. AKP eliyle  kurulan bu rejimin yaratmış 
olduğu tahribat bu darbe girişimiyle bir kez 
daha açığa çıkmıştır. Resmi rakamlar henüz belli 
olmamakla birlikte 300’e yakın kişinin ölümü ve 
binlerce insanın yaralanması, Meclis’in bomba-
lanması, devlet kurumları arasında silahlı çatış-
maların yaşanması, her yere TOKİ dikmekle ve 
köprüler açmakla övünen bir iktidarın başka bir 
yüzü olarak da mutlaka görülmelidir. Daha dün 
ülkemizin meydanlarında bombalar patlarken, 
bugün ülkenin savaş uçaklarının Meclis’i bom-
balıyor olması başka nasıl açıklanabilir?

Asker vesayetini yenmekle, istikrar getirmek-
le, 2023 vizyonu oluşturmakla, dünya ülkesi 
olduk söylemiyle, ileri demokrasi vaadiyle sabah 
akşam nutuk atan ve övünenler bugün ne diye-
ceklerdir?

Dün darbe, derin devlet, asker vesayeti diye 
diye siyasi iktidarı ele geçiren “ittifakın” birbir-
lerine darbe yapması nasıl açıklanacak? Liberal-
lerin yetmez ama evet diyerek bu çizgiyi des-
teklemesi bugün büyük bir çelişki değil midir?

Yaşanan bütün bu gelişmeler ayrıca şunu da 
göstermiştir: Bir siyasal hareketin adı olarak 
ifade edilen İslamcılık ya da bizim deyişimizle 
gerici siyasal hareketlerin faşizmle, darbecilikle 
ve Amerikancılıkla sonuçlanan siyasal çizgi-
si kimse için şaşırtıcı olmamalıdır. İslamcılık 
ülkemize “huzur” değil kaos, darbe ve bombalı 
katliamlar getirmiştir.

Düzen içi iktidar mücadelesinin bir parça-
sı olan darbe girişimine karşı sokaklara çıkan 
kitlelerin aynı zamanda faşist güruhları da 
barındırması darbe girişimi de kadar tehlike-
li bir olgu olarak ayrıca üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Yaşanan sürecin bilgisine 
sahip olmadan emir komuta altında ne yaptığını 
bilmeyen rütbesiz erlere yönelik linç, işkence 
ve saldırı görüntüleri, faşist güçlerin “en büyük 
asker bizim asker” sloganları altındaki sahte-
karlıklarını da göstermesi açısından manidardır. 
Rütbesiz askerlere yönelik bu faşist saldırılar 
AKP tabanının gerçek yüzüdür.

Bununla birlikte AKP’nin sokağa döktüğü 
kitle yeri geldiğinde mobilize olabilen ve pa-
ramiliter bir örgütlenmeyle hareket edebilen 
bir durumdadır. Üstelik bu kitleninin kendini 
“darbe girişimini püskürten etkenlerden biri" 
olarak kodlaması, bu tabanın mobilizasyonunu 
ve motivasyonunu arttıracaktır. AKP bu açıdan 
sağın kitle tabanını tekleştirme yönünde adım 
atmaktadır. 

Yaşanan darbe girişiminin siyasi sonuçları 
çok farklı boyutlarda ortaya çıkacaktır. AKP 
iktidarı ve Erdoğan, bu durumu sonuna kadar 
kullanacak, başkanlık rejiminin yolunu yapmak 
için sonuna kadar bu durumdan faydalana-
caktır. Aynı zamanda, kendisine muhalif bütün 
kesimleri susturmak ve baskı altına almak için 
yargıda başlattığı yeni operasyonlarla başka bir 
darbe hukukunu gündeme getirecek, ülkemiz 

daha hukuksuz ve daha baskıcı bir yönetim 
altına girecektir. İkinci Cumhuriyet rejiminin 
yaşamış olduğu kriz, baskı ve otoriterleşme ile 
çözülmeye çalışılacak ancak bu durum yeni kriz 
ve toplumsal tepkilere yol açacak başka dina-
mikler yaratacaktır. Halkımız, ülkemizin gerici 
toplumsal dönüşümüne imza atan işbirlikçi bu 
kesimlerin iktidarına hizmet edecek politikalara 
karşı tepki vermekten çekinmemelidir. Emekçi 
halkımız, ülkemizi kana bulayan ve karanlığa 
gömenlere bir kez daha fırsat vermemek için 
örgütlü gücünü kurmalıdır.

Bu ülkenin emekçileri, yurtseverleri ve ilerici-
leri için “Cemaatçiler mi? AKP mi?” sorusunun 
cevabını aramak “Kırk satır mı?  kırk katır mı?” 
sıkışmasından başka bir anlam ifade etmeye-
cektir.

Kısacası AKP dışarıda kuzu içeride kurt olma-
ya çalışacak, bunu demokrasi maskesi ve darbe 
karşıtlığı üzerinden şekillendirecektir. Türkiye 
ekonomisinin emperyalizme bağımlı olma-
sı, NATO üyeliği, dış politikada ortaya çıkan 
sıkışma AKP’nin emperyalizme kafa tutması-
nı mümkün kılmayacaktır. Meclis’te bulunan 
muhalefet partilerinin hemen AKP’ye ikirciksiz 
destek sunmasının altında emperyalizmin sopa-
sı olduğu bilinmelidir.

Açıkça ifade edilmelidir ki, bu ülkenin ilerici 
birikimi henüz devreye girmemiştir. İslamcı 
bir kanadı temsil eden cemaat enstrümanıyla 
amerikancı bir darbe girişimiyle yine İslamcı bir 
kanadın diğer temsilcisi AKP’nin faşist güruhları 
bu ülkenin kaderi değildir, olmayacaktır.

Ülkemizin bu karanlık tablodan çıkması için 
halkın meşru ve örgütlü gücü dışında hiçbir 
alternatif yoktur. Cumhuriyetçi yurttaşlarımız-
da dönem dönem görülen “Kemalist ordu”ya 
güvenin yaşanan darbe girişimiyle altının boş 
olduğu ortaya çıkmıştır. Ortada Amerikancılık, 
gericilik, cemaatçilik, Meclis’i bombalayacak 
kadar fütursuzluk, rütbesiz askerleri öldürecek 
canilik, başkanlık için her yolu deneyen kirli bir 
gerici, işbirlikçi sermaye düzeni vardır.

Gidişattan kaygılanan milyonlarca yurttaşımız 
bilmelidir ki; mücadele edilmeden izlenen bu 
süreç, karanlığın adım adım genişlemesine yol 
açmaya devam edecektir. 

Yaşadıklarımız AKP eliyle kurulan İkinci 
Cumhuriyet rejiminin sonuçlarıdır. Bu rejim 
değişmelidir, yeni bir cumhuriyet kurma zamanı 
gelmiştir!

Emperyalizm, sermaye ve gericilik elinde ne-
fes alınamaz hale getirilen ülkemizin eşit, özgür, 
laik ve kardeşçe yaşanabilecek bir emekçi cum-
huriyetine ulaşma olanağı, ancak bu karanlık ve 
barbar düzene karşı verilecek kurtuluş müca-
delesiyle mümkün olacaktır.

Türkiye Komünist Hareketi olarak, ülkemizin 
tüm ilerici birikimini, işçi sınıfımızı, bağımsız-
lıktan, emekten, eşitlikten, laiklikten, aydın-
lanmadan yana olan yurttaşlarımızı harekete 
geçmeye ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

Emekçilerin laik cumhuriyeti, sosyalist Türki-
ye için asıl şimdi görev başına!

Ülkemiz emperyalist darbelere, gericiliğin 
katliamlarına, faşist güruhların caniliğine, baş-
kanlık adıyla diktatörlüğe, gerici bir anayasaya 
teslim edilemez!

Bu memleket bizim, bu düzen onların!

Amerikancı darbeye, gerici AKP iktidarına 
hayır!

Halka hürriyet, yeni bir cumhuriyet!

Türkiye Komünist Hareketi
Merkez Komitesi

TKH: Yeni bir cumhuriyet için: Emekçilerin laik 
cumhuriyeti için örgütlenmeye!

Ülkemiz büyük bir kaos içinde-
dir. Dün Türk Silahlı Kuvvetle-
ri'nin bir grubunun "yönetime el 
koyduğunu" açıklaması üzerine 
ülkemiz yeni bir siyasal krizin 
içine sürüklenmiştir. Bütün bu 
gelişmeler, AKP'nin ve onun 
gerici düzeninin yaratmış 
olduğu siyasal iklimin ve yöne-
timin sonucundan başka bir şey 
değildir.
Ülkemizin bu hale gelmesinde 
AKP iktidarının 14 yıllık yöneti-
minin büyük suçu vardır. Ülke-
miz aynı zamanda dış politikada 
yaşanan sıkışmanın boyutlarıyla 
değerlendirilmesi gereken ciddi 
bir siyasi krizle karşı karşıyadır.
Öncelikle bu gerçek görülme-
lidir.
Bugün ortaya çıkan bu tablo, ül-
kemizin içine düştüğü durumun 
vehametini göstermesi açısın-
dan ibret vericidir. Bu tablonun 
“sorumluları”, darbe girişimine 
“yeltenenler” ve buna “akıl ve-
renler” emekçi halkımız tarafın-
dan asla unutulmamalıdır.
Bütün bu gelişmelerin gerçek-
leri önümüzdeki günlerde tek 
tek ortaya çıkacaktır. Arkasın-
daki güçler açığa çıktığında, bu 
güçleri bugüne kadar koruyan 
ve kollayanların da maskeleri 
düşecektir.
Meclis’in bombalandığı, sokak-
larda silahların ateşlendiği bu 
tablo kabul edilemez. Yine aynı 

şekilde, askerlerin linç edilmesi, 
kafalarının kesilmesi AKP eliyle 
yönetilen ülkemizin geldiği yeri 
göstermesi bakımından açıktır.
Resmi ağızlardan dillendirilen 
ve cemaat adıyla kodlanan İs-
lamcı bir kanat Meclis’i uçak-
larla bombalarken, cemaate 
karşı olduğunu söyleyen başka 
bir İslamcı kanat cihat çağrıları 
yaparak kafa kesmekte, resmi 
kurumlardan bunun için çağrı-
lar yapılmaktadır.
Yaratmış oldukları düzen ve 
ülkemizi getirdikleri yer budur!
Bu tabloda AKP de, AKP ile kol 
kola bu rejimi kuran cemaat ve 
sermaye ile ülkemizi bir kaosa 
sürüklemek isteyen emperya-

lizm de suçludur!
Karşı-devrimci bir yönetimi, 
yine bu yönetimin içinden çıkan 
başka bir darbeci gücün değiş-
tirmesinin ülkemiz için yeni bir 
şey olmayacağı açıktır. Yapıl-
mak istenen darbe girişiminin, 
AKP eliyle kurulan bu rejimi de-
ğiştirmesi gibi bir hayale kimse 
kapılmamalıdır. Ortada sermaye 
düzeninin güçleri arasında 
savaş uçaklarının kullanıldığı, 
kafaların kesildiği, insanların 
öldüğü karşılıklı hamlelerden 
oluşan kanlı bir fotoğraftan 
başka şey yoktur.
Yapılan bu darbe girişimi, kao-
sun derinleşmesine ve ülkemi-
zin iç savaşın eşiğine getirilme-

sine katkıda bulunmak dışında 
bir mana taşımamaktadır.
Birçok ilçe ve semtte sabah 
saatlerine kadar camilerden 
yapılan anonslar ve cihat çağ-
rıları ülkemizdeki gericileş-
menin hangi boyuta ulaştığını 
bir kez daha göstermiştir.
Bu durum kabul edilemez. 
Krizin, çatışmanın, sömürü-
nün ve saldırganlığın düzeni 
İkinci Cumhuriyet ve onun 
yürütücüleri bir bütün olarak 
karşıya alınmalıdır.
AKP'yi ve onun gerici-sömü-

rücü düzenini yok edecek 
şey; emperyalizm ve NATO'ya 
bağımlı askerler ile aynı tor-
nadan çıkmış gericilik değil, 
emekçi halkın meşru siyasal 
eylemi olacaktır.
Ülkemiz işbirlikçiliğin ve geri-
ciliğin acılarını yaşamaktadır. 
AKP eliyle kurulan bu rejim-
den kurtulmadıkça darbe-
lerden, yıkımlardan, bomba 
atan savaş uçaklarından, kafa 
kesen gericilerden ülkemiz 
kurtulmayacaktır.
Şimdi AKP'nin attığı adımları 

boşa çıkartmak için emekçi 
halkın örgütlü meşru mü-
cadelesine ihtiyaç vardır. 
Emekçi halkımız, bu siyasal 
atmosferden istifade edile-
rek başkanlık ve yeni anayasa 
gibi iki kritik başlıkta atılması 
muhtemel adımlara geçit 
vermemeli ve hızla örgütlen-
melidir.
Bu gerici, emek düşmanı, dar-
beci ve işbirlikçi düzeni ancak 
ve ancak halkın örgütlü gücü 
değiştirecektir.

AKP darbeyle değil, halkın örgütlü mücadelesiyle yenilecektir!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu (HSYK) ile başlayan tasfiye 
operasyonu önce Emniyet’i ardından ise 
devlet kurumlarını kapsayacak şekilde geniş-
letilmişti. AKP birçok bakanlıkta ve Diyanet 
İşleri'nde operasyon yapmış, öte yandan 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tüm dekan-
ların istifasını istemiş, rektörler hakkında 
soruşturma başlatmıştı. Elde edilen bilgilere 
göre artarak devam eden tasfiyelerin sayı-
sının 70 binin üzerine çıktığı görülürken, en 
yoğun operasyonun TSK’da yapıldığı göz-
lemlendi. TSK’nın ardından tasfiye ope-
rasyonlarının yoğun bir biçimde yapıldığı 
kurum ise HSYK oldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 900 
emniyet personeli açığa alınırken. 900 polis 
hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 
İstanbul il genelinde başlatılan operasyonla 

140’ı rütbeli olmak üzere 465 polis görevden 
uzaklaştırılmıştı. Yapılan çalışmaların deva-
mında gözaltı sayısı 148’i rütbeli olmak üzere 
479’a yükseldi.Mersin'de darbe soruşturması 
kapsamında 244 polis açığa alındı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), akademisyen-
lere yurt dışı yasağı kararı aldı. YÖK yurtdı-
şındaki görevlileri de ülkeye çağırdı. Ayrıca 
YÖK,ülke genelinde 1577 dekanın istifasını 
istemişti. Dekanların tamamı istifa etti.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki operasyonda ise 
20 binin üzerindepersonel görevden uzak-
laştırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 370 
kişiyle ilgili soruşturma başlattığı duyurul-
masının ardından çok sayıda TRT çalışanı 
görevden uzaklaştırıldı.
Darbe girişimine sosyal medya üzerinden 
destek verdikleri iddiasıyla Karaman ve Zon-
guldak'ta 2 kişi tutuklandı.

15 Temmuz’un bilançosu: Tasfiyeler 70 binin üzerinde


