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Üniversite “gerici” kuşatma altında 

“Cemaat kavgası” gericiliğin 
gerçek yüzünü gösterirken...

15 Temmuz “darbe girişimi” ülke açısından pek 
çok kırılmayı da beraberinde getirdi. AKP ile 
Fethullahçılar arasında 2013’den beri süregiden 
çatışma darbe girişimi ile birlikte kanlı bir hale 
gelmiş, ardından AKP’nin adımı ile devlet içi 
tasfiyeler başlamıştı. Sayfa >> 7

23 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen, Türki-
ye’nin gericilik ‘ekol’ünden gelen iki ismi Bülent 
Arınç ve Melih Gökçek kavgası hala hafızalarda 
yerini korurken, geçtiğimiz günlerde bu iki 
ismin tekrar kavgasına tanık olduk.  Sayfa >> 4

OHAL uygulamaları işçiye karşı

Erdoğan’a Avrupa’dan destek yok

Eşit, özgür ve laik bir Türkiye 
için çağrı

Türkiye’de yaşanan kanlı darbe girişiminden 
sonra Gülencilere karşı yabancı ülkelerde de 
faaliyetlerinin engellenmesi ve Türkiye’ye iade 
edilmeleri için ....  Sayfa >> 5

Sayfa >> 2
OHAL uygulamaları tartışmaya neden olurken, AKP darbe ile yaşadığı krizi fırsata çevirme yönünde ham-
leler yapıyor. Bozulan ekonomik göstergeler ve uluslararası sermayenin endişelerini gidermek için açıkla-
malarda bulunan hükümet yetkilileri, “normal işleyişin devam edeceği” konusunda ısrarcı. Sayfa >> 8

Nitekim, sonuç ortada. AKP’si, CHP’si, MHP’si, HDP’si hep 
birlikte demokrasiye sahip çıkıyor ve ortaya çıkan bu or-
tamın devamı için sorumluluk almaktan çekinmeyecekle-
rini dillendiriyor. Yılların, güya, kavgalıları ülke tarihinde 
ilk defa aynı alanda beraberce miting yapıyor. Peki tuhaf 
mı?  Sayfa >> 6

CHP-AKP kol kola!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşananlar, 14 yıllık AKP iktidarı döneminde neler yaşandığını da bir bir açığa çıka-
rıyor. Bugün darbenin Cemaat tarafından organize edildiği net bir tablo alarak ortadayken, devlet ve iktidar yetkilileri 
tarafından yapılan açıklamalar Cemaat’in nasıl kollanıp ve korunduğunu da gösteriyor. 14 yıllık AKP iktidarı döneminde 
yaşanan siyasi cinayetlerden yapılan hukuksuz operasyonlara kadar bütün haksızlıkların... Sayfa >> 3

BU HALKI APTAL YERINE 
KOYAMAZSINIZ!

.
“CEMAATCILERE YARDIM ETTIK, ALLAH VE MILLET BIZI AFFETSIN” DEMEKLE 

AKLANAMAZSINIZ!
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02 Mercek

14 yıllık AKP iktidarını tanımlamak konusunda özel bir 
tartışma bulunmuyor. Tartışma bu iktidarın nasıl bir yönelime 
gireceği ya da AKP eliyle kurulan bu rejimin hangi yöne ev-
rileceği üzerine çıkmaktadır. Doğaldır ki, bu tartışmanın bir 
“spekülatif ” yanı bulunmaktadır ve ortaya konan tezlerin birer 
öngörü olması hasebiyle her zaman bir yanılma payını barın-
dırdığını peşinen kabul etmemiz gerekir. İşin bu boyutunu bir 
kenara koyarak süreç okumalarını değerlendirmek en doğrusu 
olacaktır.

Ancak ne yazık ki “Türkiye nereye gidiyor” sorusunu bilimsel 
ve gerçek bir tartışma zeminine oturtmak yerine sosyalistlerin 
kendi arasındaki yaptıkları tartışma ciddiyete yakışmayan bir 
boyut taşıyor. Yapılan öngörüleri tartışmak ve derinleştirmek 
yerine “kim yanıldı, kim yanılmadı” üzerinden puan veriliyor, 
herkes kendi yazdığı satır aralarını öne çıkartarak “biz geleceği 
gördük” yaklaşımı üzerinden bir “öncülük” ispatına girişiyor. 
Öncülüğün sınıfı ileriye çekmek üzerine kurulu bir tanımlama 
olduğunu hatırlatarak, bu absürt ve apolitik yaklaşımları eli-
mizin tersiyle itmek zorundayız. Kaldı ki, emekçi kitlelere geri 
talep ve hedeflerle ulaşmaya çalışanların, “bakın biz yanılmadık” 
gibi tezler üretmesi söz konusu öncülük olunca kelimenin tam 
anlamıyla cahillik ve komedya olarak karşımıza çıkıyor.

Bugün öncelikle AKP eliyle kurulan rejimin olası yönelimleri 
konusunda teorik saptamalara ve bu yönelimleri belirleyen-kı-
sıtlayan nesnelliğin zorunluluklarına işaret etmemiz gerek-
mektedir. Bu zorunluluklar ya da sınırlandırmalar üzerinden 
İkinci Cumhuriyet rejiminin “hareket alanını” tarif edebilir, 
doğrultusu konusunda projeksiyona sahip olabiliriz. Doğaldır 
ki, bu analiz yönteminin teorik bir yan barındırması gerekecek 
ve bunun için de bazı kavramlara ya da kavram setlerine ihtiyaç 
duyulacaktır.

Bugüne kadar İkinci Cumhuriyet rejiminin olası yönelimleri 
konusunda Türkiye sosyalist hareketinde öne çıkarılan bir kaç 
kavramın tartışılması gerekiyor.

Bugün AKP eliyle kurulan bu rejimin önünde bir “restoras-
yon” süreci durduğuna dair tezler ilk akla gelen. Bu kavram, res-
torasyon kavramı, Marksist literatüre yabancı bir kavram değil. 
1815-1830 arasında Fransa siyasetini betimlemek için kullanılan 
restorasyon kavramı, yeniden mutlakiyetçiliğin iktidar olduğu, 
1789 Devrimi ve sonrası Napolyon döneminin getirmiş olduğu 
kazanım ya da sonuçları içinde taşıyarak “geriye döndürme” ya 
da Krallık döneminin yeniden tesisini tanımlamak için kullanı-
lan bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Yani yaşanan bütün 
gelişmeler sonrası düzenin kendisini onarma, restore etme, eski 
dengesine kavuşmasını tanımlar bir şekilde karşımıza çıkmakta-
dır. Yine bu kavramın kullanıldığı 1997 Türkiye’sinde, 28 Şubat 
süreci olarak da bilinen ordunun siyasete müdahalesini de res-
torasyon kavramıyla açıklamak doğru sonuçlara vardırmıştı. 12 
Eylül sonrası oluşan müesses düzen, dinci gericilik tarafından 
rotasından çıkartılmış, bu durum bir restorasyon girişimiyle 
yeniden düzenlenmeye, onarılmaya, normalleştirilmeye, eski 
dengesine getirilmeye çalışılmıştır.

Bugün AKP eliyle kurulan bu rejimin bir restorasyon ihtiyacı 
içinde olduğunu söylerken iki çizginin sınır olarak çizilmesi 
ile bu tartışmaya başlamak gerekiyor. “2002 öncesine mi yoksa 
2011 öncesine mi dönüş hedefleniyor?” konusunda bir muta-
bakatla bu kavram ele alınmalıdır. Bu açıdan 2002 yılı öncesine 
başka bir deyişle AKP öncesi döneme Türkiye’nin dönmeyeceği 
net olarak ortaya konmalıdır. Eğer Erdoğan eliyle duvara çarpan 
ya da fazlasıyla sağa yatmış bir kayığın düzeltilmesi anlaşılıyor-
sa ve liberal saiklerin temsil ettiği buysa herşeyden önce şunun 
saptanması gerekiyor: Ortada bir restorasyoncu kanat olduğu 
açık. Restorasyonun gerçekleşip gerçekleşmemesi ayrı bir konu, 
ama bu kanadın varlığı da kavram kadar asli tartışma konusu 
yapılmak zorundadır. ABD, AB ve liberal güçlerden gelen bütün 
veriler bu yöndedir ve bu yön düzen siyasetinin bir parçası ve 
kanadı olarak okunmak zorundadır. Bu durumu görmezden 
gelirseniz, “restorasyoncu kanadın” faşizme karşı demokra-
si bileşeni olduğu gibi bir algıya kapılırsınız ki, reformizmin 
kapısı tam da buradan açılır. Ancak “restorasyon kavramından” 
düzenin bir dengeye kavuşması, havada duran İkinci Cumhu-
riyet rejiminin yerleşme zorunluluğunu anlıyorsak; bu, uçlarını 
törpüleme, zorladığı sınırlardan dönme ve mutabakat arayışı 

anlamına gelir ki, bu da “objektif bir restorasyon” tanımına, 
zorlarsak, denk düşebilir. Tam da burada ifade etmek gerekir 
ki “restorasyon” denince AKP’siz ya da Erdoğan’sız olacağı ya 
da liberallerin iktidara geleceği gibi bir algı bu ‘yönüyle’ doğru 
değildir. İşte bu yüzden bu teorik kavramın nasıl okunduğu ve 
anlaşıldığı çok önemlidir. Erdoğan iktidardan gitmediği için, 
“bakınız restorasyon olmuyor” gibi bir kolaycılık kelimenin 
gerçek anlamıyla sığlıktır. Ancak İkinci Cumhuriyet rejiminin 
olası yönelimlerini açıklarken “restorasyon” kavramının tam 
da saydığımız bu nedenlerle yerli yerine oturmayan bir kavram 
olduğunu da ifade etmek zorundayız. Ne 2011 yılına dönülecek 
ne de 2002 yılı öncesine. Ne de Erdoğan’sız bir süreç şu an için 
somut olarak karşımızda değil…

İkinci Cumhuriyet rejiminin nereye evrileceği konusunda bir 
başka şey ise faşizm tespiti üzerine. Önüne İslami sıfatı ekle-
nerek milliyetçi faşizmden farkını gösteren ya da belki de bir 
de gerici öge eklenerek iyice katmerleştirilerek sunulan bu tez, 
baskıcı ve otoriter bir İkinci Cumhuriyet rejiminin çağrışım-
ları üzerine kurulan bir tez olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye 
kapitalizminin bugün yeni pazarlar bulmak üzere yayılmacı bir 
gerçekliğe, güce ve gelişkinliğe sahip olduğunu söylemek çok 
kolay değil. Alt emperyalizm tespiti ya da düpedüz emperyalist 
bir Türkiye tespiti yapmayacaksak eğer. Suriye’de ortaya çıkan 
sonuç, Türkiye’nin yayıldığı değil duvara çarptığı bir somutluk-
tur. İkinci Cumhuriyet rejiminin söylem düzeyinde kalan “yayıl-
macılığı”nın kökeninde AKP iktidarının sadece “jeopolitik” bir 
bakış açısından ibaret bir yanılsama durumu bulunmaktadır. 
Bununla birlikte emperyalist sistemin “İslamcı bir diktatörle” 
devam edemeyeceği de herkes için çok açık olmalıdır. Mısır, 
Tunus ve hatta Suriye’de ortaya çıkan yeni durum, IŞİD karşıtı 
bir politikanın dünya ölçeğinde baskın olduğu bir iklim, emper-
yalist sistemin bir parçası olacak Türkiye’nin “İslamcı bir faşizm-
le” devam edebilmesini çok zor kılmaktadır. Türkiye solunda 
ezbere türetilen bu tezlerin, bilimsel bir zemine oturtulmadan 
dile getirilmesi ise ciddiyetsizlik ya da sığlık olarak adlandırıl-
ması haksızlık sayılmamalıdır.

İkinci Cumhuriyet rejiminin olası yönelimleri üzerine yazılıp 
çizilenlerden bir tanesi de son günlerde moda olan “kaos” teori-
sidir. Kaotik süreç kavramı ile açıklanan bu kavramsallaştırma-
nın da ciddi tehlikeleri bulunmaktadır. Emperyalizmin, Türkiye 
müdahalesi için “kaos” yaratması ayrı bir şey, bu durumun bir 
“kaotik süreç kavramıyla” açıklanması başka bir şeydir. Ortada 
belirsizlik, plansızlık, keyfiyet, kendiliğindenlik, kontrolsüz-
lük yoktur. Güçler vardır ve güçler arasında yürütülen açık ya 
da gizli mücadele vardır. Marksizm, dünya ne kadar karmaşık 
demek için değil, bu karmaşıklıkta temel parametreleri ve özü 
açığa çıkarabilmek için gerekli bir yöntemdir. Örneğin kaotik 
süreç derseniz, emperyalizmi silikleştirirsiniz. Aslında biraz da 
yapılan budur. Emperyalizmi geriye çekip bugünkü durumu 
kaotik süreç olarak adlandırıp “düzen güçleriyle ittifakın yolu 
yapılabilir” ya da “restorasyoncu emperyalist odağın başarısız-
lığını – tersi öngörüldüğü için – tarif etmek için kullanabilirsi-
niz”. Kaos kavramı yerine kriz kavramı aslında daha doğru bir 
tarif olarak önümüzde durmaktadır. Yönetme, yönetememe gibi 
olguları, düzen cephesindeki kırılmaları kriz kavramıyla açıkla-
mak berrak bir analiz sunabilecek yeterliktedir.

Ne yazık ki Türkiye solunda yürütülen tartışmalarda gerçek 
manasıyla bir ciddiyetsizlik ve kısırlık bulunmaktadır. Resto-
rasyon tezine sahip çıkanlar, düzen içi siyasete kaymadan solda 
bir duruş sergileyebilirken, İkinci Cumhuriyet rejiminin nasıl 
bir yönelime gireceğine dair büyük bir yanılgı içinde bulunup 
“analitik bir duruşla” yetinmektedirler. Faşizm tespitine sahip 
olup – bunun açıkça söylenmesi ile “saray ve çetesi” mutlaklaş-
tırması bir ve aynı şeydir – restorasyon ihtimalini yok sayanlar 
kaotik süreçle birlikte “faşizm vurgusunu öne çıkartıp” düzen içi 
güçlerle yan yana gelmenin teorisini yapmış olmaktadırlar. (Bu 
yüzden bu görüşe sahip olanlar yaşanan darbe girişimini tam 
olarak analiz etmekte  zorlanmış ve “darbenin bir AKP komplo-
su” olduğu tezine daha yakın bir psikoloji içine girmişlerdir.)*

Her iki görüş ise şaşırtıcı bir biçimde “kaos teorisinde” buluş-
maktadır.

Aslında şaşırtıcı bir yan yok.
Bütün bu tezler dışında bugün darbe ve sonrası gelişmelere 

baktığımızda (OHAL yönetimi ve KHK kararları) İkinci Cum-
huriyet rejiminin olası yönelimleri konusunda “sınırları bulu-
nan” ama AKP tarafından da zorlanan bir nesnelliğin varlığı 
ifade edilmelidir. AKP’siz ya da Erdoğan’sız bir seçenek üzerine 
inşa edilen restorasyon talebi aslında emperyalist odakların ve 
liberallerin siyaseti olarak değerlendirilmeli ve Türkiye solunda 
bu seçeneğe vurgu yapmak, bu seçeneğin sahiplerini ve içeriğini 
göstermesi açısından önemli bulunmalıdır. Ancak bu seçeneğin 
hayat bulması ise Türkiye’nin toplumsal dinamikleri ve siyasi 
dönüşümü gereği “gerçekleşmesi çok da kolay olmayan” bir 
somutluktur. Türkiye AKP ve Erdoğan ile yoluna devam etmek-
tedir. (Restorasyoncu tezlere sahip olanların Erdoğan’ın gide-
ceği üzerine geliştirdikleri komplo teorilerini geçiyorum, ancak 
AKP’nin gidişinin ekonomik bir nedenle olacağını bir paramet-
re olarak ifade etmek gerekir ki emperyalizm henüz kartlarını 
bu açıdan oynamış değildir)*

AKP ve Erdoğan’ın iktidarda kalmasına bakıp “hani resto-
rasyon olacaktı” gibi sığ bir söylemle, AKP karşıtlığı üzerinden 
liberallerle(düzen güçleriyle) yan yana gelmenin teorisi yapıla-
maz. Çünkü böylesi bir siyasal odağın, kanadın, projeksiyonun 
varlığı ile bunun hayat bulması arasındaki açının okunamama-
sıdır bu. Reformize giden yolun basamakları bu şekilde döşeni-
yor. Reformizm de, tarih göstermiştir ki,  mevcut iktidarlara her 
daim muhalif olmuştur.

İkinci Cumhuriyet rejiminin sınırları olduğunu söyledik. Tür-
kiye kapitalizminin gelişkinlik düzeyi, Ortadoğu’da ortaya çıkan 
denge durumu, İslamcılığın dünya ölçeğinde itibar kaybı, Ilımlı 
İslamcı projenin başarısızlığı, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal 
dinamikleri bu sınırlayıcı objektivizmin bir kaç başlığı… Bu-
nunla birlikte İkinci Cumhuriyet bir daha geri dönmeyecek bir 
şekilde alan kaplamış durumda.

 İkinci Cumhuriyet rejimi uzunca süredir havada duruyordu. 
Bu havada kalma haline son verilmesi, teorik olarak,  belli bir 
“devlet ideolojisi” ile oturtulması gerekmektedir. Bugün yaşa-
nan gelişmeler yerleşme ve mutabakat kavramsallaştırılması 
ile açıklanmalı ancak “ideolojik krizin” devam ettiği ise tespit 
edilmelidir. Darbe sonrası demokrasi bayraktarlığı üzerinden, 
darbeciliğe karşı yeni bir kırılma noktası olarak AKP tarafından 
başlatılan sürecin bir kurtuluş savaşına benzetilmesi tam da 
yeni bir hamle ve ideolojik boşluğun doldurulma girişimi olarak 
görülmelidir.

Bugünden erken tespitlerden kaçınmak lazım. Ortada bir 
mücadele var ve bu mücadelenin kaybedenleri, kazananları vs. 
bulunacaktır. Bütün bunlarla birlikte ve sonrasında bir teorizas-
yon girişimi daha sağlıklı olacaktır.

Ancak Türkiye solunun çıkışsızlığının özünde teorik ve ideo-
lojik anlamda bir kısırlığın bulunduğunu da yazmak durumun-
dayız.

Ama önce sosyal medya sığlığından kurtulmak gerek…
İkinci Cumhuriyet rejimi, yaşanan darbe girişiminden son-

ra Amerikancılıkta, emek düşmanlığında, gericilikte daha da 
yerleşmeye çalışacak ancak istikrarsızlık ya da kriz hali başka bir 
düzlemde ortaya çıkacaktır. Örneğin orduda “ulusalcı subayla-
rın” yeniden görev almasının, ordunun AKP’ye tam anlamıyla 
bağlanması ile kadük hale getirilmesi kimse için şaşırtıcı olma-
malıdır. İkinci Cumhuriyet rejimi, darbe sonrası 1 adım geri iki 
adım ileri taktiğini izlemektedir. 14 yıllık AKP iktidarı, bugün 
darbe girişimi sonrası ortaya çıkan durumu İkinci Cumhuriyet 
rejiminin yerleşme sorunu bağlamında sonuna kadar kullana-
caktır. Her “teorizasyon” denemesi ya da kavramsallaştırma belli 
bir soyutlama içerdiğinden uçları işaret eder. Ancak bakılması 
gereken ise sürecin gelişimi doğrultusunda ortaya çıkan bileşke-
dir.

O yüzden, mesele memleket meselesi, mesele İkinci Cumhu-
riyet rejimi, düzenidir! Düzen karşıya alınmadan devrimci bir 
siyaset üretmek mümkün değildir.

 *Yazdığım iki parantezde komplo teorilerine dikkat çekmek 
isterim. Birbirlerine zıt gibi görünen iki tezin kaos ve komplo 
teorilerinde ortaklaşması ise manidar.

İkinci Cumhuriyet nereye?

Yaşadıklarımız bir film sahnesi değildir. Yaşadıklarımız yıllardır 
sola, ilericiliğe, yurtseverliğe düşman sermaye düzeninin yarat-
mış olduğu canavarlığın, gericiliğin, darbeciliğin ve işbirlikçiliğin 
gerçek resmidir. 

Emperyalizm-cemaat-liberaller-AKP ortak yapımı bir rejimde 
yaşıyoruz. Bu rejim gerici, işbirlikçi ve emek düşmanı bir rejimdir. 
Bundan 14 yıl önce iktidar oldular, 1923 yılında kurulan cumhuri-
yeti yıktılar.

Ilımlı İslam adıyla pazarlanan Fethullah Gülen hareketi diye 
bilinen gizli bir gerici siyasal hareket devleti ele geçirmiş, askeri 
bir darbe girişiminde bulunmuştur.

Bu darbenin arkasında emperyalist güçler vardır. Kuruluşundan 
bugüne emperyalizmin taşeronu olarak görev yapan Cemaat em-
peryalizmin çıkarları için ülkemize müdahale etmiştir. Yaşanan 
darbe Amerikancı, gerici bir niteliğe sahiptir.

Herkes Cemaat’in darbe girişimine karşı olduğunu söylerken 
Cemaat’in devleti nasıl ele geçirdiğini söylemiyor. Asıl üzerinde 
durulması gereken budur.

Ülkemizin 1952 yılında NATO’ya girmesiyle başlamıştır bu bela. 
Dinci gericiliğin siyasal örgütlenmesinin önü açılmış ve aynı 
zamanda “derin devlet” denilen gladio örgütlenmesi kurulmuştur. 
Sonra 12 Eylül faşist askeri cuntası ülkemizde gericiliği ve faşiz-
me yol vermiştir. Özal, Demirel, Çiller, Erbakan, Ecevit ve bugün 
Erdoğan bu gericileşmenin baş mimarı olarak işlev görmüşlerdir.

Birlikte kurdukları bu rejim tıkanmış, kendi içlerinde bir iktidar 
mücadelesine başlamışlardır.

Ülkemizin bu hale gelmesi bütün yurttaşlarımız tarafından 
sorgulanmalıdır. Amerikancılık, gericilik ve  emek düşmanlığının 
yaratmış olduğu tahribat bütün yurttaşlarımız tarafından bir kez 
daha irdelenmelidir.

Ülkemizde sermaye düzeni hüküm sürüyor. Emperyalizme, 
NATO’ya ve Avrupa Birliği’ne bağımlı bir düzende yaşıyoruz. 
Gericilik, sermaye ve emperyalizmle birlikte var oluyor. İşte bu 
gerçekler görülmeden bugün “darbelere karşıyız” söylemi üzerin-
den ülkemizin kurtuluşu mümkün değil.

O yüzden bugün Cemaat’e dokunup gericiliğe dokunmadan, 
darbeye karşı çıkıp emperyalizme tek söz söylemeden, demokrasi 
deyip sermayeye toz kondurmadan ülkemizin yaşadığı felaketin 
sebepleri anlaşılamaz. Gericilikle, emperyalizmle ve sermaye ile 
hesaplaşmadan bu ülkenin gerçek kurtuluşu hiçbir zaman müm-
kün olmayacak.

Cemaat evlerinin yerini bugün Ensar Vakfı alıyorsa “darbe 
karşısında demokrasi” söylemi kimseyi ve memleketi kurtarma-
yacaktır.

Cemaat evlerinden devşirilenler yerine İmam Hatipliler Harp 
Okullarına girecekse “darbe karşısında demokrasi” söylemi geri-
ciliği bitirmeyecektir.

Emperyalizmin taşeronluğunu üstlenen Cemaat’e dokunulacak, 
ama NATO üyeliği devam edecekse “darbe karşısında demokrasi” 
söylemi ülkemizin bağımsızlığını getirmeyecektir.

Bu ülkenin yurtseverleri, ilericileri ve emekçileri aşağıdaki 
programla yan yana gelmeli, yeni bir cumhuriyet için kolları sıva-

malıdır. Bu cumhuriyet mutlaka laik, anti-emperyalist ve emekçi-
lerin cumhuriyeti olmalıdır.

1. NATO’dan çıkılmalı, İncirlik Üssü kapatılmalıdır.
2. Ortadoğu’da emperyalizmle yapılan bütün işbirliği sona erdi-

rilmeli, yapılan gizli anlaşmalar iptal edilmelidir. Komşuları-
mızla onurlu ve karşılıklı kalıcı barış anlaşmaları yapılmalıdır. 
Cihatçı teröre verilen bütün destek kesilmelidir.

3. Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusu geri çekilmelidir. Emper-
yalist bir birlik olan Avrupa Birliği’ne siyasi üyelik başvurusu 
kadar AB ile yapılan ekonomik Gümrük Birliği anlaşması da 
iptal edilmelidir.

4. Devlet idaresinde ve yaşamın her alanında laiklik tam an-
lamıyla egemen kılınmalıdır. Tarikatlar, cemaatler gibi din 
kisvesi altında faaliyet yürüten bütün siyasi örgütlenmeler 
yasaklanmalıdır. Zorunlu din dersleri kaldırılmalı, medreseler 
kapatılmalı, eğitimin gericileştirilmesi son bulmalıdır.

5. Eğitimin her alanında tarikat ve cemaat yurtları, vakıfları, 
özel okulları, dershaneler devletleştirilmelidir. Devlet bütün 
yurttaşlara eşit, bilimsel ve ücretsiz eğitim sağlamalıdır. Bü-
tün öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyaçları devlet tarafın-
dan sağlanmalıdır.

6. Yeni anayasa adıyla AKP eliyle kurulan bu rejimin onaylanma-
sına hayır denmeli, başkanlık rejimine geçit verilmemelidir.

TKH: Eşit, özgür ve laik bir Türkiye için çağrı
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Darbeye karşıyız, çünkü Amerikancı 
bir darbedir. Amerikan’ın Ortadoğu 
politikalarının bir yansıması olarak 

değerlendirilmelidir.
Darbeye karşıyız, çünkü failinin gerici bir 

siyasal hareket, Ilımlı İslamcı diye ABD tara-
fından parlatılan Cemaat olduğunu biliyoruz.

Darbeye karşıyız, çünkü bu darbenin ülke-
mizin ilerici çıkarlarıyla hiçbir bağı bulunmu-
yor.

Darbeye karşıyız, darbecilere daha çok 
karşıyız.

Bu darbecilerin bugüne kadar nasıl kollanıp 
kollanmadıklarının hesabını sormazsak hiçbir 
şey değişmeyecek.

Darbecilerin dünya görüşü ile bugün AKP 
iktidarının dünya görüşü arasında fark nedir? 
İkisi birlikte ülkemizi bu hale getirmedi mi?

Darbe olsaydı laiklik mi gelecekti? Darbe 
püskürtüldü diye de AKP gericilikten vazgeç-
miş değil.

Darbeye karşıyız, AKP’ye de karşıyız.
Darbe kadar, AKP’nin Amerikancılığına da, 

gericiliğine de, hukuksuzluğunu da, bugüne 
kadar yaptıklarına da karşıyız… En az darbe 
kadar bu olguların da önemli olduğunu unut-
mamamız gerek.

Bugün darbe karşıtlığı üzerinden AKP ken-
disini aklamaya çalışmaktadır. Darbe karşıtlı-
ğı üzerinden AKP demokrat kesilmiş, kurmuş 
olduğu bu gerici rejime meşruiyet aramakta-
dır. AKP yalnızlaşmış, kendine yeni ittifaklar 
kurmak istemektedir. Amacı iktidarını sür-
dürmek, gerici rejimi anayasal bir çerçeveye 
oturtmaktır.

O yüzden “ya darbe ya demokrasi” diye bir 
ikilem kurarak bunun üzerinden sesleniyor. 
Ya gericilik, emperyalizm, emek düşmanlığı? 
Darbe ile bunların arasında bir ilişki kurma-
dan darbe karşıtlığının salt demokrasi bağla-
mında ele alınmasının AKP’yi aklamak dışında 
bir işe yaramayacağını bilmemiz gerek.

Bugün AKP her yerde insanları meydanlara 
çağırıyor. CHP tarafından düzenlenen mi-
tingi yandaş medyanın nasıl boy boy verdi-
ğinin altında da demokratlık arayacak kadar 
saf değiliz. Büyükşehir belediyesi ücretsiz 
su dağıtıyor, ücretsiz ulaşımı bir gün daha 
uzatıyor, AKP’liler bu mitinge katılıyor. AKP 
kendi iktidarının devamı için bugün CHP’nin 
mitingini bile kendi iktidarına yontuyor.

CHP yönetimi ise çok açık ki bugün AKP ik-
tidarına karşı bir duruş içinde değil, paralize 
olan düzenin ayakta kalması için rol üstlen-
miş durumda. Bu adımlar AKP eliyle kurulan 
bu rejime destek olmak dışında hiçbir anlam 
taşımıyor. Dün Taksim’de yapılan mitingde 
okunan manifestonun içeriğinde tek satır 
emperyalizm bulamazsınız, tek satır AKP ve 
cemaat arasındaki ilişkiyi bulamazsınız, tek 
satır AKP’nin bugüne kadar yaptıklarına dair 
bir tespit bulamazsınız. Bu metin CHP tara-
fından düzen krizine bir çözüm ve yol hari-
tası oluşturmak ve düzenin yeniden tesisinde 
CHP’nin yerini yapmak içindir.

Biraz da buralara bakılmalı.
Sokaklarda gericiliğe karşı meydanları boş 

bırakmamak önemlidir. Ancak gericiliğin 
iktidarda olduğu unutulabilir mi? Darbelere 
karşı olduğumuz kadar bugün bu düzenin de 
karşısında yer almak gerektiği bu açıdan çok 
önemlidir. AKP iktidarına meşruiyet katacak 
bütün adımlardan uzak durmak gerek.

Bugün darbe karşıtlığı üzerinden AKP ikti-
darına dayanak olmak zorunda değiliz. Mi-
tinge katılan on binlerce insanın talepleri ile 
bugün CHP yönetiminin oynadığı rol arasında 
bir açı var. Bu gerçek görülmeli… Halkımız la-
iklik derken, CHP yönetimi AKP eliyle kurulan 
ve bugün büyük bir kriz içinde olan düzenin 
onarılmasıyla meşgul…

Aman dikkat… Sermaye düzeni, bu burjuva 
diktatörlüğü, bu gerici düzen büyük bir kriz 
yaşadı. Şimdi kendini yeniden kurmak isteye-
cek, aklayacak, destek isteyecek, meşruiyet 
arayacak.

Yine istikrar diyecek, milli mutabakat diye-
cek, uzlaşma diyecek.

Düzen partilerinin ne diyeceği belli. CHP 
yönetiminin ne yapacağı da…

Biz ise artık yeter diyoruz.
Bir kez daha AKP iktidarına yarayacak ya 

da bu gerici emek düşmanı işbirlikçi rejimin 
devamı için “cumhuriyetçi kitlelerin uyumlu-
laştırılması girişimlerine” dikkat et.

Cumhuriyetçiler, 
aman dikkat!

Kurtuluş
Kılçer

“Cemaatçilere yardım ettik, Allah ve millet bizi affetsin” demekle aklanamazsınız!

Kimse halkımızı aptal yerine koymasın!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 
yaşananlar, 14 yıllık AKP iktidarı 
döneminde neler yaşandığını da 

bir bir açığa çıkarıyor. Bugün darbenin Cemaat 
tarafından organize edildiği net bir tablo alarak 
ortadayken, devlet ve iktidar yetkilileri tarafın-
dan yapılan açıklamalar Cemaat’in nasıl kollanıp 
ve korunduğunu da gösteriyor. 14 yıllık AKP 
iktidarı döneminde yaşanan siyasi cinayetlerden 
yapılan hukuksuz operasyonlara kadar bütün 
haksızlıkların arkasında gizli tezgah kuran ce-
maatin olduğu bugün herkes tarafından yazılıp 
çizilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Diyanet’in 
tarafından düzenlenen din şurasında yaptığı 
konuşma büyük bir itiraf olarak kayıtlara geç-
meli, halkımız gerçekleri görmelidir: “Rahmetli 
Özal, Demirel, Ecevit hatta biz de farklı görüş-
lerden siyasetçiler ve devlet adamları olmamıza 
rağmen, bu yapıya iyi niyetle destek olduk. Her 
şeye rağmen bu hain örgütün gerçek yüzünü 
çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın 
üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rab-
bimize hem de milletimize verecek hesabımız 
olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi 
affetsin” diyerek Cemaat’in bugünlere gelme-
sinde kimlerin sorumlu olduğunu açık olarak 
ifşa etmiştir. Özal, Demirel, Ecevit, Erbakan, 
Çiller tarafından önü açılan, devlete yerleşti-
rilen Cemaat en son Erdoğan ile daha büyük 
destek ve ittifakla iktidar ortağı yapılmıştı. 14 
yıllık AKP iktidarında yaşanan hukuksuzluk ve 
haksızlıkların bir numaralı sorumlularından biri 
olan Cemaat’in gerçek yüzünün görülmesi bir 

şeydir, bu Cemaat ile aynı dünya görüşüne sahip 
kesimlerin verdiği desteğin ortaya çıkması ise 
daha önemli bir olaydır.

 Ülkemiz Ilımlı İslam adıyla ABD’nin destekle-
diği Cemaat-AKP-liberal bir ittifakla bugünlere 
geldi. Eğer bugün bir darbe girişimi ile karşı 
karşıya kalındıysa en az darbeciler kadar bu 
darbecileri destekleyenlerin de sorumlu sayıl-
ması gerektiği açıktır.

 Liberaller kaç yıldır ülkemizin altını oymak 
için elinden geleni yapmıştır. Laiklik dediğimiz-
de “özgürlükçü laiklik”, bağımsızlık dediğimizde 
‘küreselleşme’, gericilik dediğimizde “cemaat 
ve tarikatların sivil toplum kuruluşu” tezlerini 
gündeme getirmiş, ülkemizde gericiliğin yerleş-
mesine katkı sunmuşlardır. Tarikat ve cemaat-
leri birer gericilik yuvası değil de “sivil toplum” 
kuruluşu olarak görmek nasıl bir mantık idi? 
Daha dün bunları yazanlar bugün ne diyecek, 
insan yüzüne nasıl bakacaklardır? Kimse halkı-
mızı aptal yerine koymamalı.

 AKP’nin içinde tarikatlar, cemaatler dolu, 
neredeyse cemaat-tarikat koalisyonu olarak 
varlığını sürdürüyor. Örneğin Fethullah Gülen 
Cemaat’i ordu içinde, Milli Eğitim içinde ör-
gütlenmişken Sağlık Bakanlığı içinde başka bir 
tarikatın örgütlenmiş olduğunu kimse gündem 
yapmamaktadır. Bugün tarikat ve cemaatlere 
karşı bir hamle yapılmadan, darbecilere karşı 
mücadele edildiği gibi bir söylemin inandırıcı 
yoktur. Kimse halkımızı aptal yerine koymama-
lıdır.

 AKP, ABD’nin desteği ile Ilımlı İslam projesi 
ekseninde Ortadoğu çıkarları için iktidar yapıldı. 

AKP’nin iktidar olması aynı zamanda Cemaat’in 
de iktidar olması anlamına geliyordu. 12 Eylül 
askeri darbesi sonrası önü açılan ve neredeyse 
bütün iktidarlar tarafından destek gören Cema-
at’in nasıl bu kadar örgütlendiği kimseyi şaşırt-
mamalıdır. Cemaat’i koruyan ve destekleyen 
sizdiniz, karşılıklı çıkar ilişkiniz vardı ve bugün 
“bizi affedin söylemi” ile kendinizi aklayamazsı-
nız. Kimse halkımızı aptal yerine koymasın!

 Daha düne kadar kardeş kardeş çalışıp, ikti-
darı ve rantı paylaşıp, bu ülkenin ilerici ve yurt-
sever insanlarını hapse attığınızda Cemaat’in 
savcılığını üstlenenleri halkımız biliyor. 17-25 
Aralık davası gündeme geldikten sonra, Ce-
maat’in ucu AKP’ye dokunduğu zaman AKP’nin 
uyanmasının hiçbir inandırıcılığı yoktur. Kimse 
halkımızı aptal yerine koymasın!

 Bugün herkes kendini aklama peşinde. 14 yıl-
lık AKP iktidarının bütün suçu, günahı, sorum-
luluğu Cemaat’in üzerine atılarak sorumluluktan 
kurtulmaya çalışıyor, kendilerini aklamaya giri-
şiyorlar. Cemaat’in arkasında ABD varsa AKP’nin 
arkasında ABD olduğu bilinmiyor mu?  Cemaat 
darbeci ise AKP’nin de “darbelerle” bugünlere 
geldiği bilinmiyor mu? Cemaat’in devlet içine 
sızmasına en büyük desteğin AKP tarafından 
verildiği bilinmiyor mu? AKP-Erdoğan ittifakı 
ile 14 yıldır hukuksuzlukların ve haksızlıkların 
yaşandığı bilinmiyor mu?

 Kimse kimseyi kandırmasın. Cemaat’in suç 
ortakları bellidir. Halkımızdan af dileyenler hal-
kımızı aptal yerine koyamaz!

Konumuza bir soru ile giriş yapalım... 15 Tem-
muz darbe girişiminin ardından atılan siyasi ve 
hukuki adımlar, 15 Temmuz öncesinde AKP'ye 
ya da Cumhurbaşkanı'na önerilseydi cevapları 
ne olurdu? Hiç kuşku yok ki bu cevap "Evet" olur 
hatta daha ötesine giderek "boşuna başkanlık 
sistemi istemiyoruz" diye de cila çekilirdi.

Yazı kaleme alınana kadar çıkan kanun hük-
münde kararnamelerin (KHK) içeriğine değine-
ceğiz. Ancak şu an için verilen yetkiye ve ola-
ğanüstü hal uygulamasına dayanarak sorgusuz 
sualsiz bir gecede çıkarılan KHK'lerin Recep 
Tayyip Erdoğan'ın hayallarini süsleyen başkanlık 
rejiminin bir çeşit staj alanına döndüğünü söy-
leyebiliriz. AKP, olağanüstü hali bahane ederek 
kendini fiili başkan ilan eden Cumhurbaşkanı'nın 
talimatı üzerine "darbe ile mücadele" ederken 
kendi rejimini de iyiden iyiye yerleştirmeye 
çalışıyor. Bugüne kadar yapamadığı ve şeklen 
de meşru olmayan bir çok adımı darbe girişimi 
sonrası sürece bağlayarak meşru kılmaya çalı-
şıyor ve üstelik anayasa değişikliği sürecine de 
zemin hazırlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Burhan Kuzu tarafından 
başkanlık rejiminin yapılan reklamları arasın-
da yer alan "en kötü ihtimal ile başkanın kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi olmalı" 
deyişini şimdilerde hatırlamak ve hatırlatmak 
gerekiyor.

Kanun hükmünde karanameler ile yol alan 
AKP'ye biraz daha yakından bakılırsa bu yolu çok 
açık bir şekilde kendi kafasına göre kullandığı 
görülecektir. Örneğin, Anayasa'ya göre resmi 
gazetede yayımlandıktan sonraki bir ay içinde 

meclis onayına sunulması gereken KHK'lerin 
daha önce Özal döneminde sıkça yapıldığı şekil-
de "işi halledip" geri dönülmez bir noktaya ge-
tirdikten sonra meclis onayına dahi sunmaması 
bir yol olarak AKP nin kafasının bir kenarında 
durmakta, hatta dillendirilmektedir. Kendine 
yontmuş olduğu bir Anayasa Mahkemesi dene-
timinden dahi uzak durma derdine düştükleri 
görülmektedir. Bu nokta AKP rejiminin KHK yolu 
ile yandaş bir yargıyı bile ülkede fazla görmesi, 
fiili başkanın iradesi üstünde hiç bir kurumun 
kabul edilmemesini açığa bir kez daha çıkarmış-
tır. KHK'ler ile kurulan bu rejim kendi hukukunu 
da yaratmaya başlamıştır.

Fiili başkanlığın staj alanı haline gelen bu 
dönem aynı zamanda AKP'nin fiili anayasasını 
da uygulamaya koymaktadır. Örneğin şu anki 
anayasaya açıktan aykırı olan KHK'ler çıkarıl-
maktadır.

Anayasaya göre olağanüstü haller dahil 
KHK'ler yolu ile kalıcı düzenleme yapılamazken, 
AKP askeri liselerin kapatılması, kuvvet komu-
tanlıklarının bakanlıklara bağlanması gibi alan-
larda kalıcı düzenleme yapmıştır. Yine benzeri 
şekilde KHK'ler ile kanunlar iptal edilemezken, 
AKP bırakın kanunları anayasa maddelerini ge-
çersiz kılmış bulunmaktadır.

AKP'nin darbe girişimini gerekçe göstererek 
attığı bu adımları meclise getireceği anayasa 
paketi ile meşru kılma ve buna benzer birçok 
uygulamayı anayasaya sokma niyeti olduğu 
ortadadır. Meclisteki muhalefet partilerinin ise 
şimdiden bu angajmana girdikleri de görülmek-
tedir. Demokrasi söyleminde ortaklaşı p darbe 

baskısı ile ülkenin kaderini AKP'ye bir kez daha 
teslim etme yoluna giren meclis muhalefetinin 
artık muhalif yanı kalmamış, yapacağı itirazların 
da bu saatten sonra bir önemi kalmamıştır.

İktidara geldiği günden beri ülkemiz emekçile-
rini teslim alma yolunda özel adımlar atan ancak 
başarılı olamayan, 2010 referandumu sonrasın-
da devlet partisi haline dönüşmeye başlayan, 
15 Temmuz itibariyle de ülkenin sahibi olma-
ya çalışan bu partinin KHK'leri komunistlerin 
nazarında hükümsüzdür. AKP ile mücadelenin 
yeni boyutlar kazanması gereken bu zamanlarda 
demokrasinin altından KHK, KHK'nin altından 
başkanlık, başkanlığın altından ise en az cema-
atler kadar gerici, işbirlikçi, halk düşmanı bir 
rejim çıkmaktadır.

Belli ki AKP üç ay olarak duyurduğu olağa-
nüstü hal dönemini KHK'ler ile olağanlaştırmak 
istemektedir. Bu durumun ise ülkemiz emek-
çilerine olağanın üstünde bir yıkım getireceği 
açıktır. Numan Kurtulmuş OHAL'i fazla uzatmak 
istemediklerini ve bir buçuk ay içerisinde tüm 
adımları atacaklarını söyleyerek tencerenin 
buharını almaya çalışadursun, Tayyip Erdoğan 
ise OHAL'i altı aya uzatmak konusunda kararlı 
olduğunu dile getirmektedir.

Biraz önce bahsettiğimiz gibi AKP iktidarı-
nın ve Tayyip Erdoğan'ın hedefi net bir şekilde 
görülmelidir. Komünistlerin ve ülkemizdeki tüm 
ilerici insanların bu özel dönemde yanlışın par-
çası olmamaları ve pusulalarını şaşırmamaları 
gerekmektedir.

Yeni rejim şekillendirilirken...
Başkanlığın bugünkü adı KHK

Darbe girişimini ve tehdidini öne sürerek OHAL ilan eden ve hızlıca çıkarılan kanun hükmünde kararname-
ler ile devlet katında yeniden yapılanmaya giden AKP iktidarının ve Tayyip Erdoğan'ın başkanlığa yol yaptı-
ğını düşünmemek için herhangi bir nedenimiz bulunmuyor.
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Ü lkemizde darbe çocukları denilince 
kimlerin akla geldiği bellidir. Son dar-
be girişimi sürecinde de ismi fazlasıyla 

zikredilen kişiler, tarikatlar, başbakanlar, cumhur-
başkanları vb… aslında hepsi aynı yerden çıkmış-
lardır.

Elbirliğiyle bu ülkeyi karanlığa sürükleyenler 
bugün halkın karşısında büyük bir hesaplaşma 
içerisine giriyorlar.

Amerikancı cemaatçiler darbe girişiminde bu-
lunuyor, siyasi geçmişleri ve gelecekleri işbirlik-
çilik ile bezenmiş diğerleri onlara karşı büyük bir 
mücadele verdiklerini söylüyorlar.

Bu noktada duralım ve meseleyi biraz da kişiler-
den çıkartmaya çalışalım.

Bugün karşımızdaki esas ve temel mesele Türki-
ye kapitalizminin son ve bu büyük krizinin fatu-
rasının emekçilere nasıl kesileceğinin arifesinde 
olduğumuzdur.

Çünkü ister darbeci olsun, ister demokrasi ha-
varisi olsun geçmişleri halk düşmanlığı ve Ame-
rikancılık ile tescilli olanlardan emekçilere hayır 
gelmez. Zaten son beş altı gündür bunu açık bir 
şekilde görmekteyiz.

Darbe konusunda komplo teorileri yazmaya 
gerek yok. Süreç bellidir. İşbirlikçi bir tarikat, geç-
mişten beri parçası olduğu bir iktidara karşı darbe 
girişiminde bulunmuş, girişim esnasında aslında 
ne kadar halk düşmanı olabilecekleri açığa çıkmış, 
bunun karşısında kendini koruma refleksine giren 
AKP ise tüm bunları katmerleme fırsatı yakala-
mıştır. Darbenin arkasında aslında AKP vardı gibi 
tezlere pek itibar etmenin anlamı bulunmuyor. 
Tayyip Erdoğan’dan anti-Amerikancı, “millet 
iradesinden” yurtseverlik, demokrasi mücadele-
sinden ise darbe karşıtlığı çıkartmanın alemi de 
yoktur. Eğer darbenin işbirlikçi karakterini ve em-
peryalizmin Türkiye üzerindeki rolünü önemsiz 
hale getirmeye çalışırsanız esas o zaman Tayyip 
Erdoğan’ın anti-emperyalist olduğunu savunmak 
zorunda kalırsınız.

Tayyip Erdoğan’ın yurtseverler tarafından ele 
geçirildiğini iddia eden Doğu Perinçek ve şüreka-
sı, daha geçtiğimiz hafta NATO zirvesi esnasında 
Erdoğan’ın “NATO Ortadoğu’ya daha fazla müda-
hale etmeli” sözlerini hasır altı etmeye çalışsa da, 
ülkemizdeki sahte anti-amerikancılığın oyuncağı 
olmaya devam etmek zorunda. Seçimlerle olamı-
yor belki ama gelecek dönem devlet içerisindeki 
görevlerinin karşılıklarını alacaklardır.

Bir kere daha yüksek sesle söyleyelim. Ameri-
kancılıkla bezeli bu darbe-demokrasi sürecinin 
arka planında gericilik ve piyasacılık bulunmakta-
dır.

Bu iki büyük kolon olmadan, darbe girişimini 
de, ona karşı yaratılan demokrasi şöleni yalanını 
da anlamak zordur. Örneklemek için biraz geri-
ye gidelim isterseniz. Fetullah Gülen’in kayıtsız 
şartsız emrine girdiği 12 Eylül darbesinin öncesin-
deki yıllarda DPT müsteşarlığı döneminde imam 
hatiplerin önünün açılması için önergeler veren 
Turgut Özal’ın, IMF ve CIA ile ilişkilerini, 24 Ocak 
kararları konusunda nasıl büyük bir çalışma içeri-
sinde olduğunu, 12 Eylül olduğu zaman darbeciler 
tarafından hemen görev başına çağırıldığını ve 
ABD’nin dayattığı ekonomik programın hayata 
geçirilmesi için nasıl canla başla çalıştığını hatır-
latmak sanıyoruz ki yeterli olacaktır. İşte darbeci 
cemaatçiler de, faşist sahte demokrat AKP’liler 
de hep birlikte bu karanlığın içinden çıkmışlar ve 
temsilcisi olmuşlardır.

İşte bu darbelerin piyasacı, gerici evlatları 
bugün karşımızdalar. Bir tarafta yıllarca devlet 
tarafından korunup kollanarak, kendi ekonomik 
rant mekanizmalarını yaratan ve emekçi çocukla-
rını kandırarak 12 Eylül’ün gerici piyasacı rejimi-
nin içerisinde kendine yer açan bir tarikat, diğer 
tarafta ise onun yaptığı operasyonlarla bugünlere 
gelmiş bir AKP iktidarı.

Birbirlerine borçları fazla olduğu için, kestikleri 
hesaplar da bu kadar kanlı oluyor.

Ancak emekçi halkımız bunun parçası olmak 
durumunda değildir. AKP’nin önümüzdeki döne-
minde birkaç başlık ön plana çıkacaktır. Bunları 
açık bir şekilde tespit etmek gerekmektedir.

Birincisi, sokakta AKP yandaşı olarak bulunan 
kitleleri canlı tutmaya çalışmak, kendine kalkan 
olarak kullanmaya ve AKP’ye, sermaye düzenine 
muhalif olanlara tehdit olarak göstermeye devam 
etmek. Bunun için devletin bütün olanaklarını 
kullanmak.

İkincisi, darbecilerle uzaktan yakından alakası 
olmayan ancak AKP iktidarı ile asla uzlaşmayacak 
olan kitlenin sokaktan ve siyasetten uzak tutulma-
sı. En kötüsü genel demokrasi havasının içerisine 
hapsedilmesi. Son çıkarılan OHAL kararı operas-
yonları ilerletmek dışında tam da burayı paralize 
etmek gibi bir amaç taşıyor örneğin. 

Üçüncüsü, olası bir ekonomik krizi de savuştu-
rabilmek adına işçi sınıfının üzerindeki baskının 
arttırılması, emek düşmanı yasaların ivedilikle 
çıkartılması ve krizin faturasının emekçilere kesi-
lebilmesi için uygun bir ortamı sağlanması.

Bizim yapmamız gerekenler ise şu şekilde:
Birincisi, korkmayacağız örgütleneceğiz.
İkincisi, doğrularımızdan, emperyalizme ve 

gericiliğe karşı duruşumuzdan, sermaye dikta-
törlüğüne olan nefretimizden vazgeçmeyeceğiz, 
örgütleneceğiz.

Üçüncüsü, darbeleri ve sahte demokrasiyi 
tarihin çöplüğüne gönderecek olan emekçilerin 
gerçek kurtuluş yolunu yani sosyalizmi örgütleye-
ceğiz.

Darbe, demokrasi, 
sosyalizm...

Kamil
Tekerek

T ürkiye’nin gerici ve Amerikancı dönü-
şümü için alabildiğine olanak sağlanan 
cemaatin, emniyetten yargıya, ordudan 

eğitime, sağlıktan ticarete değin tüm alanlarda 
önü açan ile bugün “terör örgütü” ilan edenler 
aynı. 

Bunun için çok uzaklara değil, yakın geçmiş 
ve bugüne gitmek ve cemaatin durduğu yeri iyi 
tarif etmek gerekiyor. 

Arkada ABD…
"Türkiye için istikrar, barış ve süreklilik umdu-

ğumu söylüyorum"
Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, 15 Tem-

muz darbe girişimi sırasında bu açıklamayı yap-
mıştı. Açıklamanın yapıldığı saatlerde girişimin 
başarısız olduğu daha netleşmemişti. Girişiminin 
başarısızlığa uğramasının hemen sonrasında ise, 
ABD Başkanı Obama, “Türkiye’de seçilmiş hükü-
metin arkasındayız” mesajını iletti.

Darbe girişiminde Fethullah Gülen’in adının 
geçmesi ise ABD-Gülen arasındaki ilişkiye ya-
kından bakmayı gerektiriyor.  

1999 yılından bu yana ABD’de yaşayan Gü-
len, ABD’de yeniden kalma hakkını 2008 yılında 
19 sayfalık bir kefalet mektubu ile alabilmişti. 
Gülen’e kefil olan isimler arasında Amerikan Dış 
İstihbarat Teşkilatı’nda (CIA) çalıştığı dönemde 
Türkiye’de de görev yapan Eski CIA yöneticisi 
Graham Fuller ile ABD’nin eski Ankara Büyükel-
çisi Morton Abramowitz vardı. 

Türkiye’de 2007 yılında başlayan Ergenekon 
Operasyonunun ardından başlayan Ergenekon 
Davası’nın sanığı eski Genelkurmay Başkanların-
dan Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ise, Yargı-
tay’da yaptığı savunmada Ergenekon soruştur-
masını TSK’ya karşı bir 
oyun olarak niteleyip 
oyunun arkasında 
ABD’nin olduğunu 
söylemişti. Başbuğ’un 
Cemaati de hukuk 
cinayeti işlemekle 
suçladığı konuşması 
şu şekildeydi :

“Cemaat işlenen 
hukuk cinayetlerinin 
asli failidir. Bu cinayeti 
yargı ve emniyet içine 
yerleştirdikleri kad-
roları vasıtasıyla işlemiştir. Siyasi iktidar ise “Ne 
istediler de vermedik” ve “Aldatıldık” ifadeleri 
ile Cemaate gerekli desteği verdiklerini açıkça 
belirtmiştir. TSK’ya karşı oynanan oyunun arka-
sında kimler vardır? (ABD’deki) George W. Bush 
yönetimi, TSK’ya karşı oynanan oyunu destekle-
miştir.”

Wikileaks belgelerine göre ise, 21 Kasım 
2008’de bazı polis müdürleri ABD Ankara Bü-

yükelçiliği’nde diplomatlara Ergenekon davası 
hakkında kapsamlı bir brifing verdi. İstanbul 
polisinin Amerikalılara verdiği bu brifingden ne 
İstanbul Emniyet Müdürü’nün ne İçişleri Baka-
nının ne de Dışişleri Bakanlığı’nın haberi vardı. 
Brifingi veren polisler arasında yer aldığı ortaya 
çıkan Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Mü-
dürü Yurt Atayün, Gülen Cemaati soruşturması 
kapsamında tutuklu yargılanıyor. 

2 Haziran 2016’da ABD Dışişleri Sözcüsü John 
Kirby, "Gülen hareketini terör örgütü olarak gör-
müyoruz" açıklamasını da hatırlatmak gerekir. 

21 Temmuz 2016’da ABD 
Dışişleri Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamada, Gülen’in 
iade sürecinin uygun bir şekilde 
yürümesi için bir Türk heyetini 
ABD'de ağırlayabileceğini söyle-
mesi de gözlerden kaçmamalı.

Bütün bunlarla beraber elbet-
te ABD’nin de “çıkarı doğrultu-
sunda” hareket edeceği aşikar.   

Önünde AKP…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından Reuters’a 

konuşarak, Gülen cemaatine yönelik “1999’dan 
sonra bazı gelişmeler oldu ve bizde bazı şüphe-
ler oluştu. Son 3 senede ise gördük ki, burada 
ihanet var” ifadelerini kullanmıştı. 

Ancak AKP’nin bugüne kadar cemaat ile kur-
duğu ittifak unutulur gibi değil. 3 Kasım 2002 
Milletvekili Seçimleri’nin ardından 2004 Yerel 
Seçimleri, 2007 Genel Seçimleri, 2009 Yerel 

Seçimleri ve 2011 Genel Seçimlerini kazanan 
AKP’nin, “Cumhurbaşkanını halkın seçmesi” ile 
ilgili gerçekleştirdiği referandumda da yanında 
yine “Cemaat” vardı.

Ancak AKP’nin bugün ‘terör örgütü’ olarak 
adlandırdığı Gülen Cemaati’yle birlikte kurdu-
ğu asıl ‘zafer’ ise 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa 
değişikliği referandumuyla gelecekti. Anayasanın 
34 maddesinin değiştirilmesine ilişkin referan-
dumla birlikte, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay, özellikle Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu (HSYK)’nın yapısını, görev ve yetkilerini 
değiştiren-düzenleyen maddeler oylanmıştı. 

Hatırlanacağı üzere konu hakkında Fethullah 
Gülen, ‘Evet’ sonucu için “gerekirse mezarda-
kilere bile kaldırıp oy kullandırılması” için çağrı 
yapmıştı. Referandumdan yüzde 57.88 oranın-
da ‘Evet’ sonucu çıkmış, böylece Yüksek Yargı 
organlarında “Cemaat” tahakkümü için gereken 
dönüşümün yolu açılmıştı.

Tasfiye davaları: Ergenekon, Balyoz, Devrimci 
Karargah, KCK, Oda TV…

AKP iktidarının sunduğu olanaklar altında si-
yasi operasyonlar için yargı ve emniyette yeterli 
“donanım”a kavuşan “Cemaat”, ülkenin ilerici 
ve yurtsever birikimini tasfiye etmek için kol-
ları sıvamıştı. “Cemaat”e bağlı savcılar, 2007’de 
Ergenekon adını verdikleri dava ile ‘operasyon’ 
düğmesine basmış, düzmece delillerle ülkenin 
farklı konum ve alanlardaki muhalefet güçlerini 
Balyoz, Oda TV, KCK, Devrimci Karargah, As-
keri Casusluk gibi davalarla tasfiye etmek için 
ellerinde bulundurdukları olanakları seferber 
etmişti. 

Üç bilinenli denklem: AKP, Cemaat, ABD

23 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen, Türkiye’nin 
gericilik ‘ekol’ünden gelen iki ismi Bülent Arınç 
ve Melih Gökçek kavgası hala hafızalarda yerini 
korurken, geçtiğimiz günlerde bu iki ismin tek-
rar kavgasına tanık olduk. 
Aynı yolda yürürken birbirine düşman kesilen bu 
iki ismin karşılıklı sosyal medya paylaşımları ise 
gericiliğin çıkar çatışmalarının adresi olduğunu 
kanıtlar nitelikte. 
2015 yılında cemaat üzerinden başlayan kavgada, 
Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Melih Gök-
çek'in, dönemin Başbakan 
Yardımcısı ve Hükümet 
Sözcüsü Bülent Arınç'ı 
“pararel” ilan etmesi ve gö-
revden alınması gerektiğini 
söylemesi üzerine Bakan-
lar Kurulu toplantısından 
sonra açıklama yapan 
Arınç, "Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Gökçek 
benimle ilgili tweetler 
atmış. Sonunda da 'biz 
seni istemiyoruz artık 
istifa et veya gereğini Başbakan veya Cumhur-

başkanı yapsın' demiş. Öncelikle şunu söyleye-
yim, bu terbiyesizce bir açıklamadır…” diyerek 
Gökçek'in, "belediye başkanlığı adaylığında ve 
seçimlerde oy isterken paralel yapının kucağın-
da oturduğunu" belirtmişti. 
Arınç, ayrıca Gökçek’in cemaat ile ilişkisi-
ne yönelik olarak, "Bu yapıya Ankara'yı parsel 
parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir, zengin iş 
adamlarına okullar yaptırmıştır, imar planlarında 
değişiklikler yaptırmıştır, şunları yaptırmıştır, 

bunları yaptırmıştır. 
30 Mart seçimlerine 
kadar da ağzından 
bu paralel yapıyla 
ilgili bir tek kötü 
cümle çıkmamıştır.” 
İfadelerini kullanmış 
olsa da olay burada 
kapanmış, ne Gök-
çek’in parsel dava-
ları, ne cemaat, ne 
de Arınç’ın ifadeleri 
konusunda bir sonuç 
alınamamıştı. 
Doğru soru

2 Ağustos 2016’da ise sahneye yine aynı ikili 

çıkmıştır. Ancak bu kez 15 Temmuz’da gerçekle-
şen “darbe girişimi” sonrası olmasından kaynaklı 
kavgaya daha iyi çalışılmış!
Gökçek, 15 Temmuz sonrası sosyal medyada, 
“Bütün operasyonların neticesi de Bülent Arınç’ı 
başa getirmekti” ifadelerini kullanarak bir sene 
öncesinde gerçekleşen “cemaat” tartışmasında 
ibreyi Arınç’a döndürme gayreti gösterdi. Arınç 
ise Gökçek için, “Gökçek, Ak Parti kurulduğunda 
Ak Parti’ye karşı parti satın almış, Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve partimize her türlü hakareti reva 
görmüştü. Rica minnetle, kapı kapı dolaşıp yüz 
suyu dökmesiyle Ak Parti’ye girdiğini herkes 
bilir. Cinlerin etkisiyle söylediği sözleri ciddiye 
almak mümkün değil. Gökçek, Ak Parti kurul-
duktan iki sene sonra kimlerin operasyonu ile 
partiye katılmıştır?” dedi.
Bu tabloya bakarak “acaba hangisi cemaatçi” 
sorusunu sormak ise yapılabilecek en büyük 
hata olacaktır. Yıllarca emperyalizmden beslen-
miş, Gülen cemaati ve daha birçok gerici örgüt 
ile kendini büyütmüş, Türkiye’nin en gerici, en 
piyasacı, en işçi-kadın düşmanı…  olarak tarihe 
geçmiş bir partinin, iktidarın kurulmasında bili-
yoruz ki hepsinin imzası var. Ve bu tartışma hiç 
birini “ak”layamayacaktır. 

“Cemaat kavgası” gericiliğin gerçek 
yüzünü gösterirken...

Devlet denetiminden uzak yatılı kurslarda 
küçük çocukların cinsel istismara uğraması 
skandallarına bir yenisi daha eklendi. Maraş’ta 
Hamidiye Yaz Kuran Kursu’nda 27 Tem-
muz Çarşamba günü ailesi tarafın-
dan kursa gönderilen 10 yaşındaki 
B.Z isimli erkek çocuğu, kursun 
sosyal tesislerinde kadrosuz 
olarak çalıştırılan öğretmen 
M.A'nın cinsel istismarına 
uğradı.

B.Z’nin yaşadıklarını 
arkadaşına ve ailesine 
anlatması ile ortaya çıkan 
skandalın ardından kurs 
öğretmeni yakalandı. B.Z’nin 
maruz kaldığı istismar doktor 
raporu ile kanıtlanırken, olayı 
anlattığı arkadaşının da bir haf-
ta önce aynı öğretmen tarafından 
cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 
Ailelerin şikayetçi olmasının ardından 
yakalanan kurs öğretmeni, B.Z. ve arkadaşı dı-
şında 2 çocuğa daha cinsel istismarda bulundu-
ğunu itiraf etti. Toplamda 4 çocuğa kursta cinsel 

istismarda bulunduğu belirlenen M.A tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.

Karaman da ortaya çıkan çocuklara 
dönük cinsel istismar skandalın-

dan sonra olayı münferit ola-
rak değerlendiren iktidar 

ve yandaşları Ensar Vak-
fı'nı aklamak için sıraya 
girmişlerdi. Karaman 
vakasından sonra ise 
yurdun değişik yerle-
rinden benzer haber-
ler gelmeye devam 
etti. Cinsel istismar 
haberlerinin artması 
ile birlikte geçtiğimiz 

günlerde hadım ya-
sası olarak bilinen yasa 

Cinsel Dokunulmazlığa 
Karşı Suçlardan Hükümlü 

Olanlara Uygulanacak Tedavi 
ve Diğer Yükümlülükler Hakkında 

Yönetmelik ile yürürlüğe girdi. Yönet-
melik ile birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı 
işlenen suçlardan hapis cezasına mahkûm olmuş 

kişiler hakkında, hükmün infazı ve denetimli 
serbestlik süreleri içerisinde cinsel dürtünün 
azaltılmasına veya denetimine yönelik tedaviler 
ile cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini 
sağlayan tedaviye tabi tutulmaları”öngörülmek-
tedir. AKP iktidarının ceza anlayışı başka pek 
çok sıkıntılı yanlar barındırmasının yanı sıra 
temel olarak  yeniden suçu işlemeyi önlemeye 
ya da suçu yok etmeye/ azaltmaya yönelik değil, 
toplumu kendi mekanizmalarıyla taahhükkümü 
altına almaya yöneliktir.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ve ce-
maat üzerine yapılan tartışmalarda da benzer bir 
ikiyüzlülüğü görmek mümkün. Yıllardır iktidara 
koltuk değnekliği yapmış olan Fetullah Gülen ve 
yandaşları mahkum edilirken benzer yöntemler-
le örgütlenen tarikat ve cemaatler korunup kol-
lanmaya devam ediyor. Ülke genelinde herhangi 
bir denetime tabi olmaksızın faaliyet gösteren 
sayısız yatılı yurt, kuran kursu ve merdiven altı 
sıbyan mektepleri çocuklarımız için açık tehtid 
oluşturuyor. Bu nedenle özel kurum ve vakıfla-
ra bağlı 'yatılı din eğitimi' yasaklanmalı, bütün 
'yatılı kuran kursaları' kapatılmalıdır. Çocukların 
ailelerinden koparılmasının önüne geçilmelidir.

Yine tarikat kursu yine istismar
Maraş il merkezinde bulunan Hamidiye Yaz Kuran Kursu’nun Sosyal Tesisi’nde sigortasız olarak çalıştırılan 
bir öğretmenin, kursa kayıtlı 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Türkiye’nin gerici ve Ameri-
kancı dönüşümü için alabildi-
ğine olanak sağlanan cemaatin, 
tüm alanlarda önü açan ile 
bugün “terör örgütü” ilan eden-
ler aynı. 



Türkiye’de yaşanan kanlı darbe girişiminden sonra Gülencilere 
karşı yabancı ülkelerde de faaliyetlerinin engellenmesi ve Tür-
kiye’ye iade edilmeleri için çağrılarda bulunan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a bu kampanyasında Avrupa’dan destek 
çıkmadı.

Avusturya’nın resmi bir nota vererek gösterilerde Türkiye bayra-
ğının kullanılmasını yasaklaması ve İsveç’in darbe girişimi nede-
niyle soruşturulanları iade etmeyeceğini açıklamasının yanında 
Erdoğan’a karşı en sert tepki Almanya’dan geldi.

Almanya'nın Köln kentinde "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" 
düzenlenirken mitinge karşı dört ayrı protesto eylemi yapıldı ve 
Erdoğan’ın kitleye telekonferans yöntemiyle seslenmesi ise mah-
keme kararıyla yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminden 
sonra dünyaya karşı güç gösterisi ve “milli birlik” mesajı olarak 
kullanmak istediği Avrupa’daki Türkiyelilere ilişkin planlarının Av-
rupa devletlerinin sert tutumları nedeniyle pek tutmadığı görülü-
yor. Türkiye’de İslamcıların bir kısmı tasfiye edilirken, İslamcı AKP 
iktidarı ise anlaşılan yalnız bırakılıyor.

Erdoğan’ın İslamcılığının sürekli bir suçlama haline getirildiği 
emperyalist merkezlerin darbe girişiminin başladığı anlarda Erdo-
ğan’ı yalnız bıraktıkları ve girişimin başarısız olacağı anlaşıldığında 
ise yarım ağızla verdikleri destek mesajı dikkat çekerken o gece 
Erdoğan’ın Almanya’ya sığınma talebinde bulunduğu ve reddedil-
diği haberleri dahi servis edilmişti.

(ARA BAŞLIK) Miting öncesi karşılıklı açıklamalar
Bu gelişmelerin ardından yapılacağı duyurulan “Darbeye Karşı 

Demokrasi Mitingi” ve bu mitinge karşı protesto eylemleri önce-
sinde tartışmalar yaşandı. Gerilimin tırmanması endişeleri nede-
niyle Alman siyasetçiler birbiri ardına “ölçülülük” mesajları gelmiş-
ti.

Almanya, Erdoğan’ın canlı konuşma yapmasını engellerken, 
polisin kentte yürüyüş yapılmasının önüne geçilmesi başvurusu 
mahkeme tarafından geri çevrilmişti.Mahkeme, Erdoğan’ın canlı 

konuşmasını yasaklayan kararında, “Yabancı hükümet mensupları 
ya da devlet başkanlarının açıklamalarının canlı olarak kitlelere 
aktarımının gösteri ve toplanma özgürlüğünün güvenceleri altında 
bulunmadığını” vurgulamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-WalterSteinmeierise miting 
katılımcılarına ölçülü davranma çağrısı yaparken “Türkiye’nin iç 
politikasında yaşanan gerginliklerin Almanya’ya taşınmasının ve 
farklı siyasi düşüncelere sahip kişilerin sindirilmeye çalışılmasının 
kesinlikle kabul edilemeyeceğini” söylemişti.

Canlı yayına izin verilmemesi üzerine bu kez hükümet temsil-

cilerinin konuşma yapmasının planlandığı açıklanınca iş polisin 
gösterilerin iptal edilebileceğini duyurmasına kadar varmıştı.

Almanya’nın Köln kentinde yapılan “Darbeye Karşı Demokrasi 
Mitingi”, Türkiye devleti tarafından fonlanan Avrupalı Türk De-
mokratlar Birliği (UETD) başta olmak üzere çeşitli gerici ve devlet 
destekli kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı mitingin yapıldığı alanda Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın darbe sonrası politikalarını eleştiren sol 
gruplar ve aşırı sağcı Pro NRW de ayrı ayrı gösteriler düzenleyerek 
"Almanya'da Erdoğan'a itaate hayır" sloganları attı.
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford Jr., Gü-
lencilerin kalkıştığı kanlı darbe girişimi sonrasında Türkiye’yi zi-
yaret etti. ABD’li orgeneral ziyaretinde darbe girişimi ve Fethullah 
Gülen konuşulsa da esas konu Türkiye’deki ABD üsleri oldu. AKP 
hükümetinin kamuoyundaki tüm söylemine karşın ABD’li general 
ülkesine İncirlik ve Diyarbakır üslerinin güvenliği taahhütlerine 
alarak döndü.

Böylece, AKP’nin kamuoyu önündeki söylemi de Hulusi Akar 
için "Eski arkadaşımın iyi olduğundan emin olmak istedim." diyen 
ve "Türk halkının cesaretinden etkilendim" sözleri öne çıkartılan 
ABD’li generalin “denetleme ziyareti” sırasında unutulmuş oldu.

İncirlik’e dokunmama taahhüdü
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un, ziyareti kapsamında 

Başbakan Yıldırım'la görüşmesinde 15 Temmuz'daki menfur terö-
rist darbe girişimini en güçlü şekilde kınadığını, bu ziyareti, ülkesi-
nin Türk hükümeti ve milletiyle dayanışmasını göstermek amacıyla 
gerçekleştirdiğini, ABD'nin Türkiye'deki “demokratik sisteme” des-

teğinin tam olduğunu ve ABD makamlarının, Türk makamlarıyla 
işbirliğinin askeri alanda olduğu gibi diğer tüm alanlarda da devam 
edeceğini ifade ettiği bildirildi.

Ancak esas dikkat çeken ve geçiştirilen kısım ise Dunford’un, 
“IŞİD ile mücadele çerçevesinde, İncirlik, Diyarbakır ve diğer 
tesislere ihtiyacımız olan kullanım iznini aldık” açıklaması oldu. Bu 
arada, Başbakan Binali Yıldırım’ın başta Akıncı Üssü olmak üzere 
darbeye karışan kışlaların kapatılacağını açıklamasına karşın, 15 
Temmuz’da darbeci uçaklara yakıt ikmali yaptığının kesin tespit 
edildiği İncirlik’in kapatılması ise elbette konuşulmadı.

ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford Türkiye'de-
ki temaslarının olumlu geçtiğini ve Türk yetkililerin 15 Temmuz 
darbe girişimiyle ilgili ABD'yi suçlamadıklarını söyledi.Dunford'un 
temaslarında ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Ge-
neral Joseph Votel'in darbe girişimiyle ilgili sözlerinin de gündeme 
gelmediği belirtildi.

Oysa, darbe girişiminin ertesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada "Darbenin arkasında ABD 
var" şeklinde mesajlar paylaşmıştı. Ancak ABD’li generalin ziyareti 
ile AKP’lilerin bu söyleminin yerini “uluslararası taahhütlere bağlı-
lığın” aldığı görüldü.

ABD’li general Meclis ve Başbakanlığı “denetledi”
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ziyareti 

kapsamında, TBMM'ye gelerek, bombaların zarar verdiği yerlerde 
inceleme yaptı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte TBMM'yi 
ziyaret etti. AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Naci Bos-
tancı da heyete eşlik etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Meclis 
Başkanı İsmail Kahraman ile görüşmesinde Fethullah Gülen'in 
iadesine ilişkin Amerikan hukuku ve adaleti içinde konunun ele 
alınacağını ifade etti. Dunford'ın darbe girişimi gecesi Meclis'in 
bombaların altında çalışmasının büyük bir cesaret olduğunu belir-
terek, "Türk halkının cesaretinden etkilendim" dediği öğrenildi.

ABD Genelkurmay Başkanı üsler için geldi

Erdoğan’a Avrupa’dan destek yok

Suriye Arap Ordusu’nun Rusya Hava Kuvvetleri’nin 
desteğiyle 25 Haziran’da başlattığı son büyük Halep 
operasyonunda, cihatçı teröristlerin elindeki ikmal 
yolu olan Kastello Yolu’nun ve Beni Zeyd’in operasyon 
başladıktan yaklaşık bir ay sonra 28 Temmuz’da ele ge-
çirilmesi ile cihatçı teröristlerin elindeki Halep’in doğu 
mahalleleri tamamen kuşatılmıştı.

Bölgenin kurtarılmasıyla birlikte Halep'in kuşatması 
tamamlanırken, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, 
ülkedeki silahlı gruplara silah bırakıp teslim olmaları 
için 3 ay süre verip teslim olanların affedileceğini ilan 
etti. Halep'te 200 bin kadar sivilin bulunması nedeniyle 
sivillerin bölgeden ayrılabilmeleri için insani yardım 
koridorları açılırken pek çok cihatçı terörist teslim 
oldu ve Halep halkı da tahliye edilmeye başlandı.

Cihatçılar kuşatmayı kırmak için saldırdı
Halep'teki cihatçılar ve IŞİD, Doğu Halep'teki kuşat-

mayı kaldırmak için 31 Temmuz’da büyük bir taarruza 
geçti. Cihatçıların tüm askeri imkanlarını kullanarak 
başlattıkları saldırı dalgasında 10 bin kadar teröristin 
yanı sıra 100’e yakın tank, çok sayıda roketatar ve inti-
har eylemcileri kullandığı bildiriliyordu.

Kuşatmayı kırmak için Halep’in güneyinden saldıran 
cihatçılar, başlangıçta, 1070 El Hamdaniye Konutları 
bölgesini ve bazı stratejik tepeleri ele geçirmeyi ba-
şardı. Sonraki aşamalarda El Esad Askeri Akademisi 
gibi bölgelere ve kentin güneyindeki Ramuse semtine 
saldırmaya başladı.

Cihatçılar, 6 aşamalı olduğunu ilan ettikleri saldı-
rı planlarının henüz üçüncü aşamasındayken Suriye 
ordusu ve müttefiklerinin karşı saldırısı neticesinde 
cihatçı gruplar Huveyz ve çevresindeki tepelerden geri 
çekilmek zorunda kalırken 3 Ağustos’ta yeni bir saldırı 
dalgası için hazırlanmak üzere bu saldırı dalgasını dur-
dukları konuşulmaya başlandı.

Saldırıda, cihatçı teröristlerin eline geçen 8 stratejik 
noktanın en az 5’i saldırıların ikinci gününde tekrar 
Suriye’nin kontrolüne geçmişti.

Darbe girişimiyle devre dışı kalan Türkiye ve cihat-
çı çetelerin geleceği

27 Şubat’ta başlayan ateşkes sonrasında ABD ve Rusya 
arasındaki görüşmelerde terörist kabul edilen örgüt-
lere karşı savaş aralıksız olarak sürdürülüyor. Aradan 
geçen sürede PYD öncülüğündeki Suriye Demokratik 

Güçleri’nin Menbiç’i IŞİD’in elinden alması ve Suriye 
Arap Ordusu’nun Palmira’yı geri alması gibi önemli ge-
lişmeler yaşanmıştı.

Son dönemde ise El Kaide’nin Suriye’deki uzantısı 
Nusra Cephesi adını Şam Fetih Cephesi olarak değiştir-
diğini ve El Kaide’den ayrıldığını ilan etmişti.

Halep kuşatması ülkenin en önemli 2. kentinde cihat-
çı teröristlerin tamamen temizlenmesinin yolunu açı-
yor. Cihatçı çetelerin ise ya son bir haftadır denedikleri 
gibi kuşatmayı yarmak ya da 2014’te Humus kentinde 
yapıldığı gibi bir anlaşmayı kabul ederek eninde sonun-
da kenti boşaltmak dışında bir seçeneği bulunmuyor.

Öte yandan, son gelişmelerin yaşanan darbe girişimi 
sonrasında cihatçıların en önemli desteği gördükleri 
Türkiye’nin resmin dışına itildiği bir dönemde yaşan-
dığının da altının çizilmesi gerekiyor. Türkiye, AKP ve 
Recep Tayyip Erdoğan ile giriştiği Suriye macerasında 
cihatçıların elindeki küçük Azez cebinde tutunmaya 
çalışırken Halep’in kaybedilmesi halinde gerçek bir 
yenilgiyle yüzleşmek durumunda kalabilir.

Halep’teki çatışmaların akıbeti Suriye’nin geleceğini 
belirleyecek gibi görünüyor.

Halep’te Suriye’nin kaderi çiziliyor

Darbe girişimi sonrası ABD’ye bağlılık tazelendi
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15 Temmuz’dan bu yana yaşanan gelişmeler oldukça hızlı, 
ilginç ve zaman zaman da şaşırtıcı bir şekilde ilerliyor. 
Ülkemizin bu hali muazzam bir tarih ve siyaset labo-

ratuarı yakıştırmasını fazlasıyla hak ediyor. Kent meydanlarındaki 
sucuk ekmekli demokrasi bekçiciliği, saat ilerledikçe çeşitlenip 
düğünlerden alıştığımız kontrolsüz konvoylara dönüşüyor. Üstelik 
konvoylarda ateş etmek de serbest! Yazılı, görsel ve sanal medya-
nın tamamı baş döndürücü bir hızla üretiyor; makaleler yazılıyor, 
röportajlar yapılıyor, dosyalar oluşturuluyor… Kısa zaman önce 
haklarında olmadık şey yazılan, cezaevlerinde ölmeleri bile sı-
rıtılarak takip edilen paşalar kahraman ilan ediliyor. On yıllardır 
Gülen cemaatiyle ilgili hiçbir şey yazılmamış gibi, sanki bu cema-
at gökten zembille inmiş gibi, örneğin Ahmet Hakan bile “bunlar 
orduda nasıl örgütlenmişler” benzeri soruları pişkince soruyor. 
Cemaat kurbanı askeri okul öğrencilerinin hikayeleri manşetlere 
çıkarılıyor ve ülkenin nasıl bir beladan kurtulduğu vaaz ediliyor. 
Memleketin bekası, devlet adamı sorumluluğu, ayrıştırıcı değil 
de birleştirici yönlerin öne çıkarılması dönemin ruhu olarak tüm 
topluma empoze ediliyor. 

Nitekim, sonuç ortada. AKP’si, CHP’si, MHP’si, HDP’si hep birlikte 
demokrasiye sahip çıkıyor ve ortaya çıkan bu ortamın devamı için 
sorumluluk almaktan çekinmeyeceklerini dillendiriyor. Yılların, 
güya, kavgalıları ülke tarihinde ilk defa aynı alanda beraberce 
miting yapıyor. Peki tuhaf mı? Yıkılmış olan cumhuriyetin tarih-
sel ayrışmaları üzerinden bakarsak, evet tuhaf. Ama ortada ne bu 
cumhuriyet kaldı ne de bu cumhuriyetin ayrışmaları. Ortada olu-
şan bir ikinci cumhuriyet tarihi ve bu cumhuriyetin siyasi partileri 

var; buradan bakarsak AKP ile CHP’nin aynı alanda buluşması ve 
birbirlerine pişkince sırıtarak bayrak sallaması hiç de tuhaf görül-
memeli. 

Tuhaflık ülkemiz solunda her zaman şöyle ya da böyle karşılık 
bulan CHP’ciliğin, bu CHP için bile, tekrar hortlamış olmasında 
aranmalı. CHP’nin çağrısıyla gerçekleştirilen mitinglere katılım 
gösterme, mitinge katılım için çağrı yapma ve mitingi örgütleme 
şeklinde pratiğe geçen bu aranış için CHP’yi suçlayamayız; CHP 
kendi işini yapmaktadır. Olsa olsa CHP'nin (ya da genel olarak 
sosyal demokrasinin) şu dönem yaptığı hamlelerden umut sağ-
maya çalışanlara bu siyasi partinin tarihsel fonksiyonunu ve işçi 
sınıfı mücadelesine verdiği pratik zararları hatırlatabiliriz. Mesela 
Ecevit’in ünlü “Türkiye’ye komünizmin gelmesini ben engelledim” 
açıklamasını. Bunun ardından ekleyeceğimiz ise CHP'nin Taksim 
bildirgesiyle açıkladığı siyasi programın ne ülkedeki laiklik mü-
cadelesine ne de emeğin kurtuluşuna bir katkı sunmayacağı olur. 
CHP'nin Amerikancı, piyasacı ve gerici ikinci cumhuriyetle bir 
sorunu bulunmamaktadır. CHP bu rejimin yerleşme sürecindeki 
aşırılıklarla, toplumu kutuplaştıran politikalarla uğraşmaktadır, 
normalleşme ve konsensüs arayışındadır. 

CHP'yi bu durumuna rağmen şu veya bu gerekçeyle, bilerek ya 
da bilmeyerek, koşullu ya da koşulsuz desteklemenin sol siyaset 
açısından ifadesi en iyisinden reformizm olmaktadır. Türkiyeli 
komünistlerin başka hiçbir umut görmedikleri için CHP'ye sarılan 
örgütsüz ve umutsuz insanları ikna etmeye çalışmak kadar, bu 
örgütsüzlüğü ve umutsuzluğu besleyen örgütlü reformizmle de 
mücadele etmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda:
* Reformizm tarihsel çerçevesini eksik kalmış burjuva devri-

minin tamamlanmasında bulur. Bu talepler için mücadele pratik 
olarak sınıf mücadelelerini tali hale getirmek ve "güncel" görevleri 
öne çıkarmak durumundadır. 

* Bu durum burjuva rejimin yönelimleriyle uyumluluğu içerir ya 
da başka bir deyişle düzen dışı yönelimleri dışlar. 

* Somut durumda, yaklaşık bir yıl gibi bir zaman diliminde, 
HDP'yi desteklemek ve AKP'yi geriletmekten, demokrasi için mey-
danlara Meclis'teki tüm partilerle birlikte çıkmaya gelinebilir.

* Bu tabloda CHP'nin "ne mal olduğunu bilmek" günahları temize 
çıkarmaz. Boğaz köprüsünden atladığında büyük ihtimalle öleceği-
ni bilen kişi köprüden atladığında "ölmemiş" sayılmayacaktır. 

* Türkiye'de reformist siyasetin en büyük dayanaklarından biri, 
düzen dışı solun niceliksel anlamda bir eşiği aşamıyor oluşudur. 

* Buna karşı çözüm bağımsız sosyalist hattı güçlendirecek sabırlı 
ve derinlikli bir çalışma yürütmek olmalıyken, zaten kitlesi olan si-
yasi yapılara müdahale etmeye çalışmak tercih edilmektedir. Öyle 
ya, örneğin CHP içerisinde binlerce solcu, laik, yurtsever, cumhu-
riyetçi insan vardır!

* Ülkemiz siyasi tarihi buna benzer düşüncelerle harekete geç-
miş ve hüsrana uğramış çok sayıda örnekle doludur. Bugün durum 
farklı değildir, yarın da olmayacaktır. 

* Kuramsal açıdan düzen dışı olamayan bir düşüncenin pratik 
olarak devrimci bir tavır alması da mümkün değildir. 

* Ülkemizin aydınlık insanlarının çıkışsızlığı ancak güçlü bir sınıf 
partisinin varlığıyla aşılır. Görev budur.

CHP'cilik ya da, sola mahalle baskısı

Amerikancı cemaat darbesinin siyasi sonuçları üzerine ciddi 
bir değerlendirme yapılmalı, bu sürecin olası sonuçları üzerine 
mutlaka kafa yorulmalıdır. Ancak bu değerlendirme sürecinin hak-
kıyla yerine getirilmesi için suların biraz durulmasında fayda var. 
Alelacele yapılacak değerlendirmelerin siyaseten yanlış noktalara 
sürüklemesi işten bile değil. Öncelikle bu değerlendirme sürecinin 
ilk sırasına Amerikancı cemaat darbesinin karşısında tereddütsüz 
yer alınması gerektiğini yazmalıyız. Ancak darbe karşıtlığı üze-
rinden AKP rejiminin meşrulaştırılmasına ve AKP’nin aklanmasına 
yol açacak adımlardan ise uzak durmak devrimci siyasetin önemli 
turnusol kağıdı olarak görülmelidir. 

AKP eliyle kurulan gerici rejimin ittifak yaptığı aktörler tam ola-
rak ortaya konulmalıdır. Emperyalist merkezlere dayanan bir proje 
olarak, liberalizm destekli AKP-Cemaat ortak yapımı bir karşı dev-
rim süreci ya da başka deyişle yeni bir gerici rejim ile karşı karşıya 
kaldığımız herkesin ortak olduğu bir nokta. Bu rejimin iktidarı 
olmak için ve emperyalist merkezlerin çıkarları doğrultusunda 
girişilen Cemaat Darbesi, bugün ülkemizde büyük bir kırılmayı da 
gündeme getirecektir. Ancak öncelikle bu ortaklığa işaret edil-
meli, Cemaat’in bizzat emperyalizm ve AKP tarafından bugünlere 
getirildiği, darbe ile sonuçlanan bu sürece gelinmesinde AKP’nin 
verdiği desteğin ve işbirliğinin de görülmesi gerektiği mutlaka 
ortaya konulmalıdır. Bu gerçek her fırsatta dile getirilmelidir.

Bunun yanı sıra bu darbe girişimi sonrası ortaya çıkan tablo net 
olarak okunmalıdır. Hem Cemaat Darbesi’nin yaptıkları ortadadır 
hem de  AKP destekçisi gerici paramiliter unsurların yaptıkları… 

AKP iktidarı sürmektedir. Erdoğan bir demokrasi kahramanı 
haline getirilmiş, AKP demokrat bir parti gibi sunulmuş, kısacası 
kendisini aklayacağı bir pozisyona ulaşmıştır. Ancak darbe girişimi 
kadar dünden bugüne AKP’nin temel nitelikleri de aynı şekilde de-
ğerlendirilmelidir. Kaldı ki, AKP’nin temel niteliklerinde herhangi 
bir değişiklik yoktur.

AKP demokrasi kavramına sarılarak kendi iktidarını korumak 
derdindedir. Bugün AKP iktidarı, aynı zamanda, mevcut gerici 
düzenin sürmesinden başka bir anlama gelmemektedir. CHP ve 
MHP’nin darbe karşıtı tutumu anti-emperyalist ve gericilik karşıtı 
bir tutum değildir, söz konusu düzen olduğunda düzenin bekası 
üzerine kurulan bir refleksten ötesi hiç değildir. 

Düzen partilerinden başka ne beklenebilir ki? 
Darbe gerçeği, burjuva düzenin bütün unsurlarına büyük korku 

salmıştır. Geçmiş kavgalar unutulmuş, AKP, CHP ve MHP bu lanet 
düzenin, burjuva diktatörlüğünün bekası için yan yana gelmekten 
çekinmemişlerdir. Tam da bu yüzden darbe-demokrasi üzerine 
bir karşıtlık oluşturmuşlardır. Kimse darbe-emperyalizm-gerici-
lik denklemi üzerine ortaya konacak bir fikri zemini sunmak bile 
istememiştir. Çünkü bunlar düzen partileridir.

24 Temmuz’da  CHP tarafından düzenlenen mitinge bu açıdan 
farklı anlamlar asla yüklenmemelidir. Bu miting, AKP’nin iktidarda 
kalma politikasıyla çelişmediği gibi yıkılan burjuva devlet aygıtının 
ve gerici sermaye düzeninin paralize olan yapısını onarmak ve 
“normalleşme” için yapılmıştır. Ne AKP karşıtlığı, ne şeriat kar-
şıtlığı, ne de emperyalizm karşıtlığı bu mitingin merkezi konusu 
olmamıştır. Bu mitingin yapılmasının temel sebebi son kertede 
“darbeye hayır” demek ve önümüzdeki dönem, büyük sarsın-
tı geçiren, “düzenin” yeniden yapılanmasında CHP’nin yerinin 
yapılmasıdır. Mitinge farklı saiklerle katılan kitlelerin talepleri ile 
mitingin asıl hedefi arasında ciddi bir açı vardır ve ülkemizin ilerici 
yürüyüşünde bu açının not edilmesi önemlidir. Tam da bu yüzden, 
Amerikancı darbe girişiminden ve AKP’nin iktidarını koruyarak bu 

şoklardan çıkmasından dolayı umutsuzluk üretmek doğru olma-
yacaktır. Tersine ülkemiz bu karanlıktan çıkılmasını sağlayabile-
cek toplumsal dinamiklere fazlasıyla sahip olduğunu bir kez daha 
göstermiştir. 

Bu miting düzen karşıtı değildir. Kaç AKP’linin katıldığından 
daha önemlisi, bugün AKP’nin yaptığı mitinglerin yanına CHP 
tarafından düzenlenen aynı siyasi role sahip bir kitle gösterisinin 
eklenmesidir. Bu miting CHP’ye alan açtığı gibi, AKP’nin siyasal 
projeksiyonuna ve ihtiyaçlarına tam oturan bir ihtiyaca da karşılık 
gelmiştir. Hem AKP hem de CHP iki düzen partisi olarak rollerini 
oynamışlardır. Mitinge bundan daha öte bir anlam yüklenmesi 
büyük yanlıştır.

AKP’li bakanların mitinge katılacaklarının açıklaması, AKP be-
lediye başkanlarının mitinge katılması, AKP’li belediye tarafından 
ücretsiz ulaşım sağlanması, OHAL koşullarında Taksim gibi yasaklı 
bir alanda CHP’ye resmi miting yaptırılması; AKP’nin bu mitinge 
yaklaşımını gösteren küçük noktalar olarak not edilmelidir. 

Siyaseten bu miting AKP’nin kolundan tutmak anlamına da 
gelmiştir. Ancak bundan çok daha önemlisi, mitingin sermaye 
düzeninin yeniden yapılanmasında göreceği roldür. Yakında bunu 
göreceğiz. 

Bu miting, CHP’ye alan açtığı gibi AKP’ye nefestir. Ne yazık ki, 
Türkiye’de bazı sol hareketler, siyasal bir yaklaşım geliştirmek 
yerine sokaklardaki AKP gericiliğinin baskısı üzerinden yaşadığı sı-
kışmayı aşmak istemiş ya da kendisini ancak bu şekilde rahatlata-
bileceğini düşünmüştür. Psikolojik basıncın yarattığı tepki yerine 
siyasal bir tepkinin örgütlenmesi gerekir ki bunun için en başta 
CHP tarafından açıklanan “manifesto”nun içeriği tartışma konusu 
yapılmalıdır. Bu metin açık ki düzenin yeniden yapılanmasına katkı 
sunan bir metinden daha öte bir içeriğe sahip değildir.

Ne yazık ki sosyalist hareket bu tartışmayı da yapmamaktadır. 
Dün CHP mitingine katılmanın başka anlamlar yüklenerek savu-
nulması önemli bir sorundur, ancak bundan daha önemlisi, kürsü-
den seslenen CHP yönetiminin yarın sermaye düzenine yapacağı 
katkı daha fazla dert edilmelidir. O yüzden mitinge katılıma en-
dekslenen bir tartışma değil, darbe girişimi sonrası sermaye düze-
ninin nereye evrileceği ve CHP’nin bu  konudaki rolü üzerine kafa 

yorulmalı, şimdiden bu role katkı yapacak her türlü siyasi duruş-
tan uzak durulmalıdır. Dün demokrasi cephesi diye HDP ile davra-
nanların, bugün CHP’nin peşinden gitmesi ise oportünist siyasetin 
omurgasının olmadığını bir kez daha göstermiştir. Dün HDP için 
çalışanların, bugün HDP’nin benzer içerikli mitingine katılmaması 
ise ironiktir. Siyaseten neresi “hareket yaratıyorsa” oraya kayan bir 
siyaset tarzı yerine sosyalist hareketin kendisini bir aktör olarak 
devreye sokacağı perspektif arayışı bizim asıl gündemimizdir. 

“Meydanları şeriatçılara bırakmadık” boş laftır. Mesele tek başına 
sokaklarda gericilerin bulunması değil, iktidarda gericiliğin bu-
lunmasıdır. Bu şekilde gericiliğin geriletildiğini düşünmek tam 
bir hayaldir çünkü gerici rejimin varlığını koruyacağı, AKP’nin de 
gücünü artırarak bu süreçten çıkabilme olasılığı kimse için sürpriz 
olmamalıdır. İşte bu yüzden CHP tarafından gerçekleştirilen mi-
tinge katılan kitlelerin laiklik hassasiyeti ile bu darbe girişiminden 
sonra düzenin yeniden tesisi arasında gereken uyum bu mitingle 
sağlanmaya çalışılmıştır. 

Kaç aydır düzen güçlerinin kendi iç mücadelesinin nereye vara-
cağını yazıp durduk. Bütün gelişmeler bir kez daha düzenin yer-
leşme ve mutabakat arayışına denk gelen bir olasılığı barındırdığı-
nı ifade etmek gerekir. İslamcı faşist diktatörlük gibi propaganda 
değeri dışında bilimsel olarak beslenmeyen tezlerin de akıbetini 
yakında görmüş olacağız. Ne yazık ki Türkiye sosyalist hareketinin 
bir kısmı düzen siyasetinin savurduğu rüzgarlarla bir o yana bir bu 
yana sallanmaktan kurtulamıyor. 

Düzenin meşrulaştırılmasına ya da yeniden kurulmasına devrim-
cilerin katkısı olamaz. İkinci Cumhuriyet rejiminin eksen değişti-
receğini düşünenler yanılacaktır. Düzenin restorasyonu ile eksen 
değişimi arasında büyük fark olduğu sanırız herkes için açıktır.

Türkiye devrimci hareketi, düzen karşıtıdır. Bu karşıtlığın yitiril-
diği her dönemde düzen içi bir çizgiye çekilip “demokrat olmak” 
gibi bir kimlikten öteye geçilemiyor. Türkiye devrimci ve sosya-
list hareketi kendi yolunu açmak zorundadır. Bunun için düzen 
siyasetine mahkum olmadan yeni bir yolun açılması artık zorunlu-
luktur. Bugün devrimci bir odağın yaratılması ve bağımsız sosyalist 
bir seçeneğin ortaya çıkartılması ülkemiz emekçilerinin kurtuluşu 
açısından önemli bir ihtiyaç olarak görülmelidir.

Düzen siyasetine mahkum olmamak için
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15 Temmuz “darbe girişimi” ülke açısından pek çok kı-
rılmayı da beraberinde getirdi. AKP ile Fethullahçılar 
arasında 2013’den beri süregiden çatışma darbe girişimi 

ile birlikte kanlı bir hale gelmiş, ardından AKP’nin adımı ile devlet 
içi tasfiyeler başlamıştı. Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz’un 
ardından devlet içinde 60 bine yakın kişinin açığa alındığını ifade 
ederken, bunların önemli bir çoğunluğu askeriye-polis-yargı için-
de gerçekleşti.

Opererasyonlar akademiye de ulaşırken, 15 Temmuz’un ardından 
toplanan YÖK tüm üniversite dekanlarının görevlerinden el çek-
meleri kararını aldı. Ayrıca Fethullahçılar’a ait olduğu düşünülen 15 
üniversite de kapatılırken, bu üniversitelerin bütün malvarlıkları 
kamulaştırıldı. YÖK toplantısının ardından 1579 dekan görevlerin-
den istifa ederken, yapılan operasyonlarda dört üniversite rektö-
rü de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yıldız Teknik 
Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi rektörleri de bulunuyordu.

Üniversitenin içi boşaltılırken Fethullahçılar
Gözaltılar 20 Temmuz’dan itibaren hızlanırken, ikinci dalga 

ile birlikte başka rektörler de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
isimler arasında Dicle Üniversitesi rektörü Ayşegül Jale Saraç 
dikkat çekerken, Saraç  bir süre önce AKP tarafından “ilk türbanlı 
rektör” olarak tanıtılıyordu. Gözaltına alınan rektörlerin önemli 
bir çoğunluğu üniversitede ilerici öğrencilere ve akademisyenlere 
dönük baskılarıyla tanınırken, özellikle Dicle Üniversitesi’ndeki 
Fethullahçı hakimiyeti ayyuka çıkmış oldu.

Dicle Üniversitesi’nde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı Profesörü Ahmet Yalınkaya’nın açıklamaları geçmiş 
dönemde Fethullahçılar’ın ne tür bir hakimiyet kurduğunu gös-
terir nitelikte. Yalınkaya yaptığı açıklamada beş yıl fazladan kadro 

beklediğini, tam 2,5 yıl boyunca rektörden randevu alamadığını 
ve üniversitedeki profesörlük kadrolarını “cemaatin” belirlediğini 
ifade etti. 

AKP krizi fırsata çeviriyor
Ardı ardına atılan adımlarla üniversitede Fethullahçıların haki-

miyeti kırılırken, AKP’li durumu fırsata çeviriyor. Pekçok ilerici, 
solcu akademisyen de görevden alınırken, en dikkat çekici olanı 
Tunceli Üniversite’sindeki “tasfiye” oldu. Üniversitede görev yapan 
ve Marksist görüşleriyle bilinen Doç.Dr.Candan Badem OHAL 
kapsamında tanınan hükümlerle rektörlük tarafından görevinden 
alınırken, Badem’in uzun yıllardır gericiliğe karşı mücadele verdiği 
biliniyor. 

Krizi fırsata çevirmek için uğraşan AKP, YÖK’de de yeni bir 
yapılanmaya giderken, rektörlük seçimlerini de bu amaçlar doğ-
rultusunda kullanmaya başladı. ODTÜ’deki seçimlerde ikinci çıkan 
adayı atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin atacağı adımlara 
işaret ediyor. İTÜ,ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversitelerde rektörlük 
seçimleri darbe girişimi öncesinde yapılmaya başlanırken, bu üni-
versitelerde AKP doğrudan kendine bağlı akademisyenleri rektör-
lük görevine atayacağı konuşuluyor.

Buna karşı oluşan tepki üniversitelerde geçmiş dönemde AKP ve 
cemaat ile işbirliği yapmaktan çekinmeyen liberal akademisyenler 
tarafından temsil edilmeye çalışılırken, liberal akademisyenlerin 
etkilerinin dar bir akademik çevre ile sınırlı kalması dikkat çeki-
yor. Öte yandan, bu çevrelerin önümüzdeki dönem akademideki 
“ayrım noktalarını” oluşturup oluşturmayacağı soru işareti olarak 
duruyor. 

Geçmiş dönemin suçları hala duruyor
Tüm bunlara karşın 2007’den itibaren işleyen süreçte AKP’nin 

akademiyi tasfiyeye ve üniversiteleri gerici bir atmosferle kuşat-
ması damga vurdu. Bütün bu süreçlerde AKP ve Fethullahçılar kol 
kola yol alırken, akademide Fethullahçılar üzerinden akıl almaz bir 
karalama kampanyası yürütüldü. Özellikle Van Yüzüncü Yıl üni-
versitesinde yaşanan “yolsuzluk” operasyonları akıllarda kalırken, 
çeşitli üniversite rektörleri de Ergenekon operasyonları sırasında 
üniversiteden tasfiye edilmişti.

Bütün bu operasyonlarda YÖK-Yargı-Ordu üçlüsünün devlet 
içi mekanizmalar olarak AKP’nin karşı devrimci dalgasına ayak 
direyen unsurlar tasfiye edilirken, yerlerine yerleştirilen Fethul-
lahçılar akademi içinde muazzam bir biçimde kadrolaşmıştı. Özel 
üniversitelerin yaygınlaşması ile akademik alanda belirleyici unsur 
haline dönüşen Fethullahçılar’ın tasfiyesi 2014 yılından itibaren 
başlarken, AKP geçmiş dönemin suçlarının tamamını bu kesimin 
üzerine yıktı.

Öte yandan tüm suçlar sonuçlarıyla beraber ortada dururken, 
darbe girişimi ardından üniversitenin kuşatılması tüm hızıyla de-
vam ediyor. Üniversiteye dönük müdahaleler 14 yıllık AKP iktidarı 
süresinde hiç bitmezken, tüm bu süreçlerden akademi zarar ala-
rak çıktı. Üniversiteleri oluşturan yönetsel mekanizmalar param-
parça olurken, akademik kadrolar ise talan edildi.

Darbe girişiminin ardından AKP’nin üniversite ile hesaplaşması 
devam ederken, geriye akademi içinden herhangi bir direnç unsu-
runun kalmaması üniversite açısından tek çıkış noktasının ilerici 
öğrencilerin üstüne kalmış olduğunu gösteriyor. Darbe girişimi Si-
yasal İslamcılık’ın Türkiye için ne denli büyük istikrarsızlık kaynağı 
oluduğunu gösterirken, tüm bu olanlardan çıkış noktasını ise gene 
aydınlanma mücadelesi oluştuyor. 

Darbe sonrası görüntü
Üniversite “gerici” kuşatma altında

15 Temmuz darbe girişimi ardından AKP adım adım tasfiyelerini hızlandırırken, bu tasfiyelerin kapsamı yalnız Fethullahçılar’la sınırlı kalmadı. Pek 
çok üniversitede ilerici ve yurtsever akademisyenler de soruşturma kapsamında açığa alındı.

İBB’nin kararı ile Şehir Tiyatroları’ndan uzaklaştırılan 
oyuncu Sevinç Erbulak, “En kısa sürede bu yanlışın 
düzeltilmesini diliyorum. Sanat korkakların işi değildir” 
dedi. Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açık-
lama yapan Sevinç Erbulak görevden alınmasına dair, 
“Bizim adımız eski Yunan’dan beri ‘oyuncu’. Bildiğimiz, 
yaptığımız tek iş bu, oyunculuk. Ve benim ustalarım-
dan öğrendiğim bir şey var, gerçek her zaman 
bir tanedir ve bir gün mutlaka ortaya 
çıkar” ifadesini kullandı.

Erbulak’ın mesajında şu 
ifadelere yer verdi;Ne yaza-
cağımı bilemiyorum.Hiç 
anlamadığım bir süreçten 
geçiyorum.Sahne üzerin-
de, birlikte dünyanın en 
güzel mesleğini pay-
laşmaktan her zaman 
gurur duyduğum altı 
meslektaşımla beraber, 
çeyrek asırdır emek 
verdiğim tiyatromdan 
uzaklaştırıldım. Açığa 
alındık.Yazıp yazmamayı 
çok düşündüm ama aldı-
ğım bunca destek mesajı ve 
güzel dileğe kayıtsız kalama-
yacağımı anladım.Bizim adımız 
eski Yunan’dan beri ‘oyuncu’. Bil-
diğimiz, yaptığımız tek iş bu, oyun-
culuk.Ve benim ustalarımdan öğrendiğim 
bir şey var, gerçek her zaman bir tanedir ve bir 
gün mutlaka ortaya çıkar.Yeniden sahnede olacağımız, 
işimizi yapacağımız günler mutlaka gelecek. En kısa 
sürede bu yanlışın düzeltilmesini diliyorum.“Hayat 
muhteşem olmadığı için sanat var”.Ve sanat, korkak-
ların işi değildir.Ömrünüz yettikçe, korktuğunuz şeye 
dönüşmeyin.İyi ki varsınız.”

“Ne darbe ne OHAL”
Darbe girişimi bahanesi ile sahnelerde başlatılan cadı 

avına bir tepki de, sanat örgütlerinden geldi. İmzacıları 
arasında SİYAD, SİNE-SEN gibi dernek ve sendikaların 
bulunduğu “Ne Darbe Ne Ohal” başlıklı açıklamada şu 
ifadelere yer verildi; “15 Temmuz darbe girişimi, halkın 
da desteğiyle geri püskürtülmüş, başarısız olmuştur. 

Mecliste olsun olmasın bütün siyasi partiler, sendika-
lar, odalar, sivil toplum kuruluşları fiilen demokrasiden 
yana tavrını koymuş, darbecilere karşı çıkmıştır.Elbet-
teki darbe girişiminde bulunan herkes yargı karşısına 
çıkarılmalı ve yasaların öngördüğü biçimde cezalan-
dırılmalıdır. Ancak, bu durumu fırsat bilen iktidar, 
muhalif gördüğü herkesi tasfiye etmek için adımlar 

atmakta, darbenin savuşturulmasını politik güce 
dönüştürmektedir.

Darbe bastırılmış, ama OHAL ile fiilen 
“darbe hukuku”nun hüküm sürdü-

ğü bir döneme girilmiştir. Kanun 
Hükmünde Kararname ile yöne-

tilen ülkede, hayatına demok-
rasiden yana yön vermiş nice 
insan işinden edilmekte, 
hakkında soruşturma açıl-
makta, meslekten men ce-
zasına maruz kalmaktadır. 
Valiliklerin “gizli” yazıyla 
“muhbir” arayışına çıktıkla-
rı, basında yer almaktadır.

Başlayan “cadı avı”ndan, 
darbe ya da FETÖ ile hiçbir 

ilişkisi olmayan aydınlar, ga-
zeteciler, sanatçılar, yazarlar, 

şairler, tiyatrocular da nasibini 
almaktadır. Bu hukuk dışı ve kural-

sız savrulmanın son halkası, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrola-

rı’nda 6 kadrolu sanatçı ile bir memur açığa 
alınmış, 20 hizmet alımı sanatçının ilişiği kesilmiştir. 
Hukuksuzluk karşısında meslektaşlarımızla sonuna 
kadar dayanışma içinde olacağımızı belirtmek isteriz. 
Darbeye karşı olduğumuz kadar sıkıyönetim koşulları-
na ve OHAL’e de karşıyız. OHAL bir an önce kaldırılma-
lı, örgütlenme ve inanç özgürlüğü başta olmak üzere, 
uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, demokratik 
adımlar atılmalıdır. Yargının bağımsızlığını ve halk 
egemenliğini güvence altına alan laik anayasal düzen 
süratle kurulmalı; haksız yere tutuklanan, soruşturma-
ya maruz kalan ve işinden olan herkesin hakları iade 
edilmelidir.Çözüm demokrasi, bağımsız yargı, insan 
hakları, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir 
Türkiye’de birlikte yaşamaktır.”

Tiyatro sahnelerinde cadı avı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL ilanı ile çıkarılan 667 No’lu Kanun Hük-
münde Kararname kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro-
su’nda 7 oyuncu görevden uzaklaştırıldı.

Marksist tarihçi Candan Badem: 
IŞİD’cilere takılmayan ters 
kelepçe bana takıldı

Üniversitedeki odasında Fethullah 
Gülen’in kitabı bulunduğu için gözaltına 
alınan Marksist ve ateist tarihçi ve aka-
demisyen Badem, serbest bırakılmasının 
ardından “Ateizme hamdolsun, IŞİD üye-
lerine takılmamış olan ters kelepçe bana 
takıldı” ifadelerini kullandı.

Tunceli Üniversitesi’ndeki odasında 
polis tarafından yapılan aramada Fethullah 
Gülen’in kitabı bulunduğu gerekçesiyle 
gözaltına alınan, Marksist, ateist kimliğiyle 
bilinen Doç. Dr. Candan Badem, dün adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Ateizme hamdolsun, IŞİD üyelerine ta-
kılmamış olan ters kelepçe bana takıldı’

Serbest bırakılmasının ardından Twitter 
üzerinden açıklamalarda bulunan Badem 
şunları söyledi:

“Bana isnat edilen suç FETÖ üyesi olmak 

ve darbeye teşebbüs! Delil ise üniversite-
deki odamda bulunan bir adet Fethullah 
Gülen kitabı. İnanılmaz ama gerçek bu. 
İroni şurada ki delil olan FG kitabı Asrın 
Getirdiği Tereddütler-4 benim yine burada 
FG aleyhinde alıntı yaparak kullandığım 
kitap. Üniversite odam, evim arandı, cep 
telefonum alındı. Bir gün gözaltıdan sonra 
adli kontrol şartıyla ve yurtdışı yasağıyla 
serbest bırakıldım. Adımı FETÖ soruş-
turmasına karıştıranların niyeti soruştur-
malara gölge düşürmek olabilir. Başka bir 
rasyonel açıklama bulamıyorum. Ateizme 
hamdolsun, IŞİD üyelerine takılmamış olan 
ters kelepçe bana takıldı. Hayatımda ilk kez 
ateist ve Marksist olmak biraz işe yaradı. 
Kaderde bu da varmış. Evde bol miktarda 
Marx, Engels, Lenin, Stalin kitabı var. Fakat 
bana kefil olamadılar.”



08 Sınıf Tavrı

OHAL uygulamaları tartışmaya neden olurken, AKP darbe ile 
yaşadığı krizi fırsata çevirme yönünde hamleler yapıyor. Bozulan 
ekonomik göstergeler ve uluslararası sermayenin endişelerini 
gidermek için açıklamalarda bulunan hükümet yetkilileri, “nor-
mal işleyişin devam edeceği” konusunda ısrarcı. Bu doğrultuda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile yapılan toplantıda “piyasa 
uygulamalarına aynen devam” mesajı verildi.

Yeni fonların kaynağı işçinin cebi
Bununla beraber OHAL uygulamaları işçi haklarını konusundaki 

keyfiyeti arttıracak. İlk olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın ekono-
mi kanallarına yaptığı açıklamada ekonomide “olağanüstü” bazı 
uygulamalara başvurulacağı ifade edilirken, bir varlık yönetim fonu 
kurulacağı ifade edildi. Merkez Bankası’nın da desteklediği bu pro-
je ile devletin tasarrufları bir fonda toplanarak uluslararası finans 
piyasalarına ait yatırım araçlarına yönlendirilecek. Bu uygulamaya 
çoğunlukla hammade zengini ve bütçe fazlası veren Norveç,Çin ve 
Rusya gibi ülkeler başvururken, Türkiye’nin bütçe açıkları dolayı-
sıyla bu fon diğer bütçe dışı fonlardan sağlanacak.

Ekonomist Sait Çakır bu duruma dikkat çekerken, bütçe dışı fon 
olarak ilk akla gelenin İşsizlik Fonu olduğunu ifade ediyor. İşsizlik 
fonu işçilerin maaşlarından kesilen bir miktarla oluşturulurken, 
son 15 yılda bu fonda 129 milyar TL birikmiş durumda. İşsizler bu 
fonun yalnızca 10 milyar TL’sini kullanırken, fonun geriye kalan 
kısımları başka amaçlarla kullanılır halde. AKP böylece OHAL uy-
gulamaları ile yeni bir fon kurmak için adım atarken, bu fonu gene 
işçinin cebinden sağlayacak.

OHAL sendikaların faaliyetlerini kısıtlayabilir
Bununla birlikte OHAL başka uygulamalarıyla da işçi haklarına 

kısıtlama getirdi. OHAL kararı “darbe girişimi” nedeniyle alındığı 
için OHAL ve Kanun Hükmündeki Kararnameler (KHK) işçi-işve-
ren ilişkilerine yeni bir uygulama getiremiyor. Öte yandan kanun-
ların sınırlandırmasını aldırmayan AKP bu noktayı önemsemezken, 
OHAL uygulamaları sendikal faaliyetlerin Valilik tarafından daha 
da sıkı hale getirilecek bir biçimde sınırlandırılmasını içeriyor.

OHAL ile birlikte “milli güvenliği tehdit edici” görülecek grevler 
de Valilik tarafından yasaklanabilecek. Geçtiğimiz yıl AKP bu mad-

deye başvurarak normal zamanda Birleşik Metal ve Kristal İş grev-
lerini yasaklarken, önümüzdeki dönemde bu yetkiyi Valilikler’e 
bırakarak kolaylaştırıyor.Öte yandan sadece sendikal haklar OHAL 
kapsamından etkilenmiyor. Kapatılan kurumların işçi alacakları 
da ortada bırakılırken, yapılan düzenleme ile işçi alacakları gene 
kapatılan kurumlara havale ediliyor. 

Görevden alınmaların olduğu kurumlarda sendikalı işçi avı
Darbenin ardından Fethullahçı sermayenin tasfiyesine dönük 

adımlar atılırken, bu adımlardan sermayeden çok işçiler etkilenir 
hale gelmiş durumda. Bu adımların başında yer alan ve özelleştir-
me sonucu uluslararası sermaye ile Fethullahçılar’a peşkeş çekilen 
PETKİM’de darbe sonrası 150 işçi işten çıkartıldı. İşçilerin önemli 
bir çoğunluğu “muhalif ve solcu” kimlikleriyle bilinirken, taşeron-
ların da bu süreçten yararlandığı ve temizlik yaptığı konuşuluyor.

Olağanüstü koşullardan yararlanmaya çalışan AKP, işçilerin 
haklarına göz dikerken, bu durumdan işçi sınıfına da mücadele 
dışında bir seçenek kalmıyor.

Danıştay, Eğitim-iş’in açtığı davada, öğret-
men atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde 
iki maddeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı 
verdi.

Yürütmeyi durdurma kararı verilen mad-
delerden birisi “Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihine sınav konuları arasında yer verilme-
mesi”, diğeri ise “fen liseleri ve sosyal bilimler 
liselerine yapılacak atamalarda sadece hizmet 
puanının esas alınması”na yönelik maddesi.

Danıştay, fen ve sosyal bilimler liselerine 
sadece hizmet puanıyla atama yapılmasında 
kamu yararı olmadığına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, rotasyon ve tüm öğret-

menlerin müdürler tarafından değerlendiril-
mesini öngören maddelerin ise yürütmesini 
durdurmasına gerek olmadığına hükmetti.

Eğitim-iş Genel Başkanı Veli Demir kararla-
ra ilişkin yaptığı açıklamada ise “Sonuç olarak 
söz konusu karar, Milli Eğitim Sisteminin 
temelinin Atatürk ilke ve İnkılapları olduğunu 
bir kez daha hatırlatması ve sistemin kari-
yer ve liyakat ilkeleri temelinde yürütülmesi 
gerekliliğini vurgulaması bakımından sevin-
diricidir. Bakanlığın tüm uygulamalarında 
mahkeme kararlarında ifade edilen bu husus-
ları dikkate almasını bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Danıştay’dan flaş ‘atama’ iptaliSözleşmeli öğretmenlerin nasıl alı-
nacağı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir gazetecinin, 
“darbe girişimi kapsamında lisansı iptal edilen ve 
açığa alınan öğretmenlerin yerine bu yıl atama yapı-
lıp yapılmayacağını” sorması üzerine Yılmaz, sözleş-
meli ve mülakata bağlı öğretmen alımı yapılacağını 
belirtmişti.

MEB’e 20 binin üzerinde sözleşmeli öğretmenin 
nasıl alınacağı Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 
Yönetmelik ile belli oldu.

Sözleşmeli kölelik düzenini öğretmenlere getiren 
Yönetmelik’e göre,  sözlü mülakatla belirlenen aday-
lar ile 4 yılı aşmamak üzere yıllık sözleşme yapılacak. 
İstenmeyenlerin sözleşmesi feshedilebilecek, sözleş-
meli öğretmenlerin yıllık izni olmayacak. Ancak 4 
yılın ardından başarılı görülenler kadroya alınacak.

Sözlü sınavla öğretmenler alınacak
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav komisyonu 

oluşturulacak. Gerek görülmesi halinde aynı usulle 
birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilecek.   
Sözlü sınav konularının ağırlıkları; “Bir konuyu kav-
rayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 
% 25, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti 
% 25, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı %25, 
topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nite-
likleri  %25” şeklinde olacak.

Sınava, KPSS sonucunda her alan için oluşan puan 
sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak 
üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının 3 
katı aday çağırılacak. Son sıradaki adayla aynı puana 
sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak. Söz-
leşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü 
sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav 
komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlen-
dirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar 
başarılı sayılacak ve sözleşmeli öğretmenliğe atan-
mak üzere tercih yapma hakkına sahip olacak. Sözlü 
sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takiben 
duyuruda belirtilen süre içinde sınava girilen sınav 
merkezinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne 
itiraz edilebilecek. Bu itirazlar, sözlü sınav komisyo-
nunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanacak. 
İtiraz sonuçları, ilgili il milli eğitim müdürlüklerince 
itiraz sahiplerine duyurulacak.

Atamalar Şubat döneminde yapılacak
Başvuruda bulunmak için KPSS´den, atanacakları 

alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan 
almış olma şartı ile devlet memurluğundan veya 
öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir 
ceza alınmamış olması gerekiyor. Sözleşmeli öğ-
retmenlik pozisyonlarına şubat döneminde atama 
yapılacak. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde, 

pozisyon imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dö-
nem dışında da atama yapılabilecek. Yönetmelikte 
öngörülen şartları taşıyanlar, Bakanlığın duyurusun-
da belirtilen süre içinde sözleşmeli öğretmen olarak 
atanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Öğrenim-
leri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan 
yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

4 yıl adaylık süreci olacak, görev değişikliği kabul 
etmeyenlerin görevi sona erecek

Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, ilgili hü-
kümler doğrultusunda adaylık eğitimine tabi tu-
tulacak. Eğitim kurumu veya bölümün kapanması, 
program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe ata-
nacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin 
kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi 
nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde, ön-
celikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğret-
men olarak değerlendirilecek.

İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğ-
retmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak 
suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre, il 
içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valilik-
lerce atanacak. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme-
leri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olma-
ması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması 
öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri 
halinde sona erecek.

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 4 
yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecin-
de başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları 
eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanacak. 
Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 
2 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık 
hükümleri uygulanmayacak. Sözleşmeli öğretmen 
olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların 
sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Sözleşmeli 
öğretmenler, bir ay önceden yazılı ihbarla sözleşme-
yi tek taraflı feshedebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlere yıllık izin verilmeyecek
Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşme-

si feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu 
saklı tutulacak ve bunlar istekleri halinde ayrıldıkları 
eğitim kurumunda yeniden hizmete alınacak. Söz-
leşmeli öğretmenler, yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli 
sayılacak. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri 
dışında ayrıca yıllık izin verilmeyecek. Bu öğretmen-
lerin sözleşme süreleri bir yıllık yapılacak. Bir yılın 
sonunda sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme 
süreleri, takip eden yıl için de geçerli olacak. Bu süre 
4 yılı geçemeyecek.

Dünya İşçi Sendikaları Federas-
yonu’ndan “darbe” açıklaması

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu 
(WFTU), ülkemizde gerçekleşen askeri darbe 
girişi sonrası bir bildiri yazarak, Türkiye hal-
kıyla dayanışma duygularını ilettiler.

Açıklama şöyle:

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu 
(WFTU), Türkiye halkıyla dayanışma içinde 
olduğunu ifade eder ve Dünya İşçi Sendika-
ları Federasyonu üyesi ve dostu örgütlerine 
desteklerini iletir.

Türkiye’deki Dünya İşçi Sendikaları Fede-
rasyonu (WFTU) üyeleri, dostları, ülkedeki 
bütün militan sendikalar zor koşullar altında 
mücadele ediyorlar. AKP’nin halk düşmanı, 
emek düşmanı politikalarına göğüs gererken, 
aynı zamanda burjuvazinin gerici ve anti-de-
mokratik uygulamalarına da göğüs geriyorlar.

Türkiye’deki işçi sınıfının ezici çoğunluğu, 
yoksullukla, işsizlikle ve geleceklerine dair 
güvensizlik hissiyle yaşıyorlar.

Darbe girişimi sonrası bugün bu durum, 
Erdoğan Hükümeti’nin bunu kullanmasıyla da 
birlikte, daha da kötüleşiyor.

Türkiye, Suriye’deki emperyalist savaşa aktif 
olarak katılan bir ülke. Türkiye’deki kapitalist-
ler, bölgede daha fazla miktarda kar peşinde 
koşuyor, Ortadoğu’da bölgesel güç olarak 
daha büyük roller peşinde koşmayı hedefliyor.

Emperyalistler arasındaki karışık çelişkiler 
yumağında, Türkiye’deki hakim sınıflar, kendi 

çıkarlarını desteklemek için çabalıyor.
Emperyalistler arasındaki rekabet, ülke 

içinde ve uluslar arası arenada kimi karşılaş-
maları beraberinde getiriyor. Ordu kuvvetle-
rindeki örgütlü hareketlenme, ölü sayısının 
fazlalığı, binlerce kişinin gözaltına alınması 
ve tutuklanması ve sokaklarda gerçekleşen 
çatışmalar bizlere emperyalistler arasındaki 
çelişkileri gösteriyor. Henüz ABD’nin ya da 
NATO’nun bu darbe girişimindeki rolünün ne 
olduğu bilinmiyor.

Recep Tayyip Erdoğan, bu gelişmelerden 
tutuklamalar yaparak, kamu çalışanlarını işten 
atarak ve her yerde toplu işkenceler yaparak 
istifade ediyor.

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu 
(WFTU), Türkiye işçi sınıfını, emperyalistler 
arasında yaşanan çatışmaların içinde hap-
solmamaya, sınıfın birliğini güçlendirmeye, 
devlet ve işveren şiddetine karşı direnmeye, 
hayat standartlarını ve çalışma koşullarını ge-
liştirmek için kendilerinin gündelik ihtiyaçları 
doğrultusunda mücadele etmeye çağırıyor.

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu 
(WFTU), sendikalaşma ve demokratik haklara 
sonuna kadar saygı duyulmasına, bölgedeki 
emperyalistlerin savaşının son bulmasına ve 
NATO’nun dağıtılması yönünde çağrı yapıyor.

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu  (WFTU) 
Sekreteryası

OHAL uygulamaları işçiye karşı
AKP yetkilileri 15 Temmuz’un ardından uygulamaya konulan Olağanüstü Hal uygulamalarının “vatandaşa” etkilemeyeceğini iddia ederken, OHAL 
uygulamaları şimdiden işçilerin haklarını sınırlandırmış durumda.


