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TKH: GEZI, ISTIBDAT REJIMINE KARŞI
YURTSEVER, ILERICI VE CUMHURIYETÇI
HALKIN AYAĞA KALKMASIDIR!

“Gezi, istibdat rejimine karşı yurtsever, ilerici ve Cumhuriyetçi halkın ayağa
kalkmasıdır! Gezi, tek adam rejimine ve gericiliğe halkın boyun eğmemesidir!”
Komünistler Haziran Direnişi’nin 7. yılında “Gezi, halk iradesidir!” başlıklı bir
açıklama yayımladı.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH), yaptığı açıklamada “Gezi, istibdat rejimine
karşı yurtsever, ilerici ve Cumhuriyetçi
halkın ayağa kalkmasıdır!” ifadelerine
yer verirken; direnişte yitirdiklerimizi de
unutmadı.
Açıklamada, “Gezi Direnişi’nin yedinci yılında yaşamını bu ülkenin aydınlık
geleceğine veren Berkinleri, Ali İsmailleri,
Abdullahları, Ahmetleri, Mehmetleri, Ethemleri asla unutmayacağız!” denildi.
İşte Komünistlerin “Gezi, halk iradesidir!”
açıklaması:

“Gezi, halk iradesidir!
2013 yılında ülkenin bütün il ve ilçelerinde milyonlarca yurttaşın sokaklara çıktığı
Türkiye siyasi tarihinin en büyük halk
hareketi olan Gezi Direnişi’ni 7. Yılında
selamlarız!
Gezi, bu ülkenin ilerici ve yurtsever milyonlarca insanının gericiliğe, baskıya,
hukuksuzluğa, adaletsizliğe hayır dediği
direnişin adıdır!
Gezi, istibdat rejimine karşı yurtsever,
ilerici ve Cumhuriyetçi halkın ayağa kalkmasıdır!
Gezi, tek adam rejimine ve gericiliğe halkın boyun eğmemesidir!

Bu açıdan, bugün Gezi’yi karalamak için
var gücüyle uğraşıyorlar. Gezi’nin arkasında dış güçler arayanlar, kendilerinin arkasında dış güçler olduğunu iyi bilenlerdir!
Bilinmelidir ki, Gezi’nin arkasında halk
vardır!
Gezi, ülkemizin geriye gidişine karşı dikilmiş barikattır!
Gezi, ülkemizin sigortasıdır!
Gezi Direnişi’nin yedinci yılında yaşamını bu ülkenin aydınlık geleceğine veren
Berkinleri, Ali İsmailleri, Abdullahları,
Ahmetleri, Mehmetleri, Ethemleri asla
unutmayacağız!
Onlara aydınlık bir ülke borcumuz var!”
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Koronavirüs salgınının ülkemizde baş
göstermesi ile birlikte AKP iktidarının
attığı adımların bugüne kadar muhasebesi
yapılır ve geleceğe dönük alınan kararlara
bakılırsa sermaye düzeninin kendi çıkarları dışında bir şeyi gözetmediği sonucuna
ulaşmak mümkün olacaktır. İşte tam da bu
yüzden AKP’nin sermayenin çıkarlarını
sonuna kadar gözeten bir iktidar olduğu
gün gibi ortadadır.
“ÖNLEMLER” PATRONLAR IÇINDI
Salgın ortaya çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan paket sermaye sınıfının
çıkarlarını gözeten bir içeriğe sahipti.
Patronları kısa çalışma ödeneği aracılığı
ile kurtarmaya dönük olan bu pakette işçi
sınıfı lehine herhangi bir madde bulmak
imkansızdı. Bu sayede patronlar salgının
ilk bir ayında işçileri işten çıkartmak ya da
ücretsiz izne yollamak gibi bir dizi adımı
attı. Sonrasına AKP iktidarı geriye dönük
işten çıkartmaları yasaklayan bir düzenlemeye gitse de, yerine bu sefer ücretsiz izin
zorlamasının meşru hale gelmesi ve 1170
lira civarında devlet tarafından ödenecek
sadaka türü bir ödenek gündeme getirildi.
Böylece ekonomik kriz ve salgın nedeniyle patronların kârlarının düşmesine
karşı sermaye devleti emekçilerden aldığı
vergileri onlara asgari ücretin yarısı olarak
ödüyormuş gibi yaparak patronları kurtarma operasyonuna imza attı.
SALGIN BOYUNCA VE
KARANTINA DÖNEMLERINDE DE
ÇALIŞMA ZORLAMASI DEVAM
ETTI

Salgın döneminde özellikle büyük fabrikalarda üretimin durmaması ve AKP’nin bu
noktada büyük sermayeye sonuna kadar
destek olması gözlerden kaçmadı. Hafta
sonları ve çeşitli bayram günleri nedeniyle ilan edilen karantina zamanlarında
dahi patronlar devletten özel izinler alarak
işçileri çalışmaya zorladılar. Bu yüzden
salgının büyük fabrikalarda çalışan işçiler
arasında yayıldığı örnekler ortaya çıkarken
bunların çoğu hasıraltı edilerek toplumun gerçekleri görmesinin önüne geçildi.
Hafta sonları karantina ilan edilerek hafta
içlerinde çalışma hayatının normal devam etmesi ise atılan adımların gerçekten
göstermelik olduğunun temel belirteçlerinden biri olarak ortaya çıktı. AKP’nin
ve sermaye sınıfının amacı aslında salgına
karşı önlemler alınıyormuş gibi göstererek
aslında Türkiye kapitalizminin bekasını
sağlamaktı.
HIÇBIR SEKTÖRDE YETERINCE
ÖNLEM ALINMADI VE SÖMÜRÜ
DERINLEŞTI
Salgın koşullarında çalışmaya devam eden
sağlık, kargo ve market gibi alanlarda
çalışan emekçilerin kişisel koruyuculara
ulaşımı geç, eksik ve yetersiz oldu. Patronlar açısından bunlar geçiştirilmesi gereken
başlıklar olarak görülürken, devlet de bu
sektörlerde çalışan emekçileri önemseyen
adımlar atmadı. Sağlık emekçilerinin gerek çalışma koşulları gerekse enfeksiyondan korunması için ek önlemler alınmadığı
(çalışma süresi, düzenli test yapılması, iş
yükünün azaltılması) ve sağlık alanında
toplumsal anlamda bir proje ortaya konulmadığı için sağlık emekçileri hastalık ve
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ölümlerle karşı karşıya kaldı. Bu süreçte tüm sağlık emekçilerine ek ödemeler
yapılacağı söylense de kapitalist sistemin
çıkarları ağır basmış olacak ki bu ödemeler eşitsiz bir şekilde yapıldı. Bazı emekçiler bundan mahrum edildi.
Market ve kargo sektörlerinde sömürü
inanılmaz derecede derinleşti. Patronlar
salgın döneminde artan iş yükünü en az
sayıda elemanı kullanarak hayata geçirmek istedikleri için işçiler üzerindeki sömürü iyice derinleşti. Bunlara karşı tepkiler geçiştirildi ve yok sayıldı, AKP iktidarı
tabii ki bunları görmezden geldi.
Bu sektörler dışında da, çalışmanın devam ettiği sektörlerde işçilerin sağlığı için
göstermelik önlemler alınırken, hastalığın
çıktığı işyerlerinde gerçek anlama korunma için adımları atılmadığı ve hastalığın
özellikle işyerlerinde çok fazla yayıldığı
ortaya çıktı.
ÖZEL HASTANE PATRONLARINA
KIYAK
Belli özelliklere sahip hastanelerin pandemi hastanesi olarak hizmet vereceğinin
ilan edilmesinin sonrasında, sadece koronavirüs enfeksiyonuna yakalananlara
dönük sağlık hizmetlerinin ücretsiz olacağı devlet tarafından duyuruldu. Ancak
bu durumdan memnun olmayan ve halka
ücretsiz hizmet vermekten memnun olmayan özel hastane patronlarını AKP iktidarı
memnun etmekte gecikmedi. Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ile
birlikte özel hastanelerin yaptıkları başta
yoğun bakım olmak üzere çeşitli işlemler
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için devletin buralara ödediği miktarlar
iki katına çıkarıldı. Emekçilerden kesilen
vergiler ve sigorta primleri ülkemizdeki
sağlık harcamalarının kaynağını oluşturuyor. Böylece sermaye iktidarı bir kere
daha özel sektörü nasıl kayırdığını ortaya
koydu. Hizmetler sözde ücretsi hale getirildi, bunlar için özel hastane patronlarına
aktarılan kaynak yine emekçilerin cebinden çıktı.
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gelen bir alan açıldığı açık. Ayrıca sigortasız çalışmanın zaten çok yaygın olduğu bu
sektörde büyük şirketlerin üretim yaptırdığı yüzlerce küçük atölyede binlerce tekstil
işçisi kaçak çalışıyor. İşin ilginç boyutu ise
karantina günlerinde sokağa çıkabilmek
için kaçak çalışan bu işçilere devlet tarafından gerekli belgelerin veriliyor olması.

setine ağırlık verilse de, ülkemizin salgınla
mücadele konusunda kendi programı olmadığını, emperyalistler burnunu çekince
bizim hapşırdığımız anlamına geliyor.

AKP’DEN BEKLENEN OLDU:
ÇARPIK NORMALLEŞME
ADIMLARI
Koronavirüs vakaları çıkmaya devam
AVM’LER, FUTBOL LIGI, TURIZM:
ediyor. AKP’nin Haziran başı itibariyle
AKP SERMAYEYE HIZMETTE SIgündeme getirdiği “normalleşme” adımMASKE REZALETI VE TEKSTIL
NIR TANIMIYOR
ları tam da yukarıda bahsettiğimiz olaylar
PATRONLARINA KIYAK
Türkiye kapitalizminin kriz konusunda ne penceresinden bakıldığında tam anlamıyAKP iktidarının maske konusundaki
kadar kırılgan olduğunu gösteren temel
la gerici bir zihniyetin ürünü ve mutlak
karnesi çok zayıf. Tüm topluma maske
örneklerden bir tanesi ise AVM’lerin
olarak sermayenin ihyasına dayanıyor.
kullanımını zorunlu hale getirdikten sonra, açılması oldu. Toplumsal hayatın başka
Bununla beraber bir dizi çarpıklık da
maskelerin ücretsiz dağıtılacağını söylealanlarında “normalleşmeye” dair henüz
beraberinde ortaya çıkıyor. 18 yaş altının
yen AKP bu dağıtımı yapmayı nedense bir bir adım atılmamışken Berat Albayrak
sokağa çıkmasının yasak olmasına rağtürlü beceremedi. Toplumdaki çoğu kişi
tarafından AVM’lerin alelacele Mayıs
men 1 Haziran’da anaokullarının açılıyor
cep telefonlarına gelecek SMS ile alınaayının ortasında açılacağının “müjdeolması bunun örneklerinden bir tanesi.
bilecek maskelere ulaşamadı. Tüm bunlar lenmesi” Türkiye kapitalizminin paraya
Koronavirüsle mücadele konusunda algı
olurken, Recep Tayyip Erdoğan imzalı
açlığını ortaya koyan en temel göstergeyönetimine ağırlık veren AKP iktidarı açımektuplarla 65 yaş üstüne maske ve kolerden bir tanesi oldu. Yine benzeri şekilde sından salgının hızının azalması, bir anda
lonya dağıtılırken, bu iş Cumhurbaşkanlığı Haziran ayında futbol liglerinin yeniden
bütün önlemlerin hızlı bir şekilde kaldıseçim propagandasına dönüştü. Devamın- oynanmaya başlanacağının duyurulması
rıldığı çarpık bir tabloyu da beraberinde
da ise maskelerin ücretsiz dağıtımına son
da aynı mantıkla ilgili. AKP verilen sözleri getirdi. 1 Haziran itibariyle neredeyse tüm
verilerek 1 TL’den satılacağı açıklandı.
tutmak, sermayenin bu dönemki kârlarıtoplumsal alanlara dair kısıtlamalar kalAKP, emperyalist ABD ve İngiltere’ye
nın düşmesini engellemek istiyor. Turizm
dırılırken bundan sonra hastalığa yakalahibe maske gönderirken kendi yurttaşları- sektöründe de patronlara kıyak için düzen- nanlar sosyal mesafeye dikkat etmemek,
nın ihtiyacını karşılamadı.
lemeleri hayata geçiren AKP’nin bu alan- maske takmamak ve ellerini yıkamamakla
daki en önemli adımı ise ilk başta Temmuz malul olacaklar. Dolayısıyla sermaye sınıfı
Bilindiği üzere ülkemizdeki büyük tekstil
sonuna ertelenen üniversiteye girişi sınavı- ve AKP iktidarı suçu emekçilerin sırtına
patronları tüm üretim süreçlerini masnın (YKS) tekrar Haziran ayına çekilmesi yükleyerek işin içinden çıkacaklar.
ke üretimine odaklamış durumdalar. Şu
oldu. İki buçuk milyon gencin hayatıyla
an dünya üzerinde ve ülkemizde maske
oynamak anlamına gelen bu adım aslında
AKP kurmayları ve Tayyip Erdoğan başka
ihtiyacı çok yüksek düzeyde olduğu için
sınavın hemen aradan çıkartılarak turizm
ülkeleri koronavirüs salgınına karşı önlem
buradaki kâra odaklanan tekstil patronları- sektörünün canlandırılması gibi bir amaç
almamakla ve “sürü bağışıklığı” uygulana da AKP iktidarı “yürüy ya kulum” dedi. taşıyor. Turizm Bakanı’nın patronu olduğu makla eleştirirken bunun insanlık dışı bir
Salgının ilk zamanlarında maske üretimine ülkemizde böylesi bir sonucun çıkması
yaklaşım olduğunu söylüyorlardı. Buradan
“1 adet devlete hibe, 1 adet ihracat” koşu- şaşırtıcı olmadı.
bir “başarı öyküsü” yazıp duruyorlardı.
lu getiren AKP iktidarı maskelerin ücretli
olduğu noktadan itibaren bu zorunluluğu
Bu adımların gündeme gelmesinde özelÜlkemizde yapılanlara bakıldığında işin
ve ihracat üzerindeki vergileri de kaldıralikle emperyalist ülkelerin Mayıs ayı
başından beri AKP’nin yaklaşımının tam
rak tekstil patronlarına kıyağın en büyüitibariyle normalleşme adımlarını atmaya
da eleştirdiği şeyle aynı olduğu açıktır.
ğünü çekti. Patronlardan alınan hibelerin
başlamaları da önemli bir yer tutuyor.
Sermayenin çıkarları için atılan adımlar
nereye nasıl kullanıldığı elbette öğrenileBu tartışmalara ve tarihlere bakılırsa bu
şimdi de aynı çıkarlar için normalleşme
meyecek ancak patronlar için önümüzdeki başlıklardaki paralellikler görülecektir. Bu olarak gündeme getirilmektedir.
süreçte sınırsız zenginleşme anlamına
durum, her ne kadar “yerli ve milli” hama-
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BIR BURJUVA SIYASETI ALIŞKANLIĞI:

MILLETVEKILI TRANSFERI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partileri seçime sokulmadığı
takdirde bu partilere destek vereceklerini
açıklamasının ardından milletvekili transferi tartışması tekrar gündeme geldi.
Geçtiğimiz genel seçimlerde de İyi Parti
ve Saadet Partisi ile ittifak kuran ve İyi
Parti’ye 15 milletvekili transferi yaparak
meclise girmesini sağlayan CHP, önümüzdeki seçimlerde Ahmet Davutoğlu’nun
Partisi Gelecek Partisi ve Ali Babacan’ın
partisi olan DEVA Partisi’ne milletvekili
transferi yapabileceklerine dair açıklamalarda bulundu.
Bu açıklamaların üzerine her cepheden
tarihte gerçekleşen olaylar da teker teker
hatırlatılmaya başlandı. Özellikle Güneş
Motel Vakası ve 2001’de AKP’ye geçen
51 bağımsız milletvekili olayı tartışmalarda öne çıkıyor. Ancak yaşanan iki olay da
bugünkü tartışmalarla karşılaştırıldığında
çok benzerlik taşımasa da siyasetin ne kadar ayaklar altına alındığında ortak birçok
noktaları barındırıyor. Öncelikle bahsi
geçen olaylar hakkında kısa bir hatırlatma
yapalım:
BAKANLIK KARŞILIĞINDA ISTIFA:
GÜNEŞ MOTELI VAKASI
1977 yılında gerçekleşen seçimlerde
Bülent Ecevit’in genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti

çıkarak 213 milletvekilliği kazandıysa
da azınlık hükümeti Meclis’ten güvenoyu alamadı. Bu durumun ardından Milli
Selamet Partisi (MSP), Adalet Partisi (AP)
ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ittifak
yaparak İkinci Milliyetçi Cephe’yi oluşturarak hükümeti kurdu. Aynı yıl yapılan
yerel seçimlerde de CHP yine birinci parti
oldu.
Bülent Ecevit’in Yeşilköy’de bulunan
Güneş Motel’de AP’den istifa eden 12
milletvekiliyle görüşmesi bundan sonra
yaşanacakların ismini koyuyordu: Güneş
Motel Vakası.
Görüşmelerin ardından AP’den ayrılan 12
milletvekili (Tuncay Mataracı, Şerafettin
Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp,
Ali Rıza Septioğlu, Enver Akova, Hasan
Korkut, Ahmet Karaaslan, Güneş Öngüt)
CHP’nin gensorusuna destek verdi ve
İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti düşürüldü, CHP ise yeni hükümeti kurmakla
görevlendirildi. Tabii ki tüm bu desteğin
karşılığında 12 milletvekiline bakanlık
sözü verilmişti ve hükümet kurulduktan
hemen sonra kabinede yerlerini aldılar.
Bugünle karşılaştırılan bu olay aslında
farklı. O dönemde bir CHP-AP ittifakından ziyade AP’li milletvekillerinin bakanlık sözü verilerek ikna edilmesi söz konusuydu.

2001 YILINDA AKP’NIN
MILLETVEKILI TRANSFERI OLAYI
Bu tartışmalarda öne çıkan bir başlık ise
2001 yılında gerçekleşen seçimler ve
AKP’nin “transferleri” oldu. İYİ Parti
Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığı “Ak Parti,
2001’de kurulduğunda 51 milletvekili
transfer edip Meclis’e girdi. Bunu kimse
unutmadı. Bir kenara not edin, dursun.
Hep diyorum; milletvekili transfer piyasasının en büyük simsarı Ak Partidir.” paylaşımı ile gündeme gelen konuyu hatırlayalım.
2001 yılında Türkiye siyasetine yeni adım
atan AKP’nin özel misyonları vardı. Türkiye sağında “devletçi gelenek”ten farklı,
genç, başörtüsüne özgürlük söylemi ile laikliğe meydan okuması kendisi gibi birçok
gerici partiden ismi çatısı altında buluşturdu. Fazilet Partisi’nin kapatılması ile bağımsız kalan isimlerin yanı sıra MHP’den,
DYP’den, ANAP’tan istifa eden toplam 51
milletvekili soluğu AKP’de aldı. Bilindiği üzere 2002 yılında da AKP seçimlerde
birinci parti olarak çıktı. Bu olay da bugün
yaşanandan biraz daha farklı değerlendirilmeli. Çünkü kapatılan bir Fazilet Partisi
ve ortada kalan bağımsız milletvekilleri
AKP’nin misyon partisi olduğunu bilerek,
yeni bir kuruluş için kolları sıvamıştı.
İKI FORMÜLLÜ ‘ÇÖZÜM’ ÖNERISI
Bu hatırlatmaların ardından konuya geri
dönersek, bugün yaşanan transfer tartışma-
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larına bir tepki MHP’den geldi. MHP’nin
önerisine bir hafta sonra AKP’den destek
geldi ve harekete geçilmeye başlandı.
Haziran ayı içinde Meclis Başkanlığı’na
sunulacağı beklenen tekliflerden milletvekilinin partisinden istifa ettikten sonra 6 ay
boyunca başka bir partiye geçişinin mümkün olmayacağı ve bu süreçte milletvekilinin Meclis çalışmalarına bağımsız üye
olarak katılacağı yönünde. Bir diğeri ise
seçimlere belli bir süre kala, örneğin 1 yıl,
milletvekilinin istifa edip başka bir partiye geçişine izin verilmemesi. AKP’nin
bu önerilere destek vermesi ve harekete
geçileceğini ifade etmesi her ne kadar
CHP’nin milletvekili transferinin önüne
geçmek ve yeni bir İyi Parti olayı yaşamamak gibi görünüyor olsa da bir diğerinin
AKP’den DEVA ve Gelecek Partisi’ne
transferin engellenmesi olduğu biliniyor.
CHP NEYIN PEŞINDE?
Seçimler hakkında Ali Babacan ve Ahmet
Davutoğlu’ndan henüz bir ‘sıkışma’ açıklaması gelmediği halde CHP Genel Başka-
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nı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı neden
yaptığı da sorgulanmalı elbette. Uzun süredir gericiliğe kapı aralayan CHP’nin faşist İyi Parti’ye olan büyük desteği, gerici
Saadet Partisi ile yaptığı ittifakın ardından,
bizzat AKP’yi bugünlere getiren iki ismin
kurduğu gerici partilere destek açıklaması yapması şaşırtmadı. Ancak birkaç söz
söylemeden geçiştirilmesi de söz konusu
olamaz. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına
belki de 2 boyuttan bakmak gerekir. Birincisi uzun süredir siyasetini sadece Erdoğan
karşıtlığı üzerinden gerçekleştirmesi ve
Erdoğan karşıtı olan tüm yapılarla birleşerek ya da destekleyerek AKP’yi geriletme hamlesi. Bir diğeri de seçimlerde
yandaş gazetecilerin de dillendirdiği üzere
CHP’nin dışarıda bırakılarak diğer gerici
partilerin kendi içinde bir ittifak yapması.
Bu başlıklar üzerine çokça yazıldı çizildi.
Ancak olayın asıl bam teli hep geri plana
itildi. 77 seçimlerinde de, bugün de. Yaşanan her örnek siyasetin ne kadar kirletildiği, ideolojinin nasıl çürütüldüğünün

önemli göstergesi. Özellikle son yıllarda
sağından solundan öne çıkarılan “AKP’yi
geriletmek” başlığı bütün sınırları ortadan
kaldırdı. Türkiye solunun bazı kesimlerinin de çok bilinçlice yaptığı ve ısrarla
devam ettirdiği bu sürecin kazananı ise her
defasında CHP oluyor. Mesele güçler dengesine eşitlenerek ideolojik omurga yok
sayılıyor. Bugün liberalizmin temsilcisi
olan CHP ise bu tabloda birinci sırayı tam
da altına Türkiye solunu ve sağını dizerek
siyasetin için, boşaltıyor. Zaten AKP’nin
2002 yılından beri yaptığı işi bir bakıma
kolaylaştırıyor denilebilir. Milletvekilleri
herhangi bir programa sahip çıkmadan
karşılığında kimin ne vereceği ile ilgileniyor. Önce AKP ile, ardından DYP ile,
yetmezse MHP ile, tutmazsa CHP ile
siyaset yapmaya çalışıyorlar. Oysa ki bu
kadar birbirine geçmiş kablo yığınına karşı
yolu döşenmiş ve sabitlenmiş kablo hattı
ancak prize ulaşabilir. Bu ise zaten burjuva
partilerinin becerebileceği bir iş değildir.
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İDLİB’DE TÜRK ASKERİNE
SALDIRAN CİHATÇILAR

Bilindiği gibi, Rusya ve Türkiye’nin imzasının bulunduğu 5 Mart’taki mutabakat metninde yer alan, her iki ülkenin “terörizmin tüm
tezahürleriyle mücadele ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından ‘terörist’ olarak tanımlanan tüm grupların ortadan
kaldırılması için birlikte çalışmaya devam
edecekleri” taahhüttü çerçevesinde, M4’ün
açıklaması için ilk ortak devriye 15 Mart’ta
başlamış, 13.sü ise 28 Mayıs’ta gerçekleşmişti. Bu ortak devriyelerde cihatçı çeteler
tarafından Türk askerlerine bir dizi saldırı
gerçekleştirilirken, sonuncusu 27 Mayıs
tarihinde yapılan saldırı olmuştu. Saldırıda 1
Türk askeri hayatını kaybederken, saldırının
yola önceden döşenmiş el yapımı patlayıcı ile
gerçekleştirildiği öğrenildi.
CİHATÇI ÇETELERİ KİMLER
PALAZLANDIRDI?
Basın çokça şey yazıp çizerken, bir dizi açıklama birbirini takip ederken, tüm bu gelişmelerin ışığında asıl sorgulanması gereken,
Türk askerlerine yapılan saldırıların, cihatçı
çetelerle birlikte sorumluluğun kimlere ait
olduğudur.
Bugün Türk askerine kurşun sıkan cihatçı
çeteleri besleyen, Suudi Arabistan, gerici
Körfez emirlikleri ve AKP Türkiye’sidir.
Türkiye, Astana ve Soçi mutabakatlarında
verdiği sözleri zamanında yerine getirmeyerek bu saldırıların zeminini adım adım
örmüştür, AKP’nin mezhepçi dış politikası ve
genel başkanlarının ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığını yürütme hevesi
Türkiye’yi İdlib bataklığına süren nedenlerden biridir, şov yapmak için güya posta
koydukları İsrail’in güvenliğini almak ve
ABD’ye uyumlu siyasal İslamcı bir iktidarı
inşa etmek için Suriye’de düğmeye basılmasına yardım ve yataklık etmişlerdir, yandaş
medya İdlib’de ağırlığı elinde bulunduran
HTŞ’yi ılımlı muhalif olarak pazarlamıştır,
son saldırıyı üstlenen Türkistan İslam Partisi
aylarca basında güya “Çin zulmünden kaçan
mazlumlar” olarak lanse edilmiştir, işgalci
ABD askerlerinin cihatçı çeteleri nasıl eğitip

“

Son saldırıyı üstlenen Türkistan İslam Partisi aylarca basında güya “Çin zulmünden kaçan mazlumlar” olarak lanse edilmiştir.

donattığı bizzat bu çetecilerin itirafları ile gün
yüzüne çıkmıştır.
Çihatçı çetelerin nasıl palazlandığına ilişkin
örnekler uzayıp gider, ancak biz biraz İdlib’deki mevcut duruma biraz bakalım.
İDLİB’DEKİ MEVCUT DURUM
İdlib’de ağırlığı elinde bulunduran, Türkiye
ve BM tarafından da terör örgütü olarak kabul
edilen HTŞ, M4 karayolunun açılması için 15
Mart’ta başlayan ortak devriyelere karşı bir
dizi saldırı düzenlerken, M4 karayolunun çevresine el yapımı bomba yerleştirerek, hendek
kazarak, barikat kurarak, ateş yakarak engel
olmaya karayolunun açılmasına engel olmaya çalışıyor. Gerek yerel gerekse güvenlik
kaynaklarının verdikleri bilgilere göre ise bu
eylemlerde HTŞ’ye, Ensar el Tevhid, Ensar
el Furkan ve Türkistan İslam Partisi’nin öne
çıktığı bir dizi cihatçı örgüt destek veriyor.
HTŞ’nin kendi kontrolünde olduklarını iddia
ettiği Türkistan İslam Partisi 1 Türk askerinin 27 Mayıs’taki saldırıyı üstlenirken, 15
Mart’tan bu yana bu saldırılarda toplamda 3
Türk askeri hayatını kaybetti.
Terör örgütü HTŞ’nin lideri Culani’nin ifadelerine göre ise iki örgüt arasındaki işbirliği şu
düzeyde;
Türkistan İslam Partisi’ne gelince, onların durumu biraz farklı. Bu arkadaşlar yedi
yıldır Suriye’deler ve dünya için hiçbir tehdit
yaratmadılar. Sadece İdlib’i rejimin saldırganlığından korumaya odaklandılar. Uygurlar
olarak Çin’de zulme uğruyorlar. Kuşkusuz
onlara sempati duyuyorum. Onların Çin’deki
mücadeleleri bizim dışımızda bir konudur.
Kurallarımıza uydukları sürece burada kalabileceklerini söylüyoruz. Onlar da uyuyorlar
zaten. Ve gidecekleri başka hiçbir yerleri yok.
Bundan böyle hep İdlib’de yaşamaya devam
edecekler”
Kısacası gericiler ve milliyetçilerin Uygurlu
militanlara karşı bakışı HTŞ terör örgütü lideri Culani ile aynı doğrultuda.
Devamla…

“

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi
altına aldığı bu süreçte bile insanlığa eziyet
etme konusundaki motivasyonlarından hiçbir
şey kaybetmeyen cihatçı çeteler, İdlib’de bir
el Kaide emirliği kurulması yönündeki ‘çabaları’na hız kesmeden devam ediyor. İdlib’teki
tarım arazilerinin yer altı sulama borularını
çalmaktan, termal istasyonların kulelerini
yıkmaya bir dizi eylemi portföylerinde barındıran bu çetelerin M4 karayolunun açılmaması için düzenlediği saldırılar da kamuoyunun
bildiği bir gerçek.

Türkistan İslam Partisi militanlarının İdlib’de en güçlü oldukları yer M-4 karayolunun
batısında bulunan ve Türkiye sınırına batıdan
12, kuzeyden ise 15 kilometre uzaklıkta bulunan Cisr eş Şuğr kasabası. Türkistan İslam
Partisi, El Kaide bağlantıları nedeniyle 2002
yılından bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin altındaki El Kaide Yaptırımlar
Komitesi’nin ‘terör bağlantılı örgütler’ listesinde yer almakta.
MEDYA ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR
Cihatçı çetelerin yoğunlaşan saldırıları karşısında ise gerek yandaş medya gerekse iktidar
sus pus durumda. Türk askerlerinin hayatını
kaybettiği saldırılara ilişkin yazıp çizilen onca
şeyde ve yapılan onca açıklamada bu saldırıları kimlerin yaptığına ilişkin en ufak bir detay verilmezken, saldırganlar ‘radikal unsurlar’ diyerek geçiştirilmekte. Cihatçı çetelerin
27 Mayıs’taki saldırısında hayatını kaybeden
Teğmen Canberk Tatar’ın cenazesine ilişkin
haber durumu özetler nitelikte. Yorumsuz
olarak veriyoruz:
“Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hain
saldırıda şehit düşen Teğmen Canberk Tatar,
son yolculuğuna uğurlandı. Suriye’nin İdlib
kentinde EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Canberk Tatar için
memleketi Elazığ’da tören düzenlendi. Sabah
saatlerinde hastaneden alınan şehidin naaşı
önce baba evi Cip köyüne götürüldü, ardından
da Garnizon Şehitliği’ne getirildi. Şehit için
helallik alınmasının ardından cenaze namazı
kılınarak son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze
törenine Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu
Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay
Aras’ın yanı sıra şehidin yakınları katıldı.”
SONUÇ YERİNE
Emevi Cami’nde namaz kılma hayallerinin
faturasını emekçi çocukları öderken, İdlib’deki cihatçı çetelerin varlığı kocaman bir sorun
olarak Türkiye’nin önünde durmakta. Sınırlarımızda bir el Kaide emirliği kurulmasına izin
verip verilmeyeceği sorusu ise hala yanıtını
beklemekte.
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EKONOMIDE YALANCI BAHAR:
HORMONLU BÜYÜMEDE SONA GELINIYOR
TÜİK, 2020 yılına ait birinci çeyrek
sonuçlarını açıkladı. Birinci çeyrek
sonuçları Korona virüs etkisinin henüz
hissedilmediği bir dönemi kapsarken,
büyüme hızının 2019 son çeyreği geride
kaldığı gözlemlendi. TÜİK verilerine
göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 4,5
düzeyinde büyüdü. Büyümeye katkı en
çok devlet yatırımları tarafından sağlandığı gözlemlenirken, hane halkı harcamaları da yükseldi.

makine ve bilişim sektörlerinin üretim
kapasitesini arttırdı. Tekstil sektöründe
talep yönlü canlanma büyümeyi büyük
YÜK KAMUNUN ÜZERINDE,
oranda destekledi. Öte yandan, imalat
INŞAAT KAYIPTA
sanayinin en önemli enstrümanı olan
Kamu yatırımlarının da artışı dikkat
otomotiv sanayi bu büyümeye eşlik
çekici. Devletin nihai harcamaları yüzde edemedi.
6,2 artış gösteriyor. Bu artışı en büyük
destekleyen olgu eğitim-sağlık harcaSektörler bazında en büyük artışı diğer
malarındaki zorunlu yükseliş. Ancak
hizmetler ve iletişim sektörleri gösterdi.
bu sektörlerdeki artış geçen yılların
İletişim sektörü yüzde 10 üzeri büyüdü.
aynı dönemiyle kıyaslandığında geriye
Kamunun ağırlığı bulunan eğitim ve
TÜİK’in gerçek büyüme sonuçlarını ve- gidiş söz konusu. Devletin altyapı yatı- sağlık sektörleri yüzde 4,7 büyürken,
ren zincirlenmiş değer endeksine göre,
rımlarına dönük belirli bir artış olduğu
tarım sektörü de yüzde 3’lük ılımlı bir
devletin nihai harcamaları bir önceki yı- gözlemlenirken, bu artışa rağmen inşa- büyüme sağladı.
lın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı.
at sektöründeki çöküş engellenemedi.
Hane halkı harcamaları yüzde 5,1 artar- İnşaat sektörü reel olarak kayıp gösteren ESAS KAVGA EMEĞIN
ken, yatırım ölçütünü gösteren gayrisafi tek sektör olurken, inşaat sektöründeki
SÖMÜRÜSÜNDE
sermaye oluşumu yüzde 1,4 azaldı. Mal kayıp yüzde 1,2 düzeyinde. İnşaat sekEkonomik veriler özellikle salgının etkive hizmet ihracı aynı dönemde yüzde 1 törü son beş çeyrektir gerileme kaysinin düşük olduğu bir dönemi kapsıyor.
azalırken, ithalat ise yüzde 22 arttı.
dederken, inşaat sektöründe stokların
İlk çeyreğin altıda birinde gerçekleşen
giderek azalması, bu şirketlerin borçla- salgının etkisi özellikle ihracat düzeyleGrafik 1. Çeyreklere göre harcamalar
rının belirsizleşmesine neden oluyor.
rinde gerçekleşti. Dış ticaret verileri de
aynı gün açıklanırken, krizin sanılandan büyük olacağı ve ikinci çeyrekteki
küçülmeyi kamu ekonomisi ağırlığıyla
aşılmak istendiği fark ediliyor. Öte yandan, aynı dönemde net sermaye artığı
(net kâr) yüzde 40’ın üzerine çıkarken,
işgücü giderlerinin aldığı pay azaldı.
Makine yatırımlarının büyümesi ve çalışma saatlerinin etkisi düşünüldüğünde,
sermayenin emekçileri sömürme düzeyinin giderek arttığı gözlemleniyor.

Son beş çeyrek kıyaslandığında hane
halkı harcamaları dalgalı bir seyir gösterdi. Bu durum tüketim eğiliminde
belirsizlik olduğunu gösterirken, ihracatın azalıp, ithalatın arttığı bir dönemde
iç talebin yükselme eğilimi gösterdiği
görülüyor. Bu durumda banka kredi
faizlerinin azalması etkili bir rol oynuyor. Hane halkının harcama eğiliminde
dayanıklı ürünlere dönük talebin ciddi
düzeyde arttığı görülüyor. Konut satışlarında artışın bu durumu etkilediği
bilinirken, diğer ürünlere dönük talebin

de krediler aracılığıyla büyüdüğü gözlemleniyor.

Önümüzdeki çeyreklerde küçülmenin
kaçınılmaz olduğu bilinirken, bu küçülmenin hangi düzeyde olacağı tartışılıMAKINE YATIRIMLARININ
yor. Sanayi sektörünün iç talebe dönük
ARTIŞ HIZINDA KESILME VAR
büyümesi, sınırlarını belirlerken, esas
Büyümenin sektörel dokusunda sanayi
ağırlığın bir kez daha sömürü düzeyi
sektörü önemli bir rol oynadı. Sanayi
üzerinde olacağı anlaşılıyor. Devlet bütüretimi yüzde 6,2 büyüdü. Özellikçesinin açık verip, kamu harcamalarının
le imalat sanayi yüzde 6,7 büyüyerek
arttığı bir dönemde sermaye için yegaönemli bir büyüme performansı gösne büyüme emek sömürüsü üzerinden
terdi. Üretim kapasitesi aynı dönemde
olacak. Bu durumda da emekçiler için
yüzde 4,4 arttı. Makine yatırımları
yoksullaşma kaçınılmaz, mücadele ise
yüzde 8,4 artarken, makine yatırımların- zorunlu olacak.
daki artış hızının azaldığı gözlemleniyor. Özellikle salgın döneminde Çin’in
ihracat kapasitesindeki azalış tekstil,
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SAĞLIK
EMEKÇİLERİ
ADALETSİZ EK
ÖDEME DEĞİL,
TEMEL ÜCRET
ARTIŞI İSTİYOR
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) Ankara Şubesi, pandemi
nedeniyle bazı sağlık hizmetlerinin verilmemesi nedeniyle “arz-talebin” düştüğü
ve ek ödeme düzenlemesinin bu nedenle
yapılmak zorunda kalındığını açıkladı.
Kovid-19 vakalarına bakılan kliniklerin
dışındaki birçok alanda ek ödemelerde
adaletsizlik yaşandığı ve birçok sağlık
emekçisinin yararlanamadığı belirtilen
açıklamada, sağlık emekçilerine yapılacak ek ödemelerin genel bütçeden
desteklenmesi ve pandemi sürecinde çift
maaş verilmesi talebinde bulunuldu.

liği” olduğu belirtilen açıklamada, “Sendikamız ücret esnekliği uygulamalarına
karşı çıkarak temel maaş mücadelesi vermiştir. Sağlık hizmetlerinde son 20 yıldır
uygulanan döner sermaye kapsamındaki
ek ödemeler, sağlık emekçilerinin ekonomik kayıplarının artmasına neden
olmuştur. Nihayetinde pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavandan
ödeme mağduriyetleri ve adaletsizliği
gidermemiş, arttırmıştır” denildi. Ayrıca
bu ödemeler 4/D, taşeron, İŞKUR üzerinden ve aile hekimliğinde görev yapan
sağlık emekçilerine yapılmadı. Yardımcı
hizmetler ve idari hizmetler sınıfı persoPandemi ile hastanelerde yaşanan salgına nel de ödemelerden yararlanamadı ya da
bağlı yoğunluk artmış durumda ancak
ödemeler cüzi tutarlarda kaldı. Lise mesağlık hizmetlerinin diğer dallarında talep zunu hekim dışı sağlık emekçileri 20 TL
azlığı nedeniyle 20 yıllık döner sermaye ile 400 TL arasında çok düşük tutarlardan
uygulamasının ve özerk bütçeli hastane- yararlanabildi. 112 Acil Sağlık Hizmetlerin çöktüğünün göstergesi oldu. Yılleri gibi özellikli alanda görev yapan
lardır hastanelere bütçeden daha az pay
lise mezunu sağlık çalışanlarına yapılan
ayrılmaktaydı. Bu da hem hastanelerin
ödemeler ile bir önceki ay ödemeleri
ayakta kalması hem de sağlık çalışanları- arasında 20 TL fark oluştu. Hemşire,
nın insanca yaşayacak bir ücret almasının tekniker, teknisyen, tıbbi sekreter, hasta
önüne geçmişti. Bu nedenle hastaneler
bakım personeli vb. unvanlara yapılan
kendi kaynaklarının yaratmak için döödemelerde kısmi süreli Kovid-19 hastaner sermaye vb yollarla gelir yaratmaya
larına verdikleri hizmet ya da acil, yoğun
çalıştı. Kamu hastanelerinin pandemi ile bakım gibi özellikli hizmetlerde çalıştıkayakta ve yataklı hizmetlerinde yüzde
ları süreler göz ardı edildi ve katsayıları
80 oranında hizmet sunumunun düşmüş
2 olması gerekirken 1,7 olarak yararlanaolması, salgın döneminde hastanelerin
bildiler.
gelirlerinde yüzde 80’lik düşmeye neden
oldu. Ek ödemelerle geçimini sürdüren
Sağlık Bakanlığı yaptığı düzenlemede
sağlık emekçileri bu konuda devlet deste- sadece Kovid-19 kliniklerinde, üniversite
ği sağlanması gerektiğini söylüyor.
hastanelerinde hekim grubunda sadece Kovid-19 kliniklerinde çalışanlara
Bu konuda SES (Sağlık Emekçileri
yüzde 100 üzerinden ödeme yapılacağı
Sendikası) bir basın açıklaması ve hasta- kararlaştırıldı. Pandemi süresince asistan
nelerde eylemler yaparak seslerini duhekimlerin nöbet ücretleri kesildi ve asisyurmaya çalışıyor. Sağlık emekçilerinin
tan hekimlerin tavandan ödemenin yüzde
gelirlerinin sağlık hizmetlerine arz talep
50’si üzerinden ödeme yapıldı.
dengesi ile belirlenmesinin “ücret esnek-

Yine SES’in yaptığı Sağlık emekçilerini
beklentiye sokan ek ödeme düzenlemesinin “dağ fare doğurdu” olarak değerlendirildiği açıklamada, “Bu nedenle bir
kez daha sendikamızın mali haklar kapsamında üç talebini tekrarlıyoruz. Tüm
sağlık emekçilerine salgın süresince çift
maaş verilsin! Bir yıl süresince yıpranma
payı verilsin! Tüm sağlık emekçilerine 1
derece ilerleme verilsin!” denildi. Açıklamada, COVID-19 nedeniyle hasta bakıcısından hekimine, temizlik personelinden
güvenliğine 30’un üzerinde sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiği ve 10 binin
üzerinde sağlık emekçisinin de bulaşıcı
enfeksiyona yakalanarak hastalandığı
belirtildi.
SAĞLIK EMEKÇİLERİ
EYLEMDE
SES İstanbul Şubeleri, DİSK/Devrimci
Sağlık-İş, İstanbul Diş Hekimleri Odası,
İstanbul Tabip Odası ücret eşitsizliğini ve
ödemelerdeki adaletsizlikleri Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi’nde protesto etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servis önünde
yapılan eylem, koronavirüsle (COVID-19) mücadele sırasında enfekte olup
hayatını kaybeden sağlık emekçileri için
bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Saygı duruşunun ardından ücret eşitsizliği ve ödemelerdeki adaletsizlikler alkışla
protesto edildi.
Ankara’da sağlık emekçileri Hacettepe’de eylemdeydi. Sağlık emekçileri ücret ayrımcılığını Antalya, Diyarbakır ve
Sivas’ta yaptıkları eylemlerle de protesto
etti.
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DARBE IHTIMALI, MUHTELIF
RAPORLAR VE ORDU

Esasen herhangi bir göreve atanmış
olsaydım görevi bir an dahi tartışmaz ve
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Her neyse. Askeri okullar, hatta onların ifa ederdim. Ama durum öyle değildir.
arazileri ve askeri hastaneler, hatta onAlenen boşa çıkarılmış, onuru örselenen
bazen temizlik, bazen tasfiye manasınların araziler de dağıtıldı bile… Ancak
bir amiral durumuna düşürülmek istenda hiç el çekilmeyen tek kurum belki
orduya
operasyon
durmadı.
Bir
kakafomekteyim. Bunu kabul etmem mümkün
de Türk Ordusu. Okullarında okuyan
değildir. Benim karakterim ve Türklük
öğrencilerinden tutun da üst rütbeye ka- nidir gidiyor, ulusalcılar, Avrasyacılar,
Gülenciler,
Erdoğancılar,
ocular,
bucugururum buna imkan vermez … Bugün
dar her noktasına varan FETÖ’ye karşı
lar bir devridaim halinde rütbeler alıp
geldiğim noktada görev verilmeyen,
operasyonunun belki de biricik adresi
rütbeler
veriyorlar
sanki.
adeta kumpas kurularak yalan ve iftiraTSK idi.
lar neticesinde görevden uzaklaştırılmış
Oysa
Kuvvet
Komutanları’nın
siyasi
bir Amiral olarak mesleğimi icra edeGülen’e methiyeler düzenler, TUSSavunma Bakanı’na bağlandığından,
meyeceğim açıktır” demiştir. Erdoğan’a
KON’cular, para alanlar verenler, GüGenelkurmay
Başkanı’nın
hiyerarşikızgın olmayan ve “bağlılığının” altını
lencilerle zenginleşenler, maklubeye
çizen Yaycı’nın tek muhatabı Akar’dı;
kaşığını sallayanlar, olimpiyatçılar, 100 deki yeni sıralamasından bahsetmeden
terfilerden,
görevden
almalardan,
istifane Deniz Kuvvetleri Komutanı ne de
metreden en hızlı dönenler, parsel parlardan; daha da ötesi uhrevi kliklerden
Genelkurmay Başkanı. Yaycı iki buçuk
selciler… Türkiye’de siyasi bir darbe
bahsetmenin
lakırdıdan
öte
bir
anlamı
ay kalmış Ağustos şuralarını beklegirişimi yaşandı ancak meşhur ‘siyasi
kalmıyor.
meksizin görevinden azledildi. Dileyen
ayak’ iğdiş edilmedi ordu kadar.
Deniz Kuvvetleri’nin tel sistemine onun
Ve evet konuşulması gereken kişi Huihalesine, teslimine, reddine dair senarNe tesadüftür ki, Gülenciler de ilk
lusi
Akar’dır.
Karmaşık
mevzulardaki
yolara düşebilir. Savunma Bakanlığı’na
operasyonunu büyük oranda orduya
çekmişlerdi. AKP’nin belki de ‘Allah’ın düğümün adresi Milli Savunma Bakan- Yaycı hakkında ulaşan şikayetleri okulığı’dır. Savunma Bakanı eski asker,
yup bir hikaye dinleyebilir. Yaycı’nın 30
lütfu’ olarak gördüğü darbe girişimi
Ağustos 2012 tarihinde Tuğamiralliğe
sonrası Gülen’in re-organize ettiği ordu artık bir sivildir. Emekli askerdir, taze
sivildir.
Sivil
ve
siyasi
yapısıyla
askeri
terfi ederek 2014 yılına kadar Moskova
yeniden ve yeniden organize edilmeye
orduyu bizzat idare etmektedir. Örneğin Silahlı Kuvvetler Ataşeliği yapması;
devam ediyordu.
Erdoğan’ın ‘başkomutan’lığına pek de
hemen ardından Güney Grup Komutanı
ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği MükAKP ve Gülencilerin ortaklığında vaaz benzememektedir bu hal.
kemmeliyet Merkezi Direktörü olarak
edilen ‘sivilleşme’ yine darbe girişimi
Akar, İsmail Metin Temel ve Zekai Ak- görev yapması bu yaygarada yeterince
sonrasında belki de hiç bu kadar gersallı’nın ardından Cihat Yaycı’nın da üs- konu edilmedi.
çek olmamıştı. Başkanlık sistemine
tünü çizdi, böyle yazılıyor. Yaycı’nın isgeçilmesi ve ardından Başkan’ın kendi
tifasıyla sarfettiği sözler çok konuşuldu. Klikleri gözardı etmeyi ya da efsaneBakanlarını atamasıyla hayata geçiri“İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki leştirip büyütmemeyi önerenler, haklı
len sistemde; ordunun başındaki zat-ı
değildir. Ona olan sadakatim ömrüm
bir önerme yaptılar: “Ordu’dan tasfiye
muhterem de Savunma Bakanı yapılaboyunca devam edecektir” diye AKP’li- anti-Amerikancılık sebebiyle yapılır”.
rak partili Başkan’a bağlanmıştı bile.
lere konuştuğu söylenen Yaycı, istifa
Anti-emperyalizmden bahsedilmiyor
O dincilere ‘zulümleri’ ile hatırlanan
elbette, ABD’ci tutum ve NATO’culuk
Genelkurmay Başkanları’ndan eser var mektubunda “Bilasebep ve mesnetten
yoksun
olduğunu
düşündüğüm
(Fetövaçizgisinden ufak kaymalar ‘tehdit’ için
mı şimdi? Hulusi Akar sonrası yeni
ri kumpasları çağrıştırırcasına) gerekyeterli görülüyor. İlgili çizgiye bağlılık
Genelkurmay Başkanı kimdir, ne yer,
çelerle
emre
alınmanın
yanı
sıra,
apar
sadece Libya projesinden vazgeçmek de
ne içer; fikri ve zikri nedir bilen var mı?
Alın size ‘sivil’leşme. Pek yakında daha topar ayrılışımın yapılmasının emredil- olabilir, yukarıdaki Rusya’ya ‘temkinli’
mesi onurumu ziyadesi ile örselemiştir. yaklaşmak da. Tarihine pek girmeksizin
da sivilleşeceği konuşuluyor damat ve

NEVZAT KALENDER

vakıfları aracılığıyla…
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söylemeliyiz ki Türkiye seçimini NATO’dan yana yaptığından bu yana tercih
yapıldığı ilk günün hararetini andıran
bir üslup ve inançla ABD ve NATO biatından bahsederler; Rusya seçeneğine
karşı ‘müsterih olun’ buyururlar.

ekmek isteyen çevrelere malzeme olabilecek kurnazlıkla kurgulanmış olmasını
ve bunun da çarpıtılarak farklı anlamlar
yüklenmesini, gerçekleri yansıtmayan
zorlama imalarda bulunulmasını esefle
karşılıyorum” açıklamasını yaptı.

Rapor, RAND raporuna paralel olarak
Akar’ın Bakanlık sonrası etkisini artırdığını savunuyor. Akar’ın Genelkurmay
Başkanı Yaşar Güler ile pozisyonu ile
Erdoğan ile pozisyonu üzerinden kurulan kademeye dikkat çekiliyor.

RAND RAPORU, KULAK ARKASI
Yakın zamanda CHP’nin söylemlerinden darbe senaryosu çıkaranların görmediği iki rapora dönelim.

Raporda “Rusya’yı dengelemek için
NATO üzerinden sürekli Türk ordusuna
angaje olunmalıdır” ve “Milli Savunma
Bakanı’nın Türkiye’de giderek artan
önemi ve ‘anahtar muhatap’ rolü dikkate
alınmalıdır” önerilerine de yer veriliyordu oysa.

Muhalefetten öne çıkan isimler ile
AKP’deki iç çekişmelerden de bahsedilen rapor son olarak “Bu açıdan bakıldığında milliyetçi ya da askerî geçmişi
olan biri sonuç olarak Erdoğan için daha
mecburi olabilir.” diye bitiriliyor. Şimdi
bu tarifin üzerinden ‘tahmin’ yaparsak
art niyetli olacağız yine…

Bu yılın başında ortaya çıkan RAND
Corporation raporunda “Türkiye’de
yeni bir darbe girişimi olabilir” deniliyordu. Bunun üstünde ‘demokrasi’ ve
‘Bağımsız Türkiye’ diye tepinilmesi
gerekmez miydi? Erdoğan AKP Meclis
Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada,
“Darbe tehlikesi hazırlığı varmış gibi
gündemler, Türkiye’yi ana hedeflerinden saptırmaya dönük bir yaklaşımdır”
deyiverdi.
ABD istihbaratının ve Savunma Bakanlığı’nın senaristi, akıl açıcısı, ‘düşünce’
bulucusu RAND Corporation, en son
2007’de Türkiye’yi konuk etmişti. Ergenekon operasyonlarından hemen önce
yayımlanan o raporda TSK’nın yeni
dizaynı ve ordudaki anti-Amerikancılıktan dem vuruluyordu. Erdoğan ve
Gül siyaset sahnesine çıkmazdan evvel
94’te onların işaret edildiği gibi 2007
raporu da büyük ölçüde hayata geçti.
Bir kadir-i mutlaklıktan ya da yüksek
öngörüden bahsetmiyoruz kuşkusuz. Bir
bağımlılığa işaret ediyoruz.
Bu kez “Türkiye’nin Milliyetçi İstikameti ve bunun ABD-Türk Stratejik
Ortaklığı ve ABD Silahlı Kuvvetleri
Üzerindeki Etkileri” başlıklı yüzlerce
sayfalık raporda Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulisi Akar, TSK ve çiçeği
burnunda Milli Savunma Üniversitesi
müfredatı ile ilgili değerlendirmeler
yazılıp çizilmişti. Raporda, Hulusi Akar
için “anahtar muhatap” sözü çok konuşuldu.

BIR DE WASHINGTON
ENSTITÜSÜ
RAND&CIA raporu iktidar tarafından
‘gerekli ilgi alakayı’ görmemiş gibi olacak ki, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü imzalı bir rapor daha
yayınlandı, adı “Türk Demokrasisine
Bakış: 2023 ve Ötesi”.
Yine rağbet göstermemiş gibi yapılan
raporun payı ne kadardır bilinmez ama;
raporla ülke gündemi hem seçim hem
rejim hem de 2023 Türkiyesi konularında çakıştı.
Washington Enstitüsü’nden Nick Danforth, ilgili raporda Erdoğan’ın ‘dar’
çevresini (aile ve saray eşrafı), AKP’li
şirketler ile AKP’nin son yerel seçim
hezimetinin ardından olası 2023 senaryolarını ele alıyor. Hem ‘çekirdek’
kadrodan veliaht hem de muhalif şemsiyeden ‘alternatif’ arıyor.

DARBE SENARYOLARI, IÇERIDE
BAŞKA DIŞARIDA BAMBAŞKA
Ancak. ‘Darbe’ senaryoları üzerinden,
Türkiye’deki demokrasi ve millet iradesine vurulan baltalardan bahseden
iktidarın dönüp buralara da bir bakması
gerekmez mi? İçeride muhalefete yüklenmek daha mı kolay geliyor?
RAND raporunun üzerinden bir ay
bile geçmeden Hulusi Akar ve Türkiye
Cumhuriyet Devleti’ni idare edenler,
“we are nato” kampanyasına katıldı.
Bu raporun üzerinden ABD ve NATO
ile temaslar ve karşılıklı övgüler yine
saymakla bitmez.
Denklemi karmaşık bulanlar için bir basit formül. Fetöcülük, darbecilik, İslamcılık, cihatçılık eşittir Amerikancılıktır.
Bir dizayn, dış müdahale, bağımsızlığa
ve demokrasiye kast görülecekse bakılacak yer ve odaklar bellidir.

Raporda damat Bakan Albayrak da yer
alıyor damat Selçuk Bayraktar da; oğlu Bir de bir ek, siyaset Ağustos ayına yakBilal, kızı Sümeyye ve hatta enişte İlgen laşınca, yani Şura yaklaştıkça ‘darbe’
de.
senaryoları açılır; gerçekler ve bağlantılar çoğunlukla tersyüz edilerek ‘ulusalKabineden Süleyman Soylu, Mevlüt
cı’, ‘darbeci’ veya ‘klik’ olarak yaftalaÇavuşoğlu ve Abdülhamit Gül ile Erdo- nan kesimler bir bir budanır, atamalarda
ğan’ın Yardımcısı Fuat Oktay’a değiise ABD’nin, NATO’nun kart hamiliği
nilen raporda Diyanet İşler Başkanı Ali aranır. Bunları da bilerek yaptık bunca
Erbaş’a da yer verilmiş. Hulusi Akar ise hatırlatmayı.
güvenlik başlığında değerlendirilmiş.
Diğer başlıkları şimdilik konunun dışın- Bakınız 2016-2018 yılları arasında eski
Milli Savunma Üniversitesi, başına tele- da bırakabiliriz ancak rapordaki Türk
Milli Savunma Bakanı olan AKP’li eski
vizyonlardan tanıdığımız tarihçi, Abdul- Ordusu detayına bir göz atabiliriz.
milletvekili Fikri Işık, Türkiye’nin Ruslah Gül döneminde de Atatürk Kültür,
ya ile ilişkilerinin “stratejik değil taktikDil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim
Rapor 15 Temmuz 2016 darbe girişisel ilişkiler” olduğunu söyleyerek şöyle
kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Erhan minden bu yana Erdoğan’ın ordu içekonuştu yakın zamanda: “Türkiye NAAfyoncu’nun Rektör atanarak sivilleşrisindeki güç dengeleriyle oynadığına
TO’nun sadık bir üyesi ve öyle olmaya
tirilen bir eski askeri kurumdu. Rapor
değinerek; Suriye ve Libya’ya ilişkin
da devam edecek ama Rusya da bizim
buranın müfredatını bile dert edinmişti. kısa değerlendirmeler içeriyor. Hulusi
komşumuz. Dostlarınızı, müttefikleriAkar’ın adı bu bahiste ele alınırken;
nizi seçebilirsiniz ama komşularınızı
Akar, “Raporda kullanılan, özellikle ba- Hakan Fidan, Yaşar Güler, Adnan Tanrı- seçemezsiniz. Komşularınızla iyi ilişkanlık, şahsım, Türk Silahlı Kuvvetleri verdi ve istifasından bahsettiğimiz Cihat kilere sahip olmalısınız”. Muvazzaf ya
ve Milli Savunma Üniversitesi hakkınYaycı bu listede yer alıyor.
da emekli fark etmez, bakan ya da artık
daki ifadelerin, aramıza nifak tohumları
bakamayan da fark etmez; bu misyon
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15 TEMMUZ MATRUŞKASI
AKP Eski Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli iddialarda bulundu. Davutoğlu, 15 Temmuz’da FETÖ’nün
önemli isimlerinden olan, darbeci Tümgeneral Mehmet Dişli’nin MİT’in olumsuz
raporuna rağmen terfi ettirildiğini belirtti.

Şimdilerde Gelecek Partisi Genel Başkanlığı
görevini yürüten eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz ve öncesine dair önemli
açıklamalarda bulundu. Davutoğlu’na göre
darbenin kilit isimlerinden Mehmet Dişli, 15
Temmuz öncesinde MİT’in TSK’ya sunduğu olumsuz rapora rağmen görevine devam
ettirildi. MİT raporunda, Mehmet Dişli’nin
FETÖ bağlantısı bulunduğunu ve emekliye
sevk edilmesi gerektiğini TSK’ya gönderdiği istihbarat raporunda açıkça belirtti. Buna
rağmen Mehmet Dişli son anda alınan karar
ile görevine devam ettirildi. Davutoğlu’nun
açıklamasının ardından Erdoğan ve Akar ise
sessizliğini koruyor.
Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’ün haberine göre; MİT Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı
tarafından 23 Haziran 2015 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen yazıda, 148
kişiye ait istihbarat bilgi notları yer alıyordu.
Notlar arasında Mehmet Dişli’li hakkında
da önemli bilgiler bulunuyordu. MİT raporunda Dişli’nin; “Paralel Devlet Yapılanması
(PDY-PÖ) mensubu olduğuna dair iddiaların
bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur” deniliyordu. Dişli’nin ayrıca Kara Harp Okulu’nda
Tabur Komutanı olduğu dönemde de Fetullahçı olduğu yönünde rapor düzenlendiği biliniyordu.
Mehmet Dişli’nin ağabeyi olan, dönemin AKP
Milletvekili Şaban Dişli’nin alınan kararda
etkili olduğu belirtilirken, Genel Kurmay Başkanlığı Çatı İddianamesi’nde çarpıcı bilgilere
ulaşıldı.

15 Temmuz öncesindeki son YAŞ kararlarında 46 albay, tuğgeneral ve tuğamiral olarak
atanmıştı. Bu atamalar öncesi MİT’in hazırladığı rapor Genel Kurmay’a iletilmişti. Terfi
ettirilen 46 tuğgeneralden 29’unun 15 Temmuz 2016’da darbe girişimine katıldığı ortaya
çıktı. Diğer ilginç bir nokta ise 29 darbeci
generalden çoğunun Mehmet Dişli’nin de
aralarında bulunduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev almasıydı.
2015 yılındaki terfilerin ardından darbe girişimine katılan general ve amirallerin dağılımı
ise şöyle: Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na
2015 yılı itibariyle terfi eden tuğgenerallerin
yüzde 81’i, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na
terfi eden tuğamirallerin yüzde 67’si, Hava
Kuvvetlerine terfi edenlerin ise yüzde 10’u
darbe girişimine katıldılar.

“
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MEHMET DIŞLI HAKKINDA KARMAŞA DEVAM EDIYOR
Hatırlanacağı üzere, dönemin Genel Kurmay
Başkanı Hulusi Akar, tutulduğu Akıncı Üssü’nden yanında Mehmet Dişli ile helikopterle
getirilmişti. Akar ve Dişli’nin neden birlikte
geldikleri tartışmalara neden olurken, Dişli’nin geldikleri Çankaya Köşkü’nde hemen
tutuklandığı belirtilmiş ancak bu iddianın
daha sonra doğru olmadığı öğrenilmişti.
Özel Kuvvetler Komutanı olan Zekai Aksakallı ise o gün İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç’i 4 kez aradığını ancak Korgeneral
Mustafa Özsoy’un gözaltına alınmasına rağmen Mehmet Dişli’nin alınmamış olduğunu
belirtti. Mehmet Dişli, Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Karaaslan’a özel olarak talimat
verilmesinin ardından gözaltına alınmıştı.
Gerek Ahmet Davutoğlu’nun iddiaları gerek
15 Temmuzla ilgili diğer iddialar, darbe süreci
ve öncesine dair önemli tartışmaları yeniden
gündeme getiriyor. 2015 yılındaki Yüksek
Askeri Şura (YAŞ) toplantısında MİT’in sunduğu raporun neden dikkate alınmadığı ya da
darbenin kilit isimi olduğu söylenen Mehmet
Dişli’nin gözaltına alınması hakkındaki belirsizlikler hala yanıtlanmayı bekliyor. Konunun
muhatabı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmış değil.
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mıştır. Padişahlığa özenen ve biat kültürü
üzerine oturan tek adam yönetimi karşımızdadır.
Cumhurbaşkanlığı makamı, Cumhuriyet
kurumunun bir makamıdır. Cumhuriyet ise
krallığa, şahlğıa, çarlığa ve hanedanlığına
karşı kurulmuş halk yönetiminin adıdır!
Yani Cumhuriyet varsa krallık, padişahlık,
tek adamlık yoktur!

Çorum AKP Kadın Kolları Başkanı ve
AKP Belediye Meclis üyesi Meryem
Demir’in “Allah çocuklarımın ömrünü
alsın size versin” sözleri kimse tarafından
normal karşılanamaz!
Bu biat ve kulluk kültürüdür! Bu sözlerin

21. Yüzyılda dile getirilmesi başlı başına
üzerinde düşünülmesi gereken sosyolojik
ve siyasal bir vakadır!
Bugün AKP tarafından sürdürülen ve
MHP tarafından payanda olunan başkanlık
rejiminin ise Cumhuriyetle ilgisi kalma-

Egemenlik milletindir sözü anlamı da budur. Ama bugün milli irade adıyla padişahçılık oynanması, bunun özendirilmesi ve
meşrulaştırılması akılların ters yüz edilmesinden başka bir şey değildir!
Başkanlık adıyla AKP tarafından ülkemize
dayatılan rejimin sonucu kulluk ve biat
olmuştur!
Ülkemiz bu garabetten kurtarılmalıdır!

LİSELİLERİN KULAKLARA TIKILAN TALEBİ:

“YKS ERTELENMELİDİR!”

Yaklaşık bir aydır gündemimizde olan
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın
(YKS) erkene çekilmesinden dolayı sınava
girecek öğrencilerin tepkisi sürüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ilk önce Temmuz
ayı olarak değiştirilen YKS sonrasında bir
oldu bitti ile 26- 27 Haziran tarihlerine
çekildi. Turizm patronlarının kârına terkedilen 2.5 milyon öğrenci ise seslerini
duyurmaya çalışmaya devam ediyor.
Ülkemizde eğitim sistemini iktidara geldikleri günden beri daha gericileştiren, her
öğretim yılında ezberci ve rekabetçi bir
sınav sisteminin katına kat çıkan AKP, her
yıl yaşanan skandallara dur durak bilmeden devam ederek gençliğin geleceğini
karartmaktan vazgeçmiyor. Bahsettiğimiz
üzere sınavları erkene çeken AKP, bilindiği üzere sınavı Haziran ayına ertelediği
ilk gün aldığı tepkilerden ötürü öğrencilere
adeta bir ‘’sus payı’’, bir ‘’rüşvet’’ olarak
baraj puanlarını 180’den 170’e düşürmüş
ve ön lisans sınavı olan Temel Yeterlilik
Testi (TYT) süresini 30 dakika uzatmıştı.
Fakat çalışma planlarının darmadağın olan
öğrenciler bu ‘’sus payını’’ elinin tersiyle
geriye itip, onun elinden alınan bir ayı için
sesini yükseltmeye başladı.
Yıllardır türlü eğitim ve sınav sistemiyle

öğrencilere kendi yeteneklerine, toplumun
ihtiyaçlarına ve isteklerine göre üniversitelere tercihi gençliğin girdiği YKS sınavı
özelinde kendisi akıl dışıdır. Örneğin, eşit
ağırlık puan türünden girilebilen psikoloji
ve sosyoloji bölümlerine girebilmeniz için
psikoloji ve sosyoloji soruları çözmenize
gerek dahi yoktur fakat sözel puan türü
üzerinden gastronomi okuyabilmeniz
için bu soruları çözmeniz gerekmektedir,
mantıksızlığı gülünçlüğe ulaşan bir sınav
sistemi…
Puanlama türlerinden, sorularına kadar
öğrencileri yarış atı gibi sınava iten, sınav senesi üstüne karanlık gibi çöken ve
üstünde her zaman gölgesini hissettiren
geleceksizlik kaygısıyla baş etmeye çalışmaktadır. Sınav sistemimizde tam bir
eşitsizlik hakimdir. Onlarca yayınevinin
bastığı yüzlerce test kitapları, fasiküller,
konu anlatım kitapları butik dershaneler,
son sene kayıt olunan ve daha nice örneği
önümüze koyduğumuzda karşımıza çıkan
tam boy bir eşitsizliktir. Emekçi çocukları
bunlardan yoksun kalarak, okula veya ailesinin kıt kanaat geçiminden zorla arttırdığıyla dershanesine gidecek yol ve yemek
parasını ev geçindirir gibi hesap ettiği bir
sınavda soruyoruz, herkes eşit koşullarda
mı sınava girmektedir? Ve sorunun cevabı

ne yazık ki hayır. Parasız ve eşit eğitim
için kurulan cümleler içi boş ve şaşalı
olmaktan öteye gidemez.
Bunların üstüne YKS’nin bir ay erkene çekilmesiyle morallerini ve çalışma planları
alt üst olmuş öğrenciler, salgın stresiyle
de baş başa bırakılmış durumdadır. Geçtiğimiz günlerde bursluluk sınavları, ustalık/kalfalık sınavları, ALES, KPSS ileri
tarihlere atılmıştı. Son olarak da Adaylık
Sınavları (AKS) 5 Temmuz tarihinden 26
Temmuz tarihine çekilirken, YKS tarihinden geri adım atılmıyor! Maskeli ve kolonyalı sınavı dayatanlara soruyoruz, sınav
maskeli olmayacaksa sınıfta bulunan bir
pozitif öğrencinin diğer öğrencilere hastalığı geçmesine nasıl göz yumarsınız şayet
sınav maskeli olacaksa öğrencilerin hayatını belirleyecek bir sınavda bu zorluğa
nasıl göz yumulmasını beklersiniz?
Liseli gençlik işte tam bu koşullarda
eşitlik ve gelecek mücadelesini daha da
yükseltmelidir. Biliyoruz ki biraz sesini çıkarttığında ona ‘’sus payı’’ teslim edenler,
liseli gençliği örgütlü gücüyle karşılarında
gördüklerinde tıkılan kulaklar açılacaktır.
Liseli gençlik geleceğini gür sesiyle, mücadelesiyle kazanacaktır.
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27 MAYIS’A SOLDAN BAKMAK

27 Mayıs düzen siyasetinin üzerinde çok tartıştığı başlıklardan birisi. Darbe mi ihtilal mi en fazla yapılan
tartışmaların başında yer alıyor. AKP ve yandaşlar, 27 Mayıs’ı neredeyse bütün kötülüklerin anası olarak
göstermeye çalışıyorlar. Ancak görece en ileri anayasa bu dönemin ürünü. İkinci olarak Menderes’in istibdat
rejimine karşı gelişen bir düzen içi hareket olarak da ayrıca 27 Mayıs’ı özgün kılıyor. Görece demokratik bir
ortamın ülkeye gelmesi 27 Mayıs ile 12 Mart ve 12 Eylül arasında büyük farklar yaratıyor. Biz de bu konuyu
Pusulamızda işledik. İlk yazımızı Neşe Deniz Babacan yazdı: “27 MAYIS: DARBE Mİ, İHTİLÂL Mİ YOKSA
BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI MI?” başlıklı yazımızı akademisyen yazar Fatih Yaşlı’nın yazısı takip ediyor:
“1961 ANAYASASI ÜZERİNE NOTLAR: ‘İŞÇİ SINIFININ SAHİP ÇIKTIĞI BİR ANAYASA’”. AKP’nin mağduriyet siyasetine yanıt veren “AKP’NİN ÇARMIHTAKİ İSA’SI: ADNAN MENDERES” başlıklı yazı Demir
Silahtar tarafından kaleme alındı. Yine bugün 27 Mayıs darbesiyle hiç ilgisi yokmuş gibi sunulan MHP’nin
kurucusu Türkeş üzerine bir değerlendirmeyi Vedat Altan kaleme aldı. “TÜRKEŞ 27 MAYIS TARİHİNDEN
ÇIKSA MI?” Diğer iki yazımız ise dönemin siyasal süreçlerini değerlendiriyor. İlk yazımız DP’nin kuruluş
öncesi dönemine ışık tutuyor. “AMERİKANCI DEMİRKIRAT” başlığıyla Yağız Pekru tarafından yazıldı. Diğer
yazımız ise Hakan Yerlikaya tarafından kaleme alınan “27 MAYIS: DÜZENİN “İLERİ” ADIMI”…
İyi okumalar…

27 MAYIS: DARBE MI,
IHTILÂL MI YOKSA BÜTÜN KÖTÜLÜKLERIN ANASI MI?

Türkiye solunu da ilgilendiren bir tartışma olan 27 Mayıs’ın
karakteri üzerine bugüne kadar çok söz söylendi. Bu açıBugün özellikle liberalizmin temel argümanlarından biri olan “darbe karşıtlığı” dan karakterinden ziyade, 27 Mayıs’ı nedenleri ve sonuçve Türkiye tarihinin “darbeci vesayet re- ları ile birlikte bütünlüklü bir değerlendirmeye tabi tutmak
jimi” ile “demokrasi güçleri” arasındaki önem taşıyor.
NEŞE DENIZ BABACAN

mücadele tarafından şekillendiğine dair
tanımlama, düzenin muhalif kanatları da
dahil olmak üzere liberal sol ya da buna
teşne olan çevreler tarafından da tamamen sahiplenilmiş durumda. Son olarak
AKP iktidarının Adnan Menderes ve
Yassıada üzerinden 27 Mayıs konusunda
attığı adımlara paralel olarak, Kılıçdaroğlu’nun “darbelere karşı” olan çıkışı
elbette güncel bazı gelişmelere karşı bir
konumlanışı (CHP’ye dönük darbecilik
iddiası) ifade etmekle birlikte, düzen
muhalefetinin ideolojik ve siyasi olarak
liberalizmin ana paradigmasının dışına
çıkabileceğini söylemek imkansız görünüyor. Bunlar 27 Mayıs üzerinden karşımıza gelen politik çıktılardan bir tanesi.
Bir diğer yaklaşım ise 27 Mayıs’ın,
1923’ün ve Kuvayi Milliyeciliğin; 12
Mart ve 12 Eylül’ün ise mandacılığın devamı olduğunu ifade eden yaklaşım. Bu
yaklaşımın politik sonucu ise tipik bir
MDD’ciliğe ulaşırken ve 27 Mayıs’ın bir
devrimci bir girişim olarak kutsanması
temel çıktılardan bir tanesi olarak ortaya
çıkıyor.
Güncel konumlanışları bir yana bırakır-

sak, 27 Mayıs’ın Türkiye tarihinde ve
sınıflar mücadelesinde nereye oturduğunun açıklanması önem taşımaktadır.
Bu açıdan Marksist yaklaşım ve Türkiye
sosyalist devrimi bağlamlarında 27 Mayıs’a dönük bir bakış geliştirmek gerekmektedir.
27 Mayıs, ülkedeki gerici ve işbirlikçi
Demokrat Parti yönetimine karşı TSK
tarafından yapılan ve devamında askeri
yönetimin belli bir süre devam ettiği bir
müdahaledir. Bununla birlikte, öncesinde sermaye iktidarı ve devletin güncel
pozisyonuna göre “burjuva demokratik
devriminin ilerlemesini” çağrıştıran
sonuçlar barındırdığı için devrimci bir
dönüşüm olup olmadığı da düşünülmektedir. Bu tartışmadan bazı sonuçlar çıkmakta ve başka sorular da beraberinde
gelmektedir. Demokrat Parti’nin gerici
ve baskıcı uygulamalarına karşı “laik,
demokratik cumhuriyeti” temsilen yapılan müdahale “Kurtuluş Savaşı ve Atatürk inkılâplarından sonra üçüncü büyük
hamle” olarak da yorumlanabilmektedir.
Bugünden bakıldığında ve özellikle 12

Mart ve 12 Eylül örnekleri değerlendirildiğinde, darbeler genel olarak ve çoğunlukla karşı-devrim cephesinin birer aygıtı olarak görülür ya da değerlendirilir.
Bununla birlikte solun repertuarına giren
“ilerici darbe” beklentisinin 27 Mayıs’la
birlikte karşılanıp karşılanmadığı meselesi büyük ve önemli bir tartışmadır.
Devamında ise 27 Mayıs’ın “ihtilal”i
çağrıştıran boyutlarının Türkiye işçi sınıfını devrime ne kadar yaklaştırdığı da
beraber ele alınması gereken bir başlıktır. Kafaların karıştığı ya da Türkiye solu
için açmaz sayılabilecek olan başlıklar
27 Mayıs ile birlikte Türkiye’de “demokrasi ve özgürlükler” alanının genişlemesi, işçi sınıfı mücadelesinin yükselişe geçebileceği bir ortamın oluşması ve
yükselişin de gerçekleşmesidir. Ancak,
27 Mayıs’ın kalkış noktasının sosyalizme ve işçi sınıfına alan açmak, bunun
içinse gerici bir düzen partisini alaşağı
ederek belli bir süreliğine ülke yönetimine el koyulması olmadığı açıktır.
Yine bugünden bakıldığında ülkemizde
darbelerin işçi sınıfına karşı yapıldığı ve
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döneme denk düşüyor. Bununla birlikte
tarım ve ticaret burjuvazisi dışı alanlarda
sermaye gerek altyapı yatırımlarından
nemalanma gerekse kamu kaynaklarının
talanı üzerinden büyük bir servet birikimini oluşturmaya başlıyor. Bu duruma
paralel olarak 1950’li yıllarda Türkiye
kapitalizmine biçilen rol olan ithalat ve
tarım ürünlerinin ihracatına dayalı olan
denge, süreç içerisinde ithal ikameci bir
noktaya doğru kayıyor. İthal ikamecilik
doğal olarak sanayi üretiminin gelişmesini gerektirdiğinden dolayı tarım ve
ticaret burjuvazisi ile sanayi burjuvazisi
arasındaki ilk çelişkiler böylesi bir ortamda filizleniyor.
1950’li yıllarda sanayi sektöründe üretim iki katına çıkmasına rağmen Gayri
Safi Milli Hasıla’dan aslan payının tarım
sermaye sınıfı ile devletinin emperyaliz- taraftan bununla ilgilidir. 12 Mart’ın
burjuvazisi tarafından alınması bu çelişmin onayı ya da desteğiyle bunu hayata
ilgili olduğu diğer büyük başlık ise işçi
geçirdiği genel olarak kabul görmektesınıfı ve sol hareketin ayağa kalkmasıdır. kileri derinleştiren bir diğer faktör olarak görülmeli. Bununla birlikte alt yapı
dir. Biraz da bunlar üzerinden, 27 MaBahsedilen dönemin değerlendirilmesi
yıs’ın ABD’nin onayıyla gerçekleşmesi
elbette başka bir yazının konusu. Ancak yatırımlarına yönelen bir dizi sermaye
çevresi bunlar pahalı yatırımlar olduğunve NATO’ya bağlılık yeminiyle son27 Mayıs’ın, 12 Mart ya da 12 Eylül
dan ve bu alanın rantı diğer sanayi kollalanmasına rağmen doğrudan işçi sınıfı
gibi faşist bir darbe olarak nitelenmerı gelişmeden kendini fazla göstermedihareketi ya da partisine karşı yapılmasi mümkün değil. Ama bütünlüklü bir
mış olması darbenin aslında yarım kaldeğerlendirmeye de tabi tutulduğunda 27 ğinden dolayı da bir sıkışma yaşanıyor.
Ana başlıklar bunlar olmak üzere, Türmış bir ihtilal olduğu düşüncesine neden Mayıs’ın kapitalizme dair ve düzen içi
olmakta, buradan da yukarıda bahsettibir olgu olduğu su götürmez bir gerçek. kiye’deki sermaye birikim modelindeki
dönüşüm ihtiyacı ve bu alanda aşılamağimiz tipik MDD’cilik ve zinde güçler
yan bir krizin kendisini dayatması 27
teorisi üremektedir. Bu noktada yukarıda TÜRKIYE KAPITALIZMININ
Mayıs’ı ortaya çıkartan temel iktisadi
saydığımız başlıklar üzerinden ve genel 27 MAYIS IHTIYACI
faktör olarak gündeme gelmiştir. Doğal
anlamda Demokrat Parti iktidarı altında Demokrat Parti iktidarında cisimleşen
sonucu Türkiye burjuvazisinin berabe“inim inim inleyen kesimler” açısından
baskı rejiminin boyutlarının çok yönlü
rinde yaşadığı dönüşüm ve dolayısıyla
27 Mayıs’ın kurtarıcı rolünün yarattığı
olduğu biliniyor. 27 Mayıs sonrasında
sanayi burjuvazisinin hakim sınıf pozisetki elbette önem taşımaktadır.
ortaya çıkan 1961 Anayasası ve özgürlükler ortamı ile bir önceki döneme göre yonuna yerleşmesi olarak ortaya çıkmışArada not olarak ifade etmek gerekirse,
ilerleme sayılan bir döneme girildiğinin tır. Tüm bunları tetikleyen ana olgular
27 Mayıs’ın ordu içerisindeki tabanıdüşünülmesi için elbette 1960’lı yıllarda ise liberalizmin çocuğu olan Demokrat
Parti iktidarının piyasacı ve özel seknı oluşturan çeşitli hücrelerin ihtilalci,
çok fazla veri bulunuyor.
tör yanlısı bir iktidar olmasına rağmen
ilerici, anti-emperyalist ve Kemalist bir
piyasayı daraltıcı ekonomi politikalarına
güdü ile çıkış yapmaya çalışması ile
Bununla birlikte 27 Mayıs hakkında
yönelmesi, dolayısıyla sermaye sınıfına
ordu yönetim kademesinin NATO’ya
öncelikle söylenmesi gereken şey, işçi
bağlılık yemini etmesi ve darbenin
sınıfı ile burjuvazi ve bunların temsilci- güvensizlik yaratması ve eninde sonuntemsiliyetinde CİA bağlantılı faşist Alleri arasındaki doğrudan bir kapışmanın da 1958 yılında ekonomik krizin kapıyı
çalmasıdır. Krizi aşmak için devalüasparslan Türkeş’e yer verilmesi ilk başta
ürünü olmadığı olsa gerek. 27 Mayıs’ın
çelişkili gibi görünüyor. Ancak zaman
Türkiye kapitalizminin gelişim dinamik- yona giden ve dış yardımlara yönelmek
ve zor bu çelişkinin çözülmesini de sağ- leri içerisinde 1950’lerin sonunda ortaya için bir dizi yapısal reformun altına imza
atmaya hazır olan Menderes hükümeti
lıyor. Ordu içerisinden taştığında kençıkan krizin çözülmesi gibi bir işlevi
iktisadi krizi çözemediği oranda Türkiye
disini Doğan Avcıoğlu ve YÖN-Devrim olduğu bugünden bakıldığında çok açık
sermayesi açısından 27 Mayıs bir tercih
hareketi sivil alanda ifade eden bu anla- görünüyor.
olmaktan çıkıp bir zorunluluğa dönüşyış, kapitalizmin ufkunu aşamadığı oranda emperyalizme karşı mücadele koKrizin temeli elbette iktisadi bir karakter müştür.
nusunda da yetersiz, emekçi sınıflar ile
taşıyor. 1950 yıllar Türkiye kapitalizBu noktada bazı noktaların altını çizmek
bütünleşmede eksik, burjuva demokratik minin çok partili hayata geçiş ve İkinci
önem taşır:
devriminin radikal kanadına oynamaya
Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde
Birincisi, 27 Mayıs, Türkiye burjuvazisiçalıştığı oranda da sermayenin diğer
emperyalist kampa çok daha fazla yakkanatlarının tasfiye operasyonuna maruz laştığı, tarım ve ticaret burjuvazisinin bu nin bir bölümünün diğerine karşı kompkalmıştır. 12 Mart’ın hemen öncesinde
ortamdan nemalanarak serpilip geliştiği losu ve ordu aracılığı ile iktidara yerleşme operasyonu olarak görülmemelidir.
yaşananlar, 12 Mart’ın faşist karakteri
ama aynı zamanda sermayenin diğer
Türkiye kapitalizminin krizinin çözülve ordu içerisinde yaşanan tasfiyeler bir kanatlarının henüz çıkış yapamadığı bir
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mesi ve ithal ikameci modele üst yapısal
anlamda da geçisin adının konulmasıdır.
Hatta bununla birlikte tarım ve ticaret
burjuvazisinin tamamen tarihe karıştığını ya da tasfiye olduğunu söylemek de
yanlış olacaktır. Doğrusu, bu kesimlerin
Türkiye burjuvazisi içerisindeki hakim
pozisyonlarını adım adım sanayi sermayesine doğru bırakmalarıdır. 1950’lerdeki Marshall yardımları ile birlikte palazlanan ve tarımsal alanda birer kapitaliste
dönüşen önceki dönemin büyük toprak
sahiplerinin burjuvalaşması kır-kent
ayrımını beraberinde getirse de sermaye
sınıfının şekillenmesi ve feodal dönemin
sınıfsal bölmelerinin ortadan kalkması
açısından önem taşımaktaydı. Bununla
birlikte büyük toprak sahiplerinin çıkarlarının bir numaralı temsilcisi Demokrat
Parti’nin taşıdığı misyon Türkiye kapitalizminin gelişim dinamikleri açısında
kentlileşme ve sanayileşme eğilimi ağır
bastıkça büyük bir sıkışmanın adı anlamına da geliyor ve hatta DP’nin varlık
zemini de anlamını yitirmeye başlıyordu. 27 Mayıs tam da bu zeminde gündeme gelmiştir. Birer tarım kapitalistine
dönüşmüş olan eskinin toprak ağalarının
27 Mayıs’a hiçbir anlamda direnme şansı bulunmuyordu. Zaten direnmediler ve
sermaye düzeninin yeni biçimine eklemlendiler.
İkincisi, 27 Mayıs’ın politik olarak durduğu zeminin netleştirilmesidir. Kentli
ve sanayileşme isteklisi burjuvazinin
özlemleri ile kentli küçük burjuvazinin
çıkarları çakıştığı oranda, zaten önderliği ve örgütlülüğü olmayan emekçi
sınıfların ve DP karşıtı çizginin dinamik
kesimi olan gençliğin de 27 Mayıs’a ka-
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zanılması zor olmamıştır. DP döneminde
ekonomik kriz ve baskı politikaları ile
bunalıma giren, yine DP’nin sağcı/İslamcı politikalarına tepki duyan ve aynı
zamanda özgürlüklerin ve demokrasinin
kısıtlandığın düşünen kesimler açısından
laik, demokratik ve Kemalist Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu olan ordu,
kentli burjuvazi ve orta sınıflar adına
kurtarıcı olarak siyaset sahnesinde yerini
almıştır. Politik olarak da 27 Mayıs’ın
özellikle “laiklik, demokrasi ve özgürlükler” ekseninde bir içeriğe sahip olması şaşırtıcı değildir. Başka örneklerde de
olduğu gibi burjuvazi kendi çıkarlarını
toplumun büyük bir kesiminin çıkarları
olarak göstermeyi başarmıştır. Ancak
bununla birlikte 27 Mayıs, Demokrat
Parti’nin ya da bugünden bakıldığında geleneksel sağın başta kırlardakiler
olmak üzere kitle tabanını dönüştürmek
ya da ilericilik mücadelesine kazanmak
yönünde bir içeriğe sahip olmamıştır. O
yüzden 27 Mayıs’ın sonrasında bu kesimlerin temsiliyetinin Adalet Partisi ile
şekillenmesi de şaşırtıcı bir olgu olarak
görülmemelidir.

girilen yapısal ilişkiler 27 Mayıs aracılığı ile fırsata çevrilmeye çalışılmıştır
ve hatta başarılmıştır. Buradaki trajik
yan ise tarihsel olarak anti-emperyalist
mücadelenin ve ulusal kurtuluşun ana
aktörü olarak bilinen ordunun emperyalizm işbirlikçiliğinin kutsanmasının
aygıtı olarak kullanılması olmuştur. Bu
trajedi aynı zamanda 27 Mayıs’ın içinde
ve devamında yer alan devrimci demokrat çizgilerin gerek ordu gerekse sivil
siyasetteki trajedisi anlamına gelmiştir.
Türkiye kapitalizminin bekasının ufkunu
aşamayan ya da zaten böyle bir niyetleri
olmayan 27 Mayıs’ın generallerinin ve
Milli Birlik Komitesi’nin ise jakobenizm
durağında çok beklememeleri bu açıdan
şaşırtıcı değildir ve son tahlilde Türkiye
burjuvazisinin tercihleri ile uyumludur.

Üçüncüsü, DP’nin 1950’lerdeki attığı en
önemli adım Türkiye’nin dünya üzerinde
emperyalist kampa entegre edilmesidir.
Entegrasyon öncelikle iktisadi, devamında ise politik ve askeridir. Somut tezahürü ise Kore Savaşı’nda, NATO üyeliğinde ve dış yardım arayışlarında ortaya
çıkmıştır. Kapitalizmin gireceği yol
konusunda sıkışma ve iktisadi kriz yaşayan, krizin ideolojik boyutu ve sermaye
devletinin reorganizasyonu bağlamında
ortaya çıkan sorunları aşamayan Türkiye
burjuvazisi açısından emperyalizm ile

İki kutuplu dünya tablosunda Türkiye
gibi kapitalist ülkeler için geçerli sayılan
kalkınmacılık ve sermaye birikim modeli olarak ithal ikameciliğe geçişin ana
eğilim olduğunu daha öncesinde ifade
etmiştik. Bu ihtiyacın doğrudan Türkiye
kapitalizminin kendi uydurduğu bir olgu
ya da emperyalist sisteme rağmen Türkiye’de gelişen özgün bir yönelim olduğu
söylemek pek doğru olmayacaktır. DP
döneminde safını daha da belirginleştiren Türkiye sermaye düzeni ve devlet
açısından bunun koşullarını oluşturmak
oldukça sancılı bir sürç olarak gelişti.
Sovyet sosyalizminin İkinci Dünya
Savaşı’nda faşizmi ezerek dünya üzerinde kazandığı prestiji sınırlandırmak
için başta ABD olmak üzere emperyalist
merkezler birden fazla yöntem denemişlerdir: Sovyetler Birliği’nin dünyanın
doğusuna doğru izolasyonu, bununla
birlikte NATO’nun genişleme hamlesinin ilerletilmesi ve örneğin Ortadoğu’da
yeşil kuşak projesinin hayata geçirilmesi bunun örneklerinden bazıları olarak
ifade edilebilir. Ek olarak, sosyalizmin
dünya üzerindeki gücünü kırmanın bir
diğer yolu olarak da kapitalist ekonomilerin görece demokratik bir üstyapıya kavuşturulması, kalkınmacılığın ve
sosyal devletçiliğin yaygınlaştırılarak
zayıf halka ya da adayı ülkelerdeki sınıf
mücadelesinin ve komünist partilerin
etki alanlarının daraltılması olarak gündeme gelmiştir.

EMPERYALIZMIN 27 MAYIS
IHTIYACI
27 Mayıs’ın emperyalist merkezler ya
da ABD tarafından doğrudan kumanda
edildiğine dair bir yorum yapmak abartı
sayılabilir. Ancak darbe ABD’nin bilgisi
ve onayı dahilinde olmuştur.
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karşı mücadelenin sınıf mücadelelerinO yüzden 27 Mayıs’ın Türkiye’de yara- den soyutlanması, işin emperyalist sistacağı dönüşüm ABD açısından da bir
tem ile ilgili boyutlarının yok sayılması
fırsat olarak görülmüş ve darbe sonrasın- tam da bu anlayışın ürünü.
da da bu olanak değerlendirmeye çalışılarak, Türkiye’ye para akıtılmaya, askeri Bu düşüncenin devamı olarak, günübir dizi adım atılmaya başlanmıştır.
müzde daha da yaygın bir şekilde olmak
Ancak emperyalist emellere ve burjuüzere 27 Mayıs’ın Türkiye’deki bütün
vazinin kendi çıkarlarını korumak için
darbelerin kalkış noktası ve kötülükleattığı adımlara rağmen Türkiye’de gerin anası olduğuna dair olan bakış daha
rek sınıf hareketi gerekse sol, sosyalist
da yaygınlaşıyor. Şu ana 27 Mayıs’ın
hareketin gelişmesi, ileri doğru hamle
gelişim dinamikleri ve çeşitli sonuçlayapması için 27 Mayıs sonrasında olurına dair ifade etmeye çalıştıklarımızı
şan ortam oldukça güçlü bir zemin suntamamen yok sayan bu bakışa göre 27
muştur. Bunun 27 Mayısçıların bilinçli
Mayıs’la başlayan darbeler silsilesi 12
bir tercihi olduğunu söylemek ise çok
Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz
mümkün değil. Bu noktada, yaşanan üst ile devam ediyor. 27 Mayıs’ı bu bağlamyapısal bir dizi dönüşümün ve sonuçları- da hedef tahtasına yerleştirerek Türkiye
nın Türkiye işçi sınıfının gelişimi için de kapitalizminin gelişim dinamiklerini,
nesnel bir zemin sunduğunu ifade etmek ülkemizdeki sınıf mücadelelerini ve
gerekir. Devamında ise neredeyse Cum- sınıfsal öznelerin pozisyonlarını dışarıda
huriyet’in kuruluşundan itibaren baskıbırakan bu anlayışın tipik temsilciliğini
lanan sol, sosyalist hareket sıçramalı bir başta liberaller ve İslamcılar yapıyor.
şekilde ilerleyerek gelişmiş, sınıf örgütlü Bunun destekçiliğine ise liberalizme teşmücadele ile tanışmış, kapitalizme karşı ne sol kesimler, sosyal demokratlar, Kürt
mücadelenin temel örnekleri ortaya çık- siyasi hareketi ve oldukça traji komik
maya başlamıştır. Devamı ise başka bir
bir biçimde 27 Mayıs bildirisini okuyazının konusu.
yan Alparslan Türkeş’in kurduğu MHP
yapıyor.
Tüm bunlarla birlikte emperyalizmin
27 Mayıs’a olan pozitif bakışı ve örtük
27 Mayıs’ı ülkemizde yaşanan bütün
desteği, DP iktidarına karşı “özgürlük,
darbelerin kökenindeki temel olgu olademokrasi ve laiklik” üzerinden karşı
rak göstermek büyük bir yanıltma ya
çıkan emekçi kesimlerin doğrudan emda yanılsama. Hele ki bunu özellikle 12
peryalizmden medet umdukları anlamına Eylül’ün çocuğu olarak çıkanların güngelmemektedir. Buradaki temel sorun
deme getirmesi ise büyük bir ahlaksızlık
noktası Türkiye burjuvazisinin ve orta
olarak görülmeli.
sınıfların süreç üzerinde yarattığı etki
ve emperyalizme dönük edilen bağlılık
Marksistler açısından 27 Mayıs’ın üzeyemininin “DP diktatörlüğü”nün devril- rinde yükseldiği nedenler ve ortaya
mesinin yarattığı politik ortamın içinde
çıkan sonuçlar açıklanabilir olgulardır.
eritilmesidir. 27 Mayısçılığın bileşkeUfku sosyalizme doğru varmayan 27
sinde yer alan olgular kabaca bu şekilde Mayıs’ın ortaya çıkardığı sonuçlar ise
tarif edilebilir.
çok ilginç bir şekilde sosyalizme ve işçi
sınıfının iktidar mücadelesine doğru yol
Devamındaki on yılda ise gerek sınıf
alınmasını sağlamıştır. Bu açılan yolunhareketinin yükselişi gerek anti-emsa yarım kalan Kemalist devrimin taperyalist gençlik hareketinin siyasal ve
mamlanma dinamiklerinden ziyade işçi
toplumsal bir karakter kazanması gerek- sınıfının ve sosyalizmin kendi yolunu
se sol, sosyalist hareketin zirve yapması açma çabalarının ürünü olduğu mutlaka
ise sermaye diktatörlüğünün ve emperbu noktada söylenmelidir. Kendini 27
yalizmin gerçek saldırgan yüzünü ortaMayıs müdahalesinin üzerinden kurmaya çıkartmış ve sırasıyla 12 Mart ve 12
ya çalışan solculuğun varabileceği yol
Eylül darbeleri yaşanmıştır.
demokratik devrimciliğin sularından
başka bir yöne işaret edemiyor. Dar27 MAYIS BÜTÜN
be karşıtlığı üzerinden kendini mutlak
KÖTÜLÜKLERIN ANASI MI?
anlamda 27 Mayıs karşıtı ilan edenlerin
Türkiye’nin tarihini darbeler ve/veya as- ise bugün varacakları noktanın karşı
keri müdahalelerin tarihi ile şekillendir- devrimci siyasal İslam’ın ve liberalizmin
meye çalışan anlayışın kökeninde libera- kucağı olduğu çok açık olsa gerek. Günlizm olduğu biliniyor. Darbeler aracılığı cel olarak kavgalı gibi görünen iki özneile kurulan asker vesayeti rejimlerine
nin (İslamcılar ve liberaller) ve tarihsel
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olarak kavgalı gibi görünen iki öznenin
(liberaller ile milliyetçiler) önemli gün
ve haftalar kapsamında nasıl yan yana
geldiklerini göstermesi açısından 27
Mayıs vesilesiyle ortaya çıkan tablo oldukça manidar. Ve aynı zamanda bir öze
dönüş anlamına da geliyor. Hatırlarsınız, Demokrat Parti liberalizmin en has
temsilcisiydi. Ek olarak, hele ki bir de
ülkemizde liberalizmin tahakkümünden
çıkamayan sol kesimler, Kürt hareketi
ve CHP’nin bu yan yana gelişin parçası
olması ise evlere şenlik bir durum.
Bitirmeden önce 15 Temmuz vesilesiyle
bir parantezi açmak gerekiyor. 15 Temmuz Amerikancı FETÖ darbe girişimi
ile 27 Mayıs’ı eşitleme çabası da son
tahlilde yukarıda ifade etmeye çalıştığımız liberal tarih tezinin bir uzantısı olarak gündeme geliyor. Bu durumu AKP
iktidarının sonuna kadar istismar etmeye
çalışacağı ve “askeri vesayet”e karşıtlık üzerinden liberalizm-FETÖ-AKP
üçlüsünün ülkemizi getirdiği noktayı
perdelemeye çalışacağı ayrı bir gerçek
olarak karşımızda durmaktadır. Tüm
kanatlarıyla 12 Eylül’ün çocuğu olarak
Türkiye siyaset sahnesinde yükselişe geçen ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen
siyasal İslamcı/Amerikancı güçlerin 15
Temmuz’da birbirleriyle kapışmalarının
sonucu olarak ortaya çıkan darbe girişimi ile 27 Mayıs’ı eşitlemeye çalışmak
işin biçimsel yönü dışında hiçbir anlam
taşımıyor. Hatta 15 Temmuz darbecilerinin kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi”
adı altında 27 Mayıs referanslı gibi göstermeye çalışarak sonrasında TBMM’yi
bombalamayı düşünecek kadar bu yurtla
ilgilerinin olmadığının ortaya çıkması
bu biçimselliğin bile ne kadar gerçek
olduğunu göstermesi açısından manidar.
O yüzden bugün “27 Mayıs karşıtlığı”
bağlamında AKP iktidarı ile FETÖ’nün
aynı çizgide olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.
Sonuç olarak, tüm bu değerlendirmelerle birlikte çok açık ki, 27 Mayıs işçi
sınıfının iktidar mücadelesi ya da sosyalizm için atılmış bir adım değildi. Biz
bugünden bakarak umarsız bir 27 Mayıs destekçiliğinden ziyade, 27 Mayıs
ile birlikte açılan ortamda neleri yapıp
yapamadığımızı değerlendirerek ve geleceğimize ışık tutmaya çalışarak doğru
bir yaklaşım geliştirebiliriz. Ülkemizde
sola ve işçi sınıfına karşı yapılan faşist
darbeler ile 27 Mayıs’ı eşitlemek liberallerin ve gericilerin işi. Bizim 27 Mayıs
ile böyle bir hesabımız bulunmuyor.
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1961 ANAYASASI ÜZERINE NOTLAR:
“İŞÇI SINIFININ SAHIP ÇIKTIĞI BIR ANAYASA”
FATIH YAŞLI
Türkiye sinemasının “sınıf” temalı ilk
filmi olduğunu söyleyebileceğimiz ve
senaryosunu Vedat Türkali’nin yazdığı,
yönetmenliğini ise Ertem Göreç’in yaptığı 1964 tarihli “Karanlıkta Uyananlar”ın
afişinde filmden bir sahne görürüz. Afişte
ön planda bir kadın işçinin gülümseyen
fotoğrafı yer alırken, arkada ise işçiler
tarafından taşınan iki döviz göze çarpar.
Dövizlerden birinde “Emeksiz Kalkınma
Olamaz” yazarken, diğerinde ise “Türk
İşçisi Anayasanın Bekçisidir” yazmaktadır ve her iki döviz de “zamanın ruhunu”
anlamak açısından bize muazzam ipuçları vermektedir.
Bunun nihayetinde bir film sahnesi olduğu ve buradan yola çıkarak birtakım
analizlere girişmenin yanlış olduğu iddia
edilebilir ama örneğin filmden altı yıl
sonra yaşanan ve Türkiye tarihinin en
büyük işçi kalkışmalarından biri olan 1516 Haziran eylemlerinde işçilerin taşıdığı dövizlerde “27 Mayıs Anayasası’nın
Sahibi Biziz” yazması, meselenin bir
film karesinden ibaret olmadığını göstermesi açısından önemlidir.
Sahiden de 1960’lar Türkiye’sinin bir
“anayasal dönem” olduğunu söyleyebiliriz. Hem bu döneme karakteristiğini
1961 Anayasası’nın, ya da aynı anlama
gelmek üzere 27 Mayıs Anayasası’nın
vermiş olması hem de dönemin bütün
politik aktörlerinin konumlanışlarını
bu anayasaya göre belirlemesi, politik
faaliyetin kurucu unsurunu anayasanın
yorumlanmasının oluşturması, siyasetin
meşruiyetinin anayasa üzerinden tesis
edilmesi anlamında bir “anayasal dönem”dir söz konusu olan.
Tam da bu nedenle, ne filmde ne de 1516 Haziran’da işçilerin anayasayı sahiplenmeleri ve dahası anayasayı kendilerine dayanak olarak görmeleri şaşırtıcı
değildir. Başta “grev ve toplu sözleşme
hakkı” olmak üzere, 1961 Anayasası’nın
sadece siyasal hak ve özgürlükleri değil
sosyal hakları da garanti altına alan ve
kalkınmayı, sosyal adaleti ve planlamayı
devletin görevleri arasında sayan karakteri, Türkiye işçi sınıfının bir aktör olmasının önünü açmış, Türkiye işçi sınıfı

da bir sınıf olarak kendini inşa ederken
ate dönüşmüş, kalkınmacılık küresel bir
bu anayasaya yaslanmış, “anayasanın
olgu haline gelmiştir.
sahipliği” gibi büyük ve önemli bir iddianın taşıyıcısı olmuştur.
İşin ilginç yanı Soğuk Savaş konjonktüründe hem ABD hem de SSCB, farklı
ANAYASANIN RUHU,
saiklerle de olsa kalkınmacılığı desZAMANIN RUHU
tekler bir pozisyondadır. ABD ve onun
1961 Anayasası’nın ruhunu anlayabilkurduğu dünya düzeninin uluslararası
memizin yolu, Türkiye’nin dışına çıkıp
kurumları olan IMF ve Dünya Banka“zamanın ruhu”na bakmamızı gereksı, kalkınmayı azgelişmiş ülkelerin ve
tiriyor. Tekrar “Karanlıkta Uyanantoplumların yüzlerini sosyalizme dönlar” filminin afişine dönecek olursak,
melerini engellemenin önündeki bir araç
“Emeksiz Kalkınma Olmaz” dövizinin o olarak görmektedirler; çünkü kalkınma
işçi tarafından tesadüfen taşınmadığını
ile birlikte sağlanacak refah artışı ve
söyleyebiliriz; çünkü dönemin sihirli
gelir dağılımı adaletinin sosyalizm için
sözcüğü “kalkınma”dır.
bir bariyer anlamına geleceğine inanmaktadırlar. Sovyetler ise kalkınmanın
Sömürge imparatorluklarının dağıl“kapitalist olmayan bir model” üzeridığı, ulusal kurtuluş hareketlerinin
ne yerleştirilebileceğini ve böylelikle
başarıya ulaştığı, Bağlantısızlar Hareemperyalist bağımlılık ilişkilerinden
keti ve Üçüncü Dünyacılık üzerinden
kurtulan azgelişmiş ülkelerin bu hattı
anti-emperyalizmin büyük bir itibara
izleyerek sosyalizme geçebileceğini
kavuştuğu, devletin ekonomiye müdadüşünmekte, bu yüzden kalkınmacı polihalesinin ve sosyal adaleti tesis edici
tikaları desteklemektedir.
bir rol üstlenmesinin iktisat politikalarının temeline yerleştiği bir dönemde,
İşte 27 Mayıs’a damgasını da sözünü
azgelişmiş ülkelerin hızlı bir şekilde
ettiğimiz sihirli sözcüğün, yani “kalilerleyip kalkınabileceğine ve böylelikle kınma”nın damgasını vurduğunu, 27
ekonomik bağımsızlıklarına kavuşabile- Mayıs’ın ekonomi politikalarını kalkınceklerine yönelik inanç kesin bir kanamacılığın ve onun çıktıları olan sosyal
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adalet, planlı ekonomi vb.nin belirlediği- izin almaksızın, sendikalar ve sendika
ni, bunun da 1961 Anayasası’na ruhunu
birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye
verdiğini söyleyebiliriz.
olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler.” Aynı şekilde yine ilk kez toplu
Kuşkusuz 1961 Anayasası sosyalist bir
sözleşme hakkı 1961 Anayasası ile biranayasa değildir, ancak “sosyal devlet”i likte anayasal garanti alınacaktır: “İşçianayasal statüye kavuşturan bir anayaler, işverenlerle olan münasebetlerinde,
sadır. Elbette ki bu anayasa da burjuiktisadî ve sosyal durumlarını korumak
va toplumunun bütün anayasaları gibi
veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşmülkiyeti garanti altına almıştır ama
me ve grev haklarına sahiptirler. Grev
bu garantinin hemen altına “mülkiyet
hakkının kullanılması ve istisnaları ve
hakkının kullanılması toplum yararına
işverenlerin hakları kanunla düzenlenir.”
aykırı olamaz” şeklinde bir şerh düşülmüş olduğunu bilmek enteresandır.
Aynı şekilde herkesin sosyal güvenlik
Aynı şekilde “özel teşebbüsler kurmak
çatısı altına alınacağı, herkesin sağlıklı
serbesttir” şeklindeki ifadenin hemen
bir şekilde yaşayabilmesinin ve eğitim
ardından “devlet özel teşebbüslerin millî öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasının
iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara devletin görevi olduğu, “yoksul veya dar
uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun
içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri
konut ihtiyaçları”nın da yine devlet taraalır” cümlesi gelmektedir.
fından karşılanacağı anayasadaki yerini
almıştır.
“İktisadi ve Sosyal Hayatın Düzeni”
başlıklı kısımda bu düzenin “adalete,
ANAYASA, SOL, SAĞ
tam çalışma esasına ve herkes için in1961 Anayasası’nın bu kalkınmacı,
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış
sosyal adaletçi ve planlamacı karakseviyesi sağlanması amacına göre” tesis teristiği, 1960’lar Türkiye’sinde işçi
edileceği söylenmekte, “iktisadî, sosyal
sınıfının siyasi bir aktör haline gelişive kültürel kalkınmayı demokratik yolnin anayasal, hukuki ve siyasi zeminini
larla gerçekleştirmek; bu maksatla, millî oluşturmuş, 1950’lerden beri biriktirdiği
tasarrufu artırmak, yatırımları toplum
deneyimlerin üzerine 1960’ların başında
yararının gerektirdiği önceliklere yönelt- yeni deneyimler ekleyen Türkiye işçi
mek ve kalkınma planlarını yapmak” ise sınıfı, Saraçhane Mitingi’nden Kavel
devletin görevleri arasında sayılmaktaDirenişi’ne uzanan bir süreçte yürüttüğü
dır.
eylemliliklerle önce grev ve toplu sözleşme hakkını elde etmiş, ardından da
Metnin devamında ilk kez sendika kurgiderek politize ve militan bir karaktere
ma hakkı anayasal bir hak olarak tanınır bürünmüştür.
ve şöyle denir: “Çalışanlar ve işçiler
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Üstelik sadece işçi sınıfı değil, sınıf
siyaseti yapan aktörler de, yani TİP’ten
THKO ve THKP-C’ye uzanan bir yelpazede yer alan Türkiye solunun farklı
unsurları da politikalarını ve icraatlarını
27 Mayıs Anayasası’na referansla meşrulaştırmaya, onun üzerinden savunmaya
çalışmışlar, buna dayanan bir siyasal
strateji kurmuşlardır. Sol kendine meşru bir zemin, yaslanacağı bir dayanak
aramış ve bunu 1961 Anayasası’nda,
yani siyasal ve hukuki düzenin temel
metninde, kurucu belgesinde bulmuştur.
Dolayısıyla anayasa sınıf mücadelesinin gerçekleştiği, güç ilişkilerinin somutlaştığı, üzerine politik mücadelenin
verildiği alanların en önemlilerinden biri
olmuştur.
Tam da bu nedenle Türkiye sermaye sınıfının ve Türk sağının 27 Mayıs Anayasası’na yönelik husumeti nedensiz değildir. Koç’tan Demirel’e düzenin bütün
aktörleri, özellikle 1965’ten sonra 1961
Anayasası ile kavga etmiş, hem sermaye
sınıfı hem de Türk sağı, işçilerin anayasanın hakiki sahipleri olduklarını görmüş ve onların sahip olmayacakları yeni
bir anayasanın ve aktörü olamayacakları
anayasal bir düzenin inşasına girişmişlerdir. Bu nedenledir ki, 27 Mayıs Anayasası’nın birçok maddesi sola ve işçi
sınıfına karşı yapılan 12 Mart darbesi
sonrası hükümsüz kılınmış, 12 Mart’ın
yarım bıraktığı işi tamamlama görevini
üstlenen 12 Eylül darbesiyle birlikte ise
27 Mayıs Anayasası bir bütün olarak
ilga edilmiştir.
Bugün Türkiye solunun da işçi hareketinin de yaslanabileceği bir anayasa yoktur, hatta bugün Türkiye’de bir anayasa
ve kavramın bilindik anlamıyla bir
“anayasal düzen” yoktur. Rejim, kendini
“cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”yle
anayasal bir statüye kavuşturmuş olmakla birlikte, hem anayasayı hem anayasal
düzeni fiilen askıya almış durumdadır ve
yerine yenisini koymayı da başaramamaktadır. Hem bu “de facto” durum hem
de rejimin yıkmada başarılı olduğu kadar yenisini kurmadaki başarısızlığı, sol
açısından siyasal denklemin bir parçası
ve izlenecek siyasal stratejinin belirleyici faktörlerinden biri olarak görülmeli,
böyle değerlendirilmelidir.
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AKP’NİN ÇARMIHTAKİ İSA’SI: ADNAN MENDERES
DEMIR SILAHTAR
Ülkemizde AKP’nin son sürümüne
yükselttiği sağ popülizm, ona hiçbir
ideolojik veya siyasi tutarlılık kaygısı
gütmeksizin birbiri ile tezat ya da çelişki halindeki tezleri aynı anda savunabilme, siyasi söyleminde de sermaye
iktidarının bekası ve doğrudan temsilcisi olduğu çıkar gruplarının ihtiyaçları
için gerekli gördüğü her türlü esneme
ve değişiklikleri yapabilme imkânı
sunmaktadır.
Bu ideolojik bohçada İslamcılık, liberalizm, ‘üçüncü yol’culuk, anti-komünizm, faşizm, anti-entelektüalizm,
mistisizm, anti-semitizm, irredantizm,
zenofobi vesaire, ne aranırsa bulunmaktadır. Bu sayede örneğin hayat
pahalılığının sorumluluğu bir çırpıda
patates-soğan spekülatörlerine yıkılabilmekte, Türk lirasının değer kaybetmesi siyonist-mason-tapınak şövalyeleri komplosuna bağlanabilmekte,
Kürt açılımı sırasında PKK gerillaları
sınır kapılarında karşılanırken açılımın
kapanımı sonrasında şehit cenazesine
giden ana muhalefet lideri terörist diye
yumruklatılabilmekte, bu liste böylece
uzayıp gitmektedir.
AKP’den hareketle bir sağ popülizm
tanımı yapılacak olsaydı muhtemelen
“sağ popülizm, finans-kapitalin en kaypak, en eklektik, en omurgasız siyaset
tarzıdır” denilebilir.
“ASTINIZ… ZEHIRLEDINIZ…
YEDIRMEYIZ…”
AKP’nin sağ popülist siyasetinin mer-

kezinde duran mağduriyet edebiyatı,
gerici ve liberal tezlerin bileşkesi olan
eklektik tarih tezinin iskeletinde en
önemli yeri işgal eden payandalardan
biri de 27 Mayıs İhtilali ile iktidarına
son verilen Demokrat Parti (“DP”)
ile AKP arasında bir siyasi süreklilik
bulunduğu söylemidir. Bunun popüler algı yönünden belki de en çarpıcı
örneklerinden birinin, Haziran Direnişi’nin ardından o dönemin başbakanının ifadesiyle “evlerinde zor tutulan”
AKP tabanını konsolide etmek üzere
düzenlenen “Milli İradeye Saygı”
mitingleri için ülke sathında binlerce billboarda asılan ve daha sonraki
dönemlerde de ihtiyaca göre yeniden
üretilen, Adnan Menderes, Turgut Özal
ve Tayyip Erdoğan resimlerinin altına
“Astınız… Zehirlediniz…Yedirmeyiz…” yazılı afişler olduğu hatırlanacaktır.
AKP’nin DP’nin mirasçısı ve devamcısı olduğu, Tayyip Erdoğan tarafından
AKP iktidarının ilk dönemlerinden bu
yana durmaksızın tekrarlanan bir motif
olagelmiştir. 2010 yılında Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilişlerinin 49. yıldönümünde adı geçenlerin anıt mezarları
başında yaptığı konuşmada Erdoğan
kalabalığa; “Menderes ve arkadaşları
bu ülkeye bu millete yaptıkları hizmetin bedeli olarak, son nefeslerini
vermişlerdir. Bizim inancımız Allah
için, ülkesine, milletine hizmet yolunda ölenleri, öldürülenleri şehit olarak
kabul eder. … Menderes ve arkadaşlarının yaktıkları demokrasi meşalesi
elden ele her geçen gün daha yükseğe
taşınmış ve nihayet bugün bizlere ka-

dar ulaşmıştır. Milletle birlikte yürüyen herkes milletin düşmanlarına tokat
vurmaktadır. Menderes’in ‘Yeter söz
milletin’ şiarını sürdürüyoruz.” şeklinde sesleniyordu.
AKP’nin çekirdek kadrosunun Necmettin Erbakan’ın liderliğini yaptığı
Milli Nizam-Milli Selamet, Refah
Partisi çizgisinden, Milli Türk Talebe
Birliği (MTTB) ve Akıncılar Derneği
teşkilatlarından gelmesinin, dolayısıyla bu İslamcı kadronun DP-Adalet
Partisi (AP)-Doğru Yol Partisi (DYP)
geleneği ile doğrudan bir organik bağı
bulunmamasının, DP’nin mirasçısı
ve devamcısı olma iddiasının tarihsel
temelden yoksun olduğunu gösterdiği
düşünülebilir.
Oysa bu düşünce iki bakımdan hatalıdır. Öncelikle sınıfsal bakımdan “küfür
tek millettir”, yani DP de AKP de diğer
tüm düzen partileri gibi sermaye sınıfının çıkarlarının savunucusu olma ortak
paydasında zaten buluşmaktadırlar.
Ancak bunun da ötesinde AKP sadece Millî Görüş hareketinin geleneksel
dayanağı olan küçük ve orta ölçekli
Anadolu sermayesine değil, DP geleneğinin merkez sağ olarak nitelenen
çizgisini destekleyen büyük sermaye
gruplarına da arkasını yaslayabilmiştir.
İkincisi, AKP o dönemde sermayenin
müesses nizamı ve emperyalizmin
bölgesel tasarrufları açısından pürüz
yarattığı düşünülen Millî Görüş çizgisinin yerine emperyalizm ve uluslararası sermaye ile daha uyumlu bir Türkiye için tıpkı 80’li yılların ANAP’ı
gibi “dört eğilimi birleştirme” misyonu
ile yola çıkarılmış ve Refah Partisi’nden gelenlerin yanında DP’nin organik
devamcısı olan AP, DYP ve ANAP
kökenli çok sayıda kadroya da hem
bünyesinde hem de sorumlu mevkilerde yer vermiştir.
AKP bu sayede sağ popülizmine DP
geleneğini de tevarüs ederek siyasal
İslamcılıkla harmanlamış, sınırlı bir hitap alanı olan “camileri ahıra çevirdiler”, “benim türbanlı bacımı üniversiteye sokmadılar” vb. söylemler üzerine
kurulu mağduriyet edebiyatını, “27
Mayıs mezalimi”, “şehit Menderes”
gibi yeni öğelerle zenginleştirmiştir.
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ülkemizin ilk uçak ve uçak motoru
fabrikalarının, Eskişehir tank fabrikası
ve Kırıkkale silah fabrikasının NATO
standartlarına uymadıkları gerekçesiyle kapatılması,
•Muhalefetteki CHP Genel Başkanı’nın yurt gezilerine saldırılması,
muhalif yazarların tutuklanması, basının sansürlenmesi, her türlü demokratik muhalefeti engellemek üzere beş
kişiden fazla yan yana yürümeyi bile
yasaklayan Tahkikat Komisyonu’nun
kurulması,
•İktidarın hukuksuz uygulamalarına
karşı çıkan yargı, bürokrasi ve ordu
mensuplarının tasfiye edilmesi
“DEMOKRASI VE ÖZGÜRLÜK
ŞEHIDI” ADNAN MENDERES (!)
Birkaç gün önce 27 Mayıs İhtilali’nin
60. yıldönümünde, DP yöneticilerinin
yargılandığı Yassıada’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve müttefiki
Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleştirilen törenle “Demokrasi ve
Özgürlükler Adası” adıyla açılışına
ve bu vesileyle Adnan Menderes ile
onunla idam edilen Fatin Rüştü Zorlu
ve Hasan Polatkan’ın bir kez daha “demokrasi şehidi” ilan edilmelerine tanık
olduk.
O halde Menderes’in 1950-1960 arasındaki on yıllık iktidarı boyunca “demokrasi ve özgürlükler” adına yaptıklarına hızlıca bir göz gezdirelim:
•Soğuk Savaş’ta ABD emperyalizminin yanında yer alındığını kanıtlamak
için, yüzlerce gencin ABD’li generallerin emrinde Kore Savaşı’nda ölüme
gönderilmesi ve bunun ertesinde Türkiye’nin NATO’ya sokulması,
•Kore’ye asker gönderilmesini protesto eden Türk Barışseverler Cemiyeti’nin kapatılarak Behice Boran ve
Adnan Cemgil’in de aralarında olduğu
yöneticileri hakkında 15 ay hapis cezası verilmesi,

Uraz, Yılmaz Çolpan, Nejat Özon,
Şükran Kurdakul, Behice Boran gibi
aydınların da içinde yer aldığı toplam
187 kişinin tutuklanması,
•Türk Ceza Kanunu’nun işçi sınıfı partisini ve sosyalist siyaseti yasaklamak
amaçlı 141 ve 142’nci maddelerinin
ağırlaştırılması,
•1952 yılında NATO’nun isteği üzerine yurt içinde sola, ilericilere ve aydınlara karşı terör estirmek amacıyla,
komünizme karşı gayri-nizami harp
yapacak Seferberlik Tetkik Kurulu,
daha sonraki adıyla Özel Harp Dairesi’nin kurulması,
•Muhalefette iken sendikalaşma, grev
ve toplu sözleşme hakkı vaadinde
bulunmasına karşın DP iktidarı boyunca sendika kurma özgürlüğü ve grev
hakkını tanımaması,
•1953 yılında CHP’nin mallarının
haczedilerek hazineye aktarılması,
Halkevleri’nin ve Köy Enstitüleri’nin
kapatılması,

•İstanbul’daki gayrimüslim sermayenin tasfiyesi amacıyla Selanik’te
Atatürk’ün evine bomba attırılmasıyla
başlatılan provokasyon neticesinde
1955 yılında İstanbul ve İzmir’de
•Kore’ye ilk askerlerin gönderilmesiazınlık yurttaşlara karşı “6-7 Eylül
nin ardından yazdığı “23 Sentlik Asolayları” olarak bilinen saldırıların
ker” şiiri nedeniyle Nâzım Hikmet’in gerçekleştirilmesi ve hükümetçe tertip
vatandaşlıktan çıkarılması,
edilen bu terör eylemlerinin “komünistler”in üzerine yıkılarak elli solcu
•1951’de başladığı için “’51 Tevkifatı” aydının tutuklanması,
olarak bilinen, dönemin TKP’sine yönelik büyük tutuklama operasyonuyla
•Yabancılara petrol arama ve çıkarma
Zeki Baştımar, Şefik Hüsnü Değmer,
izninin verilmesi, Yabancı SermaMihri Belli, Sevim Belli, Enver Gökyeyi Teşvik Yasası’nın çıkarılması,
çe, Mübeccel Kıray, Arif Damar, Ruhi bazı traktör ve basma fabrikalarının
Su, Orhan Suda, İlhan Başgöz, Ulvi
özelleştirilmesi veya kapatılması,

•Cezayir ulusal kurtuluş savaşı sırasında emperyalist Fransa’nın desteklenmesi
Adnan Menderes’in ve DP’nin on
yıllık iktidarına sığdırdığı, saymakla
bitmeyen bu emperyalizm işbirlikçisi,
emek düşmanı, cumhuriyetin ve laikliğin altını oyan gerici icraat gerçekten
de hem AKP’nin kurucu kadrolarının
yetişmesinde hem de onu iktidara
taşıyan siyasi gelişmelerde son derece
önemli bir rol oynamıştır.
Nitekim 2014 yılında, AKP’nin o dönem en önde gelen isimlerinden olan
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan,
Adıyaman’da düzenlenen 10. İmam
Hatipliler Kurultayı’nda Cumhuriyetin
ilk yıllarında kapatılan İmam Hatip
okullarının 1950’lerden sonra tekrar
bir canlanma yaşadığını hatırlatarak;
“Bu yönüyle baktığımızda, okulların
ayakları üzerinde doğrulması, güçlenmesi ve ivme kazanmasında ve
gelişmesinde Adnan Menderes çok
önemli bir isimdir, Demokrat Parti
iktidarı… Yani İmam Hatip tarihi yazıldığında iki isim öne çıkacaktır. Biri
Adnan Menderes, diğeri Tayyip Erdoğan’dır…. İmam Hatip tarihi bu iki
isim olmadan yazılamaz. Milletin iki
adamı, milletin mukadderatına, ülkenin geleceğine sahip çıkmıştır. Bunun
en önemli göstergesi imam hatip okullarının canlandırılması olmuştur.”
derken sadece bir kadirşinaslık göstermiş olmuyor, ülkemizde gericiliğin
başlıca kadro kaynağı olagelen İmam
Hatip okullarının palazlandırılmasında
DP iktidarının ve Adnan Menderes’in
katkılarının uzun vadede AKP’yi iktidara götüren süreçte taşıdığı büyük
önemi de ifade etmiş oluyordu.
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VEDAT AKTAN
Tartışmalar bu yıl Yassıada’nın betona dönüştürülme çalışma açılışında tekrardan açıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs
Darbesi’nin 60’ıncı yılı nedeniyle Yassıada’nın
isminin Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak
değiştirildiği açılışta konuşma yaptı. 27 Mayıs
Darbesi’ne tepki gösteren MHP Lideri Bahçeli, partisinin tarihinde de bir ilke imza attı.
MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş, 27 Mayıs
Darbesi’nin de liderlerinden biri olduğu için
MHP daha önce hiç 27 Mayıs yıldönümünde
açıklama yapmamıştı. Alparslan Türkeş daha
önceki açıklamalarında işi kendilerinin yaptığını ve bu konuda herhangi bir tereddütlerinin
olmadığını söylemişti. Peki 27 Mayıs içerisinde
Alparslan Türkeş’i bu kadar tartışmalı konuma
taşıyan neydi?

kendisinin bu önemli göreve gelmesinde etkili
olabileceği gözden uzak tutulmaması gereken
bir keyfiyet olarak değerlendirilebilir. Türkeş
ile Cemal Gürsel’in ilk münasebeti 1942 yılında gerçekleşmiş ve Türkeş, Gürsel ile kendisi
arasında “Ziya Gökalp’ın fikirlerine bağlılık,
memleket sevgisi, milliyetçilik” gibi müşterek
tarafları bulunduğunu, bundan ötürü aralarında
önemli bir “muhabbet” geliştiğini ifade etmiştir.
Ortaklaştıkları bu konu onları bir arada tutmuş,
Türkeş planları ile anti-komünist karakterini
sahaya aktarmak için planları olduğunu göstermiştir.

13 KASIM AYRIŞMASI
İkinci ve daha önemli olan ayrışma başlığı ise
yeni ülkenin kuruluşu ve şekillenilişinde ilişkindir. 27 Mayıs darbesi sonrasında askerler
tarafından teşekkül eden Milli Birlik Komitesi
oldukça heterojen bir kimliği vardır. Komitenin çeşitli rütbeler ve yaş gruplarından oluşan
BAŞBAKANLIK
yapısının yanında üyelerin arasında bulunan
MÜŞAVİRLİĞİNE ATAMA
fikir ayrılıkları, basitçe iki grup etrafında bölünTarihsel anlatımlar içerisinde herkesin çokça
meye meydan vermiştir. Bu gruplardan birisinin
tartıştığı başlıklardan birisi Türkeş’in Başbabaşını, ihtilal sonrasında Başbakanlık Müsteşarı
kanlık müşavirliğine atanmasına ilişkin olduğu
olacak olan Alparslan Türkeş çekerken, diğer
yönündedir. 27 Mayıs sonrasında Türkeş ve
kliğin öncüsü Cemal Madanoğlu olacaktır.
arkadaşları adına ilk önemli hadise, Türkeş’in
Alparslan Türkeş, Albay kimliğinin yanında
Başbakanlık Müsteşarlığı görevine atanması
komite içerisinde bilhassa görece genç olan suolmuştur. İhtilal sonrasında Türkeş’i, Gürsel’in
bayların sempatisini kazanacak ve bu grup Milli
arkasında 2.adam yapacak olan bu pozisyoBirlik Komitesi’ni, “Atatürk’ün tamamlayamanuna tayini ve nedenleri hep merak edilmiştir.
dığı” diye nitelendirdikleri reformların tatbikini
Türkeş’in bu şartlar altında, hiç kimsenin tam
amaç ve ilke kılmak isteyeceklerdir. Böylece bu
anlamıyla önemini idrak etmediği düşünülen
grup “radikaller” olarak tasnif edilirken, Türkeş
Başbakanlık Müsteşarlığı koltuğuna “emr-i
de dönemin milliyetçi-sosyalist lideri Nasır’dan
vaki” ile oturduğu yorumu tartışmalarda oldukça
mülhem “İhtilalin Kudretli Albayı” olarak tarif
kabul gören bir içerikte bulunmaktadır. Türkeş
edilecektir. Buna mukabil, Madanoğlu’nun grude, bu pozisyona atanmasının emr-i vaki ile gerbu “ seçimlerin bir an evvel yapılması suretiyle
çekleştiğini belirterek; ihtilal tarihinden 4 gün
idarenin sivillere devredilmesi” düşüncesinde
sonra aybaşı olması ve memurların maaş bordrohareket edeceklerdir. İki görüş arasındaki bu
larının imzalanması lüzumu üzerine, kendisinin
temel anlayış farkı, beraberinde diğer sorunlarla
“benim imzamı açın” diyerek bu atamanın re’sen
birleşince 13 Kasım 1960 tarihinde, komite iç
gerçekleştiğini ifade etmiştir. Süreci ve işletasfiye uygulayacak ve içlerinde Türkeş’in de
yişi bilen Türkeş, en karşı olduğu sivil idareyi
bulunduğu 14 üye yurtdışına memur olarak tayin
kendisine bağlamış, bu dönemde öne çıkmasını
edileceklerdir.
sağlayan farkları göstermeye başlamıştır. Bunlardan birincisi olarak Türkeş’in, ihtilale katılan
Tarihin cilvesi bakınız ki Madanoğlu ileride
subaylar içerisinde “sadece ne yapacağını değil,
başka bir devrimci-demokrat cunta söylemi içenasıl yapacağını plana bağlamış” olmasının
risinde yer alacak ve öncülük edecek isim olarak
önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. İkinci
anılırken, diğeri 1975 sonrası sivil siyasetin
olarak da komitenin yabancı muhabirlerle iletişiayaklarının örülmesinde ön plana çıkan isimlermini sağlamak üzere İngilizceyi iyi bilen Türkeş
den biri olacaktır.
ve Sami Küçük’ü görevlendirmesi de, Türkeş’in
kısa sürede ön plana çıkmasında etkili olmuşNATO’NUN BAKİ SUBAYI
tur. 29 Mayıs günü Ankara’da önemli sayıda
Tartışmaların merkezinde olması Türkeş için bir
alt rütbeli subayın toplanıp, ikinci bir komite
sorun teşkil etmemiştir. Kafasında bir amaç varkurduklarını ve iktidar talep ettiklerini öne süredır ve bu amaç için yapılması gerekenleri yaprek; Gürsel’in, Türkeş’i Başbakanlık Müsteşarı
mıştır. Bu amaçlardan en önemlisi anti-komünist
atamak yoluyla işlerini kolaylaştırdığını ifade
karakterdir. Bu karakterin getirdiği öncelik diğer
etmiştir. Bu yoruma istinat edildiğinde Türkeş’in
her şeyden önemlidir.
alt rütbeli subaylar nezdinde ciddi bir etkisinin
1948’de Kara Harp Akademisi’ni bitirerek kurolduğu düşünülebilmektedir. Ordu içi dengeler
may subay oldu.
göz önünde bulundurulmuştur.
Anlatılan ve aktarılan bütün yorumların dışında,
Aynı yıl, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD)
Türkeş’in Cemal Gürsel ile olan ilişkisinin de,

gönderildi.
ABD’de Harp Akademisi ve Piyade Okulu’nu
bitirdi.
1955–1957 sürecinde Washington’da NATO
Daimi Komitesi’nde görev aldı.
1959’da kısa bir süre Almanya’da Atom ve Nükleer Okulu’na devam etti. Aynı yıl albay rütbesine yükseldi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı
NATO Şubesi Müdürlüğü’nde bulundu. Soğuk
savaş dönemine dair yapılan planlamalarda ve
yatırımlarda Türkeş her zaman önemli ve öncelikli bir yere sahip olmuştur. NATO içerisinde
aldığı eğitimler ve Sovyetlere karşı yapılacak
mücadelede kurulacak olan yeni teşkilatların
içinde yer almasını normal karşılamak gerekir.
Bu ilişkileri tarif etmesi açısından aşağıdaki
alıntı önemlidir;
“27 Mayıs’tan sonra bakanlıkları dolaşmaya
başladım. İçişleri Bakanlığı’na gittiğimde, orada, ayrı bir odada, bir ayrı büroda Amerikalıları
gördüm. Bizim yetkililere, “Nedir bu?” diye
sorduğumda şu cevabı aldım: ‘Biz komünizmle
mücadele için Amerika ile işbirliği yapıyoruz.
Buradaki Amerikalılar da, onlarla bizim aramızdaki işbirliğinin koordinasyonunu yapıyorlar.’
Ama işi biraz daha inceleyince gördüm ki, İçişleri Bakanlığı’na dışarıdan gelen şifre, telgraflar ile bakanlıktan dışarı çıkan tüm evraklar
oradan geçiyor. Yani onlar, bunları görüyorlar,
kontrol ediyorlar.”
Bunu öğrenen Alparslan Türkeş, Amerikalıların
odadan çıkarılmasını ister.
Amerikan Yardım Binası’na gitmelerini, orada
çalışmalarını söyler.
Bundan sonrasını Türkeş anlatıyor: “Ben bu
talimatı verdikten sonra, CIA’nın Ankara’daki
Başkanı olan zat, bana geldi. Çankaya’da oturuyordu. Hatta bir iki defa birlikte yemek yemiştik.
Oradaki Amerikalıların kalmasını rica etti. Ben
ısrar ettim. Sonra dedim ki, ‘Biz sizinle dostuz.
Amerika ile dostluğumuzu sürdürmek kararındayız. Komünizmle mücadelede sizinle işbirliği
yapacağız. Fakat onlar orada kalmamalı.’
Turancılık davasından yargılanmadan NATO
subaylığına, komando okullarından katliam
emirleri vermeye kadar tartışmaların merkezinde
yer alan bir isim, oluşturulan devlet geleneğinde
her zaman kullanışlı bir karakter olmuştur. Yeni
Türkiye’nin yeni karakter içerisinde İslamcı
kesim tarafından daha fazla sahiplenilmeye
çalışılan, yeni bir tarih yazımı ile 27 Mayıs’tan
kopartılmaya çalışılan Türkeş için hiçbir zaman
anti-komünist karakteri sorun edilmemiştir.
Olması gereken de belki de budur. “Yeni tarih”te
yeni yer bulabilecek mi?
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AMERIKANCI DEMIRKIRAT
YAĞIZ PEKRU
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya biri
SSCB’nin önderliğinde sosyalist blok ve
diğeri ABD’nin önderliğinde emperyalist
blok olarak ikiye ayrılmıştı. İnönü’nün cumhurbaşkanı olarak liderlik ettiği Türkiye bu
süreçte diğer emperyalist kapitalist ülkeler
gibi SSCB’nin NAZİ haydutluğuyla diz çökmesini beklemiş; diğer ülkeler gibi ya sessiz
kalmışlar ya da alttan alta destek olmuşlardı
faşist rüzgara. Türkiye’de tam olarak bu
nokta da Nazi Almanya’sına merminin ham
maddesi olan krom sağlamış, SSCB sınırına
asker yığmış SSCB’nin yıkılacağı günü beklemekteydi. Sovyetler Birliği verdiği “kutsal
savaş”ın galibi olunca uluslararası ilişkiler
dengesinde bazı paradigmaların değişeceği belliydi. Orak çekiçli bayrak Berlin’in
kalbine dikilmiş Yugoslavya partizanlar
tarafından kurtarılmış, Almanya, Bulgaristan
ve Polonya nice ülke Kızıl Ordu tarafından
Nazilerden özgürlüğüne kavuşmuşlardı.
Avrupa’nın tam ortasına dikilen sosyalizm
bayrağı tekil ulusal siyasetlerde görülen
sınıfsal çelişkileri bir anda uluslararası siyasette yansımasını çok daha gözle görülür bir
hale getirmişti.
Yukarıda bahsettiğimiz gibi gittikçe sınıfsal
açıdan netleşen uluslararası siyasette Türkiye’nin tarafı seçmesinin zamanı birkaç farklı
açıdan gelmişti. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti ilk yıllarında serbest piyasaya dayalı bir
ekonomik model izlediyse de başarılı olamamış sonrasında devletçi ekonomiye dayalı bir modele geçiş yapılmıştır. Bu modelde
denk bütçe modeliyle ilerlenirken kısmi olsa
da sanayi açısından gözle görülür gelişmeler
yaşanmıştır. Burada göz alınması gereken
hususlardan birisi bu yatımların önemli bir
kısmının Türkiye’nin o günlerde bu sanayi
alt yapısını kuracak teknik beceriye sahip
bir nüfusunun olmaması idi. Bu konuyu
Sovyetlerin dostluğu ve sosyalist kuruluşun
hızlıca genişlettiği insan kaynağından gelmekteydi. Tüm bu süreçlere rağmen tarihsel
politik misyonunun Türkiye’yi sanayi ve
teknolojiyle kalkındırması gereken beceriksiz Türkiye burjuvazisi kendi misyonunu
gerçekleştirememiştir.
Safların dünya siyasetinin netleştiği bir dönemde bağımsızlıkçı bir hat çizen bu kalkınma modeli uyumsuz kalmış, burjuvazisinin
sermaye biriktirme modeli gün geçtikçe ortaya çıkmıştı. Gereken model batılı emperyalist devletlerden destek ve borç alınmasında bulundu. 1939’larda bir anlaşmayla ve
borçlanmayla ilk adımlarıyla başlayan süreç
1945 sonrasında Yunanistan’daki partizanları katledilebilmesi için yapılan bir yardıma ortak çıkmak gerekiyordu. Bunun için
Türkiye’de Marko Paşa, Zincirli Hürriyet
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teminat altına alınmış olacaktır.
2. İktisadi cihazlanmamızı süratlendirmek.
Bu maksatla· ‘ A) Bütçede envestisman
(yatırım) mahiyetinde olan kısmı, mümkün
olduğu kadar genişletmek ve bunun dışındaki bütün imkanlarımızı da yalnız ve yalnız
1946 seçimlerini tartışmalı bir biçimde
istihsale matuf mevzilere tevcih etmek; B)
kazanan CHP sonraki süreçte çoğu sınıf ve
Hususi teşebbüsün kendini hukuki ve fiili
sosyal grubun desteğini yitirecekti. Açıkemniyet altında hissetmesini sağlayacak
ça söylemek gerekirse CHP’nin ekonomik
bütün tedbirleri almak ve onun süratle
söylemleri DP açısından neredeyse hiç farklı gelişmesine yardım etmek, C) Memlekette
içeriklerde değildir. Bu dönemde CHP kendi mevcut sermayenin istihsale akmasını kolayiçerisinde de bir yeniliğe gitmiş daha piyalaştırmak, Ç) Yabancı teşebbüs sermaye ve
sacı bir döneme hazırlanmıştır. Fakat
tekniğinden geniş ölçüde faydalanabilmenin
şartlarını tahakkuk ettirmek ve icaplarını
Demokrat Parti, açık bir saldırıyla devletyerine getirmek.
çiliğin sektörel örneklerle nasıl bize israf
3. İktisadi cihazlarımız için devlet bütçeettirdiğini sürekli vurgulamış hepsinin özel sinden envestisman mahiyetinde ayrılacak
sektöre devrini savunmuştur. CHP burada
tahsisatı memleketimizin tabii şartları göz
bir farkla özel sektörü savunurken devlet
önünde bulundurularak vücuda getirilecek
teşebbüslerinin devrini dile getirmemiştir
bir plana bağlamak.
nitekim DP de bunu yapamayacaktır.
4. İstihsal hayatını devletin zararlı müdahalelerinden ve her çeşit bürokratik engellerDP, bu tür liberal söylemlerin dışında Türden kurtarmak. “
kiye’nin demokratikleşme propagandasıyla Buradan da anlaşılacağı üzere DP iktidarın
aydınlar, burjuvalar, köylüler ve işçilerden
temel amacı Türkiye pazarının emperyadestek alabilmişti. Nitekim DP, sonra da her lizmle entegrasyonunu sağlamak. Türkiye
sağ partinin yapacağı gibi bunların hiçbirini pazarını genişletmek ve daha fazla ticari
gerçekleştirmedi.
ürün üretimi arttırmak olarak okunabilir. Bu
sefer DP bu dediklerinin neredeyse tamamıSeçime giderken Türkiye’deki yüksek enfnı bu dört yıl içinde gerçekleştirmiş oldu.
lasyon ve buna bağlı olarak Milli Koruma
Kanunu’nun çıkması uygulanmasa da burBu yıllarda ABD emperyalizmiyle girilen
juvaziyi ürkütmüştü ve rüzgarı iyiden iyiye ilişkiler sayesinde açılan kredi ve yardımDP’ye çevirmişti.
larla birlikte tarımda mekanizasyon artmış
buna bağlı olarak tarımsal üretim tarım
DP’nin demokratikleşme konusundaki temel topraklarının genişlemesine bağlı olarak
eleştirileri devlet radyosunda eşit bir propa- büyümüştür. Buradaki temel mesele 1945
ganda hakkıydı. Bunu 1950 seçimlerine gi- yılında CHP iktidarında yasalaşan “Köylüderken elde edebilmiştir. Bir diğer konu ise yü Topraklandırma Kanunu” uygulanmıştır.
açık oy gizli tasniftir. Bu konu 1950 seçim- Ne garip ki o dönem toprak ağası Adnan
lerin halkın sandık sayımlarında gözlemci
Menderes bu kanunun en azılı muhalifiydi.
olarak kalmasını sağlamıştı.
Mekanizasyon nedeniyle kiracı köylülere
ihtiyaç kalmamış bu topraksız köylüler devSeçim bittiğinde %50 oy alan DP’nin sanlet hazinesinden topraklandırılmıştır. Buna
dalye sayısı 408 olurken %40 alan CHP’nin bağlı olarak köyde iş gücüne olan ihtiyaç
sandalye sayısı 69 kalacaktı. Bu kendinden
azalmıştır. Bu iş gücü fazlası ilk başta geçici
emin kazanacağına inanan CHP’nin getirdi- iş gücü olarak şehirlere göç etmiş bu şehirği seçim yasası sonucu yaşanıyordu.
lerin etrafında gece kondulaşma yaşanmaya
başlanmıştır. Bu merkezler git gide yedek
DP’NIN ILK YILLARI
parçaları bulunmayan ithal malları ikame
1950-1954 yıllarını açımlamadan evvel
edecek hafif bir sanayi koluna dönüşmüş bu
Adnan Menderes’in Meclis’teki başbakan
ithal ikameci mantık 1980’e kadar Türkiolarak ilk konuşmasında güdecekleri politi- ye’nin dışa bağımlılığı ve döviz krizlerinin
kayı dört madde olarak sıraladığı konuşmayı ve siyasi bağımlılığın temeli olacaktı.
şuraya nakletmeliyim.
“1. Bütün devlet hizmetlerinin görülmesinde Yine bu dönem yabancı sermayenin girişi
azami tasarruf zihniyetiyle hareket ederek
ve önceki CHP iktidarının savaş zamanı
devlet masraf ve külfetlerini asgariye indir- biriktirdiği yedek akçelerin bozdurulması
mek ve devlet bütçelerini iktisadi bünye tak- yani genişlemeci bir yaklaşımla piyasa para
tiğiyle mütenasip ve hakiki manasıyla muva- bolluğu tatmıştır. Bu da uzun yıllar CHP’nin
zeneli bir hale getirmek. Ancak bu suretledir kıtlık, DP’nin ise bolluk demek olduğu akılki iktisadi bünye ferahlığa kavuşturulmuş
lara kazıyacaktı.
ve yarının iktisadi refahı ve mali istikrarı
dergileri yakıldı, komünistlere karşı yürüyüşler gerçekleştirildi, Ankara’da matbaalar
basıldı, üniversite hocaları darp edildi. Yani
burjuvazinin söylediği şey kısaca Türkiye’de komünizm tehdidi vardı.
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meti, Suriye’nin SSCB’ye yakınlaşmasıyla
birlikte Suriye sınırına asker yığmış ve
NATO konferansında Orta Doğu’da komünizm tehdidine karşın ne yapılması gerektiğini anlatıyordu.

Bu bolluk döneminde DP iktidarı altyapı yatırımlarına önem vermiş. ABD tavsiyesiyle
karayolları yapılmış ve böyle Türkiye pazarı
kendi içinde genişleme imkanı bulurken
köylü de yalnızca tüketmek için değil iç ve
dış pazara satabilmek için üretir olmuştu.
Nitekim 1957lere doğru ithal ikameci bu
model artık borcu borçla kapamak durumunu alınca DP için yöntemlerde değişmeye
başlamış oldu. Milli Koruma Kanunu tekrardan gündeme gelmiş oldu.
NATO’YA GIRIŞ
DP, ABD emperyalizmi ile ilişkiler konusunda CHP’nin programıyla pek de çelişki
içerisine girmemiştir. CHP’nin ABD ile
olan ilişki yukarıda anlatılırken DP iktidarı
döneminde CHP’nin DP’ye ABD ile ilişkiler konusundaki eleştirileri ise ilginçtir.
Türkiye, Kore’de sıkışan Amerikan askerlerini korumak için savaşa dahil edilirken
CHP’nin eleştirisi bu konuya bunun bir
savaş ilanı olduğu bundan dolayı meclisten
geçmesi gerektiğini söylemiştir. Açık bir
şekilde söylersek anayasaya aykırılık gereği. Ki bu söylem DP iktidarının sonun artık
ciddiyet kazanacaktı.
Bu dönemde Türk Barışseverler Cemiyeti savaş karşıtı tek tutumu alarak doğruda
duracaktı. DP’nin pek çok kez eleştirdiği
kanunlarla şimdi Behice Boran’ları tutukluyor ve iktidarının sonuna dek neredeyse hiç
bir sol unsurun ayakları üzerine doğrulmasına izin vermiyordu.
Kore Savaşı sonrası Türk askeri memlekete prangalarıyla “Silverstar” kahramanlık
nişanlarıyla döneceklerdi. Çok geçmeden
Yunanistan ve Türkiye NATO’ya davet
edilecek ve üye olacaklardı. Böyle Türkiye,
ABD’nin SSCB’ye karşı ileri karakolu olma

görevini kabul etmiş oluyordu. DP ise bu
dönemde CHP’yi NATO’ya girememekle ve
beceriksizlikle suçluyordu.
DP’NIN DIŞ POLITIKANIN İÇ
POLITIKAYA YANSIMASI
Kore Savaşıyla birlikte tam boy Amerikan
yanlısı olmayı karara vardıran DP hükümeti, dış politikanın iç politikaya yansıması
anti komünizmde somutlamıştır. Toplumsal
meşruiyeti açısından genel af ilan eden DP
hükumeti Nazım Hikmet’i de serbest bırakmış oldu. Fakat içeri anti komünist cemaat
öylesine havlıyordu ki yapılan toplantılara
baskınlar, gazetelerin toplatılması sonucu
sol nefes dahi alamaz haldeydi. Nazım’ın
telefonlarının dinlenmesi de Sabahattin
Ali’nin öldürülmesi de Nazım Hikmet için
büyük bir tehlikenin yaklaştığının habercisiydi, İstanbul’dan Karadeniz’e açılarak
Romanya’ya gitmek zorunda kaldı.
Türkiye’nin NATO üyeliği sürecinde nasıl
Yunanistan’dan geri kalmaz bir durumda
komünizm tehdidi altında olmasını göstermesi gerekiyordu. Bundan kaynaklı Sevim
Tarı (Belli) Marsilya’ya gitmek üzereyken
yakalanır ve bu süreç TKP kadrolarına sanki
bir suçmuş gibi komünistlik suçlaması yapılır. TKP kadroları hapishanelerde işkence edilir. 1951 tevkifatı adını verdiğimiz
süreçte Türkiye’nin anti-komünist siyaseti
gittikçe politikası renk çalıyordu.
Sovyet Birliği’ne karşıt Balkanlarda denge
arayan kapitalizm Yugoslavya’dan umduğunu bulamayınca Türkiye Yunanistan’la
anlaşmış ve bu dönem için sanki bir devletiz gibi söylemlerde bulunmuşlardır. Evet
anti komünizm ve Amerikancılık Venizelos
ve Menderes’i birleştirmişti.
Eisenhower Doktrini sonra Menderes hüku-

DP DÖNEMINDE DEMOKRATIKLEŞMEYEN TÜRKIYE
DP, 1950 seçimlerinde çok uzun bir dönem
demokratikleşme yolunda atılacak adımları
sayıyordu. Seçim sistemi, devlet radyosu,
bürokrasi, sendikal haklar gibi konularda
uzun tiratlar attı DP’liler. İstisnasız her sağ
liberal parti gibi DP de piyasacı ekonomi
vaadi dışında hiçbir demokratik açılımı
yapmadı. Fakat bugün liberallerin dediği
gibi iktidarın toksit bir yapısı olmasından
ziyade burjuvazinin gericileşen yönünü
görmemeleri onları karmaşık psikoanalizlere itse de açık olan Türkiye kapitalizminin
ihtiyaçlarıydı. Bu yapı Türkiye ekonomisi
dar boğaza girdikçe 1957’de erken seçime
girdi. İktidarının son yıllarına doğru da
“Vatan Cephesini” kurdurttu. Bu dönemin
temel özelliği gazetelerin sansürden bem
beyaz çıktığı, radyolarda DP propagandası
ve Vatan Cephesine katılanların okunmasından dolayı “Radyo Dinlemeyenler Cemiyeti” dahi kurulmuştur. Bu dönem ilerledikçe
DP içinden ayrılıklar baş gösterdi. Ayrılan
milletvekilleri “Hürriyet Partisini” kurdular.
CHP ile ittifak arayışında olan HP, DP’nin
ittifak unsurunu seçimlerde tek listeden girmesini engellemesiyle HP CHP’ye katılmış
oldu.
Aşağıdaki bildiriyi üç muhalefet partisi
birlikte yayınlamıştır.
“1. Vatandaş hak ve hürriyetleri ile ilgili
anayasa hükümlerinin daha sarih ve teminatlı bir hale getirilmesi suretiyle bu hak ve
hürriyetlerin hususi kanunlarla zedelenmesinin önlenmesi.
2. Anayasaya aykırı mevzuatın çıkmasına ve
tatbik edilmesine mani olmak üzere siyasi
kuvvetlerin dışında kalacak bir Anayasa
Mahkemesi’nin kurulması.
3. Mahkeme istiklali ve hakim teminatının
bir anayasa müessesesi haline getirilmesi
suretiyle muhkem esaslara bağlanması.
4. İki meclis sisteminin kabulü ile teşrii faaliyetin muvazene unsuruna kavuşturulması.
5. Teşrii kuvvetin icra kuvveti üzerindeki
murakabesinin tecrübelerin gösterdiği bir
selamet hududu içinde gereği gibi işlemesini sağlayacak değişikliklerin yapılması.”
Yukarıdaki maddelerden anlaşıldığı üzere
artık Türkiye kapitalizminin acil ihtiyaçları gözle görülür hale gelmiştir. 27 Mayıs
darbesiyle görüleceği üzere yapılan yeni
anayasanın bu basamaklar üzerine kurulması önemlidir. Milli Birlik Komitesi’nin
anayasa yapımını Sıddık Sami Onar, Tarık
Zafer Tuna’ya gibi isimlere verilmesinden
kaynaklı bu siyasal atmosferin etkisiyle yapıldığı söylenebilir. Fakat yalnızca bu etkiyi
görmek mübalağa olurdu.
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HAKAN YERLIKAYA
27 Mayıs, gerçekleştiği dönemden günümüze kadar sağın ve özelde AKP’nin
mağduriyet ve hamaset siyasetinde tersyüz
edip sıkça gündeme getirdiği bir tartışma
başlığı olmaya devam ediyor.
Tartışma solu da kapsayan bir biçimde
“darbe mi ihtilal mi, vesayetçi/statükocu
muydu, ilerici-sınıfsal bir programı var
mıydı, müdahalenin örgütleyicileriyle
emekçi halkın organik bir bağı bulunuyor muydu, halk desteği ne ölçüdeydi vb.
soruların ortaya atıldığı eksenlerde yürütülüyor.
  
Bu soruların yanıtlarını da bulmak adına
27 Mayıs’a mercek tutup, müdahalenin öncesindeki siyasi, ekonomik, toplumsal ve
uluslararası gelişmelere bakılmalı, politik
sonuçlarıyla ele alınmalıdır.
1946-60 BURJUVAZININ SIYASI-TOPLUMSAL KRIZ DÖNEMI
Askeri darbeler/müdahaleler, bir dizi siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz başlığının
DP’nin kuruluşundan sonra 21 Temmuz
düzenin yönetme kabiliyetini zorlayan
1946 ’da gerçekleşen genel seçimlerde
sınırlara dayanmasıyla ortaya çıkar.
CHP galip gelir. 7 Eylül kararlarıyla ekonomi politikalarında piyasacı-liberal bir
Müdahalenin zeminini ise daha çok iki fak- eksenin ağırlığı artar. 14 Mayıs 1950 genel
törün öne çıkması belirler.
seçimlerinde DP mecliste %85’lik bir
egemenlik kurarak tek başına iktidar, CHP
Birincisi ekonomi başta olmak üzere orise muhalefet partisi haline gelir. DP Genel
taya çıkan kriz başlıklarına güçlü bir işçi
başkanı Celal Bayar Cumhurbaşkanı olursınıfı hareketinin eşlik etmesi, bu hareketin ken, Adnan Menderes ise DP Genel başkasosyalist hareketle buluşarak toplumsallaş- nı ve Başbakan olur.
ması ve sömürü düzenini tehdit etmesidir.
1950’den 1960’a kadar, piyasalaşmanın
İkincisi ise sermaye düzeninin siyasi kriz- ortaya çıkardığı ekonomik sorunlar ve emlerinin üst yapı kurumlarında (siyasi büperyalist kurumlar üzerinden gerçekleştirokrasi, ordu, akademi, yargı gibi ) ortaya rilen dış borçlanmanın yarattığı bağımlılık
çıkardığı tıkanmalardır.
derinleşir. Bu durumun politik alana yansı  
masıyla siyasi krizler yoğunlaşmaya, baskı
27 Mayısı olgunlaştıran dönem, ikinartmaya başlar.
ci faktörün baskın olduğu bir dönemdir.
Dönemin başlangıcı II. Dünya savaşının
1951’de TKP tevkifatı ve komünistlehemen sonrasına denk gelen ve Türkiye
re karşı baskı yoğunlaşır, 1952’de ABD
kapitalizminin savaş sonrası oluşan ‘’yeni’’ çıkarları ve NATO’ya girmek için Kore’ye
denkleme entegrasyon sürecinin de başlan- asker gönderilir, 6-7 Eylül provokasyonu
gıcıdır. Bu sürecin başında Türkiye siyaseti ve saldırıları gerçekleşir, Nazım Hikmet
açısından en önemli adım çok partili siste- vatandaşlıktan çıkarılır, Köy enstitüleri ve
me geçiş olmuştur.
Halkevleri kapatılır, basına dönük sansür
artar.
Çok partili sisteme geçiş, 7 Ocak 1946’da
DP’nin (Demokrat Parti) kurulmasıyla
1957’deki genel seçimlerde DP’nin oylabaşlar. Hatta Mayıs 1946’da TSP (Türkirında büyük düşüş olur. CHP’nin yeniden
ye Sosyalist Partisi) ve Haziran 1946’da
güçlenmesiyle DP otoriterleşme ve dinTSEKP (Türkiye Sosyalist Emekçi Köyselleşme dozunu giderek arttırır. Gericiler
lü Partisi) de kurulur. Her iki parti de
siyasi iktidar desteğiyle palazlanır. Düzen
16 Aralık 1946’da İstanbul Sıkıyönetim
siyasetinin giderek kızıştığı, gelişen muKomutanlığınca kapatılır ve yöneticileri
halefete ve CHP’ye karşı baskının arttığı
tutuklanır.
görülür. Öyle ki Anadolu’nun bazı yerle-

şimlerinde CHP siyasi çalışma yapmakta
zorlanır İsmet İnönü ise fiili saldırılara
maruz kalır.
Uzun yıllar süren CHP iktidarı sonrasında
Silahlı Kuvvetler’in DP’den beklentileri
özellikle iktidarın 2.döneminde yerini hayal kırıklığına bırakmış, ordu hiyerarşisine
dönük atılan adımlar ve bazı söylemler
bu hayal kırıklıklarının tepkiye dönüşme
zeminini hazırlamıştır. DP iktidarına karşı
ordu içerisinde 1956’dan sonra birbirinden
bağımsız bazı örgütlenmeler ortaya çıkmaya başlar.
1958’de ekonomik buhran giderek derinleşirken, emperyalizm açısından asıl
‘’tehlike’’ içine girdiği bu kriz sarmalında
iç dinamiklerin de etkisiyle Türkiye kapitalizmi ve Sovyetler Birliği arasındaki
ilişkilerde yeni zeminlerin ortaya çıkma
potansiyelidir. ABD’nin önemli bir müttefik olan Türkiye’de özellikle ordu içindeki rahatsızlıkların çeşitli örgütlenmelere
dönüştüğü konusunda bihaber olmadığı
düşüncesi yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. ‘’Büyük abi’’ tüm gelişmeleri
yakından izlemektedir.
Ordu içindeki örgütlenmeler, 1959 sonunda planlanan müdahaleye liderlik edecek
komutanını bulmuş ve 3. Ordu komutanı
Org. Cemal Gürsel bu örgütlenmelerin
başına geçmiştir.
Siyasi krizlerin yoğunlaştığı ortamda
18 Nisan 1960’ta DP tarafından kurulan
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Tahkikat komisyonu ise muhalefete dönük
bir baskı aracı olarak kullanılır. Tahkikat
komisyonu eliyle muhalifler tutuklanır ve
5’ten fazla kişinin yan yana yürümesi bile
yasaklanır.
Siyasetin şiddetlendiği 1960’ın ilk aylarında öğrenci hareketleri de kendini göstermeye başlar. 28 Nisan 1960’ta İstanbul
Üniversitesi Beyazıt kampüsünde DP iktidarına karşı düzenlenen gösteride ilerici
üniversite öğrencisi Turan Emeksiz polis
kurşunuyla öldürülür. Bu olaydan sonra Cumhuriyet tarihinin ilk ve en büyük
öğrenci protestoları gerçekleşir. Ankara’da
öğrenciler, 555 K (5. ayın 5’inde saat 5’te
Kızılay’da) parolasıyla Kızılay’da toplanmak için harekete geçmiştir. Kızılay
da gerçekleşen gösterilerin arasında kalan
Adnan Menderes, eylemci gençlere ‘’Ne
istiyorsunuz? diye bağırır, öğrenciler ise
‘’Hürriyet istiyoruz’’ yanıtını verip kendisini tartaklar.
DP’nin siyasi ve ekonomik krizlerle birlikte giderek otoriterleşmesi karşısında
toplumsal muhalefetin yansıması daha
çok öğrenci hareketi, akademi ve orduda
cisimleşmeye başlamıştır.
21 Mayıs’ta Harbiyeliler Kızılay’da yürüyüş gerçekleştirirken, 25 Mayıs’ta
Eskişehir Havalimanında karşılama kıtasındaki subaylar Adnan Menderes’e sırtını
dönmüştür. Bundan sonraysa beklenen
gerçekleşir ve ordunun 27 Mayıs’ta harekete geçmesiyle DP iktidarına son verilir.
Radyodan darbe bildirisini okuyan kişi
‘’Demokrasi ve özgürlük adasında’’ AKP
ve MHP’nin darbe karşıtı ilan ettiği Albay
Alparslan Türkeş’tir.
Türkeş’in okuduğu bildiride: “Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. Gayemiz, Birleşmiş
Milletler Anayasası’na ve insan hakları
prensiplerine tamamen riayettir. Büyük
Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’
prensibi bayrağımızdır. Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız. NATO ve
CENTO’ya inanıyoruz ve bağlıyız. Düşüncemiz ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’tur.”
denmektedir.
CHP ile başlayıp DP ile devam eden emperyalizme bağlılık, müdahaleye öncülük
eden subayların süreklilik vurgusunda da
öne çıkar. Dolayısıyla Ordu’nun bağımsızlıkçı bir yönelimi olmayacağı darbenin
daha ilk anlarında ‘’Büyük abiye’’ garanti
edilir.
Müdahaleyle kurulan 38 kişilik MBK
(Milli Birlik Komitesi) ilk iş, Anayasa
ve TBMM’yi feshedip siyasi partilerin
faaliyetlerini askıya alır. MBK içindeki
14 subay daha sonra tasfiye edilecektir.
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan
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gibi birçok DP’li tutuklanır. Celal Bayar
hariç diğer üç isim 16-17 Eylül 1961’de
idam edilir.
27 MAYIS: MÜDAHALENIN
SINIFSAL KARAKTERI
27 Mayısçıların oluşturduğu Kurucu
Meclis, Dışişleri Bakanlığına Amerikancı
kimliğiyle tanınan Selim Sarper’i getirir.
Sarper 1945 CHP iktidarı döneminde Moskova Büyükelçiliği görevi yürütmüştür.
The New York Times gazetesinde 5 Haziran 1960’ta A.H. Sulzberger imzasıyla yayınlanan yazıda Selim Sarper’den
övgüyle bahsedilir: “Selim Sarper, gerek
NATO’nun, gerekse ABD’nin eski bir dostudur… Dışişleri Bakanlığı’na Sarper’in
getirilmesi Türkiye’de darbenin, Pakistan’dakinin benzeri, Mısır, Irak ve Küba’dakinin karşıtı olduğunu göstermiştir.’’
Gazete 28 Mayıs 1960’ta yayınladığı ve
yine A.H. Sulzberger’in imzasını taşıyan
başyazısında, yeni rejimin iç ve dış politikaya ilişkin açıklamalarını çok rahatlatıcı
bulduğunu belirterek yeni yönetime açtığı
krediyi anlatır: “Güçlü komünizm karşıtı
tutumunu sürdürecek olan yeni yönetim
NATO ve CENTO’ya bağlı olduğunu ilan
etmiştir. Ayrıca diktatörlük kurma hevesinde olmadıklarını ve en kısa zamanda özgür seçimlerin yapılacağını belirtmişlerdir. Yeni rejimin bu sözünü tutacağı umut
edilir. Eğer böyle olursa, hür dünyanın bir
parçası olarak Türkiye, içinde bulunduğu
karışık durumdan kurtulma ve parlak bir
geleceğe yönelme şansına sahiptir.”
Askeri müdahalenin başta ABD olmak
üzere emperyalizmin beklentileri açısından da karşılık bulduğu yukarıdaki alıntılarda açıkça görülebilir. Öte yandan Türkiye sermaye sınıfının iç dengelerindeki
değişimle büyük sanayi burjuvazisinin önü
daha fazla açılır.1960’ta Devlet Planlama
Teşkilatının kurulmasıyla uygulamaya
konulan kalkınma planları sayesinde sanayi burjuvazisinin giderek güç kazandığı
görülür.
En başa dönecek olursak, 27 Mayıs müdahalesinin ideolojik-politik sonuçlarına
bakıldığında sınıfsal karakterini ortaya
koyacak soruların cevapları şimdi daha
rahat verilebilir;
27 Mayısçıların ekonomik, askeri ve siyasi bağlamda düzen değişikliğini ve emperyalizmden bağımsızlaşmayı önüne koyan
bir programa sahip olmadığı nettir. Müdahaleyle sermayenin iç çelişkileri hafifletilmiş, düzenin yaşadığı tıkanma aşılmış ve
egemen sınıfın kendi iç dengeleriyle siyasal üstyapının uyumu sağlanmıştır. Aynı
zamanda yaşanan tıkanmayı hangi düzen
gücünün çözeceği de yanıtını bulmuştur.
Ordu, Türkiye kapitalizminin emperyalist-kapitalist dünyadaki yeri ve bu kamp
içindeki işlevi açısından siyasi-toplumsal

krizi çözmek adına ‘’öne’’ çıkmıştır.
1961 Anayasası ise uluslararası gelişmeler ve ülkenin iç dinamikleri gözetilerek
hazırlanmıştır. Anayasada ki sendikal örgütlenme, dernek ve sendika kurma, grevli
toplusözleşme teminatları gibi hükümler
aynı zamanda bir mücadele başlığı olarak
işçi sınıfının ve sendikaların güçlenmesini
sağlamış, sosyalist hareketin örgütlülük
düzeyini geliştirmiştir.
Sınıf hareketindeki gelişimi gören Türkiye
kapitalizmi, anayasanın ‘’sıkıntılı’’ yanlarını görmüş ve mevcut haliyle düzene bol
geldiği fikri netleşmiştir. 61 Anayasasının
solun politik yükselişine zemin yaratmış
olduğu gerçeği, 27 Mayısçıların ve devamında kurulan hükümetin “kapitalist
vesayet ya da statükonun” sürekliliğinden
yana olduğu gerçeğini ise değiştirmiyor.
  
Son olarak bu sürecin öznesi olanlarla
emekçi halk arasındaki ilişkiye bakalım...
27 Mayıs’a giden süreçte büyük kentlerdeki sivil halk muhalefetinin daha çok kentli
orta sınıf kimliği taşıdığı bilinmelidir. Bu
orta sınıfla beraber öğrenci ve aydın kesimlerin öne çıktığı muhalefet rüzgârı 27
Mayısçıların arkasına aldıkları en önemli
meşruiyet kaynağı olmuştur. Zaten kendilerine, sınıfsal bağlamda emekçi ve sol
karakterli bir kitle tabanıyla ilişki kurma,
taleplerinin temsilcisi ve sürdürücüsü
olma gibi bir görev de biçmemişlerdir.
Hatta böyle bir ilişki zemininin oluşmasından özellikle kaçınmışlardır.
27 Mayıs ve hemen sonrasındaki siyasi
tabloyu, müdahalenin halk desteği veya
halk üzerindeki etkisini göstermesi bakımından bir parametrenin paylaşılması faydalı olacak. 1961’de kurulan ve siyaseten
DP’nin devamcısı olan Adalet Partisi (AP)
15 Ekim 1961’de yapılan genel seçimlere
girer. Bu seçimde CHP % 36,7 oy alırken
AP %34,8 oy alır. Bu sonuçlar, DP yanlısı sağ siyasetin kitle tabanında büyük bir
geri çekilme olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim sağın AP’de
cisimleşen temsiliyetiyle kısa sürede
CHP-AP koalisyon hükümeti kurulur.
Sol açısından siyasi bir dizi pozitif gelişmenin kısa süreliğine de olsa önünü açan
bu döneme, sınıfsal bir projeksiyon tutulmadan sağlıklı bir analiz yapılması mümkün değil. 27 Mayısa düzen içi bir müdahalenin sınırları açısından bakıldığında
‘’ileri’’ bir hamle denilebilir. Ancak tarihsel ilerleme ve sınıf mücadelesinin sınırlarının, düzen sınırlarının çok daha ötesinde
olduğu gerçeği de unutulmamalıdır.
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