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Mücella Yapıcı’ya 
mektup

Merhaba Mücella Hanım,
Nasılsınız? Umarım sağlığınız iyidir. Öncelikle geçmiş olsun 

dileklerimi iletiyorum.
Ben de milyonlarca kişi gibi Gezi’deydim. Sizin de hep en ön safta 

olduğunuzu hatırlıyorum. O günden bu zamana dik duruşunuzu, 
kararlılığınızı, umudunuzu hiç yitirmediniz. Özellikle son duruşmadaki 
sözleriniz beni çok etkiledi.

Bazıları gibi; “ben bu yaşıma geldim, biraz da başkaları mücadele 
etsin”, demiyorsunuz. Gücünüz yettiğince, sonuna kadar gidiyorsunuz. 
Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var.

Şunu bilmenizi isterim; “yalnız değilsiniz”. Amaçları sizleri alarak 
hepimize gözdağı vermek. Fakat başaramıyorlar. Bir şekilde yine 
sesimizi çıkarıyoruz.

Elbet bu devran dönecek. Yargı bağımsız kararlar alacak. O zaman 
sizler çıkacaksınız, gerçek suçlular içeri girecek.

Kendinize dikkat edin.
Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!
Her yer Taksim, her yer direniş!
Gezi ruhuyla mücadeleye devam!
Mustafa Kemal’in Askerleriyiz!

Sevgi ve saygılarımla.

Murat Billur
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olmasın? 

Yüksek enflasyon ve yoksulluk 
şu anda tüm muhalefetin en önemli 
kozu, bu hayat pahalılığında 
AKP’nin seçim kazanamayacağını 
düşünüyor insanlar haklı olarak. 

Enflasyon yükselmeye başladığı 
zaman Türk Solu’nda 15 Şubat’ta 
şöyle yazmıştım:

“Öncelikle bir yanlışı en baştan 
düzeltelim. Enflasyon, elbette bir 
canavar değildir ama enflasyon 
çoğu zaman istenmeyen bir şey bile 
değildir! Enflasyon, hükümetlerin 
başarısız ekonomik politikalarının 
sonucu olarak ortaya çıkan 
bir hasar gibi görülebilir; kimi 
dönemlerde büyük ölçüde doğru 
da olabilir ama aynı zamanda 
enflasyon hükümetlerin seçimidir ve 
bilinçli bir politikasıdır.”

O yazımda, Marks’ı en iyi 
anlayanlardan birinin Hazine ve 
Maliye Bakanı Nureddin Nebati 
olduğunu da belirtmiş ve sınıf 
bilinçli bir burjuva olduğunu 
eklemiştim. Ben pek çok solcuya 
bu enflasyonun bir sınıfsal politika 
olduğunu anlatmak için uğraşırken 
nihayet Bakan Nebati imdadıma 
yetişti ve enflasyonu tercih etiklerini 
açıkladı!

Bakın ne demiş:

“Biz bir yol ayrımına gittik. 
Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih 

ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek 
için çok sert tedbirler alabilirdik. 
Yüksek faiz artışı yapardık. O 
zaman üretim dururdu. 

Bu sistemden dar gelirliler 
hariç üretici firmalar, ihracatçılar 
kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. 
Büyümeyi tercih ettiğimiz için 
büyüme rakamları iyi geliyor.”

Hedefleri ne?

Bakan Nebati, bize son derece 
ters gelen bir şey söylüyor. 
Enflasyona müdahale etmediklerini, 
isteseler bunu yapabilecek güçleri 
olduğunu ama bilinçli bir tercihle 
bunu yapmadıklarını açıklıyor. 

İyi de yüksek enflasyon bu 
iktidarı alaşağı edecek bir güç ise, 
hükümet neden bunu seçti?

Genelde muhalif kesimler ve 
iktisatçılar, AKP’nin ekonomik 
politikalarının yanlışlığını ispat 
etmek için uğraşıyor. Bense 
AKP’den hiçbir dönem hiçbir iyi 
şey beklemediğim için AKP’nin 
yanlışlarını ortaya koymak gibi 
bir yanlış yapmak istemiyorum; 
meselem AKP’nin bunları 
neden yaptığını anlayabilmek. 
Yani AKP’liler hangi mantıkla 
davranıyorlar bunu çözebilmek. 
Çünkü ancak bunu çözersek 
iktidarın hedefini görebiliriz.

AKP’nin yüksek enflasyonu 

Adalet ve kalkınma

AKP’den adalet de kalkınma 
da beklenilemeyeceği en 

başından bilinmeliydi. Oysa iktidara 
geldiği dönemde pek çok kesim 
bu konuda umutluydu, AKP adalet 
reformları yapıyor ve ekonomide de 
önemli atılımlar sağlanıyordu. Her 
şey güllük gülistanlıktı, insanlar 
“yetmez ama evet” demesindi de ne 
desindi?

Bugün ise AKP artık adaleti 
yok eden ve yok sayan bir parti 
ve adaleti yok ettiği için iktidarda 
kalabiliyor. Ancak adaletsizlikle ve 
hukuksuzlukla hüküm sürebiliyor. 
AKP’nin hukuksuzluk politikasının 
bir hata olmadığını sanırım artık 
herkes biliyor olmalı, bu politika, 
yani “adaletsizlikle hükmetme” 
politikası bir tercih. Hukuk 
bilmedikleri, hukuk cahili oldukları 
için yok etmiyorlar adaleti; hukuk 
istemedikleri için yapıyorlar.

O zaman şunu soralım kendimize: 
Adalet için geçerli olan bu bakış 
açısı acaba ekonomi için farklı mı? 
Yani AKP’nin ekonomik yıkım 
programı AKP’nin ekonomik 
cehaletinin, iş bilmezliğinin ya da 
liderinin faiz inadının bir sonucu 
mu? 

Yoksa sakın AKP, tıpkı 
adaletsizlikle iktidarda kalabildiği 
gibi ekonomik yıkımla ayakta 
kalacağını biliyor ve düşünüyor 

GÖKÇE FIRATGÖKÇE FIRAT

BAŞYAZI

Enflasyon, büyüme 
ve seçimler

AKP’nin 2013 sonrası dönüşüm projesini anlamak zorundayız. Beyaz Türkleri yok 
etmeden iktidarda kalamazlar, büyüme de, enflasyon da, sanayileşme de, ihracat da, 

sığınmacı işçiler de bu amaca hizmet ediyor. 

Tabii isteyen “ben neo liberalizme karşıyım” diyerek çok konforlu bir muhalefet 
yapabilir!
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oyu %49,83’tü. Yani neredeyse 
%10’luk bir düşüş olmuştu. Grafiğe 
bakarsanız ekonomik büyüme 
eğrisinin yokuş aşağı gittiği dönem 
olduğunu görürsünüz. 

Elbette yerel seçim ile genel 
seçim kıyaslaması yapmak çok da 
doğru olmaz ama 7 Haziran 2015 
seçimleri de büyüme eğrisinin 
yokuş aşağı gittiği bir döneme 
denk gelir ve AKP’nin çoğunluğu 
kaybettiği ilk seçimdir bu. AKP’nin 
oyu %40,87’ye düşmüştü. 

2011’de AKP %49 oy aldığında 
büyüme oranı %11’di. 2012’de 
4,8, 2013’te %8,5 olmuştu. 2014’te 
%5,2’ye düşmüş, 2015’te ise %5 
olmuştu. Yani büyümedeki düşüş 
hızı AKP için oy kaybı anlamına 
geliyordu. 

2016 yılından itibaren büyüme 

rakamları revize edildi ve 2015’te 
%4 olarak açıklanan büyüme rakamı 
artık %5,7 olarak güncellenmişti. O 
nedenle revize rakamlar üzerinden 
baktığımızda detayları göremeyiz. 
Fakat 2015 seçim yılının detaylarına 
baktığımızda ilk çeyrekte %2,5, 
ikinci çeyrekte ise %3,7’lik bir 
büyüme görürüz. AKP Haziran 
ayında seçimi kaybettiğinde durum 
buydu, üçüncü çeyrekte %3,9 
olan büyüme son çeyrekte %5,7 
olmuştu. Çünkü Haziran seçimlerini 
kaybeden AKP seçimleri yenileme 
kararı almıştı. Haziran ile Kasım 
arasındaki o kanlı döneme eşlik 
eden bir de ekonomik büyüme vardı 
yani. Patlayan bombalarla birlikte 
krediler de patlamıştı!

2016 ekonomik daralma yılıydı ve 
seçim yoktu. 2017’de ise 16 Nisan 
Referandumu yapıldı. 

2018 yılının 24 Haziran’ında ise 
genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı 
seçimleri yapıldı. AKP’nin 
kazandığı bu seçim döneminin 
büyüme eğrisinin yükseldiği 
döneme denk geldiğini görürüz. 

Gelelim AKP’nin en büyük 
yenilgisi olan 2019 yerel 
seçimlerine. Büyüme eğrisinin baş 
aşağı gittiği bir dönem olduğunu 
hemen tespit ederiz. 

Tablo’ya Nebati’nin gözleri 
ile bakarsak, neden enflasyona 
rağmen büyümeyi seçtiklerini çok 
iyi görürüz. Büyümenin arttığı 
dönemlerde milli gelir artar, işsizlik 
düşer, ekonomik canlılık vardır, 
büyümenin düşmesi ise milli gelirde 
düşüş, iflaslar ve işsizlik demektir. 
Böylesi bir dönemde hiçbir 
iktidar seçim yapmak istemez. Ve 
bu nedenle iktidarlar her seçim 
öncesinde ekonomiyi büyütecek 
iktisadi genişleme politikaları 
izlerler. 

Yani: Önümüzde seçim var ve 
AKP büyümeyi arttıracak adımları 
atıyor çünkü ekonomik küçülmede 
seçimi kaybedeceğini biliyor. Daha 
önceki her düşüş ve yavaşlamada 
seçimleri kaybetti çünkü. 

Enflasyonu düşüremezsen 
suçu başkasına at!

Ben kendi adıma seçim 
sonuçlarının sadece ekonomi ile 
ilgili olduğunu düşünmüyorum. 
Yerel seçimlerin ve genel seçimlerin 
dinamikleri farklı olduğu gibi, her 

Büyüme rakamları 
ve seçimler

Türkiye, AKP döneminde sadece 
2009 yılında küçüldü. Dünya 
finansal krizinin de etkisiyle o yıl 
%4,7 küçüldü ekonomi. O yıl yerel 
seçim yılıydı. Ve AKP 2007 genel 
seçimlerinde %46,5 oy almışken 
bu seçimlerde oyu %41,6’ya düştü. 
Küçülme, AKP’nin oylarını da 
küçültmüştü. Ama 2009 çok eski bir 
dönem sayılabilir ve AKP’nin ilk 
on yılında kaldığı için son on yıla 
odaklanmak daha doğru olabilir.

Gelin, 2013 yılından bugüne olan 
ekonomik büyüme grafiği üzerinde 
seçimlere bakalım. 

2014 yılında yerel seçimler 
yapıldı. AKP’nin oyu %38,9’a 
düştü. Oysa bir önceki seçim olan 
2011 genel seçimlerinde AKP’nin 

seçerken aslında iki temel hedefi 
var. İlki seçimleri kazanmak, bu 
kısa vadeli politik hedef. İkinci ve 
derinde yatan hedef ise sınıfsal; orta 
sınıfların yok edilmesi, sermaye 
kesimleri arasında yeniden paylaşım 
yapılması.

Türkiye, 2000’li yıllarda yüksek 
enflasyonu ilk defa yaşıyor. 
Dolayısıyla yüksek enflasyona 
seçmen tepkisinin ne olacağını hiç 
görmedik, sandıkta göreceğiz. Fakat 
AKP açısından tıpkı enflasyon gibi 
başka bir gösterge var: Büyüme 
rakamları. Ve büyüme rakamlarına 
göre seçmenin nasıl oy verdiğini 
de biliyorlar. Nebati’nin “bir yol 
ayrımına geldik ve büyümeyi seçtik” 
derken neyi kastettiğini büyüme 
rakamları ile anlamaya çalışalım.

Tablo’ya Nebati’nin gözleri ile bakarsak, neden 
enflasyona rağmen büyümeyi seçtiklerini çok 
iyi görürüz. Büyümenin arttığı dönemlerde milli 
gelir artar, işsizlik düşer, ekonomik canlılık vardır, 
büyümenin düşmesi ise milli gelirde düşüş, 
iflaslar ve işsizlik demektir. Böylesi bir dönemde 
hiçbir iktidar seçim yapmak istemez. Ve bu 
nedenle iktidarlar her seçim öncesinde ekonomiyi 
büyütecek iktisadi genişleme politikaları izlerler. 

Yani: Önümüzde seçim var ve AKP büyümeyi 
arttıracak adımları atıyor çünkü ekonomik 
küçülmede seçimi kaybedeceğini biliyor. Daha 
önceki her düşüş ve yavaşlamada seçimleri 
kaybetti çünkü. 

2014 Yerel 
Seçimleri

2015 Kasım 
Genel Seçimleri

Ekonomik
daralma
seçim yok

Referandum

2019 Yerel 
Seçimleri

2018 Genel 
ve CB Seçimleri
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seçim aynı zamanda sosyolojik 
dinamikleri de yansıtır, siyasal 
yakıcı sorunlar da seçmen 
davranışını etkiler. Ama AKP’nin 
seçimler ile büyüme arasında 
kurduğu bağlantının bu olduğunu 
bilmezsek seçimlerde doğru 
muhalefet de yapamayız. 

AKP, enflasyonun yükselmesi 
pahasına büyümeyi arttırmak 
isteyecek. Aslında bu onlar için 
zor bir tercih, eğer enflasyon 
yükselmesin deselerdi, bugünkü 
hayat pahalılığına bir de işsizlik ve 
iflaslar eklenirdi. Yani AKP’nin 
kazanma şansı hiçbir şekilde 
olmazdı. Şimdi ise tabiri caizse 
bir kumar oynuyorlar ve madem 
hayat pahalı bunu kabullenelim bari 
ekonomiyi canlı tutalım, çarkları 
döndürelim ve iflaslara engel olalım 
diyorlar. Bunda da şimdiye kadar 
başarılı oldular. 

Ama elbette ortada yüksek 
enflasyon var ve hayat pahalı! 
Bu gerçekle seçime gidildiğinde 
AKP’nin oy kaybedeceği 
muhakkak. 

O halde bu durumda AKP ne 
yapabilir?

İlki, enflasyonu kabullenmek 
hatta enflasyona düşman olmak 
ama enflasyonun sorumluluğunu 
başkalarının üzerine yıkmak. 

Dünyada da enflasyon var 
diyerek, marketleri suçlayarak, 
stokçulara savaş açarak ve sürekli 
faiz söylemiyle enflasyonun suçunu 
başkasına atarak ne ölçüde başarılı 
olabilirler, göreceğiz.

İkincisi, bugünlerde tavan yapan 
enflasyonun önümüzdeki seçim 
öncesinde bugüne göre nispeten 
düşük olacağını öngörüyor 
olabilirler. 

Bu yıl %80-90’lara çıkacak 
enflasyon önümüzdeki Haziran’da 
seçim öncesinde %40-50’lere düşse, 
işte biz enflasyonu da düşürdük 
diye propaganda yapacaklardır. 
Bu propagandanın ne kadar etkili 
olabileceğini de yine sandıkta 
göreceğiz.

Üçüncüsü, dış güçler, Suriye’ye 
operasyon, Yunanistan’la kriz, 
terörle mücadele gibi sözde bekâ 
meseleleri ile kitleyi kandırmak. 

Bu, en iyi yaptıkları şey ama bir 
daha 2015 Haziran-Kasım seçimleri 
dönemindeki gibi başarılı olabilirler 

mi, bunu da sandıkta göreceğiz.

Şapkadan tavşan çıkar mı?

Her ne yaparlarsa yapsınlar 
kazanamazlar diyebiliriz ama bu 
görev savmak olur. Yapabilecekleri 
bir şey var mı, şapkadan bir tavşan 
çıkarabilirler mi onu düşünelim 
derim. AKP’nin ekonomide 
belli bazı rahatlama adımları 
atmadan seçimlere gideceğini 
düşünmemeliyiz. 

Bugünkü enflasyonun en önemli 
kaynağı aslında enerji maliyetleri. 
Petrol, doğalgaz ve elektrik fiyatları 
gerçekten de dünya çapında 
yükseliyor. Fakat bunların fiyatını 
belirleyen yine de hükümetin 
kendisi. İsteseler, bu zamları bu 
kadar yüksek yapmayabilirler ve 
enflasyonu en az yarı yarıya düşük 
tutabilirlerdi. 

Sorumuz tam da bu olmalı: Neden 
yapmadılar?

Hükümetler, kimi zaman bütçe 
açığı vererek, kimi zaman dış 
borçlanma ile bir kaynak yaratıp 
sübvansiyon uygularlar. Böylelikle 
pahalılık halka daha az yansıtılır. 
Türkiye’ye baktığımızda ise dış 
borçların artmadığını görüyoruz, 
dışarıdan sıcak para çekmek için 
bir çaba da yok, kaldı ki bütçe 
açık değil fazla veriyor! Seçime 
odaklanan bir iktidar tüm bu 
imkânları kullanır ve bu zamları 
yapmazdı. O halde bunlar ne 
yapmaya çalışıyorlar?

Bir ihtimal, seçim yapmayı 
düşünmüyor olabilirler. Böyleyse, 
ekonomik sıkıntıların sandık gibi bir 
cezası zaten olmayacaktır. 

Başka bir ihtimal ise, enflasyonun 
da, pahalılığın da, döviz kurunun 
da en tepe noktaya çıkması için 
çabalıyorlardır ve seçim öncesinde 
büyük bir hamle yapacaklardır. 
Şimdi vergi gelirlerini arttırıyorlar, 
bütçeyi güçlendiriyorlar ve son 
düzlüğe gelindiğinde harcayacak 
cephane biriktiriyorlar.

Seçim yılı olan 2023’te, çok 
güçlü bir asgari ücret artışı, 3600 ek 
gösterge, EYT adımları atılabilir, 
sosyal yardımlar artırılabilir. Bunlar 
halkın gelirini düzeltir, enflasyon 
nispeten düşer, ek olarak benzine 
sübvansiyon gelirse, seçime güçlü 
girebilirler. Bunları yapacak bir 
imkân bulabileceklerini aklımızdan 
çıkartmamalıyız.

Bir şehir efsanesi olan, “üretim yok inşaat var” tezi tümüyle 
dayanaktan yoksun. Türkiye/de sanayi yükseliyor, sanayi kârları banka 

kârlarından yüksek seyrediyor, sanayi yatırımları artarken inşaat 
yatırımları düşüyor, sanayi büyürken inşaat sektörü küçülüyor.
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Bir başka ihtimal ise, zaten seçimi 
kazanamayacaklarından emindirler 
ve bari bu Türk halkını iyice 
yoksullaştıralım, ülkeyi batıralım ve 
muhalefete enkaz bırakalım diyor da 
olabilirler. Söz konusu AKP olunca, 
her türlü düşmanlığı beklerim 
doğrusu.

Enflasyonun sınıfsal yönü

Enflasyonun politik yönünü bu 
şekilde inceledikten sonra asıl 
önemli kısma, sınıfsal düzeye 
bakalım.

Enflasyon, fiyatlar genel 
düzeyinin artmasıdır. Ama her fiyat 
aynı oranda artmaz. Kimi daha az 
artar kimi daha çok. Fiyatı çok artan 
malları ve hizmetleri üretenler, 
fiyatları daha az artan malları ve 
hizmetleri üretenlere göre nispeten 
zenginleşir. Çünkü bir malın fiyatı 
onu tüketen için giderken, onu 
üreten için gelirdir. Fiyatı artan 
bir malı alacak vatandaşsanız 
para kaybedersiniz ama o malı 
üretenseniz para kazanırsınız. 
Bu nedenle enflasyon sadece bir 
fakirleşme göstergesi değil aynı 
zamanda zenginleşme göstergesidir.

Enflasyonun en acımasız vergi 
olduğu söylenilir ama enflasyon 
genel bir vergi değildir, herkese 
farklı oranlarda dağıtılan bir 
vergidir. Daha önce enflasyon 
üzerine yazdığım yazıda (Türk 
Solu, Sayı 615, 15 Şubat 2022) 
enflasyon yolu ile sanayi kesiminin 
desteklendiğini, hizmet kesiminin 
ise fakirleştirildiğini açıklamaya 
çalışmıştım. Neyse ki Bakan Nebati 
bu konuda da imdadıma yetişti 
ve beni doğruladı. Dar gelirlilerin 
kaybettiğini ama üreticilerin ve 
ihracatçıların kazandığını söyledi!

Aslında odaklanmamız gereken 
yeri gösteriyor Bakanın sözleri. 
Türkiye’de sanayi kesimi son 
dönemde hep gelişiyor, özellikle 
de ihracata yönelik sanayi. Bu, 
hükümetin desteklediği ana kesim. 
Sanayi istatistiklerine baktığımızda 
2020 yılından bu yana çok güçlü bir 
büyümeyle karşılaşırız. Pandemi 
dönemini de fırsata çeviren Türk 
sanayi ve ihracat kesimi çok 
güçlendi ve zenginleşti. 

Bu dönemin öcüsü ise hep 
finansal kesim oldu. Gazetelerin 
ekonomi sayfalarında bankaların 
kârlarının nasıl arttığını, nasıl 

havadan para kazanıldığını, üretimin 
hiç olmadığını, üretmeden tüketerek 
büyüdüğümüzü bol bol okuyoruz. 
Bunlar güzel propagandalar ama 
madem üretim yok ülkemizde neden 
sanayi hep büyüyor, ihracat hep 
artıyor? 

Kaldı ki İSO’nun son raporuna 
göre sanayi firmalarının kârlılığı 
bankacılığı katlıyor. İSO’nun grafiği 
bu ülkede asıl kralın bankacılar 
değil sanayiciler olduğunu sanırım 
gösteriyor olmalı.

Ama ekonomide şehir efsaneleri 
hep baskındır. Mesela inşaat sektörü 
herkesin düşmanıdır ve kime 
sorsanız AKP parayı betona döktü, 
sanayimiz bitti der. Oysa 2022 
büyüme rakamları da gösteriyor 
ki ülkemizde sanayi büyürken 
inşaat küçülüyor. Ve yine şunu 
da biliyoruz: Makine teçhizat 
yatırımları artış gösterirken inşaat 
yatırımları düşüyor!

Ekonomik muhalefet Türkiye’nin 
ekonomisindeki dönüşümün 
farkında bile değil. Bu nedenle 
de AKP’nin toplumu nasıl 
dönüştürdüğünü de göremiyor. 
Ülkemizde hizmetler sektörü hâlâ 
en büyük sektör ama artık milli 
gelirden aldığı pay azalıyor. Yine 
ücretlilerin payı en düşük seviyede. 

Fakat “dar gelirli” 
söyleminin orta sınıfların 
tasfiyesini örttüğünü, finansal 
öcüler üzerine propagandanın 
sanayideki dönüşümü görmemizi 
engellediğini, bu ikisinin birlikte 
Türkiye’nin emek kesimini nasıl 
dönüştürdüğünü es geçmemize yol 
açtığını anlamalıyız. Türkiye artık 
orta sınıfların yükselttiği bir ülke 
değil, dar gelirle yaşama mahkûm 
edilen işçiler ülkesi. Kimileri 
buradan sanayi proletaryasının 
güçlenmesi sonucu da çıkartabilir 
elbette! (Şaka değil, Sol Haber 

portalda böyle bir analiz yayınlandı. 
Adile Kaya’nın analizine şuradan 
erişebilirsiniz: https://haber.
sol.org.tr/haber/analiz-sanayi-
proletaryasinin-hizli-genislemesi-
ne-anlama-geliyor-337408) 

AKP, ekonomik refahı yükselterek 
bir yerlere geldi, oyları %50’lere 
kadar yükseldi. Ama ekonomik 
refahın özgür bir toplum 
yarattığının, bunun kendisinin 
altını oyduğunun da farkına vardı. 
Gezi’de beyaz yakalılar sokağa 
indiğinde, zenginleştirdiği orta 
sınıfların onu iktidardan edecek 
temel kesim olduğunu gördü. Bu 
nedenle ekonomik yoksullaştırma 
programına geçti ve buna adaletteki 
geri dönüş eşlik etti. 

AKP, refahı arttırarak iktidarda 
kalamayacağını biliyor ama 
yoksulluğun da onun iktidarını 
garanti etmediği açık. Çünkü 
Türkiye sıradan bir sanayi ülkesi 
değil, geleneksel bir oligarşi değil, 
bir orta sınıflar ülkesi. 

Sanayileşme çabaları tam da 
burada devreye giriyor, orta sınıfları 
yok ederek dar gelirli bir toplum 
yaratma hedefi.

Tabii bu arada kendi “Yeşil 
Sermaye”lerini oluşturduklarını da 
unutmayalım.

Enflasyona sevinenler 
kimler?

Ve enflasyonun çok önemli başka 
bir sonucunu da düşünelim derim. 
6 Haziran tarihinde yapılan kabine 
toplantısında konuşan Tayyip 
Erdoğan şunları söyledi:

“Bireysel döviz hesaplarının 
tutarı 110 milyar dolara çıktı. 
Değeri 650 milyar doları bulan 
konut yatırımlarıyla, 170 milyar 
doları bulan ithal araba filosuyla 
insanlarımız refah seviyelerini 

yükseltti. Bizim dönemimizde 
hem evi hem arabası olan kişi 
sayısı yaklaşık 3 kat arttı. Merkez 
Bankamızın kasasındaki ve 
vatandaşlarımızın yastık altındaki 
altın varlığımız 150 milyar doları 
buldu.”

Tayyip Erdoğan ekonomi cahili 
değil, enflasyondan şikayet edenlere 
sesleniyor ve diyor ki, hepinizin 
evinizin değeri arttı, arabanızın 
değeri arttı, döviz ve altınınızın da 
değeri arttı. 

Yani, enflasyon sizi zengin etti 
diyor!

Kime sesleniyor? 

Elbette dar gelirliye değil, AKP 
döneminin zenginleşenlerine 
sesleniyor ve aslında yüksek 
enflasyonun kimin için tercih 
edildiğini de itiraf etmiş oluyor. 

Sınıf, emek, sömürü gibi 
kavramlarla muhalefet etmek 
kolaydır ama bence şunu da 
düşünelim: Evinin, arabasının 
değeri enflasyonun üzerinde 
değerlenen kaç milyon insan 
var bu ülkede? Acaba bu kesim 
enflasyondan yakınıyor mudur? 
Yoksa memnun mudur?

Elbette sadece mal mülk 
sahiplerinin oyu ile iktidar olunmaz. 
Ama daha kötüsü, dar gelirli denilen 
kesim sosyal yardımlarla yaşıyorsa, 
hem en fakirlerin hem de en 
zenginlerin oyları iktidara giderse?

AKP’nin 2013 sonrası dönüşüm 
projesini anlamak zorundayız. 
Beyaz Türkleri yok etmeden 
iktidarda kalamazlar, büyüme 
de, enflasyon da, sanayileşme de, 
ihracat da, sığınmacı işçiler de bu 
amaca hizmet ediyor. 

Tabii isteyen “ben neo liberalizme 
karşıyım” diyerek çok konforlu bir 
muhalefet yapabilir!

Eskiden solcular “ekonomi 
politik” derlerdi. Çok afili bir laftır 
bu. Gerçekten de ekonomi politiktir 
ama gördüğümüz gibi Türkiye’deki 
hiçbir iktisadi gelişmeyi görmeyen 
bir iktisadi muhalefetimiz var. 
Hep aynı şablonlarla bankalar, 
inşaat, üretim yok gibi söylemlerle 
hayatlarına devam ediyorlar. 

Ben de onlara “ekonomi 
apolitikçiler” diyorum.

Hayat onlara gerçekten güzel...3

Eskiden solcular “ekonomi politik” derlerdi. Çok 
afili bir laftır bu. Gerçekten de ekonomi politiktir 
ama gördüğümüz gibi Türkiye’deki hiçbir iktisadi 
gelişmeyi görmeyen bir iktisadi muhalefetimiz var. 

Hep aynı şablonlarla bankalar, inşaat, üretim yok gibi 
söylemlerle hayatlarına devam ediyorlar. 

Ben de onlara “ekonomi apolitikçiler” diyorum. Hayat 
onlara gerçekten güzel...
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Kemal Kılıçdaroğlu, 
elektrikleri kesilen evinden 
yaptığı ilk açıklamada “Ben 

neo liberalizme karşıyım” diyerek 
herkesi dumura uğratmıştı. Sonra 
Canan Kaftancıoğlu’na verilen 
hapis cezası ve siyaset yasağını 
protesto için düzenlediği Maltepe 
Mitingi’nde de neo liberalizme 
karşı bir çıkış yaptı.

İyi de ne alâkası vardı? 

Açıkçası son dönemde, olur 
olmaz her yerde “neo liberalizme” 
karşı bir açıklama okuyor, 
duyuyoruz. Fakat, neo liberalizm 
eleştirisi yapanlar genelde neo 
liberal öneriler getiriyorlar. 
Çünkü karşı çıktıkları şeyi 
bilmedikleri gibi ne önerdiklerini 
de bilmiyorlar!

Burada neo liberalizm konusuna 
kısa bir giriş yapmak istiyorum...

Neo liberalizmin birkaç farklı 
türü olduğu kaydını düşelim 
öncelikle. Fakat bugünkü neo 
liberal reçete, esas olarak sadece 
serbest piyasacılık değildir, buna 
ek olarak finansal serbestidir. 
Parasal bir iktisat okuludur, her şey 
para politikasına dayandırılır. Para 
politikası ise hükümetlerden alınır 
ve Merkez Bankası’na verilir. 

Bugün eğer Türkiye’de neo 
liberalizm var sanıyorsak yanılırız. 
Merkez Bankası bağımsız değildir, 
para politikası izlenmez, faizler 
piyasaya bırakılmaz, kamu 
harcamaları güçlüdür yani neo 
liberalizmin en temel reçetelerinin 
tam tersi uygulanır.

Neo liberalizmi eleştiren Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP 
ise, bağımsız Merkez Bankası, 
para politikası, serbest faiz gibi 
temel noktalarda dört dörtlük neo 
liberaldir! 

Elbette Türkiye’de neo liberal 

özelleştirme uygulamalarının 
olduğunu söyleyebiliriz ama bu da 
çok yüzeysel olacaktır. Türkiye’de 
Saray’a bağlı bir oligarşik iktisadi 
yapılanma vardır, bunun iğrenç 
olması neo liberal olduğu anlamına 
gelmez...

Neo liberalizme karşı çıkan 
iktisatçılar kamu maliyesi veya 
kamu ekonomisi önerebilirler ama 
bunlar devletin olduğu ülkeler 
için geçerlidir. Eğer devletiniz 
bir çadır devleti ise, kabile gibi 
yönetiliyorsa ortada devlet 
olmadığı için kamulaştırma da 
olmaz, devletleştirme de. Kabile 
reisine bağlı çeteler iktidarı oluşur. 

Türkiye’de iktisadi politikanın ne 
olacağını tartışmaya başlamadan 
önce, ilk önce bir devlet 
kurulmalıdır. Devletin olmadığı 
yerde devlet ekonomisi de olmaz 
piyasa ekonomisi de. Hatta piyasa 
ekonomisinin ön şartı olarak hukuk 
reformunun önerilmesi tam da 
bu nedenledir, liberalizm de neo 
liberalizm de, en az sosyalizm 
kadar devlete ihtiyaç duyar.

Kimileri AKP’nin anti neo liberal 
politikalarını kamuculuk olarak 
selamlarken de bu nedenle büyük 
bir yanlış yapılmaktadır. Saray’ın 
olduğu yerde kamu olmaz ki kamu 
ekonomisi olsun; kabilenin olduğu 
yerde devlet olmaz ki devlet 

sosyalizmi olabilsin!

Neo liberalizm günümüzde 
bir öcü işlevi görüyor. İnsanlar 
kilo alsalar bunu neo liberalizme 
bağlayacaklar! Evet, her şeyin 
müsebbibi neo liberalizm artık!

Oysa dünyada neo liberal dönem 
sona erdiği gibi bu yıl Davos’ta 
“Küreselleşme’nin Sonu” tartışıldı. 
Yani ortada farklı bir gündem ve 
dünya var ama Sol, hâlâ skolastik 
bir zihinle eski kitaplardaki neo 
liberalizm eleştirisine tutunuyor. 
Üstelik tutunurken neo liberalizmi 
savunacak kadar da cahil. 

Sosyalizm açısından ise 
bambaşka ideolojik kriz var...

Sosyalizmde devlet mülkiyeti 
olduğu için piyasa yoktur, olmayan 
piyasa da serbest değildir. Piyasa 
olmadığı için banka da yoktur, 
Merkez Bankası ise sadece bir 
kasadır. Elinde parasal bir güç 
yoktur. Serbest bankacılık da 
yoktur, kredi de yoktur, kart 
da yoktur, faiz de yoktur. Yani 
ekonomik anlamıyla para yoktur. 

Evet, hiç neo liberal değil, hatta 
liberal bile değil!

Ne dersiniz böyle bir düzeni mi 
tercih ederdiniz?

Yoksa artık sosyalizmin 
eşitlikçiliğini uygulayacak yeni 
bir ekonomik model düşünelim mi 
dersiniz?

Ya da boş ver, ben kapitalizmi, 
liberalizmi eleştirir, üniversiteden 
akademisyen maaşımı, 
yayınevinden telifimi alır, 
caddedeki Amerikan kafede visa 
kredi kartımla ödediğim ithal 
kahvemi içip Marks’ın Kapital’ini 
Lenin’in Emperyalizm’ini 
tartışırım ve kendimi de çok 
devrimci hissederim mi dersiniz?3

Şekerim,  
ben neo liberalizme karşıyım!

Açıkçası son dönemde, olur olmaz her yerde “neo 
liberalizme” karşı bir açıklama okuyor, duyuyoruz. 
Fakat, neo liberalizm eleştirisi yapanlar genelde neo 

liberal öneriler getiriyorlar. Çünkü karşı çıktıkları şeyi 
bilmedikleri gibi ne önerdiklerini de bilmiyorlar!

Neo liberalizmi eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
partisi CHP, bağımsız Merkez Bankası, para politikası, 

serbest faiz gibi temel noktalarda dört dörtlük neo 
liberaldir! 
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İzmir Marşı AKP’nin 
ülkeyi alamadığının 
göstergesi

Erciyes Üniversitesi’nde 
düzenlenen öğrenci şenliğinde 
on binlerce öğrencinin İzmir 
Marşı’nı haykırmasıyla ortaya 
çıkan muazzam görüntü, 20 yıllık 
AKP iktidarının Türkiye’yi ele 
geçiremediğini, Siyasal İslamcılığın 
elindeki her türlü imkâna rağmen 
ülkeyi teslim alamadığını, 
gençliğin tüm baskılara rağmen 
AK genç olmayı reddettiğini tüm 
çarpıcılığıyla ispatlıyor.

Kısacık bir video, iktidarın 
kullandığı bütün propaganda 
aygıtlarını yerle bir ediyor; 
yaratılmak istenen “Başkomutan 
Recep Tayyip Erdoğan” algısının 
ne kadar boş ve temelsiz olduğunu 
gösteriyor. İzmir Marşı’nı söyleyen 
kişinin Başkomutanı bellidir ve 
değişmez. İzmir Marşı’nı söylemek 
sadece Atatürk sevgisini ve “eski 
güzel günlere dönüş özlemini”
ifade etmiyor. İzmir Marşı’nın 
haykırılması bazılarının söylediği 
gibi bir nostalji göstergesi değil; 
bunun ötesinde “bugüne” ilişkin bir 
politik duruşu da gösteriyor. 

Osmanlı’da kahvehaneler 
yasaklanıyordu, bugün 
konserler

Bu tarz videoları sadece muhalif 
kesim izlemiyor. İktidar ve 
destekçileri de bu tarz görüntüleri 
dikkatle takip ediyor. Son dönemde 
artan şenlik ve konser yasaklamaları 

boşuna değil. Sultan IV. Murat’ın, 
dönemin iç ayaklanmalarının sebebi 
olarak gördüğü kahvehaneleri 
yasaklaması gibi AKP iktidarı ve 
bürokratik uzantıları kendilerini 
sıkıntıya sokabilecek herhangi bir 
toplantıyı riskli buluyor. Kendileri 
açısından haksız da sayılmazlar. 
Erciyes Üniversitesi’nde yapılan 
konser, çekilen video ve oluşan etki 
düşünüldüğünde bu görüntülerin 
artması AKP iktidarının artık sona 
yaklaştığını ve İzmir Marşı’yla 
gideceklerini de gösteriyor.

Erdoğan’ın açıkladığı anket 
sonuçları hükümsüz

İktidar kalemlerinin bu görüntüleri 
izleyip ardından da derin bir 
sessizliğe gömülmesinin ardında 
geleceğe ilişkin bu siyasi endişeler 
var. Bununla birlikte gençlik içinde 
ortaya çıkan bu muhalif tavrı örtbas 
etmek için, “AKP’nin gençler 
arasında çok güçlü olduğuna dair” 
sahte anket sonuçları yayınlanıyor. 
AKP Genel Başkanı da bu anket 
sonuçlarını ekranlardan açıklayıp 

gençlerin AKP’ye yöneldiğine 
inanmamızı istiyor.

İktidar bloğu açısından mesele 
tam da bu: Güçlü görünme çabası! 
Ancak bir konserden çekilen anlık 
bir video, yaratılmak istenen bu 
sahte algıların üzerinden silindir 
gibi geçiyor. Erdoğan’ın açıkladığı 
anket sonuçları hükümsüz kalıyor 
ve toplumun her kesiminden 
daha fazla sayıda insan AKP’nin 
kaybedeceğini görüyor.

Benzer bir durum sokak 
röportajlarında da ortaya çıkıyor. 
Türkiye’nin neredeyse her yerinde 
yapılan sokak röportajları toplumun 
çok fazla ilgisini çekiyor. Bu ilginin 
temelinde toplumun aslında daha 
çok maruz kaldığı ana akım medya 
gruplarının Türkiye gerçeğini 
gizlemeleri yatıyor. Gençlerin 
mevcut düzeni kabul etmeyen; 
isyan eden ve polemiğe girdiğinde 
gösterdiği gözü pek tavır, muhalif 
kesimler için “umut verici” bir 
unsurken, iktidar için de korkutucu 
bir olaya dönüşüyor. Yine bir dönem 
sokak röportajı yapan fenomenlere 
ev hapsi cezasının verilmesi ve 
yasaklanmaları da bir tesadüf değil. 

AKP “dindar ve kindar 
gençlik” yaratamadı

Burada “gençlik” özelinde daha 
farklı bir durumla karşılaşıyoruz. 
İktidar bunu “dindar ve kindar 
nesil yetiştirmek” olarak formüle 
edip eğitimde büyük bir dönüşüme 
gitmişti. Geldiğimiz noktada 
Türkiye’deki liselerin neredeyse 
yarısı iktidarın ideolojik dayanağı 

İzmir Marşı’nın yükselen sesi,
AKP’nin gidişinin müjdecisi

ERKAN KARAARSLANERKAN KARAARSLAN

KAPAK

İzmir Marşı’nda vurgulanan “düşmanın” bugün farklı 
tarihsel koşullarda yeniden tespit edilmesi ve bu tespitin 

kitleleri daha fazla motive etmesi de önemli. Bundan 
sonrası Marş’ta söylendiği gibi “bozulmuş düşmanların 

yel gibi kaçacağı” bir toplumsal mücadeleye adım 
atmak olacak.
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olarak gördüğü İmam Hatip Lisesi 
haline getirilmiş durumda. Buradaki 
temel amaç Cumhuriyet’in laik 
sosyolojisini tamamen değiştirecek 
farklı bir taban yaratmak ve bunun 
üzerinden Siyasal İslamı kurumsal 
hale getirmekti. AKP de kendi 
okullarında “10 yılda 15 milyon 
genç yaratarak” karşıdevrimini bir 
gelenek haline getirmeye çalıştı.  

Ancak sonuçları itibarıyla 
baktığımızda bu projenin başarısız 
olduğunu bizzat AKP’liler itiraf 
ediyor. İmam Hatip Liselerinde 
okuyan gençlerin dindar olmadığı, 
buralara gitmek zorunda kalan 
laik öğrencilerin buradaki eğitimi 
laikleştirdiğine dair iktidar 
medyasında yazılar yer alıyor. İmam 
Hatip Liseleri’nde İslamiyet’ten 
uzak deist gençlerin yetiştiğine dair 
araştırma sonuçları yayınlanıyor.

AKP’nin kast sistemi 
öfke yaratıyor

Gençlik üzerindeki AKP 
“alerjisinin” iki temel sebebi var. 
AKP doğası gereği bir kabile düzeni 
yaratmak istediği için kast sistemi 
üzerinden örgütleniyor. Merkezinde 
en imtiyazlıların olduğu, 
halkalar halinde yayılan geniş bir 
ayrıcalıklılar sınıfı ortaya çıkmış 
durumda. Gençlik, çarşaf çarşaf 
yayınlanan TÜGVA listelerini ve bu 
listelerden nemalanan imtiyazlıları 
tüm çarpıcılığıyla görüyor. Bu 
işleyiş son derece sıradan bir 
hale gelmiş durumda ve böyle bir 
düzenin sadece AKP’li olana yaşam 
hakkı tanıdığı ortada.

Yine gençlik içinde yaygınlaşan 
“yurtdışına gitme” fi krinin bu 
kadar yaygınlaşması da AKP’nin 
parti devlet anlayışının aleni hale 
gelmesinin bir sonucu. TÜGVA 
listelerine duyulan öfke, bu tarz 
haberlerin kolaylıkla duyulması 
toplumun genç katmanlarında doğal 
bir tepkiye sebep oluyor. 

AKP’nin “beceriksizliği” 
değil Cumhuriyet’in zaferi!

Diğer sebep olan eğitim 
sistemindeki dönüşüm üzerinden 
“dindar gençlik” yaratma projesinin 
çöküşü, AKP’nin “beceriksizliği”
değil Cumhuriyet’in zaferi. 
Bunun çok köklü sosyolojik 
sebepleri var ve İzmir Marşı’nın 
kitleselleşmesinin asıl sebebi de 
Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet 

rejiminin toplumdaki köklerinin çok 
güçlü olması.

Bu durum “tepeden inmeci”
olarak gösterilmek istenilen 
Cumhuriyet aydınlanmasının 
aslında gayet “sivil” ve “halkçı”
olduğunun, “halk hareketi” 
olarak gösterilmek istenilen AKP 
düzeninin de topluma ne kadar 
yabancı olduğunun göstergesi.

Erciyes Üniversitesi şenliklerinde 
İzmir Marşı’nı okuyan gençlerin 
kim olduğuna baktığımızda 
bu durumu görebiliyoruz. Bu 
“genç”, Anadolu’daki “köklü 
üniversitelerden” birine girebilecek 
kadar başarılı, sosyal yönü kuvvetli, 
büyük oranda şehirde yaşayan, 
dünyayı takip eden ve Türkiye’deki 
siyasi işleyişi gören bir vatandaş 
artık.

Bu genç, çok büyük emekler 
harcayarak ve hak ederek 
üniversiteyi kazanmış ancak 
kafasında üniversiteden alacağı 
diplomanın maddi ve manevi 
getirisiyle ilgili büyük şüpheler 
var. Eğitimin sıradanlaştığını, 
üniversitenin önemsizleştiğini 
görüyor. İdeallerinin gücüyle hayata 
tutunurken karşısına çıkan bir 
TÜGVA listesi ona farklı bir politik 
sıçrama yaşatıyor.

Sosyal medya ve dış dünyayı 
görmek de bu noktada artık daha 
belirleyici bir unsur haline gelmiş 
durumda. Dünyada neredeyse herkes 
birbiriyle etkileşim halinde ve bu da 
beklentilerin “yükselmesine” sebep 
oluyor. 

Sadece ekonomik göstergeler 
değil söz konusu olan. Gelişmişlik 
göstergelerinin yükseldiği, 
eğlence ihtiyacının karşılandığı, 
güvenlik kaygısı taşınmayan bir 
ülkede yaşamak istiyor gençler. 
“Milliyetçilik” anlayışının 
“kendi varlığını korumakla” 
sınırlandırılmayacağı; mutlu olunan 
ve insani ihtiyaçların karşılanacağı 

bir toplumsal düzene duyulan özlem 
farklı bir arayışa sebep oluyor.

İzmir Marşı nostalji değil, 
yeni bir ülke yaratma özlemi

Bu arayışın doğal sonucu ise 
gençliğin AKP iktidarına tepki 
duyması ve iktidarın tasfi ye 
ettiği Cumhuriyet rejimine geri 
dönme isteği oluyor. Ancak bu bir 
“nostalji” değil, yeni bir düzen 
yaratma isteğinin ifadesi.

Bazı kesimler İzmir Marşı’yla 
kendisini gösteren tepkinin 
“ideolojik bir altyapısının” 
olmadığını, bunun “içgüdüsel”
olduğunu söyleyerek, böylesine 
bir tepkinin toplumsal düzeni 
değiştirmek açısından yeterli 
olmayacağını söylüyor.

Bu “teorik” açılımın altında 
Atatürkçülüğü küçümsemek ve 
güçlü bir siyasi akım olarak kabul 
etmemek yatıyor. Ancak toplumdaki 
tepkinin doğal ve kendiliğinden 
olması, köklerinin toplumda güçlü 
biçimde var olduğunu ve dönemsel 
olmadığını gösteriyor. Bunu Gezi’de 
milyonlarca insanın ellerinde 
Atatürk resimli bayraklarla sokağa 
inmesine benzetebiliriz.

O gün Gezi’de sokağa çıkmak 
olarak kendisini gösteren “politik 
tavır”, bugün İzmir Marşı 
söylemeye dönüşmüş durumda. 
Gençlerin bunu “politik bir amaçla” 
yapmadıklarını söylemeleri iktidar 
açısından daha da kötü bir durum: 
Atatürkçülüğün kitleselleştiğini ve 
gelenekselleştiğini gösteriyor.

İzmir Marşı güçlü bir 
politik akıma dönüşüyor

Ancak bu “gelenek” burada 
durmayacak ve bu dönüşüm aynı 
zamanda Atatürkçülüğün gerçekten 
ne olduğunun anlaşılacağı güçlü bir 
siyasi akıma da dönüşecek. Doğal 
tepkiler ve siyasi bilinç arasında 

güçlü bir etkileşim var. Buradan 
çıkacak şey ise Atatürkçülüğün 
devrimci özünün hatırlanacağı, 
çağdaş bir milliyetçiliğin vücut 
bulacağı, laikliğin tartışılmaz bir 
doğru olarak kabul edileceği güçlü 
bir siyasi akım olacak.

Marş söylemek sadece bir 
tepkinin ortaya çıkması değil, 
yeni bir Türkiye kurmanın azmini 
ve heyecanını da gösteriyor. 
Bu haykırış sadece AKP’nin 
güçlü olduğu Kayseri’den değil, 
Türkiye’nin her kampüsünden 
yükseliyor.

Marş söylemek ve marşın 
heyecanını duymak bir amacın 
varlığını gösteriyor. Gayeden 
yoksun bir kitle bezgindir ve marş 
söyleyecek coşkuyu kendisinde 
bulamaz. Marş varsa toplumu 
dönüştürecek güçlü bir düşünce 
birlikteliği vardır.

Ortak marş söyletebilen tek 
siyasi akım: Atatürkçülük

Bütün gücü elinde bulunduran 
20 senelik bir İslamcı iktidarın 
geldiği nokta, toplumun “Mustafa 
Kemal’in Askerleriyiz” diyerek 
birleşmesi. Bu ülkede yüz binlerce 
insanı tek sloganda ve tek marşta 
kolaylıkla birleştirecek tek siyasi 
güç Atatürkçülük ve bu güç tarihsel 
bir gerçeklikten kaynaklanıyor.

Bu tarihsel gerçeklikte ise 
muhafazakârlık yok. Otoriter 
düzene boyun eğmek ve susmuş 
bir toplumun parçası olmak yok. 
Toplumun bütün kaynaklarının 
kabileye peşkeş çekilmesini 
izlemek ve bundan mutlu olmak da 
yok. Siyasal İslamcılığın topluma 
sunduğu projenin aslında ne kadar 
eşitliksiz ve “tek tip”çi olduğu 
ortaya çıkmış oldu.

Halkın önünde artık laikliğin 
güç kazanacağı, devletçiliğin ve 
halkçılığın toplumsal dengeyi 
kuracağı, emekten ve yetenekten 
yana yeni düzen için verilecek bir 
mücadele var.

İzmir Marşı’nda vurgulanan 
“düşmanın” bugün farklı tarihsel 
koşullarda yeniden tespit edilmesi 
ve bu tespitin kitleleri daha fazla 
motive etmesi de önemli. Bundan 
sonrası Marş’ta söylendiği gibi 
“bozulmuş düşmanların yel gibi 
kaçacağı” bir toplumsal mücadeleye 
adım atmak olacak.

Bütün gücü elinde bulunduran 20 senelik bir İslamcı 
iktidarın geldiği nokta, toplumun “Mustafa Kemal’in 

Askerleriyiz” diyerek birleşmesi. Bu ülkede yüz 
binlerce insanı tek sloganda ve tek marşta kolaylıkla 
birleştirecek tek siyasi güç Atatürkçülük ve bu güç 

tarihsel bir gerçeklikten kaynaklanıyor.
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RAHİME CURARAHİME CURA

Kayseri’de on binlerce 
gencin hep bir ağızdan İzmir 
Marşı’nı söylemesini herkes 
gururla izledi. Bu coşkuyu 

ODTÜ’de de gördük. Z kuşağı diye 
adlandırılan nesil, İzmir Marşı’yla 
kendini ifade ediyordu. Bu marşın 
gündeme gelmesi yeni bir olgu da 
değil, yıllardır yüz binler “Yaşa 
Mustafa Kemal Paşa” ezgisiyle 
stadyumları inletiyor, her yerde 
İzmir Marşı’nı duyabiliyoruz. 
Coşkunun ve gururun sembolü olan 
İzmir Marşı, 7’den 70’e herkesin 
dilinde.

Konserlerin, üniversite 
şenliklerinin yasaklandığı bu 
dönemde İzmir Marşı gençliğin 
özgürlük çığlığı oldu. Bu çığlıktan 
rahatsız olanlar elbette olacaktı, 
Zaten 1920’lerde işgal varken bu 
marşı duymak istemeyenler de 
vardı.

İzmir Marşı’ndan 
siyaset çıkarmak

İktidarın ve muhalefet partilerinin 
Kayseri’deki görüntüler karşısında 
izlediği tavır, İzmir Marşı’na bakış 
açılarını da ortaya çıkartıyor.

CHP grup toplantısında 
Kılıçdaroğlu “Bu marşı söyleyen 
gençleri tek tek alınlarından 
öpüyorum,” dedi. Tabanının 
sesini dile getirdi. Ama partinin 
diğer isimlerinin aynı duyguyu 
paylaşmadığını görüyoruz. İstanbul 
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
ve Ekrem İmamoğlu “Mustafa 
Kemal’in Askerleriyiz” sloganına 

karşı olduklarını her fırsatta 
dillendirdiler. Bu bakış açısı 
İzmir Marşı için de aynıydı, marşı 
ve gençlerin sesini duymazdan 
geldiler.

6’lı masanın diğer parti 
başkanları bu marşa kulaklarını 
tıkadılar. İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, gençlerle her hafta 
buluşarak, onların sorunlarını ve 
taleplerini dinliyor. Ama nedense 
coşkuyla marş söylemelerini 

görmezden geliyor. Atatürk ismine 
tahammül edemeyen diğer partiler 
de bu marşa eşlik edemediler.

İktidar partisinde de sessizlik 
vardı. Sadece Özhaseki’nin bir 
soru üzerine yaptığı açıklamayı 
duyduk: “Sene sonu gelmiş, 
imtihanları bitmiş, bunun da keyfi ni 
çıkarıyorlar. Kimse buralardan 
kendine ekmek çıkarmasın.” 

“Ekmek çıkarma” sözünü 

seçmesi bile iktidarın İzmir 
Marşı’nın önemini fark ettiğinin 
göstergesidir. Basit bir eğlence 
için söylenmiyor bu marş. Direniş 
ve özgürlük talebinin göstergesi 
olan İzmir Marşı, Cumhuriyet’e 
ve Atatürk’e bağlığının da bir 
simgesidir.

Sol basında İzmir Marşı

İzmir Marşı karşıtlığı iktidarla 
sınırlı değil. Sol-sosyalist basın 
bu marşın gündem olmasını fırsat 
bilip, Cumhuriyet düşmanlıklarını 
ve Atatürk hazımsızlıklarını 
gösterdiler. Evrensel ve BirGün 
gazetelerindeki yazılardan bunu 
görebiliyoruz.

AKP’yle aynı safa düşmekten 
çekinmediler. Atatürkçülüğe 
gösterdikleri tepki, iktidara 
gösterdikleri tepkinin önüne geçti. 
Sonuçta Atatürk’ü yok etmeye 
çalışan Tayyip Erdoğan olsa 
bile desteklenmeliydi. Kurtuluş 
Savaşı’nın antiemperyalist 
niteliğini bile yok saydıklarını 
biliyoruz. Fırsat buldukça bunu 
dillendiriyorlar. 

Evrensel’de Nuray Sancar, 
İzmir Marşı’nı söyleyenleri, 
“devletin kurucu ayarlarına 
takılıp kalmak”la suçlamış. Bu 
kuruluşta emekçilere bir gelecek 
olmadığından bahsediyor. Bu 
topraklar da özgürlüğün de 
demokrasinin de Cumhuriyet’le 
geldiğinin farkında değil sanırım. 

BirGün gazetesinden Selçuk 
Candansayar ise İzmir Marşı’nı 

İzmir Marşı’na kimler karşı çıkar?

KAPAK

Zor anlarda marşlar kurtarıcı oluyor. Marştan gelen 
coşkuyla, umut dolarız. Marşları ve sloganları olmayan 

hareketler yok olmaya mahkûmdur.

Bu yüzden ona karşı olanlara inat İzmir Marşı’na 
sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Yüksek sesle, her 

yerde, hep birlikte “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” 
demeliyiz.

Kayseri’de on binlerce genç hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi.
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söyleyenleri, isyan eden kişiler 
olarak tanımlıyor. Ama söylenme 
gerekçesini farklı tanımlıyor. 
“Mustafa Kemal’e en çok haset 
eden ve onun yerine geçmek 
isteyene ‘nanik yapma’, hasetinden 
çatlatma.” İzmir Marşı’ndaki 
isyanı göremeyenlerin yorumu 
ancak bu kadar olur. Daha fazlasını 
beklememek gerekir.

Liberallerin İzmir Marşı 
yorumu

Kendilerini İkinci Cumhuriyetçi 
olarak tanımlayan kesim biraz daha 
uyanık, İzmir Marşı’nın etkisinin 
topluma yayılacağının farkındalar. 
Bunu engellemek için “fi kirsel” bir 
mücadele veriyorlar.

Elçin Aktoprak (Baskın 
Oran’ın asistanı), 2017 yılında 
yazdığı yazısında İzmir Marşı’nı 
söyleyenleri sınırlı muhalefet 
yapmakla suçluyor. “Mustafa 
Kemal’in halen devam eden 
meşruluğu üzerinden muhalifl ik 
gösteriyorlar,” şeklinde tanımlıyor. 
İzmir Marşı’nın demokratik 
Türkiye getirmeyeceğini, seküler 
milliyetçiliğin de tehlikeli olduğunu 
belirten bu yazı, sol-sosyalist 
basında çıkan yazılardan farklı 
değil.

Milliyetçilik derken bunu da 
açmak gerekir; karşı çıktıkları 
her milliyetçilik değil, Türk 
milliyetçiliğidir. Türk’ün sesi 
çıkmazsa sorun kalmaz ortada. 
O zaman marşların da tehlikesi 
ortadan kalkar.

Bu koroya iki farklı isim 
daha katıldı. Twitter’da kendini 
“Kürdistan için çalışan” diye 
tanımlayan Hollandalı gazeteci 
Frederike Geerdink, “Kemalizm 
ve Erdoğancılık, birbirinin aynısı. 
İkisinde de demokrasi mümkün 
değil. Kemalizm erkek egemen bir 
toplum yaratıyor.” şeklinde tweet 
atma cüretini gösteriyor. Kayseri’de 
söylenen İzmir Marşı, Hollanda’da 
bir rahatsızlık yarattıysa memnun 
olmak gerekir. Atatürk’ü demokrat 
olmamakla, kadınları ikinci plana 
atmakla falan suçlamak ayrıca tam 
bir cahillik. Bu cahillerle aynı safa 
geçen akademisyenlerin tercihi 
bilinçlidir.

Kaçak Fetullahçılardan Helene 
Fatıma Saraylı ise durumu 
“Norveçli” gözü ile aktarmış: 

“2022 yılında böyle tapınmalar 
olduğunu görmek bizim için çok 
çok acayip.” Size acayip gelebilir, 
bu ortak duyguyu taşımanızı 
beklemiyoruz.

İzmir Marşı’nın 
birleştiriciliği 

İzmir Marşı farklı yerlerde 
gözüken bu siyasi grupları bir araya 
getirdi. Hep bir ağızdan aynı şeyleri 
dillendirmeye başladılar. Sözde 
mücadele ettikleri iktidarla aynı 
safa gelmekten çekinmiyorlar.

İzmir Marşı’ndaki milli gurura 
ortak olamamak temel mesele. 
Türklük, Cumhuriyet ve Atatürk 
düşmanlıkları bunları birleştiriyor. 

İzmir Marşı bugün siyasette 
turnusol kağıdı görevini yapıyor. 
Atatürk’ün adının geçtiği bu marşı 
küçük görmek, aslında Atatürk’ü 
küçük görmektir. 

Karşısında ise her fırsatta 
bu marşı gururla söyleyen çok 
geniş bir kesim var. Düğünlerde, 
maçlarda, şenliklerde sevinçler 
hep bu marş söyleniliyor. Vapurda, 
arabada, metroda her yerde bir anda 
İzmir Marşı söyleyen bir grupla 
karşılaşabiliriz.

İzmir Marşı sadece buna karşı 
olanları değil, marşa sahip çıkanları 
da birleştiriyor. Bu marşın gücü de 
buradan geliyor zaten. Peki bu marş 
dedikleri gibi apolitik bir marş mı? 

Bu marşı kimlerin yasakladığını 
bilirsek, ne kadar siyasi bir marş 
olduğunu göreceğiz.

İzmir Marşı apolitik mi?

İngiliz İşgal Kuvvet Komutanlığı 
bildirilerle işgal ettikleri Anadolu 
topraklarında hakimiyet kurmaya 
çalışıyorlardı. 11 Şubat 1921 tarihli 
bildirinin maddeleri şöyleydi:

“1- Devam eden olayları sona 
erdirmek ve karışıklar doğuracak 
olaylara mani olmak için 
sokaklarda veya herhangi genel 
mahallerde siyasi içerikli şarkılar 
söylemek kesinlikle yasaktır.

2- Siyasi duyguları harekete 
geçirmeye yönelik bulunan 
mücadeleler; karışıklıklar, 
kargaşalıklar doğuracak 
olan törenler ve genel gösteri 
düzenlenmesi kesinlikle yasaktır.

3- Yukarıda adı geçen hükmü 
bozan her hareket ciddi bir 
suç sayılacak ve bu gibi aykırı 
hareketlerde bulunanlar şiddetli bir 
cezaya mahkûm edilecektir.”(Serap 
Yeşiltuna, İzmir’in Dağlarında 
Çiçekler Açar, İleri Yayınları, 2019)

Burada yasaklanan siyasi içerikli 
şarkı İzmir Marşı’ydı. Mustafa 
Kemal’in isminin geçtiği bu 
marş, işgal güçleri için büyük bir 
tehlikeydi. Halka umut veriyordu. 
Bunu yasakla durdurabileceklerini 
sandılar ve yanıldılar.

İzmir Marşı’nı söyleyenleri sınırlı 
muhalefet yapmakla suçlayanlara 
cevap İngiliz İşgal kuvvetlerinden 
geliyor. İşgal günlerinde olduğu 
gibi hâlâ siyasi içerikli hala umut 
vermeye devam ediyor.

“Yaşa Mustafa Kemal Paşa 
Yaşa” 

Marşlar ve sloganlar muhalif 
kesimleri ayakta tutar. Taban, 
slogan ve marşla motive olur ve 
mücadele eder. Gezi’den aklımızda 
kalan slogan “Mustafa Kemal’in 
Askerleriyiz” sloganıdır.

Zor anlarda marşlar kurtarıcı 
oluyor. Marştan gelen coşkuyla, 
umut dolarız. Marşları ve sloganları 
olmayan hareketler yok olmaya 
mahkûmdur. Bu yüzden ona karşı 
olanlara inat İzmir Marşı’na sonuna 
kadar sahip çıkmalıyız. Yüksek 
sesle, her yerde, hep birlikte “Yaşa 
Mustafa Kemal Paşa” demeliyiz.

Türklük, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlıkları bunları 
birleştiriyor. İzmir Marşı bugün siyasette turnusol kağıdı 

görevini yapıyor. Atatürk’ün adının geçtiği bu marşı 
küçük görmek, aslında Atatürk’ü küçük görmektir. 

Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink 
“Kemalizm ve Erdoğancılık, birbirinin 
aynısı” şeklinde tweet atıyor, kaçak 
Fetullahçılardan Helene Fatıma Saraylı 
durumu Norveçli gözü ile aktarıyor. 
(üstte)

Sol-sosyalist basın bu marşın gündem 
olmasını fırsat bilip, Cumhuriyet 
düşmanlıklarını ve Atatürk 
hazımsızlıklarını gösterdiler. Evrensel ve 
BirGün gazetelerindeki yazılardan bunu 
görebiliyoruz. (yanda)
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Sol hastalık: “Sağa şirin 
görünmemiz lazım”

Türkiye’de solun, sosyal 
demokratların bitmek tükenmek 
bilmeyen, denenmiş ama sonuç 
getirmemiş bir takıntısı var: 
Aman muhafazakâr seçmeni 
kızdırmayalım, aman muhafazakâr 
seçmenin oyunu kazanmaya 
bakalım, aman muhafazakârlara 
uygun aday çıkartalım vs.

Bu takıntı uğruna da girmedikleri 
kılık, yapmadıkları manevra, 
vermedikleri taviz kalmadı. 
Ve üstelik bunu yaparken de 
kendi tabanlarını hiçe sayarak, 
tabanlarının değerlerini çiğneyerek, 
tabir-i caizse onları çantada keklik 
görerek; gocunmadan, rahatsızlık 
duymadan, kendilerinden emin 
bir şekilde yaptılar ve yapmaya da 
devam ediyorlar.

Aşağılık psikolojisiyle mi, 
suçluluk duygusuyla mı yoksa 
kendilerine olan güvensizlikle midir 
bilinmez fakat sebebi ne olursa 
olsun, Türkiye konjonktürünü 
göremeyen veya görmek istemeyen 
bir muhalefetimiz var.

Bu konjonktür, Türkiye’nin 
laikliğe daha da çok sarıldığı ve 
insanların bu ilkeden asla taviz 
vermediğidir.

Hal böyle iken, ana muhalefet 
partisinin başı çektiği 
“muhafazakâr kitle” hassasiyetini 
anlamak epeyce zor.

Kılıçdaroğlu’nun ilk adımı: 

Kimlerle helalleşilecekti? Helallik 
mi istenecekti? Helallik mi 
alınacaktı? Hemen ertesindeki 
grup toplantısında açıkladığı 
helallik listesine bakınca, helalliğin 
istenecek değil alınacak olduğunu 
gördük.

Neler, kimler vardı bu listede?

Madımak Oteli’nden tutun 
da Maraş’a, 28 Şubat’a, 
ikna odalarına, Gezi’ye, 6-7 
Olayları’na kadar geniş bir 
yelpazeye sesleneceği ve helallik 

Helalleşme

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
yedi ay önce Türkiye’nin politik 
gündemine yerleştirdiği bir kelime 
var: Helalleşme.

Evindeki çalışma odasında 
çektiği bir videoyu sosyal medya 
hesabında yayınlayarak, Türkiye’ye 
barışı getirmek için “helalleşme 
yolculuğu”na çıkacağını 
açıklamıştı.

Helalleşmeden kasıt neydi? 

isteyeceği bir yolculuğa çıkacağını 
açıklamıştı.

Çok partili döneme geçildikten 
sonra, Türkiye’nin CHP iktidarını 
yaşamadığını (Ecevit’in 
başbakanlığındaki kısa süreli 
koalisyon hükümetlerini 
saymazsak) bildiğimize göre, 
70 yıllık sağ iktidarların 
günahını kabullenmiş bir Kemal 
Kılıçdaroğlu portresi çıkıyor 
karşımıza.

Ama öyle değil.

Bizzat kendi ağzından çıkan 
“genel başkanlığını yaptığım 
partinin de geçmişte hataları 
vardır” sözü, bizlere daha farklı bir 
hesabın olduğunu düşündürdü.

Bahsettiği dönem, 1923-1950 
yılları arasıydı ve bu 27 yıllık 
sürenin 15 yılı Atatürk dönemiydi. 
Haklı olarak sormuştuk: İskilipli 
Atıf’la da Şeyh Sait’le de 
helalleşecek misin diye...

Türkiye’ye barışı getirmenin 
yolu, Cumhuriyet ile 
hesaplaşmaktan mı geçiyordu 
yoksa? Zaten Cumhuriyet’i yetersiz 
bulduğu için onu “demokrasi ile 
taçlandırmak”tan bahsetmiyor 
muydu?

Baykal’la başlayan 
muhafazakârları kazanalım 
“politika”sı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
“helallik yolculuğu”nun öncesi de 
var elbet.

2008 yılını hatırlayın; CHP’nin 

Kılıçdaroğlu’nun “genç muhafazakâr”lara çağrısı:

Laikleşmeyin, muhafazakâr kalın

UĞUR ÖZKANUĞUR ÖZKAN

GÜNDEM

Türkiye, çarenin Atatürk’te olduğunu biliyor, görüyor.

Yani, Kılıçdaroğlu’nun yapmaya (!) çalıştığı gibi 
barışılması, kazanılması gereken bir kitle yok.

O kitle zaten biziz. O kitle bizde.

Yapılması gereken tek şey; cesur olmak, ideolojiden 
taviz vermemek.
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“çarşaf açılımı”nı... Dönemin CHP 
Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 
çarşaflı kadınlara CHP rozeti taktığı 
o günleri...

Muhafazakârları “kazanmak” 
uğruna kendi tabanını hiçe saydığı 
o günler.

Ne oldu sonrasında? CHP’nin 
üye sayısı mı artmıştı? Çarşaflı 
kadınlar gruplar halinde CHP’ye mi 
katılmıştı?

O günler, altı tane oktan birinin 
bizzat Baykal tarafından kırıldığı 
günlerdi.

“Muhafazakârsın  
muhafazakâr kal”

Canan Kaftancıoğlu için çıkan 
4 yıl 11 ay 20 günlük hapis ve 
siyasi yasak kararının ardından 
Kılıçdaroğlu, miting programını 
değiştirerek Bursa’dan İstanbul’a 
kaydırmıştı.

İstanbul Mitingi, Canan 
Kaftancıoğlu’na destek görünümlü 
olsa da, Kılıçdaroğlu’nun olası 
bir Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 
adaylığı için bir kamuoyu 
yoklaması idi.

Bu mitingi, çıkmış olduğu 
“helalleşme yolculuğu”nun bir 
durağı olduğunu görmekte fayda 
var.

Yine bu mitingle politik 
arenaya “kazandırdığı”, grup 
toplantılarında ise pekiştirerek 
devam ettirdiği bir söylem var: 
“Genç muhafazakâr kadın.”

Şöyle sesleniyor “genç 
muhafazakâr kadınlara”:

“Genç muhafazakâr kadın... 
Sevgili kardeşim, sevgili evladım... 
Yarın sana bambaşka yasaklar 
getirecekler. Onun için ‘dur’ 
dememiz lazım. Birlikte ‘dur’ 
dememiz lazım. Yine söylüyorum: 
Bize katılın; bize katılın, hakkınızı 
teslim alın. Beraber olalım, birlik 
olalım. CHP eski CHP değildir. Siz 
de eski siz değilsiniz. Artık aynı 
özgürlüklere inanıyoruz. Artık aynı 
değerleri savunuyoruz.”

Hızlıca okuyunca kulağa hoş 
geliyor değil mi? Birlik, beraberlik, 
hak alma... Bunlar güzel şeyler.

“İş hayatına atıldığın için sana 
‘süslüman’ diyorlar”

Öncelikle şunu söylemekte 

fayda var: Bu ülkede kadınlar 
öldürülüyor. Bu ülkede kadınlar 
taciz ediliyor, tecavüze uğruyorlar. 
Bu ülkede kadınların iş dünyasında 
yükselmesi engelleniyor. Bu ülkede 
kadınlar tehdit altında.

Yani ortada kadınların -ayırt 
etmeksizin- yaşadığı büyük 
sorunlar var.

Kılıçdaroğlu’nun ayrım yaptığı 
bu kadınlar, sosyal hayatın 
içindeler, bu sıkıntıları yaşıyorlar ve 
bunun farkındalar.

Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı, 
birleştirici değil ayrıştırıcıdır.

Ha, bu arada, söylemeden 
geçemeyeceğim: “Süslüman, 
genç muhafazakâr kadın” gibi 
söylemlerin ucu, “benim türbanlı 
bacılarım” demeye kadar gider. 
Metin yazarı kimse, değiştirmesini 
tavsiye ederim Kılıçdaroğlu’na. 
Ama belki de “helalleşme 
yolculuğu” için yerinde bir isimdir, 
bilemem...

***

Türkiye’nin temel sorunu, başı 
açık-başı kapalı, muhafazakâr 
insan-seküler insan sorunu değil. 
Sorunumuz, Cumhuriyet ile mi 

yönetileceğiz yoksa otoriterlikle 
mi?

“CHP eski CHP değildir” 
söylemi, Cumhuriyet ile  
hesaplaşmadır

Bu konuşmanın içindeki en 
önemli cümlelerden biridir: “CHP 
eski CHP değildir.” 

Helalleşmenin de sebebini 
oluşturan düşünce tam olarak bu: 
“Her şeyi biz yaptık, özür dileriz.”

CHP ne zaman iktidara geldi de 
bu insanlara zulüm yaptı? 1950 
öncesindeki 27 yıl. Ezanın Türkçe 
okunduğu, dedelerimizin mezar 
taşını okumamıza engel olunduğu 
yıllar.

“CHP eski CHP değildir” 
sözünün türevi ne? “CeHaPe 
Dönemi, CeHaPe Zihniyeti.”

E, madem aynı dili konuşacaksın, 
ulaşmak istediğin kitle neden sana 
gelsin ki? Farklı bir alternatif 
sunuyor musun insanlara?

Eğer derdiniz, karşı olduklarınızla 
birlik olup Cumhuriyet’e karşı 
ortaklaşa hareket etmekse; kusura 
bakmayın, izin vermeyeceğiz.

Erciyes Üniversitesi de  
gösterdi:  
Laikleşen Türkiye gerçeği

AKP’nin en büyük 
propagandalarından biri neydi? 
“Dindar gençlik yetiştireceğiz.” 
Bunun içinde tarikat yurtlarının 
önlerini açtılar. Her mahalleye 
İmam Hatip Lisesi açtılar vs.

Peki, 20 yılın sonunda 
başarabildiler mi?

Hayır.

Tam aksine, deizmin 
yükselişinden şikayet etmiyorlar 
mı? İmam Hatip Liseleri’nde 
deizmin artışı ile ilgili raporlar 
hazırlamıyorlar mı? AKP’li 
ailelerin çocukları, anne-babaların 
mı peşinden gidiyorlar yoksa 
kendilerinin yorumladıkları 
fikirlerin mi?

İnsanların kılık-kıyafetinden özel 
yaşamına, sosyal medyasından 
içkisine kadar müdahale edildiği bir 
dönemde, insanlar, özellikle de yeni 
nesil teslim olmuyor.

Yaşam tarzı, inancı ne olursa 
olsun ulus bilincine varmış 
bir topluma kabile yaşantısı 
dayatılmaya çalışıldıkça, insanlar 
laikliğe daha çok sarılıyor, sahip 
çıkıyor.

Türkiye, hızla laikleşiyor.

Erciyes Üniversitesi...

Kayseri’de bir üniversite... 
AKP’nin %70 oy aldığı, 
yıkılmaz kalesi denilen bir şehrin 
üniversitesi...

On binlerce öğrenci hep bir 
ağızdan İzmir Marşı’nı haykırıyor.

Kocaeli Üniversitesi...

AKP’nin %60’a yakın oy aldığı 
bir şehrin üniversitesi...

İlahiyat öğrencileri 10. Yıl 
Marşı’yla coşuyor.

Türkiye, çarenin Atatürk’te 
olduğunu biliyor, görüyor.

Yani, Kılıçdaroğlu’nun yapmaya 
(!) çalıştığı gibi barışılması, 
kazanılması gereken bir kitle yok.

O kitle zaten biziz. O kitle bizde.

Yapılması gereken tek şey; cesur 
olmak, ideolojiden taviz vermemek.

Cumhuriyet’ten taviz verilemez.

Laiklikten taviz verilemez.3

İstanbul Mitingi, Canan Kaftancıoğlu’na destek 
görünümlü olsa da, Kılıçdaroğlu’nun olası bir 

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylığı için bir 
kamuoyu yoklaması idi.

Bu mitingi, çıkmış olduğu “helalleşme yolculuğu”nun 
bir durağı olduğunu görmekte fayda var.
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Faşizmin hukuksuzluk 
aparatı olarak parlak bir 
kariyer

Son yıllarda, neredeyse istisnasız 
bir şekilde kritik siyasî davalara 
bakan ve pervasızca verdiği en 
hukuksuz kararlarla Türkiye’ye 
kendini tanıtan hâkim Akın 
Gürlek, genç yaşında son derece 
hızlı bir yükselişle adalet bakan 
yardımcılığına atanmayı başardı! 
Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı iken Adalet 
Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, 
Danıştay Başkanlığı’na getirilince, 
o da onun yerine geçiverdi...

Özellikle muhalif basında çokça 
yazıldı çizildi. Gerçekten de 
Akın Gürlek’in bu baş döndüren 
kariyerini bir hukuk kariyeri 
olarak değil, faşizmin hukuksuzluk 
aparatı olarak geçen “meslek”
yılları olarak tanımlamak daha 
doğru olur. Canan Kaftancıoğlu
davasından Çağdaş Hukukçular 
- Selçuk Kozağaçlı davasına, 
Selahattin Demirtaş’ın hapse 
girmesinden, Şebnem Korur 
Fincancı’nın ceza almasına, 
Can Dündar dosyasına kadar 
karşımıza hep Gürlek çıkıyor. 
Gezi Davası’na yapılan itirazın 
reddinden Anayasa Mahkemesi’nin 
Enis Berberoğlu hakkında verdiği 
hak ihlali kararının reddine, 
aralarında Emin Çölaşan ve Necati 
Doğru’nun da bulunduğu Sözcü
yazar ve yöneticilerine “FETÖ”

cezaları verilmesine kadar aklınıza 
gelebilecek her hukuksuzlukta 
yine Akın Gürlek imzası adeta bir 
olmazsa olmaz misali karşımızda. 

Bunun yanı sıra Gürlek’in 
kariyerinde bir de Erzurum’da 
aralarında Fethullah Gülen’in 
yakınlarının da bulunduğu 84 
kişinin tecavüz ettiği iddia edilen 
15 yaşındaki kızla ilgili dosyanın 
kapatılması üzerine yapılan 
haberlerin yasaklanması kararı da 
var...

Gerçekten “örnek” bir 
gayretkeşlik!

Kılıçdaroğlu:
“Adaleti katleden adam…”

Akın Gürlek, kariyeri 
esnasındaki bu dehşetli 
çalışkanlığıyla herkesin o kadar 
dikkatini çekiyordu ki zaman 
zaman siyasetin esas gündemi de 
olabiliyordu. CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu da 20 Ekim 2020’de 

Akın Gürlek’in yükselen kariyeri
Gökçe Fırat’ı tutuklayarak başlamıştı! 

KAYA ATABERKKAYA ATABERK

partisinin meclis grup toplantısında 
yaptığı konuşmasında Gürlek’e 
epey bir yer vermişti:

“Haklı olarak bir beklenti içinde. 
Ben bu kadar fedakârlık yapıyorum. 
Anayasa’yı takmadım. Meclis’i 
takmadım. Dokunulmazlıkları 
takmadım. Artık bana bir görev 
verirsiniz… Adaleti katleden 
adam kimdir, derseniz… adı Akın 
Gürlek’tir. Yeni Zekeriya Öz’dür.” 

Akın Gürlek, Kılıçdaroğlu’nun 
bu sözlerinin üzerine 75 bin 
TL’lik tazminat davası açmış ve 
kaybetmişti. Doğrusu Kılıçdaroğlu 
söylediklerinde haklı olduğu gibi 
Gürlek’in yükselmesiyle ilgili 
örtülü ifade edilmiş öngörüsünde 
de haklı çıktı. 

Fakat Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
da, mesele üzerine konuşan Özgür 
Özel, Muharrem Erkek, Veli 
Ağbaba gibi üst düzey CHP’lilerin 
de atladığı bir nokta var. Ve bu 
noktayı “gözden kaçıranlar” 

sadece onlar da değil. Konuyu 
Cumhuriyet’teki köşesinde yazan 
“ulusalcı” Barış Pehlivan gibi 
gazetecilerin de, ayrıntılı haberlerle 
Gürlek’in kariyerini anlatan Sözcü 
ile “sosyalist” Birgün, Evrensel 
gazetelerinin de asla değinmediği, 
değinmekten çok açık bir şekilde 
bilinçli olarak kaçındığı şey yine 
aynı nokta... Ama işin özünde Akın 
Gürlek’in kariyerindeki kırılma 
ve dönüm noktası olan bir olay 
bu: Akın Gürlek’in, Türk Solu 
Başyazarı Gökçe Fırat’ı dünyanın 
en hukuksuz kararıyla tutuklaması!

Ve işin gerçeği şu ki bu 
olaydan bahsetmeden Akın 
Gürlek’ten bahsetmek, aslında hiç 
bahsetmemekten bile beter bir tavır. 
Gerçeğin en önemli noktasının 
üzerinden atlayarak gerçeği ortadan 
kaldırmak... 

Akın Gürlek’in, Akın Gürlek 
olduğu gece: 31 Mart 2017

3 Eylül 2016’da “silahlı örgüt 
hiyerarşisine dâhil olmaksızın 
örgüte bilerek, isteyerek yardım 
etmek” iddiasıyla tutuklanan 
başyazarımız Gökçe Fırat, daha 
çıkarıldığı ilk duruşmada iddia 
edilen suçlardan aklanmış ve 
tahliye edilmesine karar verilmişti. 
Baştan aşağı akıl ve hukuk dışı 
kurulmuş olan iddianamenin bu 
niteliği karşısında, normal bir 
yargı heyeti de zaten başka bir 
karar alamazdı. Ama tahliyelerin 
olacağı 31 Mart 2017 gecesi, Akın 

GÜNDEM

Gökçe Fırat’ın hukuksuz bir şekilde tutuklanması, 
Akın Gürlek’in jet hızındaki yükselişinin esas garantisi 

olmuştu. Artık önüne gelen her dosyada, Anayasa 
başta olmak üzere cilt cilt kanunları bir tekmede 

devirerek kararlar verecek ve bunu yaparken bir taraftan 
da kendi tırmanışının yolunu açacaktı. Ama ona bu 

fırsatın sunulmasının şartı Gökçe Fırat ve Türk Solu’na 
düşmanlık etmesi olmuştu. 
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Gürlek’in Akın Gürlek olacağı 
geceydi. Konu hakkında konuşan, 
yazan çizen tüm “muhalif” 
siyasîlerin, gazetecilerin nasıl 
olduysa “kolektif unutkanlığa” 
tutulduğu an tam da bu an. 

O gece, Gökçe Fırat cezaevinden 
çıkmadan kendisi hakkında açılmış 
“yeni bir soruşturma” kapsamında 
“Anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs etmek” ve 
“hükümeti ortadan kaldırmaya 
teşebbüs etmek” iddiaları 
ile yeniden gözaltına alındı. 
Ardından da 14 Nisan 2017’de 
çıkarıldığı İstanbul 2. Sulh Ceza 
Hâkimliği’nce tekrar tutuklandı 
ve yeniden cezaevine gönderildi. 
Bu hukuksuz, akıl almaz kararı 
veren, bu zulmü icat eden hâkim ise 
Akın Gürlek’ten başkası değildi. 
Gökçe Fırat, Akın Gürlek’in 
gerçekten de hukuku katlettiği bu 
kararla 15 Haziran 2020’ye kadar, 
sadece faşizm öyle istediği için, 
kanunsuz, hukuksuz bir şekilde 
fazladan üç yıl daha tutuklu kaldı! 
Sonunda yine aklandı ve çıktı ama 
Akın Gürlek’in siyasî bir şekilde 
eklediği üç yıldan sonra. Aynı 
hukuksuzluk daha sonra birçok 
isme uygulanacaktı ama bu ilkti. Bu 
işin miladıydı.

İşte Akın Gürlek’in bugün 
karşımızda Adalet Bakan 
Yardımcısı olarak duran Akın 
Gürlek olma yolunda ilk adımını 
attığı, Türkiye’nin de onun ismini 
ilk kez duyduğu vaka; bu 31 Mart 
Vakası’ydı. 

Böylelikle, sonradan içtihat ve 
teamül haline gelen, hakkında 
tahliye kararı verilmiş ama iktidarın 
dışarı çıkmasını istemediği kişinin 
daha cezaevinden dışarı adım 
atmadan yeniden tutuklanması da 
Gökçe Fırat Davası’nda, büyük 
mucit ve müçtehit Akın Gürlek 
tarafından icat edilmiş, hukuk 
literatürüne kazandırılmıştı!

Gökçe Fırat’a hukuksuz  
tutuklama Gürlek’in  
yükselme garantisiydi

Gökçe Fırat’ın hukuksuz 
bir şekilde tutuklanması, 
Akın Gürlek’in jet hızındaki 
yükselişinin esas garantisi olmuştu. 
Artık önüne gelen her dosyada, 
Anayasa başta olmak üzere cilt cilt 
kanunları bir tekmede devirerek 

kararlar verecek ve bunu yaparken 
bir taraftan da kendi tırmanışının 
yolunu açacaktı. Ama ona bu 
fırsatın sunulmasının şartı Gökçe 
Fırat ve Türk Solu’na düşmanlık 
etmesi olmuştu. Ve bugün susan 
anlı şanlı muhalefetimiz, o gün 
de susmuştu. O gün konuşsalardı 
acaba Türkiye daha sonra yaşanan 
ve çoğu da doğrudan Akın Gürlek 
imzalı diğer hukuksuzlukları yaşar 
mıydı? Kuvvetle muhtemeldir ki 
yaşamayacaktı. 

Ama muhaliflerimiz o zaman 
susmaya, görmezden gelmeye, 
görmemeye, duymamaya karar 
vermişlerdi. Hâlâ da aynı noktada 
istikrar ve sebatla muhalefet oyunu 
oynamaya devam ediyorlar.

Aslında Akın Gürlek olayı; 
Gökçe Fırat’a ve Türk Solu’na 
yapılan hukuksuzlukların ilk 
ödüllendirilişi olmadığı gibi, 
“muhalefetin” içinden “bana 
ne, oh olsun” deyip, dışarıdan 
susarak faşizmin yollarına ilk 
kırmızı halı serişi de değil. Daha 
önce de Türk Solu’nun okurlarına, 
abonelerine ulaşmasını tepeden 

aldığı emirle, tamamen keyfî bir 
kararla engelleyen PTT’nin eski 
genel müdürü Osman Tural da 
Danıştay üyesi yapılarak taltif 
edilip yükseltilmişti. Ve elbette o 
zaman da “sert muhaliflerimiz” 
susmuştu! 

Akın Gürlek’in gelişi daha o 
zamandan belliydi. Elbette AKP 
rejiminde yükselmenin, el üstünde 
tutulmanın temel kuralı da: Gökçe 
Fırat’a ve Türk Solu’na düşmanlık 
etmek...

“Adalet katili” Gürlek ve 
hakikat katili “muhalifler”

Akın Gürlek’in adalet bakan 
yardımcılığına atanmasının 
ardından konu hakkında konuşan 
ve Gürlek için daha önce de 
“mahkeme mahkeme gezdirilen 
seyyar giyotin” benzetmesini 
yapmış olan Özgür Özel; “Bu 
atama Akın Gürlek’in verdiği 
tüm kararları yeniden tartışmaya 
açmıştır. Bence; bu yargılamaların 
sonucunda ceza alan herkesin 
yeniden yargılanma talebiyle 
başvuru yapması gerekiyor. Bu 

kişinin verdiği hiçbir karar meşru 
değildir,” diyor. 

Elbette çok doğru. Ama şimdi 
asıl mesele; “bu kişinin” verdiği 
ilk gayrimeşru kararla yola çıkmış 
olduğu gerçeğine değinmemek 
kararlılığı ki maalesef Özel de bu 
kararlılardan. Oysa Özel’in güzel 
tanımlamasıyla o “seyyar giyotin” 
paslı kör bıçağıyla yasa, anayasa 
takmadan baş kesmeye Gökçe 
Fırat Davası’yla başlamıştı!

Akın Gürlek’in Gökçe Fırat 
Davası’ndaki hukuksuzluğuyla 
başlayan kariyerini anmayan çeşitli 
meşreplerden “muhalifler” eğer 
Gökçe Fırat ve Türk Solu’na 
yapılanı ansalar ne olurdu? Bunu 
yapsalardı, Gökçe Fırat Davası’nın 
Akın Gürlek’in hukuk katliamının 
bir parçası, hatta bunun da ötesinde 
ilk eylemi, orijini olduğunu kabul 
etmiş ve yıllardır Gökçe Fırat 
ve Türk Solu’na atılan iftiraları 
kendi elleriyle bir kalemde çöpe 
atmış olacaklardı. Tabii ki bu çok 
muhalif, ilkeli, solcu, sosyalist, 
hukuk ve adalete susamış vs. 
isimlerin böyle bir şey yapması 
beklenemez!

CHP liderinin “adaleti katleden 
adama” gösterdiği tepki ne kadar 
haklıysa bizim “hakikati katleden 
muhaliflere” gösterdiğimiz tepki 
de en az o kadar haklı. Adaleti 
yasalara, hakkaniyete ve vicdana 
uymayarak, emirle karar vererek, 
kendi ikbalini kıble yaparak 
ayaklar altına alan elbette “adaletin 
katilidir”. Ancak diğer taraftan 
tam da adaletten, haktan, hukuktan 
bahsederken gerçeklerin, hem de 
en kritik noktada, üstünü örtmeyi 
seçenler de “hakikat katilleridir.” 

Eminim ki Türkiye’nin 
geleceğinde adalet katili 
muktedirlere yer olmadığı gibi 
hakikat katilli muhaliflere de yer 
olmayacak...3   

* Akın Gürlek olayının; Selahattin 
Demirtaş’ın tutuklanması, bu işteki 
Sırrı Süreyya Önder müdahalesi, 
konunun Gökçe Fırat ve Türk Solu’na 
iftiralar atarak ilerletilmesi ve bu iftira 
kampanyasında Barış Terkoğlu’ndan 
Yıldıray Oğur’a kadar birçok ismin bir 
cephede buluşması boyutlarını Gökçe 
Fırat’ın Türk Solu’nun 1 Haziran 2022 
tarihli, bir önceki sayısındaki “Sırrı 
Süreyya, Demirtaş’ı nasıl mâhkum 
ettirdi?” başlıklı başyazısından 
okumanızı şiddetle öneriyorum.
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Davutoğlu’nun 
“Millet”le derdi ne?

Eskinin AKP Başbakanı 
Ahmet Davutoğlu, şimdilerde 
6’lı masayı oluşturan partilerden 
birinin genel başkanı sıfatıyla 
bir takım “ilkeler”, politikalar, 
“çözüm” önerileri ortaya koyuyor 
ve Davutoğlu’nun ortaya 
koyduğu şeyler, 6’lı masanın, 
tüm muhalefetin sözleriymiş gibi 
algılanıyor.

Elbette Davutoğlu’nun 
söyledikleri şeklen 6’lı masayı 
bağlasa da muhalefeti bağlamaz. 
Çünkü muhalif kesimin çok ciddi 
bir oranı Davutoğlu’nu muhalif 
olarak görmediği gibi 6’lı masada 
ne işi olduğunu da sorguluyor.

Davutoğlu, Erdoğan’ın 
atamasıyla AKP Genel Başkanlığı 
ve Başbakanlık yapınca, kendi 
iradesiyle oldu zannına kapıldı, 
havalara girdi. Hâlâ çıktığı 
Kafdağı’ndan inebilmiş de değil. 
Sorsanız AKP’nin aldığı %49 oyu 
o tek başına almış.

Ama işte hayaller %49, hayatlar 
%1!

Davutoğlu’nun o kadar “büyük”
lider olmasına rağmen muhtemel 
cumhurbaşkanı adayları arasında 
isminin geçmemesi de bir o kadar 
hayrete şayan!

Davutoğlu daha ittifaka dahil 
olur olmaz Millet İttifakı’nın 
ismiyle uğraşmaya başlamıştı. 

Davutoğlu’na göre ittifakın 
adı değiştirilmeliydi ve endişeli 
muhafazakâr kesim ikna 
edilmeliydi.

Biz ise o zaman “Davutoğlu’nun 
‘millet’le derdi ne?” diye 
sormuştuk. 7 Şubat tarihinde 
yazdığım “Davutoğlu’nun 
‘Millet’le derdi ne?” başlıklı 
yazıda şunları sormuştum:

“(...) Hem Davutoğlu’nun 
‘Millet’le derdi ne? Millet İttifakı 
isminin nesini beğenmiyor da 
değiştirelim diyor? ‘Millet’ten 

daha kapsayıcı bir şey mi 
bulmuşlar? Güçlendirilmiş Millet 
İttifakı mı diyecekler? Ya da Geniş 
İttifak? 

Davutoğlu AKP’deyken, 
‘Millet’in önündeki Türk’ü 
silmişlerdi, sıra ‘Millet’e mi 
geldi?”

Aslında Davutoğlu’nun derdi 
çok açıktı. Her ne kadar AKP’den 
ayrılmış olsa da genlerindeki 
İslamcılığın millet düşmanlığı, 
Davutoğlu’nun söyleminde 
kendini göstermişti.

Şimdi Davutoğlu’nun 6’lı masa 
için nasıl bir tehlike olduğunu iki 
temel mesele üzerinden anlatmaya 
çalışalım.

Davutoğlu, vesayet rejimi 
hayali mi kuruyor?

Birinci meselemiz, 6’lı masa 
ittifakının seçimi kazanması 
halinde Türkiye’nin nasıl 
bir yönetime kavuşacağı 
tartışmalarıyla ilgili. 

Davutoğlu, 1 Haziran 
tarihinde partisinin il başkanları 
toplantısında yaptığı açıklamalarla 
bir kez daha gündem olmuştu: 

“Yeni Cumhurbaşkanı ister 
içeriden, ister dışarıdan 
olsun, ilkeler konusunda onun 
taahhüdünü isteriz, yetmez, 
6 lider o Cumhurbaşkanlığı 
döneminde garantör olur. Pasif 
izleyici olmaz. Soru kimin aday 
olacağı değil, nasıl bir zihniyetle 
ülkeyi yöneteceğimiz. Aday ilan 
ettiğimiz anda aday kendi başına 
kampanya yürütecek, seçildikten 
sonra da kendi başına hükümet 
icra edecekse bu altılı masanın ne 
kıymeti harbiyesi var? O zaman 
biz hepimiz bir kişiye altın tepside 
Cumhurbaşkanlığı sunmak için 
bu çabayı sarf ediyoruz öyle 
mi? Kimse rüya görmesin! Biz 
o masadayken, sadece bir aday 
belirlenmeyecek, önümüzdeki 
dönemde Türkiye’nin kaderi 
belirlenecekse o kaderde söz 
sahibi oluruz ve bu konuda hiçbir 

6’lı masa için en büyük tehlike 
Davutoğlu’dur!

OKAN İŞBECEROKAN İŞBECER

GÜNDEM

Ne Erdoğan’ın bölme çabaları, ne seçimlerde 
yapılması muhtemel hileler, çıkması muhtemel olaylar; 

Davutoğlu, gerek Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı 
ile olsun, gerek Kürtçülüğü ile olsun, gerekse AKP’den 
alıştığı vesayet rejimi özlemiyle olsun 6’lı masa için en 

büyük tehlikedir.
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kısıtlamayı kabul etmeyiz.” 

Davutoğlu’nun yaptığı 
açıklamadaki bu sözleri Türkiye 
için de muhalefet için de en büyük 
tehlikelerden birini barındırıyor.

Davutoğlu’nun bu sözleri basına 
“ülkeyi altı parti yönetecek” 
şeklinde yansıdı. Ancak 
Davutoğlu’nun sözlerini farklı ve 
çok daha büyük bir tehlike olarak 
değerlendirmek gerekiyor.

Davutoğlu’nun yukarıdaki 
sözleri, seçimi kazanması 
muhtemel adayın ve o adayı seçen 
seçmenlerin iradesini yok saymak 
anlamına geliyor. Davutoğlu
peşinen adayın belirlenen ilkelere 
uymayacağına hükmetmiş, aday 
ve onu seçen seçmenin iradesinin 
üzerinde 6 liderden oluşacak 
bir iradenin garantör olacağını 
söylemiştir. 

Davutoğlu açıkça söylemese 
de bu sözlerinin tek bir anlamı 
var: Davutoğlu, Türkiye’nin 
geleceğinde bir vesayet 
rejimi hayal ediyor. Seçilecek 
cumhurbaşkanının üzerinde 6 
liderin iradesinin olduğu bir paralel 
yönetim düşlüyor.

E zaten halihazırda bir vesayet 
rejimi var, vesayeti değiştirmek için 
mi seçim yapacağız? 

Bunun adı da tek adam rejimine 
karşı demokrasi mücadelesi olacak 
öyle mi? 

Davutoğlu’nun
tavizsiz Kürtçülüğü

Davutoğlu’nun siyasi kimliğini 
oluşturan şey İslamcılığı ile birlikte 
Kürtçülüğüdür. Bu birliktelik, 
Cumhuriyet kurulmadan önce 
Milli Mücadele günlerinde Kuvayı 
Milliye’ye karşı, Cumhuriyet 
kurulduktan sonra ise Atatürk ve 
Cumhuriyet’e karşı Kürt-İslam 
İttifakı olarak ortaya çıkmıştı. İşte 
Davutoğlu, bu ittifakın ete kemiğe 
bürünmüş hali olarak bugün 6’lı 
masaya oturmaktadır.

Davutoğlu’na yakın Karar
gazetesinde dün (13 Haziran) 
bir haber yayınlandı: “Kürt 
sorununa 10 maddelik çözüm 
önerisi.” Davutoğlu, iki gün 
önce Diyarbakır’a gitmiş ve 
“Demokratik Geleceğimizin 
İnşası: Kürt Meselesi” çalıştayına 

katılmış. Çalıştayda 10 maddelik 
bir Kürt sorununa çözüm önerisi 
getirmiş. 

Davutoğlu’nun önerileri ne mi? 
Başlıklarını sıralayacak olursak: 

1- Yeni bir zihniyet.

2- Ortak ve yerli bir yaklaşım.

3- Sivil, özgürlükçü ve kapsayıcı 
anayasa.

4- Düşünce ve ifade özgürlüğü.

5- İmtiyaza ve ayrımcılığa 
dayanmayan eşit vatandaşlık.

6- Kapsayıcı muhataplık.

7- Anadilin eğitimde ve sosyal 
hayatta kullanımı.

8- Demokratik yerel yönetimler.

9- Sınır ötesindeki Kürtler.

10- Yeni bir sosyo-ekonomik 
kalkınma stratejisi.

Davutoğlu’nun önerileri başlı 
başına ayrı bir yazı konusu ama şu 
kadarını söyleyelim ki, bu öneriler 
yeni bir çözüm süreci demek!

Davutoğlu’nun AKP’den 
kurtulduktan sonra yönetmeye 
ortak olduğu Türkiye’ye önerisi, 
yeni bir çözüm süreci. AKP’nin 
yaptığı hataları aynen tekrar 
edecekse hiç zahmet edip seçime 
falan girmesin.

Davutoğlu, kendini hâlâ “Serok 
Ahmet” olarak görebilir ama 
muhalefet yeni bir ihanet sürecine 
alet olamaz. 6’lı masa liderlerinin, 
Davutoğlu’yla ya da Davutoğlu 
olmadan, çıkıp birlikte yeni bir 
çözüm sürecine gitmeyeceklerini 
açıklamaları gerekir. Davutoğlu 
da eğer 6’lı masada kendine yer 
bulmak istiyorsa, masanın iradesine 
saygı göstermesi gerekiyor.

Davutoğlu özeleştiri 
vermeden muhalefetin 
parçası olamaz!

Davutoğlu, AKP’den ayrıldı, 
muhalif oldu, muhalefetin 
kurduğu birliğe katıldı, zaman 
zaman muhalefetin sözcüsü gibi 
konuşuyor, 6’lı masa adına muhalif 
kesimlerin asla kabul edemeyeceği 

şeyler söylüyor, öneriler getiriyor.

Tüm bunları yaparken tek bir şey 
yapmıyor: Özeleştiri.

Davutoğlu, AKP’nin 
Başbakanı olmakla övünüyor 
ama AKP’deyken Türkiye’de 
olanların sorumluluğunu bir 
türlü üstlenmiyor. Konu oraya 
gelince AKP kıvraklığıyla “Benim 
zamanımda öyle değildi, benden 
sonra değişti,” deyip devam ediyor.

Kendisi o günleri çok hatırlamak 
istemiyormuş gibi görünse de 
bugün yaptığı önerilere bakınca 
hâlâ o günlerde kaldığı anlaşılıyor. 
Ancak Davutoğlu’nun bu ülkeye 
verdiği çok büyük zararlar ve 
özeleştiri vermesi gereken çok 
büyük yanlışları var.

Kürt açılımının mimarlarından 
biri olarak bölücülük yaptığı için 
Türk milletinden özür dilemesi 
gerekirken bugün hâlâ yeni bir 
Kürt açılımı programı sunarak 
aslında hiç değişmediğini ortaya 
koyuyor.

AKP’nin İhvancı rejimlerle 
ilişki kurmasına dayalı dış politika 
stratejisi ve Yeni Osmanlıcılık, 
Davutoğlu’nun dış politika 
stratejisiydi. Davutoğlu’nun bu 
konularda fi kri değişti de mi şimdi 
muhalif geçiniyor?

Türkiye’nin Suriye’deki 
yanlış dış politikasının mimarı 
Davutoğlu’ydu. Ayrıca bugün 
Türkiye’nin en büyük ikinci sorunu 
olan göçmen sorununun müsebbibi 
de Davutoğlu’dur. 

29 Ekim 2014’te, Cumhuriyet 
Bayramı’nda, Kobani’ye yardım 
bahanesiyle Barzani’nin 
peşmergelerinin Türkiye’den 
geçirilmesi, Davutoğlu denince 
benim aklıma gelen ilk şeylerden 
biridir. Davutoğlu çıkıp bunun 
hata olduğunu kabul etmeden, Türk 
milletinden özür dilemeden hangi 
yüzle insanların karşısına çıkıyor?

Ne Erdoğan’ın bölme çabaları, 
ne seçimlerde yapılması muhtemel 
hileler, çıkması muhtemel olaylar; 
Davutoğlu, gerek Atatürk ve 
Cumhuriyet düşmanlığı ile olsun, 
gerek Kürtçülüğü ile olsun, gerekse 
AKP’den alıştığı vesayet rejimi 
özlemiyle olsun 6’lı masa için en 
büyük tehlikedir.

Davutoğlu’nun önerileri başlı başına ayrı bir yazı 
konusu ama şu kadarını söyleyelim ki, bu öneriler yeni 

bir çözüm süreci demek! 

Davutoğlu’nun AKP’den kurtulduktan sonra 
yönetmeye ortak olduğu Türkiye’ye önerisi, yeni bir 

çözüm süreci. 
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TKP’nin işbirlikçiliği

Sol partilerin ve bunların 
uzantısı olarak faaliyet 

gösteren sol basının kaçaklar, 
sığınmacılar, düzensiz göçmenler 
konusundaki işbirlikçi tavrını Türk 
Solu olarak başından beri takip 
ediyoruz, not ediyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde (10 Haziran 
2022) yazarımız Okan İşbecer’in 
kaleme aldığı bir analiz yine bu 
çerçevede, TKP’nin yayınladığı 
“Gerçek İstila” adlı 13 dakikalık 
videoyu konu alıyordu. 

Videoda “gerçek istilacı 
yabancı sermaye” mesajı verilmek 
isteniyor ama İşbecer’in verileri 
ortaya koyarak dikkati çektiği 
üzere, TKP’liler çok temel bir 
bilimsel gerçeği görmezden 
gelmiş. Belki haberleri bile yok 
ama AKP iktidarının 2011’den 
beri ısrarla sürdürdüğü bir yabancı 
sermayeyi azaltma politikası söz 
konusu. 

Bağlam dışı bir yabancı sermaye 
karşıtlığını fetiş haline getirdiğiniz 
zaman, yabancı sermayeyi kaçıran 
AKP, aradığınız sosyalizmin ta 
kendisi oluyor. Ama TKP’lilerin 
yabancı sermayeyi bu kadar öne 
çıkarması geleneksel olarak da 
tutarsız. Söz konusu demografi k 
istila olgusu olunca TKP’liler 
tüm dikkati “yabancı sermaye”ye 
çekerek hedef saptırmış. Oysa 
bugünün TKP diye bildiğimiz 
örgütü, 70’lerde Milli Demokratik 
Devrim tezlerine en çok da “milli 

sermaye” sebebiyle karşı çıkan 
TİP içindeki “sosyalist” kanattan 
gelme.

TKP, düzensiz sığınmacıları 
ve mültecileri sigortasız ve karın 
tokluğuna çalıştırıp Türk işçisini 
köşeye sıkıştıran MÜSİAD 
sermayesini ise hiç görmemiş. 
MDD’ye gelince “sermaye 
sermayedir”, AKP’li kodamanlara 
gelince “asıl istilacı yabancı 
sermayedir”... Bundan âlâ 
işbirlikçi daha nasıl olunur? 

Demografi k istila, ülkenin başına 
bela olmuşken solun bu gerçek 
karşısında sessiz kalması nasıl 
düşünülebilir? AB fonlarıyla, 
sermaye hareketleriyle, hem 
Suriye’nin kuzeyinin boşaltılıp 
PYD’ye peşkeş edilmesi, hem 
gelen nüfusun burada satüre 

edilip ulus-devleti tehdit eder hale 
gelişiyle sığınmacılar konusu, 
AKP’nin tıkır tıkır uyguladığı dört 
dörtlük bir emperyalist program. 
Sol bunu nasıl görmezden 
gelebilir? 

TKP’nin bugün mülteciler 
konusundaki işbirlikçi tavrını 
anlamak için Türkiye’nin büyük 
bir değişime ve dönüşüme 
savrulduğu o günlere de bakmak 
lazım. Aydemir Güler-Kemal 
Okuyan ikilisi 1997’de SİP 
adına “Türban Neyi Örtüyor” 
broşürünü bastırıyordu. Sonra 
2010’larda, üniversitede türban 
yasağı tartışmaları alevlendiğinde 
TKP olarak bu broşürü yeniden 
basacaklardı. 

Demek istedikleri şuydu: 
“Türban konusu, sınıf 

mücadelesinin üstünü örtüyor”. O 
dönem yasağa karşı türbanlıların 
yanında yer alan sol gruplar bile 
vardı. Fakat SİP tam anlamıyla 
meselenin etrafından dolanıyordu. 
Evet, halkın gerçek ve yakıcı 
problemleri elbet vardı ama 
kimlik siyasetinin siyasal İslamcı 
gericiler tarafından hazırlandığı 
ve pişirildiği gerçeği de ortadaydı. 
20 yılın sonunda Türkiye’de ana 
tartışma ekseni “Nasıl bir rejim?” 
değil, “Nasıl bir siyasal İslam?” 
Yani tam da türbanı siyasi simge 
yapan akım. 

Bugün mülteciler konusunda 
TKP benzer bir yolda ilerliyor. 
Adeta “Suriyeliler neyi örtüyor?” 
diyorlar ve yine benzer biçimde 
meselenin etrafından dolanıyorlar. 
20 yıl sonra Türkiye’de toplumsal 
yaşam IŞİD rejimine döndüğü 
zaman TKP neyi nasıl örtecek? 
Neyin mücadelesini verecek, 
bir önemi yok. Onlar risksiz 
muhalefetin bir yolunu o zaman da 
bulurlar. 

Kızıl trol saldırısının 
düşündürdükleri

İşte Okan İşbecer’in, kabaca 
bu tespitlere yer verdiği yazısı 
yayınlandığı anda sosyal medyada 
Türk Solu’na yönelik ufak çaplı 
bir trol saldırısı peydâ oldu. 
“Kızıl” trollerin, İşbecer’in beş 
bin vuruşluk yazısındaki hiçbir 
cümleye bir itirazı yok. Aynen ak 
troller gibi kızıl troller de sadece 
küfrediyor, iftira atıyor ama daha 

TKP ve Aydınlık’ın karanlık tarihi: 
Boğaziçi Üçlüsü

GÜNDEM

OZAN PEKGÖZOZAN PEKGÖZ

Bu Boğaziçi Üçlüsü’ne bakınca ister istemez insanın aklına yıllarca 
fark edilmeden KGB’ye bilgi aktaran Cambrigde beşlisi geliyor. 
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da ötesi hedef gösteriyordu. 

Okan İşbecer’in eski twitlerini 
karıştırıp aklınca ihbar eden 
“kızıl” Cem Küçük’ler bile çıktı 
aralarından. TKP’nin Devrim
Gazetesi’nde yazan Tolga Kaan
bunlardan biri. Uğraşmış, ıkınmış 
ve kendince ihbar edebileceği, 
içinde “Gülen”, “hizmet” gibi 
kelimelerin geçtiği birkaç twiti 
paylaşmış. Fakat eski Perinçekçi, 
eski TGB’li, şimdinin Rus medya 
memuru Erkin Öncan’ın da 
saldırıya dâhil olduğunu görmek 
ufuk açıcı oldu. Sahi, ihbarcılık 
Aydınlıkçılığın âmentüsü değil 
miydi? Tabii TKP’li ile TGB’linin 
bu paslaşması tesadüf değil, taktik 
değil, ideolojik değil. Daha çok 
kurumsal gibi... 

Perinçek’in Aydınlık’ı, 80 
öncesi TKP’liler başta olmak 
üzere solcuları her gün manşetten 
kaldıkları adreslere kadar, 
krokiler eşliğinde ihbar ediyordu. 
Solcuların hapislere atılmasında, 
işkencelerden geçmesinde, solcu 
ölümlerinde ciddi payları vardır. 

Ama bugünün TKP’si ile eski 
TKP arasında hiçbir bağ yok. TKP, 
2001 öncesinde SİP, yani Sosyalist 
İktidar Partisi’ydi. Tabii buradaki 
“sosyalist iktidar”, 78’de Yalçın 
Küçük’ün öncülük ettiği MDD 
karşıtı klik. SİP’ten önce bir de 
1992’de kurulup 1993’te Anayasa 
Mahkemesi tarafından bölücülük 
gerekçesiyle kapatılan kısa ömürlü 
Sosyalist Türkiye Partisi var.

2001’de SİP, bir kongrede 
adı komünist olan bir parti ile 
birleşince fırsat bu fırsat, bir de 
adımızı TKP yapalım, diyorlar. 
Oluyor size Türkiye Komünist 
Partisi. 

Boğaziçi üçlüsü:
TKP-Aydınlık-İstihbarat 
bağlantısı mı?

TKP’nin eski TKP ile alakası 
yoksa da Perinçek grubuyla 
alakası gayet muhtemel. Rus ve 
Çin yanlısı yayınlarda, Ukrayna 
işgalini meşrulaştırmada ve 
dünyanın mültecisini Türkiye’ye 
yığıp kalıcılaştırma projesinde 
ortaklar. Tabii, ihbarcılıkta da... 
Fark, Aydınlıkçıların yandaşlıktan 
utanmaması.

Fakat alaka bunun ötesine 
varıyor olmalı. TKP Genel 
Sekreteri Kemal Okuyan ve selefi  
Aydemir Güler’in Aydınlıkçı 
Adnan Akfırat ile ortak Boğaziçi 
Üniversitesi geçmişi düşündürücü. 
Hem de 12 Eylül rejiminin tam 
ortasında! 

Çin sermayesinin Türkiye 
temsilcisi Akfırat’ın 1976’da 
girdiği Boğaziçi İktisat’tan 1983’te 
mezun olduğu çeşitli kaynaklarda 
yazılı. Aydemir Güler’in lisansı 
da Boğaziçi İktisat. En erken 
1979’da girse, yine 12 Eylül 
dönemi... Üstelik 1986’dan 1999’a 
kadar İstanbul Üniversitesi’nde 
araştırma görevlisiymiş. Aydemir 
Güler’den bir yaş küçük Kemal 
Okuyan ise, Boğaziçi’nde Siyaset 
Bilimi mezunu. Yine 12 Eylül’e 
denk geliyor. 

12 Eylül gibi, Türkiye’de 650 
bin kişinin gözaltına alındığı, 
tüm örgütlü toplumun dipçiklerle 
kırıldığı bir dönemde TİP 
bağlantılı bazı tipler elini kolunu 
sallaya sallaya okuyup mezun 
oluyor. Hatta bunlardan biri 
yıllarca devlet memuru bile oluyor. 
Ve bir yandan örgütsel faaliyetten 

de geri kalmıyorlar. 90’larda 
bir iki siyasi yargılanma, bir de 
Akfırat’ın kısa süreli Ergenekon 
tutukluluğu... Başka? Bu Boğaziçi 
Üçlüsü’ne bakınca ister istemez 
insanın aklına yıllarca fark 
edilmeden KGB’ye bilgi aktaran 
Cambrigde beşlisi geliyor. 

Konu videodan açılmışken, Ümit 
Özdağ’a değinmemek olmaz. 
TKP’nin videosu, esasen Ümit 
Özdağ’ın çektirdiği “İstila” adlı 
kısa fi lme bir cevap. Bu çerçevede 
kamuoyuna yansıyan bir Ümit 
Özdağ-Kemal Okuyan atışması 
da var. 

İstihbarata çalıştığını önceden 
itiraf etmiş olan Özdağ, Kemal 
Okuyan’a hitaben şu sözleri sarf 
etmişti:

“Okuyan, sen Sovyetler 
Birliği’nin yıkılmayacağını da 
sosyalizmin galip geleceğini de 
düşünüyordun. Son komünist 
partisi kongresinde Ankara’dan 
gelen heyet, Boğaz Köprüsü’nden 
geçerken aşağıdaki yalıları 
gösterip ‘İktidara geldiğimizde 
bu yalılarda biz oturacağız’ diye 
sohbet ediyordunuz. İsim isim 
açıklarım bu sohbeti kimlerin 

yaptığını.”

Anlıyoruz ki, Kemal Okuyan’ın 
grubunda, yakın çevresinde sızma 
var. Ama Kemal Okuyan’ın bu 
konuda Özdağ’a verdiği cevap son 
derece ilginç:

“Bu türden lafı Soylu’dan 
beklerdim. Bir partinin lideri 
‘Otobüsünüzde kulağım var’ 
demez. Ama elindeki kayıtları 
verirse ‘Boğazdaki yalılarda gün 
gelecek biz oturacağız’ diyen 
arkadaşlarımızı eğitime alırız. 
Hiçbir TKP’li böyle anlamsız laf 
etmez.”

Kemal Okuyan, Özdağ’a 
ses kaydı yetiştiren partili için, 
“eğitime alırız” diyerek kestirip 
atıyor. Eğitime almaktan kasıt 
nedir? Tasfi ye mi? Örgüt içi 
infaz mı? Belki de örgütün böyle 
okuması istenmiştir.

Ancak Kemal Okuyan, örgüt 
medyasında Ümit Özdağ’ın 
mülteci siyasetini bu kadar hedefte 
tutarken, örgütündeki istihbarat 
dinlemesini neden söyleminin 
merkezine oturtmaz? 

Kemal Okuyan’a sorsanız, 
Özdağ göçmenler konusunda 
AKP’nin elini güçlendiriyor. 
Oysa Özdağ’ın partisi bu hususta 
TKP’yi asla geçemez. TKP, 
mülteci meselesinde tam anlamıyla 
AKP’ci ve Tayyipçidir!

Tüm muhalifl eri hapse atan 
AKP’nin Kemal Okuyan’a hiç 
dokunmamış olması bu açıdan son 
derece anlamlı değil mi? Süleyman 
Soylu mülteci meselesinde Tayyip 
Erdoğan’ın sağ koluysa Kemal 
Okuyan da sol koludur!

Ama Kemal Okuyan’ın Ümit 
Özdağ ile aralarındaki bu samimi 
atışma bende başka bir his 
uyandırdı, bu yakınlık nereden? 
Acaba bu da kurumsal mı?

Tabi en başta, Adnan Akfırat’la 
tarihi geçmişleri ve şimdi 
bile Aydınlıkçılarla ihbarcılık 
konusundaki teşriki mesaileri son 
derece kuşku verici değil mi?

Ümit Özdağ’ın video çektirdiği 
ekip bile gözaltı yemişken, 12 
Eylül’den bu yana rahatı yerinde 
olan TKP liderliği sizlere de biraz 
tuhaf gelmiyor mu?

Okan İşbecer’in yazısı yayınlandığı 
anda sosyal medyada Türk Solu’na 
yönelik ufak çaplı bir trol saldırısı peydâ 
oldu. 
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İstanbul evleri giderek 
neye dönüştü?

(Gazeteci – Sosyolog) Dr. 
Hulki Cevizoğlu’nun, Eylûl 
2002’de yayınladığı “Türk Olmak”
(Ankara: Ceviz Kabuğu Yayınları, 
ss. 1-48) başlıklı kitabı, ilginç bir 
tartışmayı gündeme getirmiştir: Bir 
(diplomalı) mimar ve yazar olan 
Demirtaş Ceyhun’a (1934-2009) 
göre, Türkler, tarihin başlangıcından 
beridir, ‘Türk’üz, bıyıklıyız, ter 
kokulu ve göçebeyiz!’ demek 
istercesine bir davranışlar bütünü 
içerisinde görülmek durumundadır? 
Bu savsözler, çok duyulmuş ve 
tanıdıktır?! Biliyoruz ki, kimi çok-
bilmiş, emperyalist, ırkçı-şoven 
ve Türk-düşmanı Batılı/Avrupalı 
tarihçi-geçinenlerce; hedefl eri, 
(1920’deki Sevr Antlaşması’nda 
açığa çıktığı üzere?!) Türkleri 
Anadolu topraklarından kovmak 
(!) olduğundan, bunun kültürel 
altyapısını hazırlamak amaçlı 
olarak, neredeyse 150 yıldır 
savunula gelmekte olduğu 
gibi, ‘Türkler, barbar, vahşi, 
uygarlıktan uzak, medeniyetten 
uygarlıktan nasibini alamamış 
bir topluluktur?!’ şeklindeki 
siyasal propaganda ve yalanlar, 
sürekli olarak yinelenmektedir?! 
Âdeta bu savlara, kendilerini ve 
tüm dünyayı inandırabilmek için, 
canhıraş bir uğraş vermektedirler? 
Bilmektedirler ki, tarihsizleştirilen 
uluslar, başkalarının, sahte tarih 
yazıcılarının kolayca oyuncağı 
olurlar?! 

Onun içindir ki, büyük 
ATATÜRK, vefatına kadarki 
15 yıllık ‘Uygarlık Devrimi’

yıllarında, Türkçe ile Türk tarih 
tezini geliştirmeye koyulmuş 
ve kurduğu ‘Türk Dil’ ve ‘Türk 
Tarih Kurumları’nı, devletin 
kurumsallığından bile bağımsız 
ve demokratik yapılara sahip 
olmaları açısından, kendi mal 
varlığından parasal destek sağlamak 
yoluyla, bağımsız birer ‘dernek’ 
olarak yaşama geçirmiştir! Ve 
(sahte, yalancı!) tarih konusunda 
söylediklerini, her zaman 
anımsamak durumundayız: ‘Tarih 
yazmak, tarih yapmak kadar 
mühimdir. Yazan, yapana sadık 
kalmazsa, değişmeyen hakikat, 

Türkiye’de Huzur 
ve (Kemalist Estet-Şehirci) Çelik Gülersoy…(11)

ÖZER BOSTANOĞLUÖZER BOSTANOĞLU
Dr.

insanlığı şaşırtacak bir mahiyet 
alır!’ (1931) Ayrıca şu uyarı da 
ona aittir: ‘Türkleri bütün dünyaya 
geri bir millet olarak tanıtan görüş 
bizim de içimize girmiştir. Dört 
yüz çadırlık bedevî bir kabileden 
bir imparatorluk ve millet tarihini 
başlatmak suretiyle imparatorluk 
zamanında Türklerin görüşü de 
bu merkezdeydi. Evvelâ millete, 
tarihini, asîl bir millete mensup 
bulunduğunu, bütün medeniyetlerin 
anası olan ileri bir milletin 
çocukları olduğunu öğretmeliyiz!’ 
(1930)

İşte ‘aydın yazar’ (?!) Ceyhun 
da, hiç utanmadan bu safsataları 
bilimsel ve toplumsal bir 
gerçeklikmiş gibi kabul edip, 
kitaplarını da bu görüşle yazmıştır?! 
Demektedir ki, ‘Avrupa’nın 
neredeyse yarısını içine alan en 
uzun ömürlü imparatorluklarından 
birisini kurmuş olduğumuz, son 
iki yüzyıldır Avrupalılaşabilmek 
için Avrupalıların bir dediğini iki 
etmediğimiz hâlde, gerçekten niçin 
Avrupalılaşamadık? Ne Avrupalılar 
bizi Avrupalı sayıyor, ne de kendi 
gözümüzde Avrupalı olabilmişiz 
hâlâ, acaba niçin? Avrupalılık şöyle 
dursun, köylü bile olamamış mıyız 
yoksa bu süreçte?’ (Örneğin, ‘Ah 
Şu Biz Kara Bıyıklı Türkler (Sahi 
Niçin Bunca Utanmışız Acaba 
Atalarımızın Göçebe Oluşundan?)’ 
ve ‘Ah Şu Biz Göçebeler (Ah Şu 
Biz Kara Bıyıklı Türkler – 2)’ adlı 
kitaplarında...) Daha önce yaptığı 
bir TV programında, konuğu olan 
ünlü Türk ve Türkçe araştırmacısı 
Kâzım Mirşan’ın (1919-2016): 
‘Türkçenin kökeni, 16 bin yıl geriye 
gidiyor; kâğıdı Türkler buldu; 
Latin alfabesinin kökeninde Türkçe 
vardır!’ dediğini aktaran Hulki 
Cevizoğlu, bu gerçekler karşısında 
Ceyhun’un iddialarını sorgular... 
Ceyhun, pişkince: ‘Göçebelik bir 
üretim ilişkisidir; hangi toplum 
hayvancılıkla uğraşıyorsa, o 
göçebe toplumdur?! Ayrıca, bizim 
aydınlarımız, Osmanlı aydınlarımız 
200 yıldır aptalcasına, enayicesine 
Oryantalistlerin gözüyle görüp, ille 
de biz hâlâ burada bağırıyoruz, 
Avrupalıyız diyoruz. Bana ne 
Avrupalılık(tan)?’ diye kendini 
savunur?! (Sıkıştığından) ‘Ben, 

Biliyoruz ki, kimi emperyalist, ırkçı-şoven ve 
Türk-düşmanı Batılı/Avrupalı tarihçi-geçinenlerce; 
hedefl eri, Türkleri Anadolu topraklarından kovmak 

(!) olduğundan, bunun kültürel altyapısını hazırlamak 
amaçlı olarak, neredeyse 150 yıldır savunula gelmekte 
olduğu gibi, ‘Türkler, barbar, vahşi, uygarlıktan uzak, 

medeniyetten uygarlıktan nasibini alamamış bir 
topluluktur?!’ şeklindeki siyasal propaganda ve yalanlar, 

sürekli olarak yinelenmektedir?! 

ULUSKENTLİ
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“Türkler’in evleri yoktur, Türkler 
şehir kurmadı, Türkler’in sarayları 
yoktur” demedim ki? Göçebelerin 
de şehiri var, göçebelerin de sarayı 
var, tabiî!’ der... 

Aynı programa katılan Türkolog 
Dr. İsmail Doğan, ki neredeyse 
bütün Türk dünyasını, araştırmaları 
için dolaşmıştır; yanıtlar, gafi l 
mimar Ceyhunmimar Ceyhunmimar ’u: ‘Taşkent şehrine, 
Semerkant şehrine bakın, Volgagrat 
şehrine bakın, Romanya’daki Türk 
şehirlerine bakın, Tuna nehrinin 
etrafındaki medeniyetlere bakın, 
İtalya’nın temelindeki Etrüsk 
medeniyetine bakın; bunlar hepsi 
medeniyetin örnekleridir!’

Demirtaş Ceyhun’un oğlu (çifte 
vatandaşlık sahibi) Ozan Ceyhun, 
AKP döneminde, Şubat 2020’de, 
(dünün haşmetli Roma-Cermen 
İmparatorluğu olan) Avusturya’ya 
‘Türkiye Büyükelçisi’ olarak tâyin 
edilmiş bulunmaktadır... Kimbilir, 
Viyana’daki ‘Türk Siperi Parkı’nda, 
hani Osmanlı-Türk Serdarı Kara 
Mustafa Paşa’nın (‘2. Viyana 
Kuşatması’-1683) Kahlenberg 
Meydan Muharebesi’ni idare ettiği, 
‘şu günleri görmektense, tek şehid 
olayım!’ diye atını düşman üstüne 
sürdüğü yer olan parkta, belki de, 
babasının göremediği (asırların 
silemediği) ‘Türk izleri’ni arayıp, 
bulacaktır?! ‘Türk Weinhaus’, 
‘Türken Keller’, ‘Türk gülleleri’, 
(Avusturyalıların, Osmanlı 
ordusu tercümanlarından, Leh 
asıllı Kolschitzki aracılığıyla 
tanıdıkları!) ‘Türk Kahvesi’, bilmem 
ki, çok mu uzak geliyordur, oğul 
Ceyhun’a?! Osmanlı Türk’ünün, 
Batı’ya ilerleyişinin, tarihsel olarak 
durdurulduğu yerdir, Viyana… 
(Bkz.: Altan ARASLI, Avrupa’da 
Türk İzleri – I, Ankara: Kültür 
Bakanlığı Yayını, 2001, ss. 161-
195.) Geçelim biz, İstanbul’a…

Akan zaman içinde, sadece 
İstanbul’u değil ve fakat (mimar 
ve 1960’lardan beridir, turizm 
rehberliği ve sinema eleştirmenliği 
yapan) eski bir Beyoğlu-sevdalısı 
olup, dünyanın pek çok ülkesini 
(uzman bir ‘aydın’ bakış açısıyla) 
gezmiş olan Atillâ Dorsay’ın 
saptamasına göre, çok sayıdaki 
Batı-Doğu ülkeleri arasında 
Türkiye, mimarlık tarzı olarak, ‘en 
yüksek yapılaşmaya sahip ülke’dir! 
Evet, gökdelen yapılarını, uygarlık 
olarak, Batı uygarlığı icat etmiştir! 
En yüksek binalar, başta ABD 

‘Bâbil Kulesi’ anlatısında dile 
getirildiği gibi, insan soyunun 
ebedî bir tutkusu vardır: ‘Büyüklük 
peşindeki insanlar göğe, Tanrı 
katına kadar bir kule inşa etmeye 
giriştiler. Tanrı buna karşılık farklı 
diller yarattı. Böylece birbirlerini 
anlamakta aciz kalan yapımcılar 
bu işten vazgeçtiler!’ Ne var ki, 
tutkularının esiri olan Mısırlılar 
piramitleriyle, Mezopotamyalılar 
ziguratlarıyla, Çinliler pagodalarıyla 
ve Müslümanlar da (camilerinin) 
minareleriyle, hep daha, daha 
da yüksek yapılar kurma 
eğilimi göstermişlerdir! Mısır-
Kahire’deki Keops Piramidi, 
146 metrelik yüksekliğiyle, aynı 
zamanda, fi ravunun gücünü de 
göstermekteydi?! Zaman içerisinde, 
tarım uygarlığından sanayi 
uygarlığına evrilen ülkelerde, 
dinsel simgeler yerlerini tümüyle 
kapitalist dünyanın geçerli 
simgelerine bırakmışlardır! Şöyle 
ki: Gökdelenler, kapitalizmin 
gereksindiği bir işlevi karşılayarak, 
bir beyaz yakalılar ordusunu tek 
bir nokta-yapıda barındırarak, bir 
arada çalıştırmak, aynı iş ortamını 
ve iş araçlarını kullandırmak ve 
çalışanları, kapitalist işbölümü ve 
sıradüzeninin gereği doğrultusunda 
denetlemek için yapılmışlardır! 
Anılan yüksek yapılar, bir alışveriş 
ve ticaret merkezi konumuna gelen 
şehirlerin merkezlerinde çok yoğun 
bir iş yerleşmesini yaratıyorlar ve 
böylelikle, şehirlerin çevresinde 
de, yaygın bir yatakhane – banliyö 
bölgelerini olanaklı kılıyorlardı! 
Doğaldır ki, bu kentsel tasarım 
ve yapılaşma olgusu, kapitalist 
kent toprak piyasasında, şehir 
kent merkezinin taşınmaz değerini 
de yükseltiyordu! 1900 yılında, 
ABD’deki en yüksek bina olan New 
York’taki Tribune binası, sadece 79 

olmak üzere, Batı’dadır... Ancak, 
bu yüksek binaların varlık nedeni, 
sadece kentlerin merkezlerindeki 
arazi ve arsa değerlerinin yüksek 
değerler kazanması ve iş yaşamının, 
göreceli olarak, küçük alanlarda 
çok yoğun biçimde çalışmayı ve 
toplanmayı gerektirmesindendir. 
Amerika da, Japonya da, temelde 
bir ‘ev uygarlığı’dır! Öyle ki, kent 
merkezlerinden çıkar çıkmaz, 
bahçeler içinde iki-katlı evler 
görüngüsünü önünüzde uzanmış 
bulursunuz! ‘Bizse, geniş ve 
nüfusumuzu rahat rahat kaldıracak 
vatanımıza, şahane doğamıza, o 
güzelim eski mimarimize, hayatlı, 
avlulu, sofalı, balkonlu ve insana 
mutlu olmak için her şeyi veren 
eski evlerimize karşın, birden 
apartman uygarlığını seçtik. Ve her 
yeri, ama her yeri apartmanlarla 
kapladık: İstanbul’da Haliç 
yamaçlarından Boğaz tepelerine, 
TEM çevresindeki yapılardan 
Avcılar, Halkalı, Küçükçekmece 
konutlarına, Kumburgaz sahilinden 
Kilyos ya da Şile gibi doğa harikası 
sayfi yelerine… Ve de ülke çapında, 
deprem görüntülerinde izlediğiniz 
Yalova, Gölcük gibi büyük kentten 
uzak yörelerden örneğin Kuşadası 
gibi dünya çapında turizm 
merkezlerine… Galiba, yalnızca 
deprem için değil, ama yeniden 
doğayla iç içe, insan düzeyinde, 
sakin ve huzur dolu bir yaşama 
dönmek için, yüksek binaları 
sınırlandırmak ve yeniden ev 
uygarlığını teşvik etmek gerekiyor.’
(Bkz.: Atillâ DORSAY, Quo Vadis 
İstanbul? Bir Kentin 20 Yıllık Tarihi 
ve Bugünü (2. Basım), İstanbul: 
Remzi Kitabevi, Ekim 2013, s. 61.)

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli 
mimarlardan ve mimarlık kuramcı 
ve eleştirmenlerinden birisi olan 
Doğal Hasol’a göre, kutsal kitaptaki 

metre yüksekliğinde idi. (1893’te 
düzenlenen) ‘Chicago Kolomb 
Uluslararası Sergisi’ için, MIT 
(Üniversitesi’nden) (Fransız kökenli 
mimar) Désiré Despradelle (1862-
1912), 457 metre yüksekliğinde 
bir kule önermişti! Tasarımı o 
zaman yapılamamıştı, ama olsundu, 
gelecekteki mimarlık dünyasına 
yol gösteriyordu! Nitekim 
Chicago’da 1973 yılında yapılmış 
olan Sears Tower, bu yükseklikte 
inşa edilmiştir... Özetlenecek 
olursa, ‘kuleler ve gökdelenler’, 
20. yüzyılın (kapitalist) iş 
örgütlenmesine göre uyarlanmış 
bulunuyorlardı. Sayısal iletişim 
ağları çağında, sanayi toplumundan 
bilgi – bilişim toplumuna geçişle 
birlikte, iş-büro çalışanlarının, kent 
merkezlerinde ve pahalı alanlarda, 
topluca tutulmaları mantığı giderek 
anlamını yitirdiğinden, gelişen 
ulaşım ve iletişim olanakları 
sayesinde, büro alanları artık, 
çevredeki daha ucuz banliyölere 
yönlendirilmektedir! ‘ABD’nin 
en yüksek binası Sears Tower’ın 
sahibi Sears fi rması, sonunda 
kendi gökdeleninden ayrılmış ve 
Chicago’nun uzak bir banliyösüne 
taşınmıştır! (Bkz.: Doğan HASOL, 
Geleceğin Geçmişini Yemişler, 
İstanbul: YEM Yayın, Mart 2021, ss. 
304-307.)

Bu konuya, (İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi Yüksek 
Mimarlık Bölümü’nden, 1946 
çıkışlı) diplomalı bir mimar 
olup, (1949’da, İstanbul 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü’nden) ‘Türkiye’deki ilk 
sanat tarihi doktoralı mimar’ olma 
unvanını elinde tutan ve genelde 
İslâmî bir çerçeveden bakarak 
mimar-şehircilik kuramını geliştiren 
(‘Bilge Mimar’) Turgut Cansever
de (1921-2009), çok eleştirel 
yaklaşmaktadır. Çevrenin bilincine 
varmak, beşeri, insana dönüştürür. 
Bu aşama, insanın oluşumu ve 
gelişmesinin ilk aşamasıdır. 
‘Allah’ın yarattığı dünyanın, 
hüsn-ü muhafaza sorumluluğunu, 
dünyayı güzelleştirme görevini de 
yüklenen insan, Allah’ın dünyada 
halifesi ve yaratılmışların en 
mükemmeli (Ekmel-i Mahlûkat) 
düzeyine ulaşır.’ Geniş anlamda 
çevre, Allah’ın yarattığı tabiat 
ile insanın vücuda getirdiği inşa 
edilmiş yapılardan oluşur. 30-150 
yıl ömre sahip bulunan yapılardan 
her biri, daha sonra inşa edilen ve 
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edilecek olan yapıları etkileyerek, 
kendi iradesini çok daha uzun süre 
devam ettirir. Cansever’e göre, 
bugünkü dünyada ve Türkiye’de 
konut standartları ve mimarî, hiçbir 
çağda olmadığı kadar çirkin ve 
gayri insanîdir?! Çünkü, ‘100-150 
senedir Batı yaşama biçimini taklit 
etmek peşindeki ülkemizde özellikle 
şehirlerde, son 15-20 senedir de 
kasabalarda yurttaşlarımız evvela 
evler yerine apartman dairelerinde 
oturmayı batılılaşma modasının 
bir icabı olarak tercih eder 
oldular. Bugün ise artık halkımız 
teknokratların kendi kaprislerini 
tatmin için vücuda getirdiği Babil 
kulelerinin içinde nasiplerine 
düşen bir delikte oturuyorlar. 
İnsanlarımızın bir kısmı modern 
teknolojinin ürünü olan gayri 
insanî kulelerin mağaralarında, pek 
büyük bir kısmı da gecekondularda, 
sefalet mahallelerinde yaşamaya 
mahkûm bulunuyorlar. İnsanı insan 
yapan çevre bilincini canlı tutan, 
yaşanan çevre kültürü yerine 50 
yıldır ülkemizde daha etkin hale 
getirilen tiyatro, sinema vs. gibi 
seyir kültürünün de etkisi altında, 
insanlar artık evlerinin mimarî 
güzelliği ve mükemmelliğini 
tadmayı ve yaşamayı unutmuş 
bulunuyorlar!’ (Bkz.: Dr. Turgut 
CANSEVER, İslâm’da Şehir 
ve Mimarî, (Yayına Hazırlayan: 
Mustafa ARMAĞAN), İstanbul: İz 
Yayıncılık, 1997, ss. 139-143.)

Yine Turgut Cansever, bir 
başka incelemesinde, tarihin hiçbir 
döneminde, 20. asırdaki ölçüde bir 
‘evsizlik’ görülmediğini; bugünkü 
dünya nüfusunun %30’una ulaşan 
bir kitlesinin ‘evsiz’ ya da çok fena 
şartlara sahip yerlerde yaşamakta 
olduklarına işâret etmekte ve 
ülkemizdeki konut sorunuyla 
ilgili olarak, şöyle demektedir: 
‘Ülkemizde 150 yıldır bakım 
görmemiş bulunan ve loncaların 
1840’da Mustafa Reşid Paşa
tarafından feshedilmesinden sonra 
mahalli yapı tekniklerinin bilgi ve 
yetenekleri kaybolduğu için her 
türlü geçerli yapı bilgisinden yoksun 
olarak inşa edilen köy evlerinde 30 
milyon vatandaşımız yaşamaktadır. 
Bu konutlar hepimizin bildiği 
gibi en ufak depremde yıkılmakta, 
binlerce insan enkaz altında 
kalarak ölmektedir. Son 60-70 
yıl içinde inşa edilen apartman 
yığınlarının sebep olduğu mimarî 
ve kültürel çirkinlik,  şehirlerimizi 

gelirlilere) ‘sosyal konut üretimi’
için kurulmuş olmasına karşın, 
bu görevini, yeterince yaptığı 
söylenemez. Şöyle ki: TOKİ, 
AKP tarafından özellikle aktif 
hâle getirilmişse de, 2002 yılından 
itibaren 10 yıllık bir sürede, 
toplam 500.000 konut yapılmıştır. 
İddiaya göre, ‘Türkiye’de kamu 
eli ile en çok konut üretimine imza 
atılmıştır. AK Parti iktidarı, 2023 
yılında, bir milyon konuta ulaşmayı 
hedefl emektedir!’ Fakat bu üretimin, 
ancak %47’si, orta- ve dar gelirli 
hanehalklarına hitap etmiştir?! Ve 
ülke toplam konut stokunun, sadece 
%7’si, TOKİ tarafından üretilmiştir! 
(Bkz.: Doç. Dr. Kemal AYDIN, 
‘Türkiye’de Konut Sahipliği, Konut 
Koşulları ve Konut Kalite Endeksi’, 
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 
Dergisi, 2019, 39(2), ss. 277-301.)

Yâni, ülke nüfusunun %93’ü, 
konutlanma meselesinde 
ve piyasa önünde, yalnız ve 
çaresiz bir durumdadır?! 
Hanehalklarının %40’ı, hergün 
artan kira düzeyleriyle boğuşur 
hâle gelmiştir?! Ve bu çaresizlik, 
(Mayıs 2022’deki) ‘Tüketici Fiyat 
Endeksi’nin (TÜFE), (bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 
ve) 12 aylık ortalaması baz alınarak 
belirlenen kira artış oranının ise 
%39,33 olması ile birlikte, tüm 
hanelerde görülen hızlı yoksullaşma 
çerçevesinde, çok daha yoğun ve 
acıtıcı bir düzeye yükselmiştir?! 
‘Seçilmiş Cumhur-Başkan(ı) 
R. Tayyip Erdoğan’ ve/ya da 
‘Tek Adam’ rejiminde, kiralara, 
1 Temmuz 2023’e dek, yeni bir 
‘üst-limit’ getirilmiş ve (iş yerleri 

yaşanmaz hale getirmiştir. Bu yoğun 
yerleşmelerin fi zikî ve biyolojik 
kirlilik ortamları oluşturduğunu 
artık hepimiz biliyoruz. (..) 70 
yıldır uygulanan ve iskân alanlarını 
yoğunlaştırmayı öngören şehir 
inşa stratejisinin bu kirli ortamın 
oluşmasına sebep olması yanında 
yoğunlaştırma, arsalar üzerinde 
daha fazla yapı inşa etmenin 
sağladığı “artık değeri” ele geçirme 
hırsını yerleştirerek, toplumun 
en büyük ahlâkî çöküntüsüne yol 
açmıştır. (..) Özetlersek, bugün 
ülkemizde 60 milyon insanın ancak 
3-5 milyon kişiden oluşan bir 
bölümü sağlıklı bir ortamda, 10-15 
milyonluk bir nüfus bölümünün ise 
çirkin fi zikî, biyolojik ve kültürel 
kirlilikle malûl de olsa bir kısım 
teknik katkıdan yararlanılarak 
vücuda getirilmiş apartman 
katlarında yaşamak imkânına sahip 
olduğu biliniyor. Halbuki geri kalan 
40-45 milyon kişi tam bir konut 
sefaletine mahkûm bulunmaktadır!’ 
(Bkz.: Cansever, İslâm’da Şehir ve 
Mimarî (..) a.g.y., ss. 156-157.)

Geçtiğimiz yıllarda (TÜİK - 
2006-2015 yılları verileriyle ve 
AB kodları çerçevesinde) yapılmış 
bulunan bir araştırmaya göre, 
Türkiye’de, (2015 itibariyle) toplam 
16 milyon konut bulunmaktadır. 
Konut sahipliği oranı, %60’tır. 
Kiracı oranı, %40’ı bulmaktadır. 
(28 AB ülkesinde, ortalama ev 
sahipliği oranı ise, %70’tir.) 
1984 yılında kurulmuş bulunan 
‘Toplu Konut İdaresi’ (TOKİ), 
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na bağlı bir 
kamu kuruluşudur. Özellikle (dar 

hâriç, sadece konutlarda) kira 
artışının bir önceki yıl düzeyinin 
%25’ini aşamayacağı düzenlemesi, 
bir müjde olarak sunulmuştur?! 
(Bkz.: https://www.milliyet.com.tr/
ekonomi/kira-artisina-sinir-getirildi-
geriye-donuk-kiralar-icinde-
gecerli-olacak-mi-6769501; erişim: 
09.06.2022.) 

Bu işlem, doğaldır ki, kiracıları bir 
ölçüde de olsa enfl asyona karşı bir 
ölçüde korur gibi görünse de, evinin 
getirdiği kira parasıyla geçinen 
orta gelirli ev sahibi yurttaşları, 
sıkıntıya sokacaktır... (Ülkede artık, 
orta gelirlilik, bir kategori olarak 
da, ortadan kalkmaktadır?) Kaldı 
ki, ‘neo-liberal kapitalist piyasa 
ekonomisi’nde, yasal düzenleme 
yoluyla kira düzeylerini belirleme 
gibi bir ‘kuralcılık’, kurama göre, 
kabul edilemez?! Öyle ya, neo-
liberalizm, ‘kuralsızlaştırma’ 
demektir; ‘serbestleştirme’ 
demektir; ‘merkezsizleştirme’
demektir... Yâni, yasa ve düzen 
kabul etmeme demektir... 
‘Görünmez el’in bile, YOK-
sayıldığı bir ‘düzensizlik’ demektir...

Öyle anlaşılıyor ki, (dünya 
çapındaki ve özgün ‘faiz sebep, 
enfl asyon sonuçtur!’ gibi bir 
bilimdışı safsatasının kanıtlanması 
peşindeki ‘ekonomist’!) Erdoğan
yönetimi, artacak olan ev sahibi-
kiracı uzlaşmazlıklarının ve 
çatışmalarının önünü, yanlış 
mecralarda kullanıp, fi nansal olarak 
da tükettiği TOKİ üretimi dışında; 
ve hattâ korkunç boyutlardaki 
işsizlik oranıyla, iş bulma umudunu 
tamamen yitirmiş gençliğiyle, 
yurtdışına kaçmayı düşünen 
doktor ve beyaz-yakalılarıyla, 
füzeleşen döviz fi yatlarıyla, 
dünya-şampiyonu enfl asyonuyla, 
düşürüldüğü söylenen ve fakat 
her seferinde ileriye şahlanan 
faiz oranlarıyla, (çalınmasın diye, 
kilitlenen süt şişeleri ve çocuk 
bezleri yığınağı) süpermarketleriyle, 
semt pazarlarının çürük-sürtük 
sebze-meyvesiyle, çöplüklerden 
yiyecek aranan yüzbinlerce işsiz, 
yoksul ve emeklileriyle, çökkün-
Türk-ekonomisinde, olmayacak-
duayla kesmiş ve bir çözüm 
bulabilmiş görünmenin boş hayâlini 
görmektedir? 

Bu ne yazık ki, boşuna, umarsız 
ve yararsız bir çabadır?!

(Sürecek)

Öyle anlaşılıyor ki, (dünya çapındaki ve özgün 
‘faiz sebep, enfl asyon sonuçtur!’ gibi bir bilimdışı 
safsatasının kanıtlanması peşindeki ‘ekonomist’!) 
Erdoğan yönetimi, artacak olan ev sahibi-kiracı 

uzlaşmazlıklarının ve çatışmalarının önünü, yanlış 
mecralarda kullanıp, fi nansal olarak da tükettiği TOKİ 
üretimi dışında; ve hattâ korkunç boyutlardaki işsizlik 
oranıyla, yurtdışına kaçmayı düşünen doktor ve beyaz-

yakalılarıyla, füzeleşen döviz fi yatlarıyla, dünya-
şampiyonu enfl asyonuyla, düşürüldüğü söylenen ve 
fakat her seferinde ileriye şahlanan faiz oranlarıyla 
çökkün-Türk-ekonomisinde bir çözüm bulabilmiş 

görünmenin boş hayâlini görmektedir?
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“gece leylak
ve tomurcuk kokuyor
yaralı bir şahin olmuş yüreğim
uy anam anam
haziranda ölmek zor”

demişti, şair…

Nedenini de yine kendisi 
söylemişti.

Kiraz ayıydı Haziran; menekşe 
ayıydı. Coşkuydu, gülmekti, 
sevmekti, bahardı.

Haziran’ın berisi kardı, 
karakıştı, borandı, fırtınaydı... 
Bunların üstüne yoksulluk da 
geldi mi, işte o zaman çileydi 
Haziran’ın berisi. Sonrasında 
gelen ay, mutluluk getirmeliydi 
insana. Bu, umut edilendi. Belki 
de olması gerekendi. Haziran’dan 
beklenendi.

“Haziranda ölmek zor” demişti, 
şair...

Bunca acının ardından gelen 
bu güzel ayda kimse ölümü 
yaşamamalı, kiraz acılaşmamalı, 
menekşe solmamalıydı. Menekşe 
kokmazdı ama yürek duyardı 
onun kokusunu Haziran’da...

“Haziranda ölmek zor” demişti 
şair ama neden demişti?

63’ün 3 Haziran’ını 
hatırlıyordu.

Gazetedeydi, çalışıyordu. Radyo 
da açıktı bir taraftan; kulağını 
okşuyordu tatlı tatlı... Belki de 
sevdiği bir türkü çalıyordu o sıra.

Tatlı tatlı... Derken, bir ses... Bir 
haber... Haberden öte, kulağından 
kalbine giren bir kurşundu sanki. 
Öylesine ağır ve öylesine can 
alıcı, öylesine yakıcı... Ve ölesiye 
bir acı...

Sonra çıldırasıya sarıldı, saldırdı 
dizelerine...

“ne söyler bu radyolar

gazeteler ne yazar
kim ölmüş uzaklarda
göçen kim dünyamızdan?”

Türk dilinin öksüz kaldığını 
acı acı haykırıyordu radyo ama 
yurttan bazıları için bir önemi 
yoktu ki bunun. Evet, Türk dili 
öksüz kalmıştı, hem de Türk 
dilinin konuşulmadığı uzaklarda 
bir yerde... Türk diliyle birlikte 
onu okuyanlar, ondan öğrenenler 
de öksüzdü. Sesi duyulmuş 
muydu o uzaklardan bilemem:
“Memet, memet!”

Nâzım Hikmet...

Büyük Türk şairi...

Kendi ülkesinde yasaklı, kendi 
ülkesinde hain, kendi ülkesinde 
hapis, kendi ülkesinde sürgün.

Kendi ülkesine uzak, kendi 
ülkesine hasret...

Vatan özlemini dizeleriyle 
gideren memleket kokulu şair.

“ben bir insan,
ben bir Türk şairi Nazım Hikmet
ben tepeden tırnağa insan
tepeden tırnağa kavga, hasret ve 

ümitten ibaret”

Oysa Haziran, kiraz ve menekşe 
ayıydı. Öyle demişti şair. Ama 

kiraz acılaşıyor, menekşe 
soluyordu.

Kiraza acı tohumu eken, 
menekşeye güneşi yasak eden ilk 
olay buydu belki: Nâzım Hikmet; 
ustaların ustası yoktu artık… 
Yüreğimizin sesi kesilmişti.

“Haziranda ölmek zor” demişti, 
şair.

“Orhan Kemal’in güzel 
anısına” diye de hediye etmişti.

2 Haziran 1970.

“-Hiç bitmeyecek mi senin bu 
okuman?

-Bitmeyecek, dedi.
-Hiç mi?
-Hiç.
-Niyetin kâtip olmak mı yani?
-Hayır.
-Ya?
-İnsan olmak.”

Kalemi Toros kokandı. 
Çukurova’nın öz evladıydı. İnsan 
olmak için okudu, yazdı; insan 
kalınması içinse okutmuştu.

“İstediğin kadar büyük ol, 
geldiğin yer toprak, gideceğin yer 
gene toprak”

Topraktan geldi, toprağa gitti. O 
arada toprağı yazdı, toprağı sevdi.

Yaşıyor mudur ki anılarıyla 

Bereketli Topraklar Üzerinde?

Yaşıyordur!

Yaşamalı, yaşatmalıyız Orhan 
Kemal’i!

Haziran’ın berisi karakıştı, 
yoksulluktu. Karakışın vurduğu 
herkes, kiraz ayını görmeyi hak 
etmişti ama hayat adil değildi işte.

“Haziranda ölmek zor” diyen 
şair, kiraz ayını göremeden, 
1984’ün karakışının ortasında 
gitti.

O, 1984’te gitti ama kiraz hâlâ 
acılaşmaya, menekşe ise solmaya 
devam ediyordu.

2 Haziran 1991.

Nâzım’dan 28 yıl, Orhan 
Kemal’den 21 yıl sonra, bu sefer 
de dağ kokan şair gitti.

Ahmed Arif…

Ahmed Abi’si memleketin…

“he desem, koparacak 
dizginlerini

yediveren gül kardeşi bir arzu
oy sevmişem ben seni”

Aralık için “netameli aydır”
demişti dağ kokan şair. Oysa en 
netameli ay; savaşların, açlığın, 
soygunların, vurgunların olduğu 
bir dünyada, şairlerin öldüğü 
aydı. Zulüm varsa dünyada, şairin 
söyleyecek sözü vardı. Görev 
bitmemişti, ölmek olmazdı.

***

Zor da olsa Haziranlar, sancılı 
da olsa içimiz Haziranlarda; 
güzel insanların güzel anıları 
için yüreğimizdeki o çalıkuşu 
hep ötsün, hep duyalım onun 
sesini…

UĞUR ÖZKAN

Menekşe ayından ölüm ayına:

“Haziranda ölmek zor”
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İzmir’in dağladında 
açan çiçekler
işte o kurtuluşun 
müjdesidir!
Filiz veren, 
mis kokulu Türk 
bayrağıdır, yani 
bir ulusun kurtuluşu!
Her kurtuluş 
bir bahar getirir, 
bahar da çiçekleri...
O gün neden 
yasaklanıyorsa bugün 
de o nedenle 
söyleniyor
İZMİR MARŞI!
Onlar yasaklamaktan 
bıkmadı, 
biz söylemekten!
Ve bıkmayacağız.

İZMİR’İN DAĞLARINDA 
ÇİÇEKLER AÇAR
Serap Yeşiltuna
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