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Önsöz

DÜNYA BASININDA ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Adalet kavramı, insanlık tarihinin her döneminde hem uğruna sa-
vaşım verilen önemli bir ‘değer’, hem de ‘ülkü’ olarak görülmüştür. Bu 
anlayışın bir sonucu olarak özellikle 18. yüzyılda belirginleşen ‘sosyal/
toplumsal adalet’, toplumsal düzen ve yönetim için her zaman bir “ya-
sallık ölçütü” olmuştur. Bir toplumda tolerans, çoğulculuk ve insancılık 
ilkeleri ve bütün bunların bireşimi anlamında adalet geliştikçe, o top-
lumdemokratikleşmekte ve başta ekonomi olmak üzere, her bakımdan 
gelişmektedir. Buna karşın, adaletsizlik yaygınlaştıkça, insanların ge-
lecek umudu ve yaşama sevinci azalmakta, yönetimtotaliter bir nitelik 
kazanmakta ve her bakımdan gerileme başlamaktadır. Bu nedenle, tota-
litarizm, bir “toplumsal adaletsizlik durumu”1 olarak adlandırılmaktadır 
(Karagöz 2011, s. XIV). 

Bununla birlikte, insanlık,bugün bile vazgeçilmez bir değer ola-
rak adalet ülküsünü, tüm toplumu hoşnut edecek, toplumsal barışı ve 
huzuru sağlayacak ölçüde edimselleştirmekte zorlanmaktadır. Bu du-
rum, tarihin her döneminde görüldüğü gibi, asıl olarak insan emeğinin 
ürünlerinin adil dağıtılamaması ve özgür yurttaşlığın ölçütü olan temel 
haklar ve özgürlüklerin gerçekleştirilmemesinden veya kısıtlanmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Bu görüngü, Türkiye’de ve dünyanın birçok 
ülkesinde değişik yoğunluklarda ve sertlikte adalet savaşımı sürüp git-
mesinde somutlaşmaktadır. Bu nedenle, adalet ve adaletsizlik kavram-
larının her zaman ve her yerde iç içe olduğu söylenebilir. 

Türkiye’de de özellikle 2011’den sonra temel haklar ve özgürlük-
lerin kısıtlanmasına koşut olarak, başta yargı, eğitim, sağlık ve iş yaşa-
mı olmak üzere, bütün kamusal kurumlarda ve devlet örgütünde ada-
letsizlik yaygınlaşmaya başlamıştır. 2015’te tek kişi yönetimine geçişi 
ve TBMM’nin yasama ve denetim yetkisinin kısıtlanmasını sağlayan 
anayasa değişikliği, adaletin yerine adaletsizliğin alması sürecinde be-
lirleyici olmuştur. 2016’dan sonra da çoğulcu ve parlamenter demokra-
si işlevsizleştirilmiş, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ve yargıç güven-
cesiyle olanaklı olan hukuk devleti ilkesi bir yana bırakılarak Türkiye, 
Olağanüstü Hal ve KHK ile yönetilmeye başlamıştır. 

1 Betül Karagöz (2011): “Toplumsal Adalet ve Totalitarizm”; Divan Kitap, Ankara
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Bu süreçte CHP,hukuk devletinin, temel haklar ve özgürlüklerin 
güvencesi olan yargı bağımsızlığının korunması, ulusal istencin ger-
çekleştiği başlıca kurum olan Meclis’in ve milletvekillerinin anayasal 
çerçevede görevini yapabilmesi için, bütün gücüyle uğraşmış,  her türlü 
hukuksal yolu ve yöntemi denemiştir. Adaleti, hakkı-hukuku savunma-
ya yönelik bütün bu girişimlerden ve uğraşlardan sonuç alamayınca, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydınlanma ülküsünü içsel-
leştirmiş özgür bir yurttaş olarak tek başına, 15 Haziran 2017’de Anka-
ra Güven Park’ta başlayan ve 09 Temmuz 2017’de İstanbul-Maltepe’de 
son bulan ‘Adalet Yürüyüşü’ne başlamıştır. ‘Adalet Yürüyüşü’ne tek 
başına başlamış,fakatadalet gibi vazgeçilmez bir değeri ve ülküyü ka-
rarlılıkla öne çıkardığı için, yürüyüşü milyonların katılımıyla sonuçlan-
dırmıştır. 

Bu ‘Adalet Yürüyüşü’, aşağıda açıklanacağı üzere, her yönüyle 
gerçek bir ‘sivil itaatsizlik’ eylemidir; çünkü adaletsizlikleri dile ge-
tirmek ve ortadan kaldırmak amacıyla, bütün hukuksal olanaklar tü-
ketildikten sonra zorunlu bir hak arama ve ses duyurma eylemi olarak 
gerçekleştirilmiştir. Yürüyüş, bu öz-yapısından ötürü, Türkiye ve dünya 
siyaset tarihinde kalıcı bir yer tutmaya şimdiden adaydır. Ayrıca, bu 
nitelikleri nedeniyle, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir ilgi ve 
yankı uyandırmıştır.

Dünya basınında kapsamlı bir biçimde yer alması ve CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Uluslararası Siyasi Danışmanlar Der-
neği (IAPC) tarafından ‘Demokrasi Ödülü’ne layık görülmesi, söz ko-
nusu büyük ilginin somut kanıtlarıdır. Aralarında Lech Walesa, Willy 
Brandt, Mihail Gorbaçov, Haclav Havel, Nelson Mandela gibi, demok-
rasi ve insan hakları savunucularına verilmiş olması, bu ödülün önemi-
ni ve ruhunu ortaya koymaktadır. 

Adalet kavramı, dünyanın her yerinde, dolayısıyla Anadolu’da da 
hem bir değer, hem de uğruna savaşım verilen bir ülkü olarak görül-
müştür. Anadolu ve onun bir düşünsel-kültürel uzantısı olan Avrupa dü-
şünce tarihine bakmak aydınlatıcı olabilir.  

Bütün dünyada olduğu gibi, Anadolu’da da adalet ve adaletsizlik 
hep iç içedir.

Adalet için savaşım, Anadolu Türk İslam kültürünün çoğulluk ve 
tolerans özelliğini belirginleştirmiş, eşitlik ve özgürlük bilincinin ge-
lişmesine katkıda bulunmuştur.Bununla birlikte, adalet savaşımı, sü-
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rekli yengiler ve yenilgilerle süregelmiştir; çünkü ezilen halk adalet ve 
özgürlük istemesine karşın, çoğu kez ve özellikle despotik yöneticiler, 
adaleti bir değer ve ülkü olarak görmemiş, adaletsizliği yeğlemiştir.

Kutadgu Bilig: Adalet, doğruluk üzerine kurulur

Tarihsel bir bakışla, Anadolu’nun çoğul kültür birikiminde adalet 
kavramının izleri şöyle derlenebilir: Yusuf Has Hacip 1069 - 1070 yıl-
larında yazdığı ‘Kutadgu Bilig’ adlı ünlü yapıtını, “doğruluk”, “mutlu-
luk”, “akıl” ve “kanaat” olmak üzere, dört ulu temel üzerine kurmuştur. 
Bu yapıttaki anlatımla, adalet, “doğruluk üzerinedir”; devlet, “mutluluk 
ve ikbal demektir.” 

Adalet, buradaki anlatımla,  “doğru töredir.” Akıl “kişiyi yüceltir.” 
Üçayaklı şeyler, “bir yana eğilmez.” Her üçayak da “düz durur ve sar-
sılmaz. Eğer üçayaktan biri eğilirse, diğer ikisini de sarsar ve üzerinde 
oturan düşer… Hangi doğru şey eğilirse, duramaz düşer: Hangi şey doğ-
ru ise düşmez, durur. Benim öz-yapıma bak, eğilmez, doğrudur; doğru 
eğilirse kıyamet kopar. Ben işi doğruluk üzerine çözerim; hak arayan 
kişinin işini uzatmam. Şeker, bir haksızlığa uğrayıp, kapıma adalet bul-
maya gelen kişi içindir. O kişi, şeker gibi tat alıp sevinip, oradan yüzü 
gülerek gider. Acı hintotunu ise, zorbalık eden, doğruluktan kaçan kim-
seler içer. “Bu belirlemeler, hem adaleti bir değer ve ülkü olarak gören, 
hem de Aydınlanma birikiminde somutlaştığı üzere, adalet kavramıyla 
ahlak ve erdem arasın bağ kuran bir anlayışı yansıtmaktadır. 

Adalet, devletin temelidir

Yusuf Has Hacip’e göre, hükümdar ya da yöneten doğruluğu ve 
adaleti temel almalı, hak ve adaleti, her türlü uygulamanın hem kayna-
ğı, hem de amacı olarak görmelidir. Töre, güncel anlatımla, hak-hukuk, 
beylikten üstündür. Hukuk ya da yasalar eşit uygulanmalıdır. Bu konu-
da şunları söyler Yusuf Has Hacip: “Benim öz-yapım adildir. Ben işleri, 
adalet üzere hallederim. Bey veya kul diye ayırmam; hüküm verirken 
ayrım yapmam.” Şu anlatım, Kutadgu Bilig için belirleyicidir: “Dev-
letin temeli adalettir. Bey adil olursa, dünyada huzur olur. Yasaları adil 
uygulayan bey dileklerine kavuşur. Halkı adil yasalarla yönet. Birinin 
diğerine karşı zorbalığa kalkışmasına meydan verme!” Yöneten doğru-
luk ilkesini temel almalıdır; çünkü insanlık doğruluktur.2

2 Bu önsözde yer alan Yusuf Has Hacip’ten Şeyh Bedreddin’e değin olan bölüme ilişkin tüm 
kaynaklar ve ayrıntılar için: Onur Bilge Kula (2011): “Anadolu’da Çoğulculuk ve Tolerans”; 
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Türk-İslam kültür birikimini, siyasal amaçlar için araçsallaştıranla-
ra, Kutadgu Bilig’de yer alan bu sözleri bilip bilmediklerini, eğer bili-
yorlarsa nasıl değerlendirdiklerini sormak gerekmez mi? 

Ahmet Yesevi: Hak, hukuk ve adalet bilmeyene ne der?

Ahmet Yesevi, hikmetlerinden birinde 11. yüzyılın ikinci yarısında 
“Dünya pazar, içine girip kullar azar” diye yönetenleri uyarır. “İçim 
dışım hak nuruyla doldu dostlar” diyerek, hak, hukuk ve adalete vurgu 
yapan Ahmet Yesevi, “hakikate girmekten” söz eder. “Hakikat bilme-
yen insan değildir” diyen Yesevi’ye göre, insan, hakikate özünü arıtarak 
ve yetkinleştirerek ulaşabilir. Yesevi ve erenleri, “gariplerin gönlünü 
kazanmak için, dünyaya tapan soysuzlardan yüz çevirirler.” Hak yo-
lunda yürümek, canı ve gönlünü vermek, hakikat meydanında er olmak 
mutlak amaçtır. Bu erenler, güçlülere değil, güçsüz kullara hizmet kılıp, 
onların kulu olmaya uğraşır.

Ahilik: Adalet, bütün üstünlüklerin toplamıdır

Özgün bir Türk kurumu olan Ahilik de büyük ölçüde hak, hukuk 
ve adalet kavramları üzerine kuruludur. Ahiler, adaleti sağlamak ve sür-
dürmek amacıyla, güçsüzü korur, zorbaları yola getirirler. 

Güçsüzlerle dayanışmayı, yoksul doyurmayı ilke edinen Ahilerin, 
alnı, gönlü ve kapısı hep açıktır. Kötülere ve haksızlara, hak yiyenlere 
kapıları kapalıdır. Seyyid Hüseyin’in ‘Fütüvvet-namesi’nde dediği üze-
re, Fütüvvet ehli odur ki, “kıyamet gününde ondan hiç kimsenin hakkı 
sorulmaya, onda hiç kimsenin hakkı bulunmaya!” Ahi, halkın derdiyle 
dertlenir; zorbaya boyun eğmez. Ahi, hakkı istediği için, haktan başka-
sını gönlünden çıkarıp atar. 

Ahi örgütünün kadın kolu da vardır. O çağa göre her bakımdan çok 
ileri bir nitelik taşıyan bu kuruluş ‘Bacıyan-ı Rum’ (Anadolu Bacıları) 
adını taşır ve kadın kolunun başkanı Ahi Evren’in eşi Fatma Bacı’dır. 
Anadolu bacıları da toplumsal yaşamı birlikte belirleyerek, üretkenlikle 
ve özveriyle adalet ve eşitlik için, adaletin gelişmesi ve kalıcılaşması 
için uğraşmıştır.  

Doğruluk ve adalet, Ahilikte vazgeçilmez ilkedir. Ahi, sözü doğru 
söyler; utanacağı işi yapmaz, sözü söylemez. Adalet, bütün üstünlükle-
rin toplamı, güçlerin uyumlulaşması ve uzlaşımıdır. Bu yönüyle, “ne-

İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 
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fiste oluşan vicdani bir durumdur”, en yüksek erdemdir. Adalet insanı 
tümler; insanlaştırır. Adalet genel önlemcidir; bütün güçleri düzenler, 
onları yerli yerinde tutar; yararı, tüm halkadır. Adalet, yararı bakımın-
dan kamusal bir nitelik taşır. 

Adalet ile yönetin!

Ahiler, Hz. Muhammed’in “Adaletle egemen olmam buyruldu” 
sözünü en önemli ahlak ölçütü olarak görür. Adalet ile egemen olma, 
her türlü iş ve önlemde kamu yararını, ortak yararı gözetmedir. Böy-
lece egemen olma, başlı başına amaç olmaktan çıkar; kamu yararına 
bağlanır. Böylece hem toplumsallaşır, hem de dünyasallaşarak, eleştirel 
düşünceye ve laik birikime katkıya dönüşür.

Ahi, uzlaşmaya ve toplumsal barışa hizmet etmeyi önemser. Kendi 
yararını, başkasının zararında görmez. Bu amaca ulaşmak için, “mala, 
söze ve işe ilişkin hakları, hak edene vermeye” uğraşır.

Ahi Evren, “İmanın Boyutları”nda insanı, “bütün âlemlerin özü, 
özeti”, bu nedenle de “yeryüzünde Allah’ın gölgesi ve halifesi” olarak 
tanımlar. Her şey insanın yetkinleşmesi içindir. İnsanın insanlaşarak 
yetkinleşmesiyse, adalet ile olanaklıdır. 

Yunus Emre: Tolerans, çoğulculuk ve adalet simgesidir

Ahilik geleneğinin bu adalet anlayışı, Anadolu kültür birikimine 
karışarak, onu boyutlandırmıştır. Yunus Emre, “Bende baktım, bende 
gördüm benimle bir olanı/Suretimde can olan kimdir bildim Ahi” dize-
leriyle, Ahilik geleneğiyle içsel bağını anlatır. Yunus Emre’nin “Man-
sur idim ben ezelde, anın için geldim bunda/Yak, külümü savur göğe 
ben Ene’l Hak oldum Ahi” dizlerinde vurguladığı gibi, Ahilik derin bir 
felsefedir; çok-katmanlı bir düşünme ve yaşama biçimidir. 

Yunus Emre’ye göre, adalet ile hakikat arasında dolaysız bir bağ 
vardır. Onun hakikat kavramı, “Hakikat bir denizdir, şeriat onun gemi-
si/Çokları çıkıp denize dalmadılar” dizelerinde somutlaşır. Yunus deni-
ze dalandır; denizci olup “hakikat denizinde” yüzendir.  

Yunus’un özeleştiri, toplumsal eleştiri anlayışı, “De ki, eksiklik hep 
bendedir”, “Öğüdünü özüne ver!” “Senlik benlik gütme!” dizelerinde 
görülebilir. Yunus Emre’nin de benimsediği Melami gelenek, Anadolu 
kültürüne eleştiri ve alçakgönüllü olma özelliklerini katan öğelerden 
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biridir. “canım bir tene gireli, nazarım yoktur altına/Düştüm ayaklar 
altına topraklayın tozar oldum” dizeleri, söz konusu anlayışı anlatır. 

Özünü sorgulayan, başkasına adaletsizlik etmez

Bu gelenek, her şeyden önce “özünü kınama” kavramını öne çıka-
rır. Özünü kınayan, başkasına karşı yükseklik, yücelik taslamaz; ona 
adaletsizlik etmez. Yunus “düştüm ayaklar altına, topraklayın tozar ol-
dum” dizesiyle, özünü, kendini ayaklar altına alır ve toprak olur, tozar; 
çünkü ancak özünü ayaklar altına alanlar ve toprak olup tozanlar, adale-
tin önkoşulu ve ortamı olan çoğulculuk ve toleransı geliştirebilir.

“Bu dünyanın cefası çok/Kimi aç gezer kimi tok” ve “Beyler azdı 
yolundan/Bilmez yoksul halinden” dizelerinde somutlaşan Yunus Em-
re’nin anlayışı uyarınca, adalet, eşit bölüşüm gerektirir. Dünya malına 
tamah edenler ve elindeki gücü bu amaçla kullananlar, adil olamazlar. 

Yunus Emre hep gariplerle, umarsızlar ve güçsüzlerle dayanışır; 
onların derdiyle dertlenir. Adaletin ve hakkın önkoşulu saydığı bu ilke-
yi, “Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm/Meğerki gökte 
yıldızım şöyle garip bencileyin” dizleriyle dile döker. O, “gönüllere 
girmeyi” her şeyden önemli görür; gönüllere girmek içinse adil ve tole-
ranslı olmanın gerekliliğini bilir. Toplumsal adaletsizliği “Yediği yok-
sul eti, içtiği kan olasılar” diyerek sert eleştirir.

Yunus Emre, adalet, hak, hukuk ve ahlak arasında dolaysız bir iliş-
ki görür. Onun doğruluk anlayışı, “Yol odur ki doğru vara, göz odur 
ki hakkı göre/Er odur alçakta dura, yüceden bakan göz değil” dizele-
rinde anlatımını bulur. İnsanlar arasında hiçbir nedenden ötürü ayrım 
yapmayı asla kabul etmeyen Yunus Emre “Beri gel barışalım, yâd isen 
bileşelim” diye çağrı yapar. 

Yunus Emre’ye göre, ahlaklılaşmak ile özgürleşmek birbirine ko-
şuttur. Ahlaklılaşmak isteyen kişi, başkasını özgürleştirmeden önce, 
özünü özgürleştirmelidir. Özünü özgürleştirmek, özü sözü doğru, düz-
gün bir insan olmak, hakkı hukuku, adaleti gözeten birey olmak de-
mektir. Böyle bir insan, adalet duygusu geliştirebilir; başkasına karşı 
adil davranır; onun da özgürleşmesine, özerkleşmesine ortam hazırlar.   

Mevlana:Hoşgörüde deniz gibi ol! 

Mevlana’nın çağını aşan ve bugün bile insanlığın yararlandığı dü-
şünce birikimi, birçok bakımdan değerlendirilebilir. Bu büyük düşü-
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nürün düşünsel birikimini konuyla sınırlandırarak, sadece adalet, hak, 
hukuk kavramları bakımından yorumlamaya çalıştım. Çoğulculuk ve 
tolerans simgesi olan Mevlana, her şeyden önce Aydınlanma birikimine 
katkı yapmış bir düşünürdür. Onun insana seslenerek söylediği “Sen 
bütünüyle akıl fikir ve düşüncesin”3ve “Akıllı, her şeyi bulacağı yerde 
arar” sözleri, Voltaire, Kant ve Hegel gibi filozofların kuramlaştırdığı 
akıl ve aklın özgürleşmesini sağlayan eleştirel düşünmeyi öne çıkarır. 

Mevlana, insan anlayışını şu belirlemelerinde daha da belirginleş-
tirir: “İnsan ne tuhaf bir karışımdır!Bir tarafıyla melek, öbür tarafıyla 
hayvandır. Eğer hayvanlığa eğilim duyarsa, hayvan olmaz; ama irade-
sini kullanmadığı ve insanlığı kadrini düşürdüğü için, hayvandan daha 
aşağı dereceye düşer” (Okuyucu 2010, s. 9- 11). Burada öne çıkan te-
mel vurgu, insanın ayırıcı özelliği olan irade/istenç kavramı üzerinedir. 
Aydınlanma felsefesinde özgür istenç, hem bireysel özgürlük ve özerk-
liğin, hem de bütün ilerlemelerin başlıca kaynağıdır. İstenç, kavramının 
Aydınlanma felsefesinin temel kavramlarından biri olmasının nedeni 
budur. 

İnsan en büyük âlemdir

Mevlana, “Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol/Tevazu ve alçak gönül-
lülükte toprak gibi ol/Hoşgörülülükte deniz gibi ol” dizeleriylegüçlü-
leri, devlet erkini kullananları öfke ve kızgınlıktan kurtulmaya, deniz 
gibi bitimsiz bir tolerans anlayışını uygulamaya çağırır. Tolerans, çeşit-
lilik içinde birlik ilkesi uyarınca, farklılıkları kabul etmeyi ve toplum-
sal-kültürel yaşamı, bu çoğulcu anlayışla düzenlemeyi öngörür. Öfke 
ve kızgınlık ise, kaçınılmaz olarak hukuksuzluğa ve adaletsizliğe ortam 
hazırlar.   

Mevlâna,“Mesnevi” adlı ünlü yapıtında devlet yöneticisini, güncel 
anlatımla, devlet erkini kullananları,“Allah’ın yeryüzündeki gölgesi”, 
halkı veya toplumu da ona verilmiş bir “emanet” olarak nitelendirir. 
Böyle olunca, devlet erkini kullanan, kutsal adaletin simgesi ve uygula-
yıcısı olmak; halkını adaletle yönetmek zorundadır.   Mevlana’nın anı-
lan yapıtındaki açımlamaları uyarınca, bir yöneticinin veya egemenin 
işi, adalettir. Yönetici nasıl yaşıyorsa, halkı da öyle yaşatmak ve yönet-
mek zorundadır. Yargılama yapan da hükmünü, adalete uygun vermek 
zorundadır. 

3 Cihan Okuyucu (2010): “Mevlana Konuşuyor”; Bilge Yayıncılık, İstanbul
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Mevlana, “Gel, gel, ne olursan ol yine gel/İster kâfir, ister Mecusi, 
ister puta tapan ol yine gel/Bizim dergâhımız, umutsuzluk dergâhı de-
ğildir/Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel!” dörtlüğüyle, adalet 
kavramının içeriğini oluşturan ve yukarıda belirttiğim çoğulluk, tole-
rans ve insancılık düşüncesini bütünleştirir. Bu anlayış, başkayı başka-
lığı içinde var etme, ona kendisi gibi olma ve öyle kalma hakkı tanır. 
Böyle olduğu içinde bu dörtlük, tüm insanların insanlıkta buluşmasına 
yönelik çok güçlü bir birlik çağrısıdır. Adalet ise, toplumsal birliğin ve 
barışın biricik güvencesidir. Dolayısıyla, hak, hukuk ve adalet ilkesini 
gerçekleştirme çağrısıdır. 

Mevlana, “Görünüşte, bu âlemde en küçük şeysin sen; ama taşıdı-
ğın anlam bakımından en büyük âlem sensin” sözüyle, insan bilincinin 
çoğul özyapısını ve düşünme eyleminin insanı oluşturan temel etmen 
olduğunu dile getirir. “Can düşünmeye başladı mı, a yüce kişi, Bağ-
dat’a, Semerkant’a dek yol, yarım adımdan ibarettir” ve “düşüneceksen 
kendi aklınla düşün!” belirlemeleri, düşünme eylemini, gelişmenin ve 
yetkinleşmenin kaynağı olarak görür. 

Öte yandan, düşünen insan, çok doğaldır ki, düşüncesini dilselleş-
tirmek ve başkalarıyla paylaşmak ister. Düşüncenin anlatımıysa, ancak 
ifade özgürlüğü ile olanaklıdır. Dolayısıyla, Mevlana’nın yukarıda ak-
tarılan sözleri, temel bir insan hakkını anlatır. Bu söz, Aydınlanma ile 
de ilişkilendirilebilir. İnsan kendini aydınlatabilmek için, düşünmek, 
bağımlılıklardan kurtulabilmek için, eleştirel düşünmek zorundadır. 

“Sen (insan), değer bakımından bütün yaratılmışların üstünesin” 
(Koruyucu 2010, s. 12- 15) anlatımı, katkısız bir hümanist anlayışı yan-
sıtır. Mevlana, “Ne geçmişe üzül, ne gelecekten kork!” (Okuyucu 2010, 
s. 57) diyerek, insana yakınıp durmak yerine, aklını kullanma ve et-
kinleşerek geleceği kurma cesareti göstermesini öğütler. “Her nesnenin 
değerini bilirsin; ancak öz değerini bilmeyen bir ahmaksın” (Okuyu-
cu 2010, s. 85) sözünde Aydınlanmanın bir başka önemli kavramı olan 
“öz-bilim” veya “öz-bilinç” kavramını görmek olanaklıdır.

Nesimi, insanı ve adaleti yüceltmiştir

Yunus Emre’nin tolerans ve insan-severlik ilkesini sürdürenlerden 
biri de “Cümle âlem, bil ki Allah özüdür” sözüyle insanların arasında 
hiçbir gerekçeyle ayrım yapmayan, onları Allah’ın özü olarak gören 
ve böylece adaletin temeli olan çoğulculuk ilkesini ödünsüzce savunan 
İmaddetin Nesimi’dir. 
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Her şeyi Türkmen’in gözüyle görüp, onun sözüyle söyleyen Ne-
simi, özünü, kısacası insan olduğunu bilenin ve anlayanın, başta Tanrı 
olmak üzere, her türlü değeri ve başkalarını da bileceğini varsayar. O, 
“Her kim ki, seni bildi, Hakkı bildi/Her kim Hakkı bildi Âdem oldu” 
diyerek, hakikati, doğruluğu bilir; bunların toplamı olan insanı bilir; 
insanla birlikte adaleti bilir ve uygular. İnsan ancak hakkı, adaleti ve 
insanlığı arama uğraşı içerisinde insanlaşabilir.

Nesimi “Padişah cihan benim çünkim/Mahv edip benliği gulam ol-
dum” dizeleriyle, Yunus Emre yolunda yürüyerek ve her türlü üstünlük 
duygusundan arınarak, özünü aşağılayabilmeyi, alçakgönüllü olabilme-
yi öğütler. İnsan ancak böylece başkalarıyla eşitleşebilir; başkalarının 
da hakkını, hukukunu savunabilir. 

Şeyh Bedreddin: İslam ülkesinde temel ilke, adalet ve özgürlüktür

Yunus Emre’nin insan ve dünya anlayışını, yaşam ilkesini benim-
seyen ve hukuku geliştiren Anadolu’nun eylemli adalet savunucusu 
Şeyh Bedreddin, insanlar arasında eşitlik ister; malda mülkte adalet is-
ter. Toplumsal yaşamın akılcılaştırılması için uğraşır. Bedreddin, er gibi 
erdir; kimseye kul olmaz. Kimseye kul olmadığı için de, kimsenin ken-
dine kul olmasını istemez. Can içinde canı, diyesi, insan içinde insanı, 
insanlığı bulmaya uğraşır.

Bedreddin, Anadolu’nun Mansur’u olmak, canını dost yoluna koy-
mak ve Anadolu’yu ışığıyla aydınlatmak için, Anadolu’ya gelir. Bu 
hukuk filozofuna göre, insan hakikate giden yolda toprak olmalı; bü-
tün güzel değerler ondan türemelidir. Bu düşünsel ilkeleri içselleştiren 
Bedreddin, “Dinimiz ayrı olsa da, tümümüz aynı Tanrı’nın kullarıyız” 
sözleriyle, Anadolu’nun çeşitli dinlerden ve kökenlerden insanlarının 
ortak özlemi ve istemi olan adaleti ve onun önkoşulları olan tolerans, 
çoğulculuk ve insan sevgisini dile getirir. Adalet ve hak savunusu, Bed-
reddin’i bir çekim merkezi durumuna getirir. 

Hak ve adalete uygun yargılama yapmak, en önemli farzlardandır

“Köle de insandır” diyerek, içkin biçimde insan haklarına vurgu ya-
pan, farklılıklara saygıyı öne çıkaran, Osmanlı yönetiminde 1411- 1413 
arasında kazaskerlik görevi üstlenen Bedreddin, Börklüce Mustafa’yla 
birlikte toplumsal adalet ve eşitlik savaşımı verir. Teshil’in “Yargılama 
Usulü” bölümünde yer alan şu belirlemeler, Bedreddin’in hak ve adalet 
duygusunu ortaya koyar: “Hak ve adalete uygun yargılama yapmak, en 
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önemli farzlardandır. Aynı zamanda ibadetlerin en şereflisidir”4 (Şeyh 
Bedreddin 2012, s. 1552).

Bedreddin’in “Varidat”da serimlediği anlayış uyarınca, insan “rah-
man suretini” kabul ettikten sonra zalimlik ve bilgisizlikten kurtulur ve 
“adalet ve bilgiye” ulaşır. Bu belirlemede somutlaşan Tanrı anlayışının 
özellikleri, adalet ve bilgidir. Ayrıca, ibadetlerin direği, “Hak’tır”; bu 
direk ortadan kalktığında, insanların ibadetleri de anlamını yitirir; geri-
ye sadece “kötülük” kalır. 

Bu yapıtta yer alan “Allah’a giden yollar çeşit çeşittir” ve “çok-
luk, mazharlardadır” sözleri, adaletin temel ilkeleri olan tolerans ve 
çoğulculuk kavramlarını yansıtır. “Bütün peygamberler doğru yolda-
dır; yolların ayrılığı yüzünden birbirine karşıt sayılıp kınanamazlar” ve 
“Çokluk, anlama ve yorumlamadadır” sözleri de tolerans ve çoğulculuk 
düşüncesinin önemli belirtisidir.  

Doğruluk, senin elindedir

Bedreddin’in “insanların kendi yarattıkları putlara tapmaması” 
öğüdü, insanın akıl bakımından gelişmesi ve aklını özgürleştirmesi ba-
kımından önemli belirlemedir.   

Köle ve doğuştan özgür olmakla ilgili çeşitli sorunları, felsefi dü-
zeyde ele alan, “köle, mülk değildir”, “İslam ülkesinde temel ilke, özgür 
olmaktır” ve “Özgürlük bozulmayı kabul etmez”  diyebilen Bedreddin, 
döneminde Anadolu’nun en önemli İslam hukuk filozofudur. 

İnsanın ve özgürlüğün iç içeliğini ve bütünselliğini savunan Bed-
reddin aynı zamanda ilkeli bir aydınlanmacıdır. Onun Hak ve hakikate 
ulaşmak isteyen insana, “Doğruluk senin elindedir” demesi, Kant’ın 
yaklaşık 380 yıl sonra “Aydınlanma, insanın kendi yol açtığı erginsiz-
likten/bağımlılıklardan kurtulmasıdır” belirlemesiyle düşünsel olarak 
örtüşür.  

Bedreddin’in adalet, hak, hukuk ve eşitlik arayışı, halk arasında 
Dede Sultan diye anılan Börklüce Mustafa’nın kadınlar dışında her tür-
lü ürün, değer ve toprakta ortaklığı öne çıkaran açıklamaları, Hıristiyan 
Müslüman ayrımı yapmamasında iyice somutlaşır. Bu iki adalet, hak, 
hukuk ve eşitlik savaşçısı, bu insanlık değerlerini umursamayanlarca 
asılarak öldürülür; yandaşlarının boyunları vurulur; boyunları vurulan-

4 Şeyh Bedreddin (2012): “Et Teshil- Şerhn Letaifil İşarat”; cilt 2, TC Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Ankara 
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lar, Nazım Hikmet’in “Bedreddin Destanı’ndaki deyişiyle, sadece “İriş 
Dede Sultanım, iriş!” der; başka bir söz demez.       

Osmanlı yönetim anlayışında adalet kavramı

Anadolu’nun çoğulculuk ve tolerans geleneğini, hak, hukuk ve 
adaleti yaygınlaştırma uğraşının oluşturduğu bu birikimi de kapsayan 
Osmanlı yönetim anlayışında adalet kavramı önemli bir yer tutar. Os-
manlı Devleti’nde adalet, yönetimin yasallığı açısından belirleyicidir. 
Osmanlı egemenlik alanının hızla genişlemesi ve yüzyıllar boyu sürme-
si, adalet ile olanaklı olmuştur. Osmanlı yönetiminde “adalet-nameler” 
geleneğinin varlığı, adalet kavramına verilen önemin göstergesidir. 

Bu gelenek, İnalcık’ın “Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet” adlı 
yapıtının önsözündeki belirlemesiyle, hem padişahların toplumsal ada-
leti sağlamasında, hem de tahta çıkan padişahın “adil yönetim” yü-
kümlülüğünde, adalete bağlı kalacağı sözünde somutlaşır.”5Osmanlı 
yönetimi, “zulüm altında yönetmek yerine, adalet içinde yönetmeyi” 
ilke edinmiştir.Betül Karagöz’ün Bülent Tanör’den aktarımıyla,  II. 
Mahmut’un şu sözleri sağlam ve bir çoğulculuk ve tolerans anlayışını 
dile getirmektedir: “Ben tebaamın Müslüman’ını camide, Hıristiyan’ını 
kilisede, Musevi’sini ise, havrada fark ederim. Aralarında başka türlü 
bir fark yoktur. Cümlesi hakkında muhabbetim ve adaletim kavidir”  
(Karagöz 2011, s. 47- 48). Osmanlı’da yargıçların yansızlığı, insanlar 
arasında ayrım yapmamaları da önemli bir koşuldur. 

Cumhuriyet, adalet kavramını akılcılaştırır

Osmanlı’nın hukuk ve adalet anlayışıyla, Aydınlanma birikimini 
bireşimleyen Cumhuriyet, uyrukları hak ve yükümlülükte eşit yurttaş-
lar durumuna getirerek, çağdaş hukuk devleti ve sağlam bir adalet anla-
yışını gerçekleştirme yolunda görkemli bir atılımdır.  

Atatürk devrimleri, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulan bağımsız 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kapsamlı bir kalkınma ve çağdaşlaşma atılı-
mıdır. Türk ulusunu, çağdaş dünyayla buluşturan Mustafa Kemal Ata-
türk’ün gerçekleştirdiği devrimlerin korunması ve geliştirilmesi, bugün 
de güncel görevdir ve ulusseverlik gereğidir. 

Atatürk Devrimleri arasında Cumhuriyet’inözel bir yeri ve önce-
liği vardır; çünkü Cumhuriyet, daha önce uyruk olan insanlara özgür 

5 Halil İnalcık (2016): “Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet”; Kronik Kitap, İstanbul
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yurttaş olma olanağı sağlamış, böylece demokratikleşmeye ortam ha-
zırlamıştır. Bu bağlamda e öncelikleçağdaş “Yurttaşlık Yasası” (1926) 
ve “Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi” (1934) gibi iki 
önemli atılımı anmak gerekir. Türkiye’yi uygar dünyayla buluşturan 
“Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik”, “Öğretimin Birleştirilmesi 
Yasası” (1924), “Harf Devrimi” (1928), bir başka deyişle, Latin alfabe-
sinin kabulü ve uygulamaya konulması gibi devrimleri anmak gerekir.

Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, hukuk 
devleti kavramını oluştururken, Osmanlı’nın hak, hukuk ve adalet bi-
rikiminin yanı sıra, Avrupa’da hukuk kavramının oluşum sürecini be-
lirleyen ve Aydınlanma birikimini oluşturan kaynaklardan da yararlan-
mıştır. Atatürk’ün “Adalet gücü bağımsız olmayan bir ulusun, devlet 
halinde varlığı kabul olunmaz” sözü, hem yargı bağımsızlığı, hem de 
aşağıda bazı görüşlerine yer verdiğim Aydınlanma filozofu Kant’ın hu-
kuk devleti kavramıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu söz, hukuku 
devletin temeli olarak gören bir anlayışı yansıtmaktadır. 

Mustafa Kemal Atatürk düşünceyi ve anlatım özgürlüğünü çok 
önemseyen bilge bir devlet adamıdır. O’nun “Her birey istediğini dü-
şünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, 
seçtiği bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgülüğü-
ne sahiptir” sözü, insan hakları ve özgürlüklere, bir başka anlatımla, 
haklarda ve özgürlüklerde eşitlik kavramına verdiği önemin kanıtıdır. 
Haklarda ve özgürlüklerde eşitlik ise, hukuk devletinin özüdür. 

Adalet, Avrupa’da da uğruna savaşım verilen bir ülküdürTarihin 
her döneminde en insancıl değerlerden biri olarak nitelendirilen ada-
let kavramının yaygınlaşması, bir yandan insanların adalet istemindeki 
kararlılık, öte yandan siyasal karar alıcıların, insanların adalet istemi-
ne uygun davranmasıyla gerçekleşmiştir. Belli bir ölçü Anadolu ürünü 
olan Antik felsefe ve sanat birikimine bakıldığında, Sokrates, Platon ve 
Aristoteles gibi büyük filozofların, adalet ve hukuk arasında dolaysız 
bir bağ kurdukları ve adaleti vazgeçilmez bir ahlak ilkesi ve erdem ola-
rak tanımladıkları görülür.

Karagöz’ün değerlendirmesiyle, Platon, ‘Cumhuriyet’ adlı yapıtın-
da adalet kavramını, “insanın ruhundaki adaletile toplumsal adalet ola-
rak ikiye ayırır.” Platon’a göre, devletin adaleti, bireysel ve toplumsal 
adaletin “erdemi” ve “yüce görünümü” olarak dışa vurur. Savaşçılarda 
“yiğitlik”, yöneticilerde “bilgelik”, halkta “ölçülülük” varsa, o toplum-
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da adalet sağlanabilir. Bir toplumda adaletin güvencesi, yurttaşlarının 
eşitliğini önemseyen devlettir.

Aristoteles: Hukuka uymayan tiranlar, adaleti yok eder

Hocası Platon’u izleyen Aristoteles, kişinin “öz-bilincini” adaletin 
temeli olarak görür ve tarihte ilk kez adalet ve ekonomik koşullar arasın-
da bağlantı kurar. Bu filozofa göre, adalet, “dağıtımcı” ve “denkleştirici” 
(düzeltici) bir işlev görür. Adaletin “dağıtımcı” işlevi, güncel anlamıyla 
sosyal adaleti anlatır ve dağıtımcı adalet, “erdem” kavramının temelidir. 
Bir toplumda adalet, “herkesin iyiliği” demektir. Hukuku işlemez duruma 
getiren tiranlar, adaleti yok ederler. Böylece de “toplumdaki yasaları ve 
toplumsal erdemi” yok ederler. Oysa “uygar bir topluma, ancak adil bir 
yargı düzeni ve toplumsal adaletin sağlanması ile varılabilir.” Devletin 
görevi, yalnızca “yaşamayı olanaklı kılmak değildir; yaşanmaya değer 
bir yaşam kurmaktır” (Karagöz 2011, s. 20- 24). 

Öte yandan, Helen ve Roma dönemlerindeadalet kavramı tartışıl-
makla birlikte, adalet özellikle de toplumsal adalet, küçük bir azınlığın 
ayrıcalığı olarak kalmıştır. Dayanılmaz düzeylere ulaşan adaletsizlik, 
en alttakilerin, örneğin, kölelerin ayaklanmalarına yol açmıştır. Bunlar-
dan biri olan Spartakus ayaklanması, adalet ve özgürlük savaşımının bir 
simgesi olarak değerlendirilmiştir. Adaletsizliklere karşı çıkarak, Cae-
sar’ı tiran olmakla eleştiren Cicero başı kesilerek öldürülmüştür. 

Orta Çağda 15. yüzyıldan itibaren Rönesans ve hümanizm akımla-
rıyla birlikte aklın dünyasallaşmasının güçlenmesi, özgürlük ve adalet 
bilincinin de gelişmesine uygun ortam hazırlamıştır. Rönesans ve hü-
manizm ile başlayan bu süreç, Aydınlanma ile eleştirel akıl, özgürlük ve 
bireyin özerkleşmesi, vazgeçilmez ve evrensel değerler olarak yüceltil-
miştir. Fakat bu olumlu gelişmeye karşın, çalışan insanın sömürülmesi 
ve baskı altında tutulması yoğun olarak sürdürülmüştür. Söz konusu 
nedenle, Aydınlanma döneminde de bir değer olarak görülen adalet, uğ-
runa savaşım verilen bir ülkü olarak kalmaya devam etmiştir.  

Kant: Adaletin özü, bireysel özgürlüklerdir

Adalet, hak, hukuk ve ahlak ilişkisi, Aydınlanma filozofu Kant’ı 
da yakından ilgilendirmiştir.  “Özgürlük, katıksız bir akıl kavramıdır” 
diyen Kant’ın “Hukukun Genel İlkesi” kapsamındaki belirlemesi uya-
rınca, hukuk, “bir kişinin keyfiliğinin, bir diğerinin keyfiliğiyle, özgür-
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lüğün tümel yasasına göre birleştirilebileceği koşulların toplamıdır”6 
(Kant 1983, S. 337). Bu tanım uyarınca, hak, hukuk ve adaleti önemse-
yen kişi, kendi isteklerini, başkalarının özgürlüğüyle tümel bir anlayışla 
uyumlulaştırmalıdır. Toplumsal adalet ise, bireyler arası ilişkilerde öz-
gürlük haklarını uyumlulaştıran kuralların, kişiler arasında ayrımsız ve 
eşit olarak geçerli olmasıdır. 

Hak ve hukuk kavramı, edimsel aklın ürünüdür ve ancak bunlarla 
var olabilen adalet kavramı, aynı zamanda ahlak ve erdem ile ilgilidir. 
Hukuk, aklın ürünü olduğu için, bir başka üst yetkenin onayı gerekmez. 
Hak-hukuk kavramı içerik bakımından özgürlükle ve özgürlükçülüğün 
adalet ölçüsüyle bağdaşmak zorundadır. Bu bakımdan adaletin özü, 
yurttaşların bireysel özgürlüklerinin korunmasındadır. Böylece adalet, 
uygulamada “hukuk devleti ve yurttaşların hukuksal eşitliği ilkesi ile 
özdeştir.”Kant’a göre, eşitlik asıl olarak yasa önünde eşitliktir; toplum-
sal eşitlik bu bağlamda ikincil önemdedir.  

Adalet, özgürlükler ve haklarının dengelenmesiyle olanaklıdır

Hukuksal özgürlük, bireyin somut olanakları anlamında gerçek 
özgürlükten ayrı tutulur. Bu anlamıyla özgürlük, bireyin kendisine ya-
sayla tanınan özgürlük haklarını gerçekten kullanma yeterliliğini ve bu 
özgürlüklerin gerektirdiği maddi koşullara sahip olmayı gerektirir. Bu 
bağlamda mülkiyet güvencesi ve kişilik haklarının, hukukun koruması 
altında olması önemlidir. 

Kant’a göre, adalet, bireylerin bir biriyle çatışan özgürlük hakla-
rının dengelenmesiyle olanaklı olabilir. Bu nedenle, özgürlükle ilintili 
olan uzlaşmazlıkların düzenlenmesi, bir kişinin özgürlüğünü, başkası-
nın özgürlüğüne karşı sınırlandırmasını gerektirir.  Adalet kavramı, en 
azından ilke olarak yoksullar yararına, varlıklıların özgürlüğüne müda-
hale olanağını da içerir. Bütün bu açılımlara karşın, Kant’ın hak hukuk 
ve adaletanlayışı, ekonomik ve toplumsal eşitsizlik sorununu tümüyle 
kapsamaz. 

Adaletsizlik, şiddettir veya hukuk devleti ile despotizm birbirinden 
nasıl ayrılır?

Kant için belirleyici olan, özgürlük yetisiyle donanmış bireyin öz-
gürlük hakkıdır. Bu filozof, bireysel özgürlük haklarının gözetilip gö-
zetilmemesine göre, yönetim biçimlerini ‘cumhuriyetçi’ ve ‘despotik’ 
6 Immanuell Kant (1983): “Metaphysik der Sitten- Rechtlehre-Törelerin Metafiziği- Hukuk 

Öğretisi”; Band 7, zweiter Teil, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
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diye ayırır. Bu bağlamda ikinci ayrım ölçütü, yönetenlerin ‘öznel çıka-
rını’değil, ‘kamusal çıkarı’ öne çıkarmasıdır. 

Kant, ‘Devlet Hukuku” kapsamında devleti, “hukuk yasalarıy-
la yönetilen insanların birleşmesi” olarak tanımlar ve her devletin üç 
erki, diyesi, yasama, yürütme yargılama erkini içerdiğini belirtir. Yasa 
koyucu erk, “sadece halkın birleşik istencine” aittir. “Her türlü hak”, 
bu erkten kaynaklandığı için, bu erk çıkardığı yasalarla “hiç kimseye 
haksızlık” etmemek zorundadır. Bir sivil toplumun, bir devletin yasa-
mada birleşen üyeleri, “yurttaş” diye adlandırılır ve yurttaşların temel 
hukuksal özelliği, “yasal özgürlüktür.” 

Bu yasal özgürlük, yurttaşa “kendi onayladığı yasadan başka ya-
salara uymama hakkını” ve “eşit yurttaşlık” hakkını verir. Yurttaşın bir 
başka hakkı, “özerk yurttaşlık” hakkıdır. Özerk yurttaşlık hakkı, bir 
yurttaşın “varlığını ve öz korunumunu, bir başkasının keyfine” bağım-
lılaştırmama hakkıdır. Kant’ın bu açımlamalarının çağdaş anlamıyla 
“hukuk devleti” kavramının felsefi temelini oluşturduğu açıktır. 

Bir başkasının “istencine bağımlılık ve eşitsizlik”, bireyin ait oldu-
ğu halkın özgürlüğü ve eşitliğiyle haklı çıkarılamaz. Bir halkın, devlet 
kurması, sadece “hukuk devleti” kapsamında düşünülebilir. Kısa ve ke-
sin anlatımla, devlet ancak hukuk ile devlet olabilir. Hukuksuz devlet, 
zorbalık örgütüdür. 

Cumhuriyet, Kant’a göre, güçler ayrılığı ilkesinin uygulanmasıyla, 
bir başka deyişle, yasama, yargı ve yürütme erklerinin ayrı ellerde bu-
lunması ve yürütülmesiyle olanaklıdır. Güçler ayrımının olmadığı veya 
bütün erkin tek kişide toplandığı yönetim biçimiyse, despotizmdir. Bu-
gün Türkiye’deki durum tam da budur. 

Cumhuriyetçilik, yürütme erkinin, diyesi, hükümetin, yasama er-
kinden ayrılmasıdır. Despotizm ise, kamusal istenci hiçe sayarak, dev-
let düzenini, despotun keyfince belirlediği yönetimdir.Yasa ve hukuk 
dışı olarak kullanılan devlet erki, şiddettir ve bu despotik uygulamaya 
karşı “direniş hakkı” doğar. Devlet gücünün hukuk dışı kullanımı, hü-
kümetin veya yasa koyucunun temel özgürlükleri ihlal etmesi ve ana-
yasada anlatımını bulan toplumsal sözleşmesi bozmasıdır ve bu durum, 
halka direniş hakkı verir(Kant 1983, s. 431- 439).

Hegel: Adalet, bir insan hakkıdır 

Friedrich Hegel, “Erken Dönem Yazıları” içinde yer alan “Ahlaki 
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veya Dinsel Bir Toplumun Devlete Dönüşmesi”7 adlı bölümde adalet 
kavramına ilişkin şu değerlendirmeyi yapar: “Adalet, başkalarının hak-
larına saygı duymakla ilgilidir. Adalet, devlet adaleti istediği için değil 
de, yükümlülük olduğu için, benim adaleti bir yükümlülük olarak ken-
dime bir ölçüt durumuna getirdiğim için, bir erdemdir. Devletin değil, 
ahlak yasasının bir istemi olduğu için, bir erdemdir” (Hegel 1983, S. 
135- 136). 

Hegel, “Jena Yazıları 1801 - 1807” kapsamında da adalet kavra-
mını ele alır. Bu filozof, adaleti, “bir insan hakkı” olarak niteler8 (He-
gel 1983, 456). Adalet, önemli bir insan hakkı olduğuna göre, adalete 
uymama veya adaletsizlik ve hukuksuzluk etme, en büyük insan hakkı 
ihlali demektir. 

Hegel, “Tinin Görüngü Bilimi” adlı yapıtının “Töresel Dünya- İn-
sansal ve Tanrısal Yasa” adlı bölümünde tek-çok veya tikel-tümel iliş-
kisi bağlamında erdem ve adalet kavramlarına da değinir. Bu filozofun 
çözümlemesi uyarınca, tekil ya da tikel “öz-bilinçtir”; rastlantısal her 
hangi bir bilinç değildir. Dolayısıyla, töresel töz bu bakımdan “gerçek” 
tözdür; “var olan bilincin çokluğunda gerçekleşen” tözdür. Gerçek töz 
olarak tin, bu kapsamda halkı oluşturan yurttaşların “gerçek bilinci” 
anlamında “bir halktır.” Söz konusu bilinç, halkta, bir başka deyişle, 
“var olan ve geçerli olan tinde” öz gerçekliğini bulur. 

Devlet, keyfiliği ve adaletsizliği önleyen güçtür

Bu tin, asıl olarak “özünün bilincinde olan gerçekliğin biçiminde” 
olduğu için, “insani yasa” olarak adlandırılabilir. Söz konusu tin, “tü-
melliğin biçimindeki bilinen yasadır ve mevcut töredir, ahlaktır”; tek-
liğin biçiminde “gerçek kesinliğini bireyde” bulan tindir ve “hükümet” 
anlamında kesinliği “yalın bireyliktedir”; hakikati gün gibi açık olan 
“geçerliliktedir.” 

Bu töresel erkin ve açıklığın karşısındaki diğer erk veya güç ise, 
“tanrısal yasadır”; çünkü “öz-bilinçli eylemin devinimi” anlamında 
töresel devlet erkinin karşıtı, “töreselliğin yalın ve dolaysız özüdür.”  
Gerçek tümellik olarak devlet erki/gücü, “bireysel kendi başına olma-
ya”, bir başka deyişle, keyfiliğe ve adaletsizliğe karşı olan erktir. Dola-
yısıyla, devlet, adaleti ve hukuku koruyan, hukuksuzluğu ve adaletsiz-

7  G. W. F. Hegel (1983): “FrüheSchriften- Das Zum-Staat- WerdeneinermoralischenGesellschaft”; 
Werke in zwanzigBaenden, Band I, SuhrkampVerlag, Franhkfurt am Main, s. 135- 136. 

8 G. W. F. Hegel (1983): “JenaerSchriften 1801- 1807”; Werke in zwanzigBaenden, Band 2, 
SuhrkampVerlag, Franhkfurt am Main, S. 456. 
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liği önleyen erktir. Devlet erkinin bir belirleyeni, toplumun öz-bilinçli 
eylemi, öbür belirleyeni de dolaysız olarak var olan tözdür. 

Gerçek adalet, insan haklarında adalettir

Bütün gönüllerin yasası olarak gönlün yasası, bir başka deyişle, 
“kendi olanın bilinci”, herkesçe tanınan “tümel düzendir” ve bunu böy-
le bilmek, tümeli oluşturan tikellerin “özverisinin” tadına varan “er-
dem” olarak nitelendirilir. Gerçek “hazzı” tümel yaşam olan erdem, 
özü ve varlığı, “gerçek şimdi düzeyine yükseltir.” Töz, töresel güçlerde 
“gerçek içeriğine” kavuşur. Tözden yoksun gerekliliklerin yerine geçen 
bu içerik, sağduyu ürünüdür.

Bu bütünlük, “bütün parçaların dingin bir dengesidir” ve her par-
ça “doyumunu kendi içinde bulan bütünlüklü bir bilinçtir.” Bu denge, 
içinde “dengesizlik” oluşması ve “adaletin” bu dengesizliği yeniden 
dengeye kavuşturması sayesinde “canlıdır.” Söz konusu adalet, “dü-
şünce içermeyen rastlantı, bilinçsiz eylem” değildir; “insansal hakkın/
hukukun” adaletidir; denge dışına çıkan tikel bireyleri ve toplumsal 
sınıfları, “tümele geri getiren” temel güçtür. Bu adalet, “halkın yöneti-
midir”; “tümel varlığın güncel bireyliği, herkesin özbilinçli istencidir.” 
Tekil üzerinde egemenleşen “tümeli yeniden dengeye sokan” adalet, 
aynı zamanda “haksızlığa uğrayanların yalın tinidir”9 (Hegel 1983, s. 
328- 340).  

Hegel’in “Hukuk Felsefesinin Temel İlkeleri” adlı kitabının “Zor-
lama ve Suç” adlı bölümündeki anlatımıyla, adalet, “eğer her şey sade-
ce öznel bir tarzda ele alınırsa, aynı hakikat gibi, yok olur.” Adalet ile 
akıl arasında dolaysız bir bağ kuran bu filozofa göre, özgürlüğün var 
olabilmesi için, adalet, bir başka deyişle, akıl gereklidir.

Hukuk ve adaletin dayanağı, özgürlük ve istençtir

Hegel aynı yerde Feuerbach’ın “ceza kuramına” ilişkin eleştirisin-
de hukuk, adalet ve özgürlük ilişkisini bir kez daha öne çıkarır ve şu 
belirlemeyi yapar: “Hukuk ve adaletin dayanağı, tehdide yönelen öz-
gürsüzlük değil, özgürlük ve istençtir” İnsana karşı tavır, insan onurunu 
ve özgürlüğünü temel almak zorundadır. İnsan, “tehdide karşı özgür-
lüğünü kanıtlamak zorundadır”10 (Hegel 1982, s. 189 - 190). İnsanın 

9 G. W. F. Hegel (1983): “PhaenomenologiedesGeistes”; Werke in zwanzigBaenden, Band 3, 
SuhrkampVerlag, Franhkfurt am Main, S. 328- 340. 

10 G. W. Friedrich Hegel (1982): “Grundlinien der PhilosophiedesRechts”; Werke in 
zwanzigBaenden, Band 7, SuhrkampVerlag, Franhkfurt am Main. 
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tehdide karşı özgürlüğünü kanıtlaması, hukuk içerisinde her türlü yolu 
denedikten ve başka hiçbir umar kalmadıktan sonra, hakkını hukukunu 
savunmak için, “sivil itaatsizlik” eylemi yapması demektir.  

Hegel suça uygun ceza verme anlamında “cezalandırıcı adalet” 
kavramını kullanır. Bu anlamıyla adalet kavramında öncelikle “tümeli 
isteyen tikel öznel istencin istemi” vardır. Böyle bir ahlak (sallık) an-
layışı, “talep edilen bir şey olarak ortaya çıkmaz; bu devinimde ortaya 
çıkar.”

Hegel “Hukuk Felsefesinin Temel İlkeleri” adlı yapıtının “Hukuk-
tan Ahlaka Geçiş” bölümünde suç ve suçu cezalandıran adalet arasın-
daki ilişkiyi şöyle betimler: “İstencin gelişim şekli, suçu ve suçu ce-
zalandıran adaleti, tümel ve kendi başına var olan istenç ve buna karşı 
olan tikel istenç arasındaki ayrımı”olarak açıklar. Bu karşıtlığın ortadan 
kaldırılmasıyla, kendi başına olan istenç “kendi içine girip, kendisiyle 
birlikte kendisi için gerçek”olur. 

Bu bakımdan, hukuk, ilke olarak “sadece kendisi için olan istence 
karşı” kendini kanıtlamak zorundadır. Sadece kendisi için olan istenç, 
keyfiliktir; bir başka anlatımla, despotizmdir. Başlangıçta soyut, ken-
diyle ilişkilenen istencin belirliliği olan özgürlük, belli aşamaları ve an-
ları geçerek, “öznelliğin öz-belirleyimine” doğru gelişir (Hegel 1982, s. 
198 - 199). Bu belirlemelerden şu çıkarım yapılabilir: Özgürlüğün alanı 
genişledikçe, keyfiliğin ve despotizmin alanı daralır; adaletin gelişmesi 
için uygun ortam doğar.

Marx: Sömürü en büyük adaletsizliktir

Adalet özellikle de toplumsal adalet kavramını, insanın her türlü 
sömürü ve baskıdan kurtulma uğraşı ve süreci olarak tanımlayan Marx, 
hak, hukuk ve adaleti, ‘altyapı’ tarafından, diyesi, üretim araçları ve 
ilişkilerince belirlenen ‘üstyapı’ kavramları olarak ele alır.

Bu eylemli filozofun yaklaşımı uyarınca, anılan kavramlar, kapita-
list düzende egemen sınıflarca araç olarak kullanılır. Burjuvazi, çalışan 
toplum kesimlerini avutmak için, sınıf çelişkilerini, “ebedi adalet ve 
uyum”11 durumu olarak gösterir (Marx 1972, s. 105). Herkesin gücü 
ve yetenekleri ölçüsünde toplumsal üretime katılması ve gereksinmesi-
ne göre toplumsal üretimden pay alması anlamında ‘toplumsal adalet’, 
Marx’ın “Alman İdeolojisi” aldı yapıtındaki varsayımıyla, ancak sınıf 
11 Karl Marx (1972): “dasElend der Philosophie- Felsefenin Sefaleti”; MEW, Band 4, 

DietzVerlag, Berlin 
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çelişkileri ortadan kalktıktan sonra olanaklı olabilir12 (Marx 1972, s. 34 
vd.). 

İnsanın, yaşadığı toplumsal-siyasal koşulların etkisiyle kendisini 
yeniden yarattığı düşüncesinden yola çıkan Marx’ın “Ekonomi ve Fel-
sefe Elyazmaları”ndaki belirlemesiyle, üretken insanın kendine karşı 
davranışı, “bütün türsel özelliklerini özünden dışarı çıkarabilmesi ve 
bunları nesne olarak görmesiyle” olanaklıdır13(Marx 1972, s. 574). İn-
sanın türsel özelliklerini dışa-vurması, onun insanlaşmasının önkoşulu-
dur ve bu önkoşul ancak adalet ve eşitlik kavramlarının egemen olduğu 
toplum düzeninde gerçekleşebilir.     

Marx’ın hak, hukuk ve adalet söz konusu olunca, Fransız Devri-
mi’nin “özgürlük, eşitlik ve adalet” ülküsünü bayraklaştıran “Adalet-
liler Birliği” ve Fransız yoldaşlarıyla birlikte, bu birliği ayakta tutan 
filozof olduğunu da belirtmek gerekir. Sömürüyü serimlemek amacıyla 
“yabancılaştırım kuramını” geliştiren bu filozofa göre, insanı insanlı-
ğına yabancılaştıran sömürü, en büyük adaletsizliktir; en temel insan 
hakkının yok edilmesidir. Kapitalist toplumda çalışan insana tanınan 
tek hak ve “özgürlük”, işgücünü satma özgürlüğüdür. Bu durum ise,  
gerçek anlamda özgürlüksüzlüktür. Hak, hukuk ve adalet ancak sömü-
rüyü süreklileştiren üretim ilişkilerinin değiştirilmesiyle ve böylece in-
sana insanlığını yaşama olanağı vermekle olanaklıdır.  

Adorno: Ahlaksızlık ve adaletsizlik barbarlıktır

Önde gelen eleştirel düşünce kuramcısı Theodor Adorno, “Minima 
Moralia” adlı kitabında adalet ile ilişkilendirilebilecek şu belirlemeleri 
yapar: “Bir şeyin etrafında dolaşmak, iyice soğumuş dünyada insanların 
hala bir biriyle konuşabildiği izlenimini yaratmak suretiyle, haksızlığa 
ortak olmak demektir... Ezilenlerin zayıflığına uyum sağlamakla, söz 
konusu zayıflıkta egemenliğin önkoşulu onaylanır ve böylece egemen-
liğin sürdürülmesi için gerekli olan kabalık, kavrayışsızlık ve şiddet ey-
lemleri geliştirilir”14 (Adorno 1998, s. 26- 27). Bu belirleme uyarınca, 
hukuk ve adalet, insanı ezen, insanlığını yaşamasını olanaksızlaştıran 
koşulların ortadan kaldırılmasıyla olanaklı olabilir. 

12 Karl Marx (1972): “DiedeutscheIdeologie”; MEW, Band 3, DietzVerlag, Berlin
13 Karl Marx (1972): “Ekonomisch-philosophischeManuskripte”; MEW, Ergaenzungsband, 

birinci bölüm, DiezVerlag, Berlin 
14 Theodor Adorn (1998): “MinimaMoralia”;GesammmelteSchriften, Band 4,  

WissenschaftlicheBuchgesellschaft, Frankfurt am Main. 
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Adorno aynı yapıtının bir başka yerinde insan-severlik açısından 
barbarlaşmayı ele alır ve şunları yazar: “Yaşamın kabalaşması karşısın-
da tüylerimiz ürpermektedir; ancak nesnel olarak geçerli olmayan bir 
törenin yokluğu, her an bizi insancıllık ölçütü açısından barbarca olan 
davranış tarzlarına, konuşmalara ve hesap yapmalara zorlamaktadır” 
(Adorno 1998, s. 28). Bu sözler, Adorno’nun ahlak ve adalet arasında 
dolaysız bir bağ kurduğunu, adalet ve ahlak yokluğunu barbarlıkla eş 
tuttuğunu gösterir. 

Egemen kültürün yozlaştırıcı etkilerine hayır diyebilmek için, bu 
kültüre katılmak ve “bu katılmadan yeni güçler kazanmak” gerektiğini 
öne süren Adorno’ya göre, “bireysel direnişler biçiminde ortaya çıkan” 
söz konusu güçler aslında salt bireysel değildir. Bunları içinde topla-
yan entelektüel vicdan, aynı ahlaki üst ben gibi, toplumsal bir etkene 
sahiptir.” (Adorno 1998, s. 31). Adorno’nun anlatımıyla, “İnsanlığın 
sonu, tür varlığı olarak insanı temsil ettiği şekliyle tekil kişinin tekil 
olarak, türü gerçekleştirebileceği özerkliği yitirmiş olmasını dile geti-
rir” (Adorno 1998, s. 41). Bu alıntıdan da görüleceği üzere, özgürlük ve 
bireysel özerklik, Adorno açısından sadece bir hukuk ve adalet sorunu 
değil, aynı zamanda insanlığın sürmesiyle ilgili bir sorundur. 

Adorno’nun anlatımıyla, “yalanın ahlaksızlığı, kutsal hakikatin ih-
lalinde yatmaz. Üyelerini, daha güvenilir duruma getirmek için, söyle-
mek istemediklerini söylemeye zorlayan bir toplum, bu kutsal hakikatle 
ilişkilenme hakkına sahip olan en son toplumdur... Yalan söyleyen, uta-
nır; çünkü her yalanda, onu yalan söylemeye zorlayan dünya düzeninin 
en onursuz yönlerini deneyimlemek zorundadır... Yalan, başkası üze-
rinde ahlaksızlığa dönüşür” (Adorno 1998, s. 31- 32). Günlük yaşamda 
sıkça gözlemlendiği gibi, yalan, adaletsizliği gizlemek için kullanılan 
bir örtüdür. Olmayanı varmış gibi göstererek, bireysel bilinci bulandır-
dığı için, en büyük insan hakkı ihlalidir. 

Adorno, kültür eleştirisiyle yalan arasındaki bağı şöyle açıklar: 
“Kültür eleştirisinin motifleri arasında öteden beri yalan merkezi mo-
tiftir. Kültürün, aslında olmayan, ama varmış gibi gösterdiği insana ya-
kışır bir toplum, her türlü insancıl olanın üzerinde yükseldiği maddi 
koşulları gizlemesi, varoluşun kötü ekonomik belirlenmişliğini ayak-
ta tutmaya hizmet eden tesellisi” olarak bilinir. Adorno’nun deyişiyle, 
bir birinin karşıtı olan Marx ve Nietzsche, “kültür, ideolojidir” anlayışı 
üzerinde görüş birliği içindedir. Fakat bu anlayış da ideoloji olma eğili-
mini içinde barındırmaktadır. 
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Bu nedenle, kültür eleştirisi, “tutarlılık mantığı ve hakikat coş-
kusu” ile koşulların “özdeksel kökenlerine indirgenmesini, açıkça ve 
ödünsüzce katılanların çıkarlarına göre biçimlendirilmesinin zorunlu 
olduğunu” talep edebilir. “Maddi olanın üzerine konan veya onu ak-
taran her şeyde sahtekârlık, duygusallık ve hatta iki kat zehirli çıkarın 
olduğu görülebilir.” Köktenci bir tavırla bu ilkeye göre davranılsa, “ha-
kiki olmayanla birlikte hakiki olanın da kökü kazınabilir.” Bu durumda 
da, “güçsüz biçimde evrensel edimin çevresinden kurtulmaya uğraşan 
her şey, soylu durumun her türlü öncelenmesi, dolaysız biçimdeki kül-
türün aktarımsal olarak içermekle eleştirildiği barbarlığa dönüşebilir.” 
Bu belirlemelerden görüleceği üzere, hukuk ve adalet, zorlama ile ol-
maz. Yalan söylemek, ahlaksızlıktır; insanları bir şeylere zorlamak ise, 
daha büyük bir ahlaksızlıktır.   

Adorno’nun açımlaması uyarınca, “kültürü sadece yalanla özdeş-
leştirmek, direniş gösteren her düşünceyi engellemek için, her şeyin 
yalana dönüştüğü anda en gizemlidir ve böyle bir özdeşleştirmeyi özel-
likle arzular” (Adorno 1998, s. 48- 49). Adorno’nun şu özlü sözü, her 
türlü olumsuzluğun ve barbarlığın kaynağıdır: “Bütün(sel) olan, hakiki 
olmayandır” (Adorno 1998, s. 55). Yalanı ve insanları araçsallaştırmayı 
önleyebilmek için, “Milletimiz böyle istiyor” veya “Dinimiz böyle bu-
yurur” türünden bütünsel anlatımları ayrımlaştırmak gerekir. 

Gerçek aydınlanma ya da yalandan, araçsallaştırmadan kurtulma-
nın temel ilkesi şu olmalıdır: “İnsan, ne başkasının gücünün, ne de ken-
di güçsüzlüğünün kendini aptallaştırmasına izin vermemelidir” (Ador-
no 1998, s. 63). Bu ise, en zor çözülebilecek bir sorundur.     

John Rawhls: Adalet, toplumsal kurumların en önemli erdemidir

Adalet kavramına ilişkin tartışmada başvurulan yapıtlarından biri, 
hiç kuşkusuz John Rawls’ın “Bir Adalet Kuramı” adlı yapıtıdır. “İn-
san etkinliklerinin birincil erdemleri olan hakikatten ve adaletten asla 
ödün verilmemelidir” diyen Rawls’a göre, adalet, “sosyal kurumların 
en önde gelen erdemidir.” Güçsüzün gücü olan adalet, bu özyapısıyla 
güçsüzü, güçlünün dayatmalarından ve baskılarından korur; “adil bir 
toplumda yurttaşların eşit özgürlüklerinin”15 güvence altına alınmasını 
özendirir (Rawls 2017, s. 32). 

Bu nedenle adaletin öne çıkarıldığı bir toplumda yurttaşlar, herke-
sin adalet ilkelerine uyduğunu ve bunların toplumsal kurumlarca gü-

15  John Rawls (2017): “Bir Adalet Teorisi”; çev.: Vedat Ahsen Coşar, Phoenix Yayınevi, 
Ankara 
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vence altına alındığını bilir. Yurttaşlar ve toplumsal kurumların adalet 
ilkelerine uymaları, adalet kavramını keyfilikten kurtarır. Bu bağlamda 
Rawls’ın deyişiyle, kurumların “en önemli erdemi” adalet olmalıdır. Bu 
belirleme, Yunus Emre’nin vurguladığı ahlak ile adalet ilişkisini öne 
çıkarır. Toplumsal adalet anlamında adaletin birincil konusu, anayasa, 
ekonomi ve toplumsal düzenlemeler gibi toplumun temel kurumları-
nın “temel hakları ve ödevleri” ve birlikte yaratılan toplumsal değerleri 
dağıtmada adalet ilkesi gözetilmesidir (Rawls 2017, s. 35). Büyük top-
lumsal kurumlar, ifade, vicdan ve girişim özgürlüğü vemülk güvencesi 
gibi öğeler üzerine kurulur. 

Hakkaniyet ilkesi, adaletin başlıca öğesidir

Adaletin bir başka öğesi, hakkaniyet ilkesidir. Rawls’ın aynı yerde-
ki anlatımıyla, hakkaniyet olarak adalet ilkelerini gerçekleştiren bir top-
lum,”adil koşullar altında” bu ilkelere uyan “eşit ve özgür” bireylerin 
gönüllü birlikteliğini olanaklı kılan bir toplumdur. Toplumsal üretimin 
adil dağıtımı,  adaletin dayandığı temelleri kapsayan toplum sözleş-
mesini süreklileştiren en önemli etmenlerden biridir. Unutulmamalıdır 
ki, toplumsal adalet ilkeleri, temel toplumsal kurumlarca hakların ve 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanmasını ve toplumsal ya-
şamın yararlarının ve yüklerinin uygun ve eşit dağıtımında somutlaşır. 

Rawls’ın “şekli adalet” diye adlandırdığı hukuk, temel hak ve öz-
gürlüklerde eşitlik ve adil dağıtım gibi meşru beklentileri güvence altına 
alır; ancak hukuk,siyasal karar alıcıların ve yargıçların, hukukun üstün-
lüğü ilkesine uydukları bir toplumda yerine getirebilir. İnsan haklarında 
eşitlik, birtoplumun uygar olup olmamasının başlıca göstergelerinden 
biridir. İnsan haklarında eşitlik ilkesinin yanı sıra bir başka ölçüt, öz-
gürlüklerde eşitliktir. Uygar bir toplumda özgürlükler, bir başka temel 
özgürlükle çatışmadığı sürece kısıtlanamaz.

Adil ve demokratik bir anayasa niçin gereklidir?

Toplumsal gelişmeye veya gelişmemeye koşut olarak hakları, öz-
gürlükleri ve yükümlülükleri belirleyen temel yasa, bir başka deyişle, 
anayasa hem en geniş toplumsal katılım, hem de insan hakları ve öz-
gürlüklerinde eşitlik ilkesine uygun olarak hazırlanmalıdır. Anayasa, 
başta toplumsal adalet ve eşit yurttaşlık olmak üzere, adalet ilkelerini 
belirgin olarak tanımlamalı, hem de bu ilkelere uyulmasını sağlayan 
önlemleri içermelidir. Fırsat eşitliği, hem toplumsal adaletin önemli bir 
göstergesidir, hem de yurttaşların eşitlik bilinci geliştirmesinin ve böy-



29

lece adaletin egemenleşmesinin önemli bir yoludur. Fırsat eşitliğinin 
gerçekleşmesinin güvencesiyse, açıklık ve nesnellik ilkeleridir. 

Türkiye tarihiyle ilgili bölümde vurgulamaya çalıştığım üzere, 
tolerans birikimiyle yakından ilgili olan adalet, vicdan özgürlüğünün 
başlıca güvencesi ve gelişim kaynağıdır. Tolerans, her türlü farklılığın 
kabul edilmesi, toplumsal-kültürel yaşamda farklı olanın, başka farklı-
lıklarının duyarlılığını gözeterek, farklılığını yaşayabilmesi ve yaşata-
bilmesiyle olanaklıdır. Bu ise, ancak çoğulcu-demokrasiyi temel alan 
bir devlet düzeninde olanaklı olabilir. Uygar, çağdaş ve adil bir devlet, 
yurttaşları arasında etnik köken, din, mezhep ya da toplumsal sınıf ay-
rımı yapamaz. 

Devlet, her türlü aidiyet ve inanca karşı eşit mesafededir

Devlet, söz konusu kökenleri ve aidiyetleri cezalandıramaz veya 
ödüllendiremez. Hukuk, Rawls’ın anlatımıyla, din ve vicdan özgürlü-
ğünün bir gereği olarak sadece “kutsal tercih hakkını” korur. Bu bağ-
lamda vicdan özgürlüğünün sınırı, “kamu düzeni ve güvenliğinin ortak 
çıkar” olmasıdır ve bu konudaki görüş birliğidir. Devletin/hükümetin, 
“derneklerin yasal ve yasa dışı olduklarını açıklama hakkı yoktur.” Ve-
rili adalet ilkeleri uyarınca, “hükümet/devlet, derneklerin eşit yurttaşlık 
oluşturduğunu anlamak zorundadır. Devletin/hükümetin kendisi felsefi 
ve dini doktrinlerle ilgili değildir.” Sadece yurttaşların temsilcisi olarak 
davranır; onların “kamusal adalet istemlerini” yerine getirir. Bu bakım-
dan devletin/hükümetin görevi, “eşit ahlaki ve dini özgürlüğün koşulla-
rını güvence altına almakla sınırlıdır” (Rawls 2017, s. 240- 241). 

Özgürlük ancak özgürlük için kısıtlanabilir. Bu ilke özellikle din 
özgülüğünü de kapsayan eşit özgürlük için geçerlidir. Bu ilke belirleyi-
cidir; çünkü başkasına karşı tolerans göstermeyen ahlaken kendisi için 
tolerans talep edemez.  Adil bir anayasa, toleranssızların özgürlüğünün 
kısıtlanmasını ve özgürlüklerin en üst düzeyde edimselleştirilmesini 
güvence altına almayı öngörür. 

Tek seçmen-tek oy ilkesi ve adil seçimler

Siyasal adalet, anayasal güvence gerektirir. Rawls’ın belirlemesiy-
le, siyasal adaletin koşullarından biri, tüm yurttaşların, eşit katılım ve 
birlikte belirleme hakkının bir gereği olarak siyasal süreçleri ve karar-
ları birlikte belirlemesidir. Hakkaniyet olarak adalet, herkesin yararına 
olan ortak ilkelerin gerekliliği düşüncesinden başlar. 
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Bu bağlamda bütün ergin yurttaşların “siyasal işlerde yer alma hak-
kı” kısıtlanamaz. Bu hakkın bir önkoşulu olarak, ‘tek seçmen-tek oy’ 
ve ‘adil ve serbest seçim’ ilkesi gerçekleştirilmek zorundadır. Bu ilke-
lerin gerçekleştirilmesi, özellikle ifade özgürlüğü, toplanma ve gösteri 
özgürlüğü ve siyasal örgüt/parti kurma özgürlüğünün, anayasal güven-
ceyle ve anayasal koşulun uygulanmasına bağlıdır. Siyasal özgürlük, 
çoğulcu demokrasinin kaynağı ve güvencesidir. 

Söz konusu nedenle, anayasa, “toplumun bütün üyeleri için eşit 
katılım hakkının değerini” yükseltmeyi amaçlar. Bütün yurttaşların 
kamu görevine alınmasında hak eşitliği ilkesine kesinlikle uyulması da 
bu kapsamda değerlendirilir. Bu ilkelerin, anayasal bir buyrum olarak 
görülmesi ve edimselleştirilmesi, sadece demokratik düzen için değil, 
“siyasal işlerin akılcılaştırılması” için de bir zorunluluktur. Demokratik 
devletin de yasal dayanağı olan anayasal devlet, hukuk düzeni içinde 
ve siyasal eşitlik ilkesine uygun olarak, mülkiyetin ve refahın eşit dağı-
lımını sağlar. Ayrıca, adil bir anayasa,”siyasal görev ve otorite için adil 
bir rekabet ortamı” oluşturur   (Rawls 2017, s. 250- 255). 

Hukuk devleti mi, despotizm mi?

Hukuk devleti, adalet açısından her şeyden önce özgürlükleri gü-
vence altına alan devlettir. Toplumsal adaletin, barışın, huzurun, hak 
ve özgürlük eşitliğinin güvencesi olan hukuk dizgesi, öncelikle siyasal 
karar alıcıların “kamu kuralları bütünü olan” hukuk kurallarına uyma-
larını gerektirir. Kamu kurallarının bütünü olarak hukuk düzeni, “adalet 
kurallarının, hukuk devletiyle bütünleşmesinin” anlatımıdır. 

Adalet kurallarının bütünü olan adalet düzeninden sapmalar, 
Rawls’ın anlatımıyla çok yaygınlaşması, Rawls’ın adlandırmasıyla, 
“bir diktatörün veya yardımsever bir despotun çıkarlarını artırmaya” 
uygun ortam hazırlar. Böyle bir durumda mevcut hukuk düzeni, despo-
tizmi geliştiren yasal düzenlemeleri ve uygulamaları önlemek zorunda-
dır (Rawls 2017, s. 264).

Bugün Türkiye’de deneyimlenen yaygın keyfilik, otorite veya 
despotik yönetim eğilimleri güçlendiren başlıca etmendir. Bu durum, 
siyasal güç dağılımının dengesizliğinde, katılım olanaklarının azaltıl-
masında, ulusal egemenliği ve istenci sadece parlamento çoğunluğunda 
görmede, tek adam yönetiminde direnmede, devletin temeli olan hu-
kuku, adaleti ortadan kaldırma girişimlerinde görülebilir (Tezcan/Kula 
2016)16. İbrahim Kaboğlu’nun nitelemesiyle, toplumu anayasasızlaştır-
16 Bülent Tezcan/Onur Bilge Kula (2016), CHP Yayınları, Ankara
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ması ve dinselleştirmesi, adil yargılama ve liyakat ilkesinin gözetilme-
mesi, eğitim-öğretim ve bilim hakkının ihlal edilmesi, anayasal denge 
ve denetim mekanizmalarının ortadan kaldırılması, ulusal istencin ger-
çekleştiği parlamentonun etkisizleştirilmesi gibi uygulamalar, otoriter 
yönetimin başlıca belirtileridir17 (Kaboğlu 2017).

Hukuk devletinin özü, evrensel haklar ve özgürlüklerdir; başlıca 
kaynağı ve koruyucusuysa, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesidir. 
Bağımsız ve yansız yargıçlar, aynı zamanda adaletin ve adil bir toplum 
yaşamının da güvencesidir. Hukuk devletinde duruşmalar adil ve açık 
yapılır. Yargıçlar, ne siyasal yetkenin ne de kamunun etkisiyle değil, 
sadece hukuka dayanan vicdanlarıyla karar verirler. Doğal adalet ku-
ralları, “hukuk düzenin tarafsızca ve düzenli bir şekilde yürütülmesi 
için” güvence altına alınmıştır. Hukuk devletinin özünü oluşturan temel 
insan hakları ve özgürlükler, “kurumlarca tanımlanan hakların ve gö-
revlerin bir bütünüdür” (Rawls 2017, s. 267). 

Sivil itaatsizlik, yasal bir haktır

Hukuk devletinde yurttaşlar, hak ve özgürlüklerini kısıtlayan ve 
tam da bu nedenle evrensel hukuk ve adalet ile bağdaşmayan kararlara 
karşıtepkilerini, hukuk düzeni içinde ve şiddetten uzak durarak ortaya 
koyma hakkına sahiptir. Sivil muhalefet de, söz konusu şiddet dışı mu-
halefet yöntemlerinden biridir. İnsanlığın ortak kazanımı olan ve hak-
kı-hukuku insan aklının ürünü olarak gören Aydınlanma, insanın özgür 
ve özerk bireye dönüşmesini savunarak ve geliştirerek, bireyi ve sivil 
toplumu, devlete karşı güçlendirmiştir. Devletin temel insan hakları ve 
adalet ilkelerini ihlal etmesi veya tümüyle geçersizleştirmesi durumun-
da, eleştirel akıl yoluyla özgürleşen bireylerden oluşan toplum, “diren-
me hakkını” yasal bir hak olarak görür ve edimselleştirir.  

Sivil itaatsizlik, adaletli ve demokratik bir devlette/toplumda, “sa-
dece anayasanın meşruluğunu tanıyan yurttaşlar” tarafından ortaya ko-
nulur. Bu açıklamalar ışığında, sivil itaatsizlik, Rawls’a göre, “kamusal, 
şiddetsiz, vicdana dayalı, genellikle yasaya karşı yapılan, hükümetin 
yasasında ve siyasetinde değişiklik yapmasını amaçlayan” siyasal bir 
eylemdir. Bütün hukuksal olanakların ve yolların tüketilmesinden sonra 
başvurulan sivil itaatsizlik, sadece siyasal çoğunluğu elinde bulundu-

17 İbrahim Kaboğlu (2017): “15 Temmuz Anayasası”; Tekin Yayınevi, İstanbul
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ranları muhatap alması anlamında siyasal bir eylem değil, siyasal il-
keleri”, bir başka deyişle, “sosyal kurumları ve anayasayı düzenleyen 
adalet ilkelerini” rehber edinmesi ve bu çerçevede haklılaştırması nede-
niyle de siyasal bir eylemdir. 

Özellikle temel hakların ve özgürlüklerin, siyasal yetke tarafından 
ihlali veya kısıtlanması, sivil itaatsizlik eylemlerini davet eder. Sivil 
itaatsizliğin bir başka temel özelliği, “adil bir çağrı” niteliği taşıyan bu 
eylem veya direnişin, “kamusal bir eylem” olmasıdır. Sivil itaatsizlik, 
bir tehdit değil,  siyasal karar alıcılara yönelik bir uyarıdır. Evrensel 
hukuka bağlılığı temel alan bu direniş biçimi, çoğunluğun vicdan ve 
adalet duygusuna seslenir. Sivil itaatsizlik yapan kişi veya topluluklar, 
eylemin, ahlakiliği konusunda başkalarını ikna etmek için uğraş verir 
ve birtakım bedeller öder. 

Bu nedenle, sivil itaatsizlik, bir yandan “bir sınama olayının”, diğer 
yandan “vicdani reddin ve değişik direnme biçimlerinin ortaya çıktığı 
ve bunlar arasında hukuki bir protestonun yer aldığı bir eylem” olarak 
nitelendirilebilir. Bu olasılıklar zinciri içerisinde sivil itaatsizlik, “ya-
saya bağlılık sınırında bulunan bir muhalefet biçimidir.”  Söz konusu 
nedenle, bu eylem veya direniş biçimi, güç kullanımından uzak durur 
(Rawls 2017, s. 392- 395. 

Adalet uğraşı veya isteminde ortaya çıkan bir başka önemli kav-
ram, ‘vicdani ret’ kavramıdır. Vicdani ret, Rawls’ın tanımlamasıyla, “az 
veya çok doğrudan hukuki bir uyarıya veya idari bir emre uymamadır.” 
Vicdani ret, bazı yurttaşların kendilerine yönelik bir yasal düzenleme-
ye veya buyruğa, evrensel hukuk ve adalet ilkesi kapsamında uymama 
eylemidir. Açık bir eylem türü olan vicdani ret, sivil itaatsizlikten farklı 
olarak “çoğunluğun adalet duygusuna” seslenmez; siyasal ilkelere da-
yanması da gerekli değildir. Sivil itaatsizlik, adalet ilkelerini öne çıkar-
masına karşın, vicdani reddin başka kaynakları olabilir (Rawls 2017, s. 
396- 397). 

Dış basında “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili çıkan ve çok büyük bir çe-
şitlilik içeren haber-yorumların Türkçe çevirileri, toplam üç cilt kitapta 
toplanmıştır. Dünya nüfusunun nerdeyse yüzde sekseninin konuştuğu 
dillerde üretilen söz konusu haber yorumların büyük bölümü, “Adalet 
Yürüyüşü” eylemini, hukuk devleti kapsamında ve uygar bir “sivil ita-
atsizlik” eylemi olarak değerlendirmektedir. Söz konusu değerlendir-
melerin büyük bir bölümü, Türkiye’de hukuk devletini içselleştirmiş 
güçlü bir sivil toplumun varlığına dikkat çekmektedir. Bu olgu, yurtdı-
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şında son dönemlerde iyice olumsuzlaşan Türkiye imgesinin düzeltil-
mesine de önemli bir katkıdır. 

‘Adalet Yürüyüşü’ ile ilgili dünya basınında yer alan haber-yorum-
ların çokluğu ve çeşitliliği, Genel Başkan İletişim Eşgüdümcüsü Okan 
Konuralp’ın dünya basın temsilcileriyle kurduğu sağlam ilişki ağının 
ve büyük bir özveri ve duyarlılıkla yürüttüğü iletişim çalışmalarının ne 
denli yerinde ve yararlı olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu üç cilt kitapta yürüyüş şiirlerini yayımlamamıza izin veren ve 
yürüyüş ile ilgili izlenimlerini yazan çok değerli aydın ve şair Prof. Dr. 
Ataol Behramoğlu’na ve yürüyüşe ilişkin çizimlerini ve yazısını ya-
yımlamamıza izin veren çok değerli sanatçı Sali Turan’a içten teşekkür 
ederim.      

Sonuç olarak adalet, hak, hukuk savaşımı bağlamında şu belirleme 
yapılabilir: OHAL kapsamında ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
yönetilmesi ve AKP’nin yönetim anlayışının giderek otoriterleşmesi,-
Türkiye’de adaletin geçerlilik alanı daraltmakta, adaletsizlik ve hukuk-
suzluğu yaygınlaştırmakta ve böylece toplumsal barışı bozmaktadır. 
Mevlana’nın “Dert, dermana çağrıdır” sözünü adaletsizlik ile ilişkilen-
direrek, Türkiye’yi, adalet, hak ve hukukun arandığı bir ülke durumuna 
getirenlere şu uyarı yapılabilir: “Adaletsizlik, adalete çağrıdır.” 

Adaletsizlik, “Adalet Yürüyüşü” sırasında da görüldüğü gibi, sa-
dece adaleti arayanların savaşım ve direniş gücünü artırır. Toplumsal 
gelişmenin önlenemez yasasıdır: Her şey karşıtını yaratır. Dolayısıyla, 
adaletsizlik, toplumumuzun adalet istemindeki kararlılığıyla kaçınıl-
maz olarak adalete dönüşecektir. Bu nedenle, adaletsizlikle ne yönetim, 
ne de yönetici ayakta kalabilir ve kalıcı olabilir.

Ankara, 24 Kasım 2017

Prof. Dr. Onur Bilge KULA
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Kemal Kılıçdaroğlu:

Türkiye’de Adalet İçin Uzun Bir Yürüyüş
 

15 Haziran’da Türkiye’de korku ve otoriter yönetimden, demokra-
si, adalet ve özgürlüğe geçiş için Ankara’dan İstanbul’a 450 kilometre-
lik bir yürüyüşe başladım. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ana 
muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin lideriyim. Binlerce 
destekçiyle Ankara’dan yola çıktım.

Geride bıraktığımız üç hafta boyunca yakıcı öğle sıcağı altında yü-
rüdükçe ve yağmur altında ilerlemeye devam ettikçe farklı politik gö-
rüşlere sahip ve ülkemizin çeşitliliğini yansıtan on binlerce vatandaşı-
mız aramıza katıldı. Siyasi partimizin amblemini hiç taşımadık, sadece 
“Adalet” yazılı bir pankart taşıdık.

Bu yürüyüşe başlamadan bir gün önce, partimizin milletvekili olan 
ve siyasete girmeden önce Türkiye’nin en büyük gazetesi Hürriyet’te 
genel yayın yönetmenliği de yapmış olan Enis Berberoğlu tutuklandı. 
Davada, Berberoğlu’nun muhalif bir gazeteye Türk istihbaratının Suri-
ye’deki isyancılara silah sağladığını gösteren bir video sızdırdığı iddia 
edilmekte. 

Berberoğlu’nun tutuklanması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan yönetiminin politikacılar, gazeteciler, akademisyenler, aktivistler 
ve sıradan vatandaşların içinde olduğu on binlerce Türk vatandaşını he-
def alan antidemokratik hareketlerinin bardağı taşıran son damlası oldu. 

Bana soruyorlar “Adalet sokakta aranır mı?” diye. Bu bizim için 
bir tercih değil, bir zorunluluk. Eğer demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
askıya alınmışsa, eğer insanlar görüşlerini özgürce ifade etmekten kor-
kar hale gelmişse, eğer milletvekilleri parlamento yerine cezaevlerin-
deyse, mahkemeler adalet dağıtmaktan acizse, o zaman ayağa kalkar ve 
sözlerimizle, bedenlerimizle sokaklarda adalet ararız.

15 Temmuz 2016’da, Türk Ordusu’nun, Adalet ve Kalkınma Par-
tisi’nin eski müttefiki  Fethullah Gülen örgütüne bağlı subayları, Tür-
kiye’de hükümete karşı başarısız ancak kanlı bir darbe girişiminde bu-
lundu. Darbeciler 249 Türk vatandaşını öldürdü, binlercesini yaraladı 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bazı bölümlerini bombalayarak 
yıktı.
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Benim partim ve diğer muhalefet partileri Sayın Erdoğan’ın 
AKP’si ile bir araya geldik ve Türk halkına parlamenter demokrasiyi 
savunma çağrısı yaptık. Halkımız sokaklara çıktı ve darbecilerle çatı-
şarak demokrasimizi devirmeyi amaçlayan bu menfur darbe girişimini 
engelledi.

Darbeciler ve aralarında bazı devlet memurları ve sivillerin de ol-
duğu destekçilerinin işledikleri suçlar nedeniyle yargılanmaları ve ce-
zalandırılmaları gerekliydi. Biz darbecilerin yargılanmasını ve hükü-
metin ileride bu tür girişimleri engellemek için alması gereken yasal 
önlemleri destekledik.

Hukukun hem lafzına hem de ruhuna uygun hareket edilmesini 
bekledik. Ne yazık ki, olaylar böyle gelişmedi. Darbe girişiminden beş 
gün sonra, 20 Temmuz 2016’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü 
hal ilan etti. Parlamentoyu fiili olarak devre dışı bırakarak, kararname-
lerle ülkeye hükmetmeye başladı. İşte bu ikinci darbeydi. Erdoğan’ın 
sivil darbesiydi.

Sonraki bir yıl içinde, 50.000’den fazla insan hapse atıldı ve 
150.000’den fazla insan gece yarısı kararnameleriyle işlerinden atıl-
dı. Öğretmenler, hakimler, savcılar, akademisyenler, memurlar ve ga-
zeteciler, terörle mücadele polislerinin şafak baskınlarında evlerinden 
alındı. Haklarında herhangi bir suçlama olmadan aylardır cezaevinde 
tutulmaktalar ve darbecilerle bir bağlantıları olup olmadığını bilme-
mekteyiz..

Türk parlamentosunun on iki üyesi ve 150’den fazla gazeteci, ko-
nuşmaları, yazıları veya tweetter paylaşımlarıyla teröre destek olduk-
ları gerekçesiyle tutuklandılar. Türkiye bir korku ve endişe perdesine 
büründü.

Darbeden dokuz ay sonra, bu yıl 16 Nisan günü, Sayın Erdoğan, bir 
dizi anayasa değişikliği için referanduma gitti. Bu değişiklikler pek çok 
şeyin yanı sıra, kendisine partisi AKP’nin genel başkanlığın yeniden 
üstlenme, Başbakanlık makamını işlevsiz kılma, hakimler ve bakanlar 
atama, bütçe hazırlama, kararnamelerle yasa yapma ve parlamentoyu 
lağvetme yetkileri verdi. 

Erdoğan seçimi adil şekilde kazanmadı. Hükümet, yasaları ve 
uluslararası taahhütlerini ihlal ederek, referandumun kazanılması için  
kamu kaynaklarını kötüye kullandı. Medya, muhalefetin referandum 
karşıtı kampanyasına çok az yer verdi. Gazetecilerin tutuklanması ve 
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medya kurumlarının kapatılması otosansüre yol açtı. 

Bir muhalefet partisinin en önemli siyasi şahısları hapse atılarak 
kampanya yapmaları engellendi. Yüksek Seçim Kurulu, AKP’nin talebi 
üzerine önemil bir koruma önlemini ortadan kaldırarak oy sayma pro-
sedürlerini değiştirdi.

Buna rağmen Türkiye’nin yarısı referanduma ve Erdoğan’ın yet-
kilerinin artmasına hayır oyu verdi. Referandumun getirdiği değişik-
likler, halihazırda zaten sorunlu olan demokrasimizdeki güçler ayrılığı 
ilkesinin içini boşalttı ve hukukun üstünlüğünü daha da aşındırdı. Güç 
Erdoğan’ın ellerinde toplandı. Türkiye’yi tek adam yönetir oldu. 

Darbenin ilk yıl dönümü yaklaşırken, tasfiyeler sırasında tutukla-
nan on binlerce insan hala duruşmaya çıkmayı ve kendilerini adil şe-
kilde savunmayı bekliyor. Yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmış du-
rumda. Hükümetin iradesine karşı kararlar veren hakimler ve savcılar 
kolaylıkla görevden alınıp tutuklanabiliyor.

Dolayısıyla biz Türkiye’de barış ve uyum içinde yaşamak isteyen 
Türk ve Kürt; inanan ve inanmayan; Alevi ve Sünni tüm vatandaşları-
mız için yürüyoruz. İnançlar, etnik köken ve yaşam tarzlarımızın ayrım-
cılık ve cezalandırma gerekçesi olmadığı bir Türkiye için yürüyoruz. 
Kafaların dik, zihinlerin korkusuz olduğu bir Türkiye için yürüyoruz.

Erdoğan ve hükümet yürüyüşümüzü “teröristler ve destekçileri 
için bir yürüyüş” olarak tanımlıyor. Bundan daha yanlış düşünemezler-
di. Yol boyunca çok geniş kesimlerden insanlarla yürüdüm: Görüşleri 
nedeniyle tutuklanan herkes için özgürlük isteyen tutuklu gazeteci eşle-
ri; teröre kurban verdiklerimizin Türkiye’de artık kalıcı barış isteyen ai-
leleri, darbe girişiminde yer aldığı iddiasıyla oğlu haksız yere suçlanan 
bir baba, alınterinin karşılığını alamayan çiftçiler, gelecekleri hakkında 
kaygı duyan gençler ve aile içi şiddet gören, eşit haklar arayan kadınlar 
gibi pek çok insanla yürüdüm.

Yol boyunca geçtiğimiz yerlerde, insanlar bizi araba kornalarıyla 
ya da el sallayarak selamladılar. Bazen de bizimle birlikte “Adalet!” 
diye bağırdılar. 

9 Temmuz’da İstanbul’a ulaşacağım ve bu Adalet Yürüyüşünü bü-
yük bir mitingle sonlandıracağım. 

Olağanüstü halin kaldırılmasını ve demokrasinin tekrar inşa edil-
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mesini istiyoruz. Bağımsız bir yargının yeniden tesis edilmesini ve 
tutukluların davalarının hızlı ve adil bir şekilde görülmesini istiyoruz. 
Darbecilerin cezalandırılmasını istiyoruz.

İşlerinden atılan onbinlerce kamu görevlisinin durumlarına ilişkin 
yasal mekanizma oluşturulmalıdır. Türkiye’de hiç kimse görüşlerinden, 
ifadelerinden, yazdıklarından veya çizdiklerinden dolayı hapse atılma-
malıdır. Tutuklu bulunan tüm gazeteciler ve akademisyenler derhal ser-
best bırakılmalıdır.

Bu uzun yürüyüşün her bir kilometresi bana yeniden umut verdi. 
Şundan eminim ki, Türkiye’de halkımız demokrasiyi yeniden tesis ede-
cek ve ülkeme adalet geri gelecektir.
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YAŞAMI SAVUNMAK

On binler, yüz binler, milyonlar

Genci, yaşlısı,kadını, erkeği

Yaşamı savunmak için yürüyorlar

Dallara yürüyen özsu gibi

                 Ataol Behramoğlu
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Arapça 
Basında 
Adalet 

Yürüyüşü
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El-Kuds el-Arabî

Türkiye’de muhalefet İstanbul’a yürüyor… 
Tutuklu milletvekilleri için adalet

15 Haziran 2017

AFP kaynaklı Haber 

Türkiye’de ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin bin-
lerce taraftarı milletvekillerinin cezaevine atılmasını protesto etmek 
üzere, kitlelerin resmi makamlara yönelik öfkesini ifade etmek amacıy-
la, alışılmamış bir görüntü meydana getirerek Ankara’dan İstanbul’a 
doğru bir yürüyüş başlattı. 

Eski gazeteci ve hâlihazırda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili 
olan Enis Berberoğlu geçen Çarşamba günü bir gazeteye gizli bilgiler 
sağlama suçundan yargılandıktan sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
İlk kez önde gelen laik bir siyasi parti olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olan 
Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir milletvekili cezaevine girmiş oluyor. 

Resmi makamlar bundan önce Temmuz 2016’daki darbe girişi-
minden sonra ilan edilen Olağanüstü Hâl kapsamında Kürt yanlısı ve 
parlamentodaki üçüncü büyük parti Halkların Demokrasi Partisi’nden 
12 milletvekilini tutuklama yoluna gitmişti. Bu arada Cumhuriyet Halk 
Partisi, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nden sonra parlamento-
daki ikinci büyük parti oluyor.

 Gösteriye, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı yeterli dü-
zeyde güçlü bir tutum sergilememesi nedeniyle eleştirilere maruz kalan 
parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu öncülük ediyor. Üzerinde “adalet” ya-
zılı bir pankart taşıyan Kılıçdaroğlu, taraftarlarıyla birlikte Berberoğ-
lu’nun cezaevinde bulunduğu İstanbul yakınlarındaki Maltepe’ye kadar 
yürüme sözü verdi.  

Kılıçdaroğlu, “Ödenmesi gereken bir bedel varsa, bu bedeli öde-
yecek ilk kişi ben olacağım” diyerek “İstanbul’a kadar yürüyeceğim. 



48

Türkiye’de adalet oluncaya kadar bu yürüyüşü sürdüreceğiz” şeklinde 
konuştu. 

İstanbul, başkentin batısında 450 km mesafede bulunuyor. Alınan 
bilgilere göre Kılıçdaroğlu günde 20 km’lik bir mesafe yürümeyi plan-
lıyor. Protestocular ise “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı atarken, 
bazıları da “tutuklu milletvekilleri için adalet” pankartını taşıdı.

Ankara ve İstanbul’da gösteri yapılmasına genellikle engel olan 
güvenlik güçleri, herhangi bir müdahalede bulunmaksızın yürüyüşün 
ilerlemesine izin verdi. Ön saflarda Kılıçdaroğlu, korumalarıyla birlikte 
yürüyerek kalabalıkları selamladı. Partinin muhalifleri ile yaşanan çe-
şitli itiş kakışlar dışında önemli bir olay yaşanmadı.  

Öte yandan İstanbul’un Avrupa yakasında Maçka Parkı’nda gösteri 
yapan yüzlerce kişi “Direne direne kazanacağız!” sloganını attı. Kendi-
sini Cem olarak tanıtan İstanbul’daki göstericilerden biri: “Sırf yazdığı 
bir haberden dolayı bir kişi ne diye tutuklanır? Bunun anlamı şu, bazı-
ları bu haberin su yüzüne çıkardığı gerçeklerden korkuyor.”

Geçen yılki darbe girişiminden sonra CHP, Erdoğan ile dayanışma 
içinde olduğunu açıklamış, Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanıyla köşkün-
de görüşmüştü. Ancak gerilim, Nisan’da yapılan ve Erdoğan’ın yetki-
lerini artırmakla ilgili olan referandumdan itibaren tırmandı. Cumhur-
başkanı bu referandumu az bir farkla kazanırken, muhalefet sonuçlarını 
kuşkulu buldu. 

Bu arada resmi makamların ABD’de ikamet eden İslami tebliğ-
ci Fethullah Gülen’i düzenlemekle suçladığı, kendisinin ise reddettiği 
darbe girişiminin ardından gerçekleşen operasyonlarda on binlerce kişi 
gözaltına alındı. Berberoğlu’nun avukatları ise İstanbul bölge mahke-
mesine temyiz başvurusunda bulundu.

Söz konusu dava Cumhuriyet gazetesinin 2015’te tartışma yara-
tan ve Türk istihbaratının Suriye’ye sınırdan silah taşımaya çalışması 
olduğu söylenen olayı gösteren görüntüler yayınlamasıyla ilgili olup 
bazı video görüntülerinde Cumhuriyet’in Milli İstihbarat Teşkilatı’na 
ait olduğunu iddia ettiği silah ve cephane dolu sandıkların bazı polisler 
tarafından açıldığı görülüyor.    

Savcılar, otuz yıl süreyle önde gelen bir gazeteci olan ve Haziran 
2015’te milletvekili olan Berberoğlu’nu, dokümanları o tarihlerde ga-
zetenin editörlüğünü yapan ve şu an Almanya’da ikamet etmekte olan 
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Can Dündar’a vermekle suçluyor. Bu çerçevede geçen yıl bir mahkeme 
Dündar’ı aynı davayla ilgili olarak 5 yıl on ay hapis cezasına çarptır-
mıştı.

Diğer yandan Türkiye’de bir mahkeme geçen ay terörle bağlantılı 
suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet gazetesi elektronik nüshası edi-
törü Oğuz Güven’i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bu çerçevede 
Gülen hareketi ya da silahlı Kürtlere destek verme gibi konularda ga-
zetecilerin terörle bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğine 
dair korkular artıyor. 

https://www.annahar.com/article/602312-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%-
D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%-
D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%-
D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7% -
D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%-
B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%-
D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%-
D9%8A%D9%86

Eş-Şarku’l-Avsat

Türkiye’de muhalefet lideri Ankara’dan 
İstanbul’a kadar yapılacak bir yürüyüşün başını 
çekiyor

16 Haziran 2017

Said Abdurrazik, Ankara

Binlerce Türk vatandaşı, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Parti-
si liderinin, partisinin milletvekili Enis Berberoğlu’nun hapis cezası-
na çarptırılmasını protesto etmek üzere, başkent Ankara’da İstanbul’a 
doğru başlattığı yürüyüşe katıldı.
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Buna koşut olarak Türkiye’nin dört bir yanında milletvekili Enis 
Berberoğlu’nun ömür oyu hapis cezasına çarptırılması kararını protesto 
etmek üzere, CHP şubelerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ile işçi ve 
meslek federasyonlarının katılımıyla tamamı “adalet” sloganı altında 
benzer yürüyüşler başlatıldı.  

https://aawsat.com/home/article/952961/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%-
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%-
D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%88%-
D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-% -
D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%-
D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84

El-Mustakbel 

Türkı̇ye muhalefetı̇, Türkı̇ye’de gülen taraftarla-
rına karşı yürütülen hamle yoluyla ı̇kı̇ncı̇ bı̇r darbe 
yaşandığını bı̇ldı̇rdı̇

17 Haziran 2017

Said Abdurrazik, Ankara

Türkiye’de ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, darbe girişi-
minden sonra gerçekleşen ve bugüne kadar süren geniş çaplı tutukla-
ma ve görevden alma operasyonu esnasında, ikinci bir darbe yapmakla 
suçladı. 

Dün başkent Ankara’dan İstanbul’a 450 km’lik bir mesafeyi yü-
rümek üzere, çıktığı yürüyüşünü birçok partilinin yanı sıra taraftarları, 
sivil toplum ve meslek birliklerinin temsilcileri ile sürdüren Kemal Kı-
lıçdaroğlu, ikinci darbenin, Erdoğan’ın 20 Temmuz 2016’da Olağanüs-
tü Hali ilan ettiğinde gerçekleştiğini, bu bağlamda 50’den fazla kişinin 
tutuklandığını, 155 binden fazla kişinin de işini kaybettiğini belirtti. 
Yürüyüşü, haksızlığa karşı meydan okuma olarak niteleyen Kılıçdaroğ-
lu, “ortada bağımsız yargı olmadığı için, böyle bir şey isteniyor; yar-
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gıçlar genel çoğu zaman Erdoğan’dan talimat bekliyorlar. Dolayısıyla 
kararları da bu talimatlara göre veriyorlar” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım dün Kılıçdaroğlu’nun “ada-
let” yürüyüşünü eleştirerek, “adalet sokakta aranmaz. Beğenmesek de 
mahkeme kararlarına saygılı olmak lazım” dedi.

Bu arada hâlihazırda Adalet ve Kalkınma Partisi ile eşgüdüm içeri-
sinde olan muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhuriyet Halk 
Parti’nin düzenlediği yürüyüşü eleştirerek, bunun yargının otoritesine 
meydan okuma niteliğinde olduğunu dile getirdi.    

https://aawsat.com/home/article/953706/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%-
D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%-
D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%-
D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A% -
D9%81-12-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%-
B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
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Kitabat
Muhalefet liderinden Erdoğan’a: ‘Her 

Firavun’un bir Musası vardır’… Kılıçdaroğlu’nun 
tutuklanarak yürüyüşünün durdurulabileceği iması 
üzerine, aralarındaki ağız dalaşı kızıştı

19 Haziran 2017

Said Abdurrazik, Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ana muhalefet 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki atışma, Erdoğan’ın, Kılıçda-
roğlu’nun yanı sıra, CHP milletvekillerinin Adalet Yürüyüşü nedeniyle, 
tutuklanabileceğini duyumsatmasından sonra sertleşti. 

https://aawsat.com/home/article/955171/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%-
D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%-
B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%81%-
D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89

Dotmsr
Türkiye adalet yürüyüşü, Erdoğan’ın 

tehditlerine rağmen sürüyor…  

Erdoğan, muhalefet lideri Kemal 
Kılıçdarolu’nu, teröristlerle yanyana durmakla 
suçlayarak, yargının kendisini çağırabileceği 
konusunda uyardı

20 Haziran 2017

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıç-
daroğlu, partinin gönüllüleri ile bazı sivil toplum örgütleri ile birlikte 
Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşünün üzerinden beş 
gün geçmesinden sonra yürüyüşünü sürdürme sözü verdi.  

http://al-akhbar.com/node/278992
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El-Kabes 

Aadalet yürüyüşü… Türk muhalefetinin 
Erdoğan’a karşı koymak için elindeki barışçıl silah”

24 Haziran 2017

Türkiye’de ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı en 
büyük meydan okuma sayılan protesto yürüyüşünü adalet başlığı altın-
da sürdürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 
bu konuda ısrarcı olması durumunda kendisini kanuni takibata maruz 
kalmakla tehdit etmesine rağmen Ankara’dan İstanbul’a yürüyüşünü 
tamamlayarak binlerce (metinden aynen) kilometre yol yürüme sözü 
verdi. 

http://www.akhbarak.net/news/2017/06/24/11270867/articles/25594295/%D9%85%D8%-
B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%-
D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%-
D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%-
D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
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İ24news

Türkiye’de muhalefet partisi CHP’nin protesto 
yürüyüşüyle ilgili gerginlik artıyor

3 Temmuz 2017

İstanbul, Basim Dabbağ,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, milletvekillerinden birinin istihbarat-
la ilgili bilgileri sızdırmakla suçlanarak, hapis cezasına çarptırılmasını 
protesto etmek üzere düzenlediği Adalet Yürüyüşü sona yaklaştıkça, 
Türkiye’de yerel düzeyde gerilim yükseliyor. CHP lideri Kemal Kı-
lıçdaroğlu, yürüyüş İstanbul’a ulaşmadan provokasyonlara karşı uya-
rırken (PKK’nın siyasi kanadı) Halkların Demokrasi Partisi’nin yürü-
yüşe verdiği destek, yürüyüşe ivme katmaktan çok, PKK teröründen 
destek alma suçlamasıyla, yürüyüşün diri diri gömülmesi gibi görünü-
yor. Türkiye’nin başkenti Ankara’dan başlayan yürüyüşün, İstanbul’a 
varmasından önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, “Biz İstanbul’a 
yaklaşırken çeşitli provokasyonlar olabileceğini duyuyoruz. Biz bü-
tün katılımcıların, her tür provokasyona sükûnetle karşılık vermelerini 
diliyoruz” diyerek, devletin Ankara’dan başladığı andan itibaren yol 
boyunca yürüyüş için sağladığı korumaya rağmen, yürüyüş esnasında 
yürüyüşçülere taşla, çöple saldırılar olduğunu belirtti.

Öte yandan, Halkların Demokrasi Partisi lideri Selahattin Demir-
taş, herkesin başlattığı bir yürüyüş olan Adalet Yürüyüşü’nün bütün 
muhalefet gruplarını birleştirmesi gerektiğini söyledi.  

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/3/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%-
D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%-
D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%-
D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%-
B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A-
C%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%-
D8%A7%D8%B1%D8%B6
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El-Ayn 

Adalet yürüyüşü, Erdoğan’a meydan okuyor
4 Temmuz 2017

 “SİVİL DARBE”

Yürüyüş, ülkedeki bütün siyasi grupların karşı durduğu darbe gi-
rişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana, Erdoğan yönetimi 
karşıtı en büyük ve en önemli etkinlik niteliğini taşıyor. Çünkü Türki-
ye’de Olağanüstü Hal altında çeşitli kurum ve alanları kapsayan tutuk-
lama ve temizlik operasyonları, meşru muhalefetin etkinliklerini bile 
kapsamış bulunuyor. Bunun bir sonucu olarak Kılıçdaroğlu da Erdo-
ğan’ın yaptıklarını “sivil darbe” diye niteledi. 

Erdoğan’ın geniş yetkiler elde ederek partisinin parlamentoya 
egemen olmasını sağlayan başkanlık rejimi için yapılan referandumun 
ardından, muhalefet, parlamento kulislerinde bir değişiklik yapabilme 
umudunu yitirdi. Çünkü parlamento uygulanan Olağanüstü Hal ve Er-
doğan’ın kanun hükmünde kararnamelere başvurması nedeniyle artık 
etkin değil.  

Cumhuriyet Halk Partisi’nin sokağa başvurması ve Türk kamuo-
yunda birçok kesimi ilgilendiren bir konuyu gündeme getirmek suretiy-
le muhalefette alışılmamış araçlar geliştirmesi, Erdoğan’ı kaygılandır-
mış olmalı ki, Kılıçdaroğlu’na karşı yürüttüğü hamleyi yoğunlaştırdı. 

Bu arada cezaevinde bulunan Halkların Demokrasi Partisi lideri 
Selahaddin Demirtaş, yürüyüşü desteklediğini açıklarken, milliyetçi 
muhalif bir kişi olan Meral Akşener de desteğini bildirdi. Aynı şekilde 
başbakanken Erdoğan’ın eski yardımcılarından biri olan Abdullatif Şe-
ner geçen hafta bir gün süreyle yürüyüşe katıldı. 
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Yürüyüş, İstanbul’a yaklaşıp beklendiği gibi 9 Temmuzda son aşa-
masına ulaşmasıyla birlikte, muhalefet on binlerce göstericinin yürü-
yüşe katılmasını umuyor. Resmi makamlar ise, yürüyüşün, Türkiye’de 
2013 yılında yaşanan ve “Gezi Parkı” protestoları olarak bilinen olayla-
ra benzer geniş çaplı protestolara dönüşmesinden çekiniyor. 

Yürüyüşe katılanların çoğunluğu, laik eğilimli Cumhuriyet Halk 
Partisi taraftarlarından olup, dindar ve muhafazakâr Anadolu bölgesi-
nin ortasından geçmesi, bu bölge insanlarından bazılarının yürüyüşe 
katılması için teşvik edici oldu. 

http://www.bbc.com/arabic/40486870

Kanat El-Gad

Türkiye’de muhalefet lideri, adalet yürüyüşüne 
yönelik provokasyonlar konusunda uyardı… On 
dokuzuncu gününe giren yürüyüşe, bı̇r dış gündemı̇ 
uygulama suçlaması yöneltı̇ldi

4 Temmuz 2017

Said Abdurrazik, Ankara

https://aawsat.com/home/article/966426/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%-
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%-
D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%-
B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%-
D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%-
D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%-
C2%BB
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El-Mudun

Türkiye, Daiş’in muhalif adalet yürüyüşüne 
yönelik bir saldırısını önledi”

6 Temmuz 2017 

Türk makamları DAEŞ örgütünün muhalefet lideri Kemal Kılıçda-
roğlu’nun öncülüğünde sürdürülen bir yürüyüşü hedefleyen bir saldırı-
yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

http://www.alhayat.com/Articles/22718340

El-Maalomah 

Muhalif adalet yürüyüşü yarın İstanbul’a 
ulaşıyor… Yürüyüşü korumak için güvenlik 
önlemleri artırılıyor”

8 Temmuz 2017

İstanbul, Basim Dabbağ

 

Türkiye’de ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
başlattığı Adalet Yürüyüşü yarın alınan güvenlik önlemleri altında 
İstanbul’a ulaşıyor. Yürüyüşün büyük yığınların katılımıyla, İstanbul 
Maltepe meydanında düzenlenecek bir mitingle bitirilmesi bekleniyor. 
Mitinge, CHP taraftarlarının yanı sıra (PKK’nın siyasi kanadı) Halk-
ların Demokrasi Partisi taraftarlarından binlerce kişinin katılması da 
bekleniyor. 
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Bu arada Başbakan Binali Yıldırım “adaletin aranacağı en iyi yer 
parlamentodur, yollar değil” derken sağcı muhalefet partileri de Adalet 
Yürüyüşü’ne karşı çıkıyor. 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/8/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%-
D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-% -
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%-
AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%-
D9%84-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%-
D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%-

D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7

El-Cezire Mubaşir 
El-maalomah: “Türkiye muhalefeti, adalet 

yürüyüşünü pazar günü İstanbul’da bitiriyor”
8 Temmuz 2017

Bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi, geçen 15 Haziran’dan beri 
devlet sırlarını ifşa etme suçlamasıyla cezaevinde bulunan CHP millet-
vekili Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılması için bir protesto yürü-
yüşü düzenliyor. 

http://www.almaalomah.com/2017/07/08/173002/
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El-Arabi El-Cedid 
Türkiye‘de bir CHP Milletvekilinin 

tutuklanmasına yönelik mahkeme kararından sonra 
gerginlik yaşanıyor“

8 Temmuz2017 

İstanbul,Basim Dabbağ,

https //:www .alaraby .co .uk /politics%/2017/7/8 /D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%-
D8%A9 %-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%A9 %--
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9 %-D8%-
AA %D8%B5%D9%84 %-D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%-
D9%84%-D8%BA%D8%AF%D8%A7%-D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A %-
D8%B2%D8%A7%D8%AA%-D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%-D9%84%-
D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7

BBC

Türkiye‘de Muhalefet Lideri ’ :Adalet yürüyüşü“ 
olağanüstü hal altında korku elbisesini söküp attı...

8 Temmuz2017  

Anadolu Ajansı kaynaklı haber

http//:www .almadapaper .net /ar /news%/532550/D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85 %--
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9%-D8%A7%-
D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%-D9%85%D8%B3%D9%8A %-
D8%B1%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9 %--
D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AA
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El-Arab

Türkiye muhalefeti bugün İstanbul‘da adalet 
yürüyüşünün bitiminde milyonlarca insanın 
katılımıyla bir miting düzenliyor“…

9 Temmuz2017           

Said Abdurrazik ,Ankara

Türkiye‘de  ana  muhalefet  partisi  Cumhuriyet  Halk  Partisi  bugün 
İstanbul‘da  geçen  Haziran  ayının‘15  inde  partinin  lideri  Kemal  Kı-
lıçdaroğlu‘nun öncülüğünde ,başkent  Ankara‘nın  ortasından  başlayan 
Adalet  Yürüyüşü’nün sonunda milyonların katılımıyla bir miting dü-
zenliyor.

Türk hükümeti, Adalet Yürüyüşü’nün İstanbul’a girişiyle birlikte, 
yürüyüşün güvenliğini sağlamak üzere, sıkı güvenlik önlemleri alına-
cağını bildirdi. Başbakan Binali Yıldırım, güvenlik güçlerinin gerekli 
olan bütün güvenlik önlemlerini aldığını bildirerek, güvenlik güçleri-
nin yürüyüşe katılanlara yönelik her türlü provokasyonu önlemek için 
büyük çaba harcadığını kaydetti. Bir yandan da yürüyüşe katılanları da 
dikkatli olmaya çağırarak, bazı yol ve meydanların kapatılması nede-
niyle yürüyüşten rahatsız olan kimselerin de bulunduğunu göz önünde 
bulundurmalarını istedi. Yıldırım bir kez daha adaleti istemenin yeri-
nin, cadde sokak değil parlamento olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin bunu idrak etmesi gerektiğini belirtti.

Bu arada iki sağcı parti olan Milliyetçi Hareket Partisi ile Büyük 
Birlik Partisi, yürüyüşü reddettiklerini bildirirken, Kürtleri destekle-
yen parlamentodaki üçüncü büyük parti Halkların Demokrasi Partisi 
yürüyüşü desteklediğini bildirdi. Yürüyüşe son üç günde katıldığını 
açıklayan Halkların Demokrasi Partisi, herkes için adaleti sağlamak ve 
demokrasiyi gerçekleştirmek için mücadelenin sürdürülmesini ümit et-
tiğini belirtti.
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Öte yandan birçok sivil toplum örgütünün yanı sıra sendikalar ve 
insan hakları örgütleri bugün İstanbul’da milyonların katılımıyla dü-
zenlenecek olan mitinge katılacağını ve üyelerinin de miting alanında 
olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde 
Kılıçdaroğlu’nu “teröristlere” destek vermekle suçlayarak geçen yılın 
Temmuz ayının ortasında gerçekleşen başarısız darbe girişiminden bu 
yana tutuklanan, işlerine son verilen ya da açığa alınan tebliğci Fethul-
lah Gülen ve PKK taraftarlarından binlerce kişiyi ima etti. 

Türkiye muhalefeti özellikle geçen Nisan ayında parlamenter sis-
temden başkanlık sistemine geçişi öngören halkoylamasının ardından 
yetkilerinin artmasından sonra Erdoğan’ın otoriterliği dediği şeyi eleş-
tiriyor. Buna ek olarak olağan üstü hal ilanıyla birlikte 50 binden fazla 
kimseyi kapsayan tutuklamaların yanı sıra 150 bin kişinin işine son ve-
rilirken bu kişiler, Türk makamlarının 1999 yılından beri Amerika’da 
yaşamakta olan tebliğci Fethullah Gülen’i gerçekleştirmekle suçladığı 
darbe girişiminde parmağı olmakla suçlanıyor.

https://aawsat.com/home/article/970856/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%-
D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%-
D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D9%8A% -
D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A% -
D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%-
D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
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El-Ahbar

Türkiye’de Erdoğan ile muhalefet lideri 
arasında adalet yürüyüşü nedeniyle sert atışma”

9 Temmuz 2017

Said Abdurrazik, Ankara

Muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler 
dün altıncı gününe giren İstanbul-Ankara yürüyüşünü sürdürerek, hü-
kümetin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yasa dışı” 
diyerek, yürüyüşe son verme çağrılarına meydan okudu. Bu bağlamda 
25 gün sürmesi beklenen yürüyüş nedeniyle, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan 
arasındaki atışma sertleşirken, Kılıçdaroğlu dün parlamento yerine, An-
kara’nın banliyölerinde düzenlediği partisinin parlamento grup toplan-
tısında yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ‘Sen bizim 
sayemizde yürüyorsun’; bunu tarihte Firavunlar söylemiştir. Bugün de 
diktatörler söylüyor. Demokratik bir ülkede yaşadığımı sanıyorum ve 
çeşitli demokratik haklarım var. Ama birileri diyor ki, haklarım, onun 
sağladığı bir nimet. Ben kısaca diktatör diyeceğim ona” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu bu açıklamaları, Erdoğan’ın önceki gece iktidardaki 
Adalet Kalkınma Partisi Kadın ve Gençlik Kollarının Ankara’da dü-
zenlediği iftar yemeğinde yaptığı açıklamalara cevap olarak geldi. Bu 
açıklamalarında Kılıçdaroğlu’nu, milletvekili Enis Berberoğlu’nun hapis 
cezasına çarptırılmasından sonra yargıyı etkilemeye çalışmakla suçlayan 
Erdoğan, bundan önce de yürüyüşü kanun dışı diye nitelemişti. Erdoğan, 
Kılıçdaroğlu’nun yargı kararlarına saygılı olması gerektiğini söyleyerek, 
“Sen bizim sayemizde, hükümet sayesinde yürüyorsun” demişti.   

https://aawsat.com/home/article/957071/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%-
D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%-
D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%B9-
%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%-
D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%-
D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%-
D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%C2%BB
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Ahbarak.Net

Türkiye …adalet yürüyüşü muhalefetin en 
büyük mitingiyle tamamlandı“

9 Temmuz- 2017 

AFP kaynaklı haber

Türkiye‘de ana muhalefet partisi lideri 15 Haziran‘dan beri Anka-
ra‘dan İstanbul‘a doğru sürdürdüğü Adalet Yürüyüşü’nü dün tamamla-
dı. Sosyal demokrat Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 
(68) Türkiye’nin başkentinden İstanbul’a kadar 450 km’lik bir mesafe-
yi yürüyerek kat etti. 

Bu girişim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı binlerce 
muhalifin katıldığı bir yürüyüşe dönüşürken, Kılıçdaroğlu’nun taraf-
tarları bu girişimi, Hindistan’da Gandi’nin İngiliz makamlarına karşı 
gerçekleştirdiği “Tuz Yürüyüşü”ne benzetti. 

http://alqabas.com/415478/
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Sada el-Beled 
Türkiye muhalefeti yürüyüşünü İstanbul’da 

milyonlarca insanın katıldığı bir mitingle bitirdi… 
Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı Temmuz olaylarından 
sonra ‘sivil bir darbe’ yapmakla suçladı…

10 Temmuz 2017

Said Abdurrazik, Ankara

Türkiye’de dün ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi lide-
ri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısına uyan iki milyona yakın kişi, baş-
kent Ankara’dan geçen 15 Haziran’da başlayan ve 25 gün süren “Ada-
let” Yürüyüşünün bitiminde Maltepe cezaevinin yakınlarında toplandı.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün son gününde kendisine eşlik eden bin-
lerce kişi ile birlikte, İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Kartal 
semtinden Maltepe hapishanesine kadar iki kilometrelik mesafeyi yü-
rüdükten sonra, toplantı bölgesine son kilometreyi tek başına yürümek 
istedi. Bu arada kendisine eşlik edenler “hak hukuk adalet” sloganları 
attı. Kılıçdaroğlu toplantı yerine girerken herkes aynı sloganı attı. 

Toplantıyı düzenleyen Barış Bozkurt, toplantıya katılan kişi sayı-
sının iki milyonu bulduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı ise yürüyüşün 
yanı sıra, dün Maltepe semtinde toplantının güvenliğini sağlamak üze-
re, 15 bin polis görevlendirdi. Bu arada toplantı yerine açılan birçok 
yol önceki günden itibaren trafiğe kapatıldı. Katılımcılar sadece Türk 
bayrağının yanı sıra “adalet” pankartı taşıdı. Bazı katılımcılar ise, Tür-
kiye’de adalet olmadığını ve ülkenin adaletin kelepçelendiği koca bir 
cezaevine dönüştüğünü anlatmak için ellerini bağladılar.

Kılıçdaroğlu, toplantıda katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, 
“9 Temmuz gününü, Türkiye’de adalet için yeni bir tarih olacaktır. An-
kara’dan İstanbul’a kadar adalet için, Türkiye’de zulme uğrayan her-
kesin hakları için 450 kilometre yürüdük; Soma’daki maden ocağında 
devletin ihmaline kurban gidenler için, suçsuz yere cezaevine atılan 
gazeteciler, işçiler ve çocukları için, Türkiye’de hakkını alamayan her-
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kes için, Peygamber efendimizin ve Halife Ömer bin Hattab’ın yoluna 
uyarak yürüdük” dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “25 
gün boyunca zulmü reddetmek için, herkese adalet için, Türkler ve Su-
riyeliler için, herkes için, Hakkı savunmak ve adaleti istemek, bizim 
açımızdan bir onur sorunudur. Siyaset, halkı soymanın aracı değildir. 
Tersine hak için adalet, güvenlik ve refahı sağlamanın aracıdır”. 

Kılıçdaroğlu: “Bugün Türkiye’yi yönetenler aslı astarı olmayan 
sorunlar ve konularla korkutuyorlar… Diyorlar ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidara geldiği takdirde, başörtülülerin başındaki başörtülerini 
çıkartacak. Ama biz Türk halkının bütün evlatlarına diyoruz ki: Bunları 
dinlemeyin. Biz, dini siyasete karıştırmıyoruz. Bizim için önemli olan 
halkımızın refahıdır” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin, 
adalet sokakta aranmaz, adaletin yeri parlamentodur, diyerek yürüyüşe 
yönelttikleri eleştirilere de değinen Kılıçdaroğl, geçen yıl 15 Temmuz 
günü Türkiye’de başarısız darbe olduğunda, insanların darbeye karşı 
koymak ve demokrasiyi korumak için sokağa çıktığını söyleyerek, “biz 
de adalet istemek için sokaklarda yürüdük. İki konunun birbirinden far-
kı yok” dedi.

Türk muhalefet partisinin lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye 
iki darbe yaşamıştır. Birincisi 15 Temmuz 2016’da oldu ki bu başarısız 
bir askeri darbeydi. Bu darbenin hemen ardından bu kez sivil bir dar-
be (saray darbesi) yapıldı. Erdoğan 20 Temmuz 2016 günü Olağanüstü 
Hâl ilan etti ve 50 binden fazla kişi hapse atıldı. 150 binden fazla kişi 
de işinden gücünden oldu. Şimdi de Erdoğan kalkmış, darbecilere karşı 
yılsonunda verilecek ağır adli kararlar bekleyin, diyor. Kendisi yargı-
ya kararları dikte ettiriyor ve ne zaman çıkarılacağını belirliyor. Tıpkı 
bundan önce darbeci Ergenekon, Balyoz ve Kafes örgütleri davaları ile 
ilgili talimatlar verirken yapmış olduğu gibi. O zamanlar bu davaların 
savcısı benim diyordu. Kendisi şimdi başsavcıdır, Türkiye’de yargıçlar 
cumhurbaşkanlığı sarayının talimatlarına göre hareket ediyor… Biz de 
buradan söylüyoruz; gerçekleşinceye kadar adalet istemekten vazgeç-
meyeceğiz.” 

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de savcı ve yargıçlara çağrı yönelterek, 
“Eğer yasalara göre hüküm vermezseniz, emirleri cumhurbaşkanlığı 
sarayından beklerseniz, koltuklarınızı bırakmanız sizin için onurluca 
bir hareket olur” dedi. 
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Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda, Olağanüstü Halin kaldırılma-
sı, yargı bağımsızlığı, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması, basın 
ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınması, bütün gazeteci ve aka-
demisyenlerin görevlerine iade edilmesi, (referanduma şaibe karıştı-
ğını ima ederek) geçen 16 Nisan’da yasal olmayan bir şekilde kabul 
edilen anayasal düzenlemelerin tanınmaması ve parlamenter sistemin 
korunması başta olmak üzere, çeşitli istekler ortaya atarak, “çünkü Türk 
demokrasisi için, kadına karşı şiddetin durması ve haklarının güçlen-
dirilmesi, eğitimin siyasallaşması sürecinin durdurulması, işsizliğin 
bitirilmesi ve Türkiye’nin dış siyasetinin başkalarının işlerine karışma-
ma temelinde çizilmesi için, Türkiye tek adam rejimiyle yönetilemez” 
dedi. Kılıçdaroğlu, “Biz geçmişte bir cennet köşesi olan bir ülkede ya-
şıyoruz. Kimse bu ülkeyi cehenneme çevirme hakkına sahip değildir” 
diye konuştu. 

“Adalet” yürüyüşüne katılan herkese, güvenlik güçlerine ve jandar-
maya teşekkürlerini sunan Kılıçdaroğlu, “unutmayı ki her Firavun’un 
bir Musa’sı vardır; her zalimin de bir Musa’sı vardır” dedi.

Öte yandan “Adalet” yürüyüşü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu’nu geçen Hazi-
ran ayının 14’ünde ömür boyu hapse mahkûm etme kararını verme-
sinin ertesi günü başlamıştı. Berberoğlu Cumhuriyet gazetesine, Türk 
istihbarat elemanlarının eşlik ettiği 3 tır içerisinde Suriye’deki terörist 
DAİŞ örgütüne silah gönderildiğini gösteren videolar vermek suretiy-
le, “siyasi ya da askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri” ifşa etmek-
le suçlanıyor. Söz konusu tırlar, ülkenin güneyindeki Adana kentinde 
19 Kasım 2014’te savcılık izniyle jandarma tarafından durdurulurken, 
Türk hükümeti, tırların Suriye’nin kuzeyindeki Türkmenler için yardım 
malzemesi taşıdığını, durdurulmasının karışıklık çıkararak, hükümete 
baskı uygulamak için tebliğci Fethullah Gülen taraftarları tarafından 
girişilmiş bir komplo olduğunu açıklamıştı.     

https://aawsat.com/home/article/970856/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%-
D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%-
D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D9%8A% -
D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A% -
D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%-
D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
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El-Manar 

Türkiye muhalefeti, adalet yürüyüşünü 
İstanbul’da bitirdi

10 Temmuz 2017

Muhalefet, özellikle geçen Nisan’da gerçekleştirilen referandum-
dan sonra cumhurbaşkanı olarak yetkilerinin artmasından sonra Erdo-
ğan’ın otoriter eğilimlerini eleştiriyor. Bu arada başarısız darbe ile ilgili 
tutuklama ve işten çıkarılma işlemleri sürüyor. Bu bağlamda tutuklu 
sayısı 50 bine yaklaşırken işten atılanların sayısı 100 bini buldu. Bu 
çerçevede Türk polisi aralarında Türkiye’deki Uluslararası Af Örgütü 
başkanının da bulunduğu 8 insan hakları savunucusu gözaltına aldı. 
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el-Kuds el-Arabî
Türkiye muhalefeti yıllardan beri ilk kez en iyi 

durumda… Erdoğan ve partisi’nin 15 yıllık tek 
parti iktidarını tehdit etmeye mi başladı?

11 Temmuz 2017 

İsmail Cemal

“Zekice” diye nitelenen benzeri görülmemiş bir adım atan Türki-
ye’deki ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi, Türk kamuo-
yundaki konumunu ve genel olarak muhalefeti yeniden canlandırarak 
güven kazanmayı başardı. Parti ayrıca yıllardan beri ilk kez muhalefe-
tin en büyük kitlesel toplanmasını da gerçekleştirmeyi başarırken, bu 
durum Türkiye muhalefetinin geleceği ve Adalet ve Kalkınma Partisi 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 yıldan beri kesintisiz 
devam eden tek parti iktidarının sürüp sürmeyeceği konusunda çeşitli 
tahminler yürütülmesinin önünü açtı.

Bu gelişme, Erdoğan’ın geçen Nisan ayında geçirmeyi başardığı 
ve ülkede başkanlık sisteminin resmi olarak uygulanmasını öngören 
anayasal düzenlemeler gereğince ilk kez aynı tarihte yapılması karar-
laştırılmış olan 2019’daki tarihi ve kritik cumhurbaşkanlığı ve parla-
mento seçimlerine hazırlık çerçevesinde bütün Türk siyasi partilerinin 
başlattığı erken hareketlenme çerçevesinde geldi. Erdoğan, bu seçim-
leri kendi siyasi yaşamının tarihi bir durağı ve ülkede siyasi ve iktisadi 
vizyonunu gerçekleştirmek için, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni 2023 
yılına kadar iktidarda tutma hedefini gerçekleştirme yolunda en önem-
li sınav olarak görmektedir. Aynı seçimleri muhalefet, özellikle iktidar 
partisinin Türk kamuoyundaki desteğinde açık bir gerileme olduğunu 
ortaya çıkaran son referandum sonuçlarından sonra,  bu partiyi ve Erdo-
ğan’ı iktidardan indirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Geçen ay Türk yargısının devlet sırlarını ifşa etme suçlamasıyla, 
bir milletvekilini hapis cezasına çarptıran bir hüküm çıkarmasından 
sonra Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Adalet Yü-
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rüyüşü” olarak adlandırılan ve başkent Ankara’dan başlayarak, söz ko-
nusu milletvekilinin tutulduğu cezaevinin bulunduğu İstanbul’a kadar 
450 kilometreyi aşan bir mesafeyi yürüyerek kat edeceğini açıklamıştı.

25 gün süren yürüyüş Pazar günü İstanbul’da kitlelerin katılımıyla 
gerçekleşen bir mitingle noktalandı. Yüz binlerce kişinin katıldığı mi-
tingde adalet, hukuk ve özgürlük pankartları taşınırken, parti, ülkede 
hala en geniş tabana sahip olan Adalet ve Kalkınma Partisi’yle yarış fır-
satlarını güçlendirme çabaları çerçevesinde, başka parti ve gruplardan 
bazı muhalif kişileri yanına çekmeye çalıştı.

Gözlemciler, mitinge katılanların sayısını “yüz binler” şeklinde 
tahmin ederken, muhalefet, katılanların sayısının 700 bin olduğunu bil-
dirdi. Buna karşılık mitingin gerçekleştiği bölgenin belediyesi, yaptığı 
bir açıklamada resmi değerlendirmelere göre, katılımcı sayısının 175 
bini geçmediğini açıkladı.

Ancak bu rakamlar bir yana, bu girişimin kendisi geçen 15 yıl 
boyunca girdiği bütün seçim mücadelelerini kaybeden parti açısından 
başarı olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda -bazı gözlemcilere göre- 
partinin lideri geçen yıllar boyunca partinin yaşadığı gerileme ve başa-
rısızlığın nedenlerinden biri sayılıyordu. Öyle anlaşılıyor ki, bunun bir 
sonucu olarak partinin lideri, Hindistanlı direnişçi Mahatma Gandi’nin 
“Tuz Yürüyüşü” tarzında bir yürüyüş olarak gerçekleştirmeye çalıştığı 
“Adalet Yürüyüşü” yoluyla, Türk kamuoyunda muhalefeti ve konumu-
nu yeniden canlandırmak için yeni bir üslup geliştirme yoluna gitti.

Pazartesi günü 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan milletvekili 
Enis Berberoğlu’nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kitlelere hitaben yaptığı 
açıklamada, “Korku duvarını kıracağız” diyerek, “yürüyüşün son günü 
ülkede muhalefetin yeni bir atılımıdır” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, 
“Biz adalet için, ezilenlerin hakları için, cezaevindeki milletvekilleri, 
tutuklu gazeteciler ve görevlerine son verilen akademisyenler için yü-
rüdük” dedi.

Muhalefet, eleştirilerini Türkiye Cumhurbaşkanı üzerinde yoğun-
laştırırken, son haftalarda Erdoğan’ın muhalifler ve Gülen örgütüne 
mensup olmakla suçlanan kimselere yönelik uygulamalarından dolayı 
mağdur olan kimselere hitap etmeye özen gösterdi. Parti, darbe girişi-
minden bu yana tutuklanan 50 bine yakın kişinin yanı sıra, görevden 
alınan on binlerce kişiyi savunuyor. Muhalefet, bu kişilere yöneltilen 
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suçlamaların rastgele olduğunu ve açık seçik suçlamalar olmadan rast-
gele ve intikam duygusuyla gerçekleştiğini iddia ediyor. 

Erdoğan ve hükümetin yürüyüşe şiddetle karşı çıkmasına ve parti 
liderine sert eleştiriler yöneltilmesine karşın, Türkiye emniyeti, 25 gün 
boyunca istisnai bir koruma sağladı. Bu arada Pazar günü gerçekleşen 
bitiş mitinginin güvenliğini sağlamak için, geçtiğimiz günlerde güven-
lik güçlerinin yürüyüşe karşı saldırı düzenlemeyi planladığını söylediği 
DAİŞ’e bağlı bir grubu yakalamasından sonra, herhangi bir saldırı ger-
çekleştirilebileceği kaygısıyla, 15 bin polis görevlendirildi.

Öte yandan, ülkede geçen Nisan ayında yapılan son referandum 
sonuçları, başta İstanbul, başkent Ankara, İzmir ve Diyarbakır olmak 
üzere, büyük kentlerde çoğunluğu kaybettikten sonra anayasal düzenle-
meleri çok az bir farkla geçiren Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tabanın-
da açık bir gerileme olduğunu gösterdi. 

Bu sonuçların ortaya çıkmasından sonra, başta Erdoğan olmak 
üzere, parti yöneticileri bu sonuçlardan çeşitli dersler çıkarılması ve 
hükümetin icraatları ve partinin iç yapısına yönelik yenilikler yapılması 
gerektiğini açıkladı. Gerçekten de Erdoğan, partinin yapısı ve kulisle-
rinde geniş bir değişim hamlesi başlattı. Bu değişimin önümüzdeki dö-
nemde parti yetkililerinin yaklaşık %60’ını kapsayacak şekilde geniş-
lemesi beklenirken, bu uygulamaların birinci dereceden gençlerin yanı 
sıra kamuoyuna ve parti tabanına yakın kişilerin rolünü güçlendirmeyi 
hedeflediği belirtiliyor.

Hükümete yakın birçok yazar, yürüyüşü hedefe koyarak, hedefle-
rini ve Kılıçdaroğlu’nun niyetlerini sorguladı. Bu yazarlar, yürüyüş ile 
CHP ve Kürt HDP’nin bir işbirliği benzeri bir bağlantı kurmaya çalışır-
ken, bazıları da iktidardaki partiyi bundan ders çıkarması ve daha geniş 
atılımlar yapma yoluna girmesi gerektiği konusunda uyararak, partinin 
önümüzdeki seçimlerde işinin kolay olmayacağına dikkat çekti.

Erdoğan partisine döndükten sonra yapılan bir toplantıda yaptığı 
bir konuşmada şunları söylemişti: “16 Nisan 2017’de yapılan referan-
dumdan açık mesajlar çıkardık. Bu itibarla 2019 seçimleri bizim açı-
mızdan büyük önem taşıyor. Eğer bu mesajlardan çıkarılması gereken 
dersleri çıkarmazsak, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işimiz 
çok zor olur”.   

http//:www.alquds.co.uk?/p751745=
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Kitabat

Sıcak ‘bir Türk yazı …adalet yürüyüşü 
Erdoğan‘ın diktatörlüğünü tehdit eder mi“?

12 Temmuz- 2017 

Neşva El Hanefi 

 *Katılımcı sayısı beklenenin üstünde çıktı. 

 *Erdoğan‘ın tehditleri işe yaramadı. 

 *Türk bayraklarının yanı sıra adalet isteyen pankartlar taşındı

 *Görevden almalar ve olağanüstü hâl kanunu” ikinci bir darbe“

 *Korku elbisesi çıkarılıp atıldı. 

 *Anayasal  düzenlemeler  iktidar  partisine  siyasal  kontrol  imkânı 
sağladı. 

 *Katılımcılara yönelik provokasyonlar ve kışkırtıcı müdahaleler…

 *Seçimlerden önce muhalefeti seferber etme girişimi…

https//:kitabat .com /news%/D8%B5%D9%8A%D9%81%-D8%AA%D8%B1%D9%83%-
D9%8A%-D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8%-D9%87%D9%84%-D8%AA %-
D9%87%D8%AF%D8%AF%-D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%-D8%A7%-
D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%-D8%AF/



72

El-Mustakbel

Ankara “harekete geçti” …adalet yürüyüşü“ 
neden Erdoğan düzenine yönelik bir tehdit 
oluşturuyor?

13 Temmuz- 2017 

Muhammed Hamid

Türkiye‘de  Cumhuriyet  Halk  Partisi  lideri  Kemal  Kılıçdaroğlu 
öncülüğünde  Türkiye  muhalefeti  tarafından  düzenlenen”  Adalet  Yü-
rüyüşü “Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan‘a  yönelik  muhalefet  eğilimlerinin  tırmanışa  geçtiğini  ortaya 
çıkardı  .Bu  durum  Erdoğan‘a  muhalif  kesimler  yelpazesinin  genişle-
diğini  ortaya  koyan  Nisan‘2017 deki  anayasa  referandumundan  çıkan 
sonuçlara bağlanırken Erdoğan muhaliflerinin Türkiye‘deki seçmen sa-
yısının yarısına yakın olması ve referandumun sadece oldukça zayıf bir 
çoğunlukla  sonuçlanması  dikkat  çekiyor  .Buna  bağlı  olarak  bu  sonuç 
Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin izlediği iktidar tekeli ,yargının 
siysallaştırılması  ve  muhaliflerin  takibata  maruz  kalması  siyasetlerine 
karşı halkı tavır alıp bu siyasetleri reddetme yönünde yönlendirebilecek 
siyasi  liderlerin  öne  çıkmasıyla  birlikte  Türkiye‘deki  siyasi  dengeleri 
muhalefetin lehine değiştirecek eğilimlerin varlığını ortaya koyuyor.

Muhalefeti Harekete Geçiren Etkenler

Türkiye‘de  muhalefet  9  Haziran  2017  günü  Cumhuriyet  Halk 
Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi‘nin siyasetlerini protesto et-
mek  üzere  yüz  binlerce  taraftarını  seferber  etti  .Muhalefet  25 gün  sü-
ren  ve  Türkiye‘yi  dolaştıktan  sonra  İstanbul  Maltepe‘de  biten  Adalet 
Yürüyüşünü  düzenledi  .Türkiye‘de  muhalefet  eğilimlerinin  tırmanışa 



73

geçmesinin arkasında yatan ana etkenler şu şekilde özetlenebilir:

1” - İstihbarat TIR‘ları “sorunu

2 - Hasım çemberinin genişlemesi 

3 - Avrupa‘dan gelen baskıların etkisinin azalması

”Adalet Yürüyüşü“nün Talepleri

Bazı değerlendirmelere göre Adalet Yürüyüşüne katılan gösterici 
sayısı bir milyon Türk vatandaşını aşkın bir sayıyı bulurken Türk ma-
kamları bu sayıyı az göstererek sayının birkaç bini geçmediğini açıkla-
dı .Yürüyüş ,Adalet ve Kalkınma Partisi taraftarlarının askeri darbenin 
başarısızlığa uğrayışının birinci yıldönümüne denk gelirken bu durum 
halkın  Erdoğan‘ın  siyasetlerini  ve  iktidarı  tekeline  alma  girişimlerini 
reddinde bir tırmanış olduğuna yönelik rejime verilmiş açık bir mesaj 
olarak değerlendiriliyor.  

Muhalefet Güç Kazanıyor

Türkiye‘deki son protestolar Türkiye muhalefetinin yıllar boyunca 
peşini  bırakmayan  güçsüzlük  ve  parçalanmışlık  halini  aşmayı  başara-
bildiğini  gösterdi  .Bunun  sonucunda  muhalefet  Recep  Tayyip  Erdo-
ğan  liderliğindeki  Adalet  ve  Kalkınma  Partisi‘ne  karşı  seferber  olma 
gücünü  yeniden  kazanmış  oldu  .Böylece  Türkiye  muhalefeti‘2019  da 
yapılacak  cumhurbaşkanlığı  seçimleri  ile  parlamento  seçimlerine ,Er-
doğan  rejimi  ile”  belirleyici  karşılaşma  “olarak  bakmaya  başladı  .Bu 
seçimler  sonucunda  ya  Türkiye‘nin” Osmanlı  Saltanatı“na dönüştüğü 
ya da “Türkiye Devleti”nden geri kalanların korunduğuna dair kararın 
verileceği seçimler olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda muhalefetin 
güç kazanmasının en önemli göstergeleri şu şekilde özetlenebilir:

1 - Halk Liderlerinin Yükselişi

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yükseli-
şi, Türkiye muhalefetinin Adalet ve Kalkınma Partisi’ne karşı koyma 
gücünde belirgin bir gelişme olduğunu gösteriyor. Türkiye muhalefeti 
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yıllar boyunca halk tarafından kabul gören liderlerden yoksun kalırken 
buna bağlı olarak on yıllar boyunca seferber olma gücünden de yoksun 
kalmıştır. Buna bağlı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefetin 
imajını bozarak liderlerini çökertip kendilerini yolsuzlukla suçlamak 
için bazı muhalefet liderlerinin çeşitli ahlaki skandallara bulaşmasını 
suiistimal etti. Buna karşılık Kılıçdaroğlu, birleştirici milli sloganlar ve 
vatandaşlardan geniş kesimlerin kabul edeceği bir söylem benimsemesi 
nedeniyle Erdoğan rejimine karşı gerçek bir meydan okuma sayılır. 

2 - Muhaliflerin Oluşturduğu İttifakın Dağılmaması

Adalet Yürüyüşü, Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetlerine, Erdo-
ğan rejiminin ihlallerine, muhalifler, yargıçlar, akademisyenler ve me-
murlar hakkında emniyet tarafından işlem yapılmasına, Erdoğan reji-
mine bağlı olmayan gazete ve medya organlarının kapatılmasına karşı 
çıkma noktasında birleşmiş farklı siyasi eğilimlere mensup çeşitli akım, 
siyasi parti ve gruplar arasında güçlü ve sağlam bir ittifakın varlığını 
ortaya çıkardı. Bu arada başka ülkelerin içişlerine müdahale edilmesi 
nedeniyle Türkiye’nin dış çatışmalara katılmasına neden olan bölge si-
yasetlerinin reddi noktasında bir ittifak olduğu görülüyor.

3 - Millî sloganlar Benimsenmesi

Türkiye’de muhalefetin gerçekleştirdiği yürüyüş, Türk halkının çe-
şitli kesimleri arasındaki popülaritesine ek olarak farklı siyasi akımlarca 
kabul gören birleştirici millî sloganlar benimsedi. Yürüyüşte “adalet” 
ana slogan olarak öne çıkarken sık sık “hukuk devleti” sloganları atıl-
dı. Bu arada Türk bayrağının yanı sıra Atatürk fotoğrafı taşındı. Bu da 
gösteriyor ki muhalefet devletin dayanaklarını yerinden sökerek siyasi 
iktidarın tekele alınması, dini akımların öne çıkması ve dışarıya yönelik 
yayılması emeller anlamıyla “Osmanlı yönetimi”ni yeniden üretmeyi 
amaçlayan dini grup taraftarlarına karşı laik modern Türkiye devletinin 
korunmasından yana olanların saflarına çeki düzen vermeye çalışıyor.
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4 - Kent Merkezli Siyasetlerin Geride Bırakılması:

Türk siyasi muhalefeti “kent merkezli” olma kompleksini aşmayı 
büyük kentler dışındaki kırsal kesimde yaşayan taraftarlarını seferber 
etmek suretiyle başardı. Böylece Türkiye’nin ortasından başkente doğ-
ru (metinden aynen) bir yürüyüş düzenlemeyi başardı. Bu da şunu gös-
teriyor ki muhalefet, başkente uzak kırsal kesimdeki Erdoğan taraftarla-
rının ana merkezlerine sızarak parçalamaya ve muhalefet taraftarlarını 
gelecekte Türkiye’de yapılacak belirleyici seçim turlarında yeniden 
faal olmaya teşvik etmeye çalışıyor. 

Genel olarak “Adalet Yürüyüşü”nün Türkiye muhalefetinin sefer-
ber etme gücünü ve becerisini yeniden kazanmasına katkı sağlaması 
bekleniyor. Bu durumun aynı şekilde yeni bir halk hareketinin yüksel-
mesini ve Türk kamuoyunun protesto gücünü yeniden kazanmasını, 
dolayısıyla Türk rejiminin Fethullah Gülen liderliğindeki “hizmet hare-
keti” ile mücadele, Suriye ve Irak’taki askeri müdahaleler ve Erdoğan 
rejimine karşı girişilen başarısız darbenin ardından gelişen adli işlemler 
yoluyla muhalefeti sınırlandırmak için koyduğu bağlar ve engelleri aş-
masını sağlaması da bekleniyor.

https//:futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item%/2986/D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83 %--
D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9%-D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%-
D8%A7%-D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84%-D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B-
1%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%-D8%A-
A%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B%-D9%84%D9%86%D8%B8%-

D8%A7%D9%85%-D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
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EL-CEZİRE MUBAŞİR

Türkiye muhalefeti İstanbul‘da kalabalık bir 
miting düzenledi

9 Temmuz2017 

Günlük yirmi kilometre yol yürüyen Kılıçdaroğlu yürüyüşünün ilk 
aşamasında sınırlı bir destek gördü. 

Beş gün geçip yüz kilometre yol aldıktan sonra kendisiyle yaklaşık 
bin kişi yürümeye başladı .Ancak bu sayı daha sonraki aşamalarda bü-
yük ölçüde büyüyerek son birkaç gün içerisinde yürüyüşe büyük kala-
balıklar katıldı .Yürüyüşe aralarında Kürt yanlısı Halkların Demokrasi 
Partisi‘nin de bulunduğu başka muhalif partiler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yürüyüşü eleştirmesi ve 
ülkede olağanüstü hal uygulanıyor olmasına rağmen makamlar yürüyü-
şün devam etmesine izin verdi. 

Resmi Anadolu Ajansı ,İstanbul valisine dayanarak polisin şehirde 
 15bin polisi şehre yaydığını bildirdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi lideri ülkede siyaset yaparken etnik kim-
liklere  ,inançlara  ve  bütün  Türk  vatandaşlarının  hayat  tarzına  saygılı 
olmayı taahhüt etti.

Protesto  yürüyüşünün  bitiminde  yaptığı  bir  konuşmada  Kılıçda-
roğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü” :Siyaset ülke ve vatandaşların çı-
karları için yapılır“.

Kılıçdaroğlu” :Siyaset  ülkeyi  birleştirmek  için  yapılır ,bölüp  par-
çalamak ya da kutuplaştırıp germek için değil “diyerek” etnik kimlikler 
inançlar  ve  vatandaşların  hayat  tarzı  üzerinden  siyaset  yapmam “diye 
konuştu. 
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Konuşmasında bir Kuran ayeti de okuyarak bir hadis-i şerifin yanı 
sıra raşit halife Ömer b .Hattab‘ın bazı sözlerini örnek verdi .Aynı şe-
kilde bazı Türk ve dünya filozof ve düşünürün sözlerini de örnek gös-
tererek ülkede adalet ve hukuku egemen kılmanın önemini vurguladı. 

”Ülkede siyasetin temellerinin adalete ve ahlaka dayanması gere-
kir” diye Kılıçdaroğlu, protesto yürüyüşü nedeniyle kendisine yönelti-
len eleştirileri reddetti. 

EŞ-ŞARKU’L-AVSAT

Türkiye muhalefeti yürüyüşünün başarılı 
olmasından sonra adalet” kurultayı düzenlemeye 
hazırlanıyor

04 Ağustos 2017

Said Abdurrazik, Ankara

Türkiye’de ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi, “Adalet 
Kurultayı” adıyla bir kurultay düzenleyeceğini ilan ederek Türk halkı-
nın farklı kesimlerini ülkede yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ve de-
mokrasinin güçlendirilmesini talep etmek üzere kurultaya katılmaya 
çağırdı.

Kurultay çağrısı, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlunun öncülük ettiği 
ve geçen 25 Haziran - 9 Haziran tarihleri arasında başkent Ankara’dan 
İstanbul’a yürüyerek gerçekleştirilen “Adalet Yürüyüşü”nün başarıyla 
sonuçlanmasından sonra geldi. Yürüyüş, iki milyona yakın kişinin ka-
tıldığı kalabalık bir toplantıdan son bulmuştu. 
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Parti sözcüsü Bülent Tezcan, 26 - 30 Ağustos tarihleri arasında 
ülkenin kuzeydoğusundaki Çanakkale’de düzenlenecek olan kurultay 
için bir düzenleme komisyon kurulduğunu açıkladı.

Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ada-
let Kurultayının da tıpkı Adalet Yürüyüşü gibi partiye ya da parti men-
suplarına özgü bir kurultay olmadığını, tersine zulmü hisseden ve Tür-
kiye’de hak, hukuk ve demokrasinin geri getirilmesini isteyen herkes 
için düzenlenmektedir.

https://aawsat.com/home/article/990246/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%-
D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%-
D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A-
A%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D9%85%D8%A4%D8%AA%-
D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%-
C2%BB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%-
D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7
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DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ

DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ

İŞİMİZ ÇOK,VAKTİMİZ DAR

VATAN AĞIR YARALANMIŞ

YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR

                 Ataol Behramoğlu
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Hindkhabar

Türk Cumhurbaşkanı her zamankinden (daha) 
zor durumda, Türkiye’de ona karşı bir iş yapmak 
düşünülemezdi.

Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir anda kendini özel 
bir politik durumda buldu. Hiçbir rakip parti onun karşısına çıkamıyor-
du; ama şimdi Erdoğan uzun bir aradan sonra çok zor duruma düştü; 
çünkü yıllar sonra muhalefet partisi Ripablikan Pipals Parti (CHP) bin-
lerce insanla sokaklara dökülüp, yürümeyi başardı.

D. Garciyan’ın haberine göre, geçen sene meydana gelen darbe-
den sonra Erdoğan hükümeti büyük ölçüde tutuklamalar serisi başlat-
tı; buna karşı çıkan Ripablikan Pipals Parti (CHP) başkent Ankara’dan 
İstanbul’a kadar 450 km’lik yolu, Türkiye’nin başka birçok şehir ve 
bölgelerini geçerek yürüdü. 

“Adalet Yürüyüşü” adıyla yapılan bu muhalif sokak yürüyüşünün 
lideri Ripablikan Pipals Parti’nin (CHP) Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
idi. Yürüyüşün tamamlandığı İstanbul’daki miting alanında büyük bir 
toplantı düzenlendi. Mitingde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte başka li-
derler de konuşma yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu kendi konuşmasında 
şöyle söyledi: “Biz adalet istiyoruz. Sadece bugün burada olanlar için 
değil, sadece taraftarlarımız için değil, Türkiye’nin her şehri için adalet 
istiyoruz. Adalet, bu ülkenin temelidir ve bugün Türkiye’de adalet ke-
sintiye uğramıştır.”

Şu anılmaya değerdir ki, daha önce, 2013’de, Recep Tayyip Erdo-
ğan hükümetine karşı büyük mitingler düzenlenmişti; fakat bu defa yü-
rüyüşçülerin oluşturduğu kalabalık her zamankinden çok daha fazlaydı.

http://www.hindkhabar.com/international/asia/11930-erdogan-was-the-biggest-problem-in-tur-
key-he-did-not-work-in-turkey/
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LA VANGUARDIA
14.Haziran.2017

EFE, İstanbul.

Türkiye muhalefeti, milletvekillerinden birinin 
mahkûm edilmesinin ardından halkı gösteriye 
çağırıyor

Türkiye’nin ana muhalefet partisi sosyal demokrat CHP, casusluk 
suçlamasıyla bir milletvekilinin 25 yıl hapse mahkûm edilmesini pro-
testo etmek amacıyla, insanları sokağa çıkmaya çağırdı

Yarın (...) Ülkemizde adalet olana kadar ülkemize demokrasi ge-
lene kadar yürüyüşe başlamak için güven parkta olacağım (Ankara’nın 
merkezinde bir park) basın yayın organlarının karşısındaki konuşma-
sında Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet halk Partisi genel başkanı şek-
linde ifade etti

Partinin diğer yöneticilerinin Efe’ye yaptıkları açıklamada Kılıç-
daroğlu’nun 425 km uzaklıktaki İstanbul’a kadar sürecek bir yürüyüş 
şeye önderlik edeceği ve diğer bölgelerde de benzer gösteriler düzenle-
yeceklerini belirttiler.

Laik parti siyasi askeri casusluk ve devletin sırlarını inşa etmek 
suçlamalarıyla 25 yıl bize mahkum edilen İstanbul milletvekili Enis 
Berberoğlu’nun cezasını ardından böyle bir tepki verdi.

Geçen Kasım’dan beri Kürt yanlısı halkların demokratik Partisi ne 
mensup ve solcu 12 milletvekili tutuklu halde bulunuyorlar, ilk defa 
CHP’nin bir milletvekili hapse atılıyor.

Kılıçdaroğlu’nun gösteriye çağrısı İslamcı hükümete karşı sokak-
lara dökülmenin Çatışmaların ve çarpışmalara sebep olabileceği korku-
su karşısında sükûnete ve kendisine destek çağrısına dönüştü.

CHP milletvekili İlhan Cihaner telefonla Efe’ye yaptığı açıklama-
da Kendimizi sokaktan uzak tutuyorduk. Ancak şimdi bizim muhalefe-
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timiz de sokaklara çıkmak tarihi bir başlangıç demektir İstanbul’a kadar 
yürüyeceğiz gidebildiğimiz yere kadar yürüyeceklerini belirtti.

Siyaset adamı CHP’nin 134 milletvekilinden 20 tanesinin Mec-
lis’te bulunacağını geriye kalanların ise adalet yürüyüşüne katılacak-
larını belirtti.

http://www.lavanguardia.com/politica/20170614/423399537885/oposicion-turca-llama-a-la-mo-
vilizacion-tras-condena-a-uno-de-sus-diputados.html 

EL PAIS
15 Haziran 2017                        

Türk muhalefeti adalet talebiyle uzun bir yürüyüş 
başlatıyor                        

Sosyal demokrat parti Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin mil-
letvekillerinden bir tanesinin 25 yıl hapse mahkûm edilmesinin ardın-
dan bir protesto yürüyüşüne öncülük ediyor.                        

Türk muhalefetinin lideri 68 yaşındaki sosyal demokrat Kemal Kı-
lıçdaroğlu bu perşembe adalet talep etmek ve tutuklu bulunan sayısız 
siyasetçinin ve gazetecinin özgür bırakılmasını talep etmek üzere ülke-
nin başkenti Ankara’dan İstanbul’a uzun bir yürüyüş (430 km) başlattı.                        

Türkiye’de basın yayın organlarının 167 çalışanı halihazırda par-
maklıklar ardında bulunuyor, bununla birlikte aralarında meclisin üçün-
cü büyük oluşumu olan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP, Kürt 
yanlısı) başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bu-
lunduğu bir düzine milletvekilinin de tutuklulukları devam ediyor.                        

Muhalefetin sabrını taşıran son damla ise Kılıçdaroğlu’nun başka-
nı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili olan Enis Berberoğ-
lu’na karşı bu çarşamba yayınlanan mahkûmiyet kararı oldu. Yasama 
organının yürütme organı tarafından her geçen gün daha fazla kontrol 
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edildiği bir bağlamda Berberoğlu devletin sırlarını açığa çıkarmak, si-
yasi ve askeri casusluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarının yanı 
sıra Suriye’de muhtemelen cihatcı asi gruplara silah gönderilmesiyle 
ilgili bir videoyu basınla sızdırmak suçlamasıyla da siyasi haklarından 
mahrum edilirken, ömür boyu hapse mahkûm edildi ancak mahkeme 
son kararı 25 yıllık hapis cezasına çevirdi. Bahse konu videolar 2015 
yılında Cumhuriyet gazetesi tarafından yayınlanmıştı ve şu anda Al-
manya’da bulunan dönemin yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara 
muhabiri Erdem Gül de aynı davada yargılanıyorlar. Gerek geçmişte 
Hürriyet gazetesinde gazetecilik ve yöneticilik yapan Berberoğlu ge-
rekse davanın diğer müştekileri bu haberi yayınlama haklarını savundu-
lar. Öyle ki Türk hükümeti meclisin izni olmadan yabancı bir ülkedeki 
çatışmaya silahlı yardımda bulunarak kendi kanunlarını ve Suriye’ye 
karşı uygulanan uluslararası silah ambargosu sebebiyle de uluslararası 
yasaları ihlal edildiğini belirttiler.   

https://elpais.com/internacional/2017/06/15/actualidad/1497522521_683488.html

 

EL NUEVO SIGLO 

Türkiye’de adalet isteyen Muhalefetin uzun 
yürüyüşü

15 Haziran 2017

Ana muhalefet partisi tarafından Ankara’dan  400 km uzaklıktaki 
İstanbul’a varmak için sokağa çağrılan  binlerce insan, bir milletve-
kilinin hapsedilmesinden bir gün sonra, adalet istemek için uzun bir 
yürüyüşe başladılar.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Enis Berberoğlu, muhalefet-
teki Cumhuriyet gazetesine gizli bilgi sızdırmak suçlamasıyla Çarşam-
ba günü 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen sene milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ar-
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dından, modern Türkiye’nin babası Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
kurulan CHP’nin ilk kez bir milletvekili tutuklandı.

CHP, bu kararı protesto etmek için hemen harekete geçti. Pek çok 
milletvekili kararın “siyasi” olduğunu söyledi. 

Partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararı protesto etmek 
amacıyla Ankara’dan  tutuklu milletvekilinin bulunduğu cezaevinin 
bulunduğu İstanbul’a 400 kilometreden biraz daha fazla mesafeyi yü-
rümeye karar verdi. Medya bu yürüyüşün 20 gün ile bir ay arasında 
süreceğini söylüyor.

Kılıçdaroğlu, “Bir bedel ödenmek zorundaysa, ödeyecek ilk kişi 
ben olacağım” dedi. “İstanbul’a yürüyeceğim ve Türkiye’de adalet elde 
edilinceye kadar yürümeye devam edeceğiz” diyerek protestoya destek 
çağrısında bulundu.

Ayrıca, adalet savunmak isteyenlere destek çağrısında bulundu. 
Görüntüler beyaz bir gömlek ve siyah pantolon giyerek yürüdüğünü 
gösteriyor.

- ‘Adalet’ -

AFP’ye göre, Ankara merkezden onu takip eden binlerce kişinin 
ellerinde “Adalet” yazılı pankartlar vardı.  

CHP muhalifleri ile meydana gelen bazı çatışmalar büyümeden 
önlendi.

Yürüyüşe katılan protestoculardan Funda Sakalioğlu bu yürüyüşün 
bir uyarı niteliğinde olduğunu ve  Adalet için geldiklerini söyledi. “Dik-
tatörlükle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

Bağımsız bir milletvekili olan Aylin Nazliaka, “Şu anda Türkiye’de 
(...) yargı kararları yukarıdan geliyor” dedi ve ekledi “Buna protesto et-
mek için sokaktayız” 

AFP’ye bağlı bir gazeteci yerel medyaya göre, ülkenin bazı şehir-
lerinde çeşitli gösteriler düzenlendi. İstanbul’da yüzlerce kişi “direne-
rek kazanacağız” sloganı altında bir araya geldiğini belirtti. 
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Enis Berberoğlu, Ocak 2014’te Suriye sınırında Suriye’ye silah ta-
şımasından şüphelenilen Türk gizli servis kamyonlarının (MIT) görün-
tülerinden oluşan bir videoyu Cumhuriyet gazetesine sunmaktan suçlu 
bulundu.

Dava, bir skandala neden olmuş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Cumhuriyet’in baş editörü Can Dündar’a “bunu paha-
lıya ödeyecek” diyerek öfkesini dile getirmişti.

Berberoğlu Çarşamba günü açıklanan mahkeme kararından hemen 
sonra hapse atıldı. Özel Haber Ajansı Doğan ‘a göre, Berberoğlu’nun 
avukatı Perşembe sabahı cezaya itiraz etti.

- Yayımlanmamış ihraçlar-

Türk hükümeti, özellikle geçen 15 Temmuz’daki darbe girişimin-
den bu yana, insan hakları STK’ları tarafından düzenli olarak suçlandı-
ğı eleştirileri susturmak istiyor ve eşi benzeri görülmemiş büyüklükte 
bir ihraç dalgası bunu takip ediyor.

Türk hükümeti başarısız darbenin ardından, ABD’de sürgünde bu-
lunan ve kapsamlı bir hizmet ağı yardımıyla Türk kurumlarına sızmak-
la suçlanan vaiz Fethullah Gülen’e karşı benzeri görülmemiş temizlik 
başlattı.

Gülen, darbe teşebbüsündeki herhangi bir katılımı şiddetle reddetti.

Geçtiğimiz yazdan bu yana 100.000 ‘den fazla kişi işinden oldu ve 
47.000 kişi gözaltına alındı. Yetkili makamlar, bu önlemlerin kurumla-
rını temizlemek için gerekli olduğunu düşünüyor.

Kürt yanlısı partinin (HDP) bir düzine üyesi, Kürt bölücülerle iş-
birliği yapmak ya da desteklemek suçlamalarıyla göz altına alındı. 

Muhalefet, cumhurbaşkanının yetkilerini önemli ölçüde güçlendi-
ren anayasal reformun 16 Nisan’da kabul edilmesinin ardından Erdo-
ğan’ı otoriter olmakla suçluyor.

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2017-larga-marcha-de-la-oposicion-para-pe-
dir-justicia-en-turquia
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EL MUNDO
15 Haziran 2017            

            
Türk muhalefet lideri adalet için Ankara’dan 

İstanbul’a yürüyor                        

Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyah ayakkabıları yolları aşındırmaya 
başladı. Sosyal demokrat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 
muhalefet lideri bu perşembe Ankara’dan Maltepe’de bulunan İstanbul 
İstanbul Cezaevine 450 kilometrelik bir yürüyüşe başladı. Geçen Çar-
şamba devletin sırlarını sızdırmak suçlamasıyla 25 yıla mahkûm edilen 
meclisteki mesai arkadaşlarından Enis Berberoğlu Maltepe’de tutuklu 
bulunuyor. Berberoğlu’nun hapis kararının ana muhalefet partisini taciz 
etmede yeni bir aşama olmasından korkuluyor.                        

69 yaşındaki Kılıçdaroğlu Başkent’te bulunan Güvenpark’ta ailesi, 
düzinelerce CHP sempatizanı ve çok sayıda kolluk gücü eşliğinde yola 
çıktı. Elinde üzerinde adalet yazan beyaz bir pankart vardı. “Ülkemizde 
hiçbir gazetecinin, hiçbir milletvekilinin hapiste olmasını istemiyoruz” 
şeklinde mikrofonlara konuşan tecrübeli siyasetçi “Bir diktatörlük yö-
netimi ile karşı karşıyayız. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak iste-
miyoruz. Artık yeter.” Diyerek konuşmasını sürdürdü. “Ne gerilim ne 
kavga istemiyoruz. Hepimiz barış içinde yaşamak istiyoruz.” Adalet 
yürüyüşünün partiden bağımsız bir hareket olduğunu belirten Kılıç-
daroğlu ayrılmadan önce “Adalet isteyen herkes yürüyüşe katılabilir. 
Adalet! Adalet! Adalet!” diye yineledi.                         

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlıca siyasi rakibi geçen çarşamba 
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun İstanbul mahkemelerinde baş-
langıçta ömür boyu olan cezasının 25 yıla çevrilmesinin ardından yola 
çıkmaya karar verdi.  Berberoğlu o dönemde Can Dündar tarafından 
yönetilen sol eğilimli bir gazete olan Cumhuriyet gazetesine parlamen-
tonun izni olmaksızın yasadışı olarak istihbarat tarafından kullanılan 
kamyonlar aracılığıyla Suriyeli muhaliflere silah teslimatının görsel 
kanıtlarını sağlamakla suçlanıyor.                        



93

Söz konusu fotoğraflar 1 Ocak 2014 tarihinde meydana gelen bir 
olaya aitti. Aynı gün Savcı Türkiye-Suriye sınırında bir takım şüpheli 
kamyonların incelenmesini emretmişti. Hükümet delegasyonu ise araç-
ların gizli servise (MİT) ait olduğunu iddia ederek incelemeyi durdur-
muştu. Cumhuriyetin mühimmatların görüldüğü arama görüntülerini 
yayımlamasının ardından kamyonların Suriyeli mültecilere ilaç taşıdı-
ğının teminatını veren Erdoğan Dündar’a intikam yemini etmişti.                        

O tarihten beri tutuklu bulunan çoğunluğu Cumhuriyet gazetesin-
den 19 gazeteci terör suçlamalarından ceza almakla karşı karşıya.                        

Geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimini başlatmakla 
suçlanan vaiz Fethullah Gülen grubunu bu kamyonların aranmasını 
planlamakla ve gazetecileri de haberi yapmakla söz konusu organizas-
yonla iş birliği içinde olmakla suçlamıştı. Hakkında tutuklama emri 
olan Can Dündar ise 92 günlük mahkumiyetinin ardından 2016 yılının 
Haziran ayında Almanya’ya taşınmıştı.                        

Aynı yargılamanın ayrı bir bölümünde Berberoğlu suçlu buluna-
rak, temyiz arzusu reddedildi. Ana akım Hürriyet gazetesini yönetmiş 
olan siyasetçi cezasını öğrendikten sonra böyle bir kurbaniyeti yaratan-
ların kendilerinden utanmalıları gerektiğini söyledi. Seçildikten sonra 
hüküm giymiş 12. milletvekili oldu. Parmaklıklar ardındaki 11 millet-
vekili Kürt yanlısı HDP’ye mensup ve aralarında eş başkanlar Selahat-
tin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da bulunuyor. CHP milletvekilinin 
mahkûm edilmesinin ardından hükümetin muhalefete karşı saldırıları-
nın başka oluşumlara da yayılmasından korkuluyor.                        

CHP’den meslektaşı Engin Altay Çağlayan Adalet Sarayı önün-
de yaptığı açıklamada “Milletvekilimizin mahkûm edilmesi yargının 
yürütme organının tamamen kontrolü altında olduğunun acı bir gös-
tergesidir” şeklinde konuştu. Ve sözlerine şöyle devam etti: Bu karar 
AKP’den memnun olmayan herkesi korkutmak için yapılmış bir ha-
rekettir. Şimdiyse Kılıçdaroğlu yürüyüşü sayesinde geçtiğimiz Eylül 
ayında Erdoğan’a daha dar bir alanda daha geniş bir kontrol alanı sağ-
layan anayasal reform onayı veren halkın güncel durum hakkında bilin-
cini artırmayı umut ediyor.

http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/15/5942971422601de3348b4683.html
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LOS TIEMPOS

Türk muhalefeti Hükümete karşı bir yürüyüş 
başlattı 

16.Haziran.2017

Ana Türk muhalefet partisinin genel başkanı ve Sosyal Demokrat 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerinden 
birinin 25 yıl hapse mahkum edilmesini protesto etmek amacıyla dün 
Ankara’dan İstanbul’a bir yürüyüş başlattı ve ülkenin içinde bulunduğu 
baskıcı havayı “diktatörlük” olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu, Ankara’nın merkezindeki bir parktan yürümeye baş-
lamadan önce “Bir diktatörlükle karşı karşıyayız, gazetecileri hapse tı-
kıyorlar, barış içinde yaşamak istiyoruz, adaletin olmadığı bir ülkede 
yaşamak istemiyoruz” dedi ve konuşmasına “Adalet isteyenler bu yürü-
yüşe katılmalılar, bu bir partinin yürüyüşü değil, herkes mahkemelerin 
bağımsızlığını savunmalı” şeklinde devam etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) düzenlediği Türkiye başkenti-
nin merkezindeki gösteriye binlerce insan katıldı ve bunlardan bazıları 
muhalefet liderine yürüyüşünde eşlik etti. 

Kılıçdaroğlu’yla beraber yürüyenlerden bazıları, Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdikleri tezahüratlarında “Sus-
ma, sustukça, sıra sana gelecek” şeklinde slogan attı.

Öte yandan, muhalefet partisi İstanbul milletvekili Enis Berberoğ-
lu’nun «siyasi ve askeri casusluk» ve «devlet sırrının ifşa edilmesi» 
suçlamaları nedeniyle dün 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına 
tepki gösterdi.

Sol ve Demokrat Parti Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) 
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bir düzine milletvekili geçen Kasım’dan bu yana tutuklu kaldığı halde, 
bu olayla ilk kez bir CHP milletvekili hapis cezasına çarptırıldı. 

CHP’nin tahminlerine göre, Ankara’yı İstanbul’dan ayıran 425 ki-
lometrelik mesafeyi kapsayacak olan yürüyüş yaklaşık 28 gün sürecek.

Öte yandan, Ankara Valisi güçlü güvenlik önlemlerinin alındığını 
açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun girişimi, Türk İslamcı hükümete karşı çatış-
malara neden olabileceği korkusuyla engel olunan insanları sokaklarda 
seferberliğe çağırma stratejisinin,  muhalefet liderinin önceleri uygula-
dığı sükunet çağrısının da sona erdiğini gösteriyor. 

http://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20170616/opositores-turcos-inician-marcha-cont-
ra-gobierno

LA VANGUARDIA
18.Haziran.2017

Türk muhalefet lideri: “Aynı zamanda 
Türkiye’nin Avrupa ile birleşmesi için yürüyorum”

Doğan Tiliç

Ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu, ülkesinde adalet istemek için Ankara’dan İstanbul’a 
yaptığı yürüyüşün Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlaşmasının lehinde ol-
duğunu söyledi.

69 yaşındaki siyasetçi başkentten yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta 
EFE’ye yaptığı açıklamada “Çağdaş dünyanın değerleriyle ülkenin Av-
rupa ile birleşmesi için de yürüyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerinden birinin hapse girmesi-
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nin ardından ayın 15’inde başladığı ve yüzlerce kişinin eşlik ettiği uzun 
yürüyüşte bir röportaj verdi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan›ı 
ülkeyi Avrupa Birliği›nden ve onun değerlerinden uzaklaştırmakla suç-
ladı. 

Muhalefetteki lider, “Bu ülkede yaşayan 80 milyon insan adalet is-
tiyor ve biz onların sesi oluyoruz ve bu sesin tüm dünyada duyulmasını 
istiyoruz” dedi.

Yetkili, “150’den fazla gazetecinin cezaevinde bulunduğu bir ülke-
de demokrasiden bahsedemezsiniz” dedi.

Ayrıca, giderek daha fazla insanın katıldığı gösteri, “Hapishanede-
ki tüm gazetecileri, yüz gündür ve açlık grevinde olan ölüm eşiğinde 
işlerini geri isteyen iki akademisyenle birlikte işten atılan tüm akade-
misyenleri savunuyor” dedi. 

Genel başkan ısrarla “Adalet için yapılan bu yürüyüş herkes için” 
olduğunu ifade etti.

Yerel basın tarafından “Gandi” olarak adlandırılan ve görünüşe 
göre Hindistan’ın bağımsızlık kahramanının barışçıl mücadelesinden 
esinlenen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının ve Başbakan Binali Yıldı-
rım›ın kendisine yönelttiği sert eleştirileri ise reddetti.

Başbakanın onu dış dünyanın dikkatini çekmekle ve ülkenin ima-
jını kötülemekle suçlamasına cevabı ise “Bu imaja kim zarar veriyor?” 
oldu ve bu kadar çok gazeteci hapsedilmesinin demokratik bir ulusa 
açıklamanın mümkün olamayacağını hatırlattı.

“İnsanlar haber yapmaktan veya hükümeti eleştirmekten tutukla-
namaz.» Gazeteciler görevlerini yaptıkları için gözaltına alınıyor, bunu 
yürüyüş sırasında açıklayacağız, görevimiz bu” dedi.

Erdoğan, ise Kılıçdaroğlu’nu Adalet’i etkilemeye çalışmakla suç-
ladı ve bir tehdit olarak yorumladığı olayda yürüyüşçüleri “Adalet bir 
gün sizi çağırırsa şaşırmayın” diye uyardı.



97

Kılıçdaroğlu için devlet başkanının uyarılarının, “saraydan emirler 
üzerine” (Erdoğan) hareket ederek protestocuları tutuklamak ve kovuş-
turmak için savcılara ve hakimlere açık bir çağrı olduğunu; ancak, pro-
testolarının nedeninin tam da bu olduğunu belirtti.

“Bizleri kovuşturmalarla tehdit etmek istiyorlar, bizi kışkırtmak is-
tiyorlar ... Ülkede adalet olduğunu söyleyemiyorlar, var olmadığını çok 
iyi biliyorlar” dedi.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 milyon takipçiye ulaşmayı umduğu İstan-
bul’a yaptığı yürüyüşü, başka bir ifadeyle, Boğaziçi kentinden başkenti 
ayıran 425 kilometreyi tamamlamakta kararlı.

Herhangi bir antrenman yapmamış olsa da yorgun olmadığını be-
lirten Kılıçdaroğlu, bu yolculuğun kendisinin onun için bir antrenman 
olduğunu ifade etti. 

Gündüzleri kısa süreli, öğle vakti uzun süreli aralar veren yürüyüş-
çüler geceleri çadırlar ve karavanlarla kamp yapıyorlar.

Buna ek olarak, her akşam Sosyal Demokrat lider ayaklarını tuzlu 
suya koyarak, onları ertesi güne hazırlıyor.

Kendisinden çok daha genç olan bazı CHP milletvekilleri parmak-
larının kan toplamasından, ayaklarının şişmesinden ve ciltlerinin gü-
neşten yanmış olmasından dolayı onu güçlükle takip edebiliyorlar. 

Nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerine ulaştıklarında aşırı 
güvenlik önlemleriyle ve onları bekleyen polisle karşılaşıyorlar.

Göstericilerden birinin bugün kalbi durdu, ilkyardım ekipleri tara-
fından yeniden canlandırılan gösterici kritik durumda hastaneye kaldı-
rıldı.

Geçtiğimiz Perşembe günü, CHP Genel Başkanı, güvenlik güçle-
rine ait görüntüleri “Cumhuriyet”e sızdırdığı için 25 yıl hapse mahkum 
edilen milletvekili Enis Berberoğlu’na verilen cezaya tepki olarak, An-
kara’nın bir parkında binlerce kişiye seslendi.

Mayıs 2015’te bu gazetede yayınlanan görüntülerde resmi olarak 
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Suriye’ye insani yardım malzemesi taşıyan kamyonların Türk istihbarat 
servisi eşliğinde silah taşıdığı görülüyordu.

Yürüyüşe başlamadan önce “Bir diktatörlükle karşı karşıyayız ... 
Adaletin bulunmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz, bunun için yü-
rüyüşe başlıyorum” diyen Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü CHP’nin tahmin-
lerine göre toplam 28 gün sürecek. EFE

http://www.lavanguardia.com/politica/20170618/423486746935/lider-opositor-turco-cami-
no-tambien-por-la-unificacion-de-turquia-a-europa.html

Deia.com 
7.7.2017

Türk muhalefeti Erdoğan’ın diktatörlüğüne son 
vermek için sokaklara dönüyor                        

25 gün önce Ankara’nın bir parkında milletvekillerinin birinin mah-
kum edilmesinin ardından başlayan ana muhalefet partisi lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun barışçıl yürüyüşü dün 100 binlerce kişinin katıldığı bir 
mitingle sona erdi. Sosyal demokrat laik ana muhalefet partisi Cumhuri-
yet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Kimse yürüyüşün burada 
bittiğini düşünmesin bu bir ilk adımdır. 9 Temmuz yeni bir başlangıçtır, 
bir yeniden doğuştur” şeklinde ifadeler kullandı.                         

2002’den beri iktidarda olan İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi 
Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın rejimini ifade ederken diktatörlük zamanında yaşıyoruz ifadesini 
kullandı. Geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından 
konulan olağanüstü halin kaldırılmasını, tutuklu gazetecilerin serbest 
bırakılmasını, ifade ve basın özgürlüğünü garanti altına alınmasına ve 
parlamenter sistemin ve laik eğitimin güçlendirilmesini talep etti. Ankara 
tarafından darbe girişimini düzenlemekle suçlanan İslamcı Fetullah Gü-
len cemaatinin mensuplarına karşı yürütülen tasfiyelere karşı çıktı.
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69 yaşındaki muhalefet lideri 15 Haziran’da başladığı 450 kilomet-
relik  güzergahın son 1000 metresini Boğaziçi şehrinin Asya tarafında 
bulunan Maltepe Mahallesi’ndeki bir parktaki toplanma alanına ulaşa-
na kadar tek başına yürüdü.                        

Buluşma, 250.000 metre karelik alanı olan ve büyük mitinglerin 
yapıldığı Maltepe’deki alanı kalabalık doldururken 50 şarkıcı ve sanat-
çının performanslarıyla başladı.                        

Kılıçdaroğlu alana Hak, Hukuk, Adalet sloganıyla girerken insan-
lar artık alana sığmıyordu ve parkın etrafında bulunan 960.000 metre 
karelik yeşil alana doğru yayılmaya başlamışlardı. Sosyal demokrat po-
litikacı “Neden yürüdük? Olmayan adalet için, tutuklu milletvekilleri 
için, adaletsizlik kurbanları için, hapisteki gazeteciler için, ihraç edilen 
hocalar için yürüdük” dedi.                        

Provokasyonlara ve Erdoğan’ın yürüyüşe ve terörist olarak işaret 
ettiği göstericilere yönelk eleştirilerinden kaynaklanan endişelere rağ-
men yürüyüş barışçıl bir şekilde önemli bir gelişme olmadan tamam-
landı. Şu anda İstanbul’da gerçekleşen mitinginde aynı şekilde devam 
etmesi bekleniyor.                        

İstanbul Valisi Vasip Şahin “Gerekli bütün önlemleri aldık 16.000 
polis toplantının güvenliğini sağlamak üzere orada bulunacak” dedi.                        

http://www.deia.com/2017/07/10/mundo/la-oposicion-turca-vuelve-a-las-calles-para-po-
ner-fin-a-la-dictadura-de-erdogan
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Kemal Kılıçdaroğlu: “Demokrasinin çoğunu 
elimizden aldılar”

Ilya U. Topper

Ankara’dan İstanbul’a yaptığı uzun protesto yürüyüşünü sona er-
dirmek üzere olan Türkiye’nin ana muhalefeti Halk Cumhuriyet Parti-
si’nin (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesinin mevcut hükümetinin 
“demokrasinin büyük kısmını” zayıflattığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün son bölümlerinden birinde EFE’ye Yar-
gının hükümetin kontrolü altına girdiğini, demokrasinin büyük oranda 
ellerinden alındığını ve yerine adam kayırma demokrasisi kurulduğunu 
ifade etti.

69 yaşındaki siyasetçi partisinin bir milletvekilinin “casusluk” suç-
lamasıyla hapse mahkum edilmesinin ardından 15 Haziran’da “Adalet 
Yürüyüşü” sloganı altında başlatılan 450 kilometrelik yürüyüşünü ya-
rın İstanbul’da bir meydanda düzenlenecek bir mitingle sona erdirecek. 

Parlamentonun ikinci büyük partisi Sosyal Demokrat, laik CHP, 
yıllardır ilk kez, seçmenlerini sokağa çağırdı ve aldığı yanıt kalabalık-
ları içeriyordu.

Kılıçdaroğlu, «Muhalefet çalışmalarının çoğu genel merkezimiz-
den yürütülüyor, ancak şimdi sokağa çıktık, mücadele ediyoruz ve ge-
niş bir destek bulmaya çalışıyoruz” dedi.

“Ankara’dan İstanbul’a 450 kilometre yürüdük ve yol üzerindeki 
kasabalardan çoğunda halk hükümete oy vermesine rağmen, bu yerler-
de birçok vatandaş bize sempati gösterdi.”



101

Eski devlet memuru ve 1990’lı yıllarda, Türk sosyal güvenlik ku-
rumu başkanı olan Kılıçdaroğlu, 2010 yılında CHP›nin genel başkanı 
oldu. Son derece dürüst olarak tanınan Kılıçdaroğlu, bürokrat olması ve 
yeterince karizmatik olmaması eleştirilmektedir.  

Bu son özelliği ona “Gandi” takma adını kazandıran ve yuvarlak 
gözlüklerine ve 1930 yılında Hindistan’ın bağımsızlık kahramanının 
“Tuz Yürüyüşü”ne atıfta bulunan bu eylemle değişti.  

Yarınki mitingin İstanbul’un Asya yakasındaki Maltepe’de bir 
alanda yapılacağı 15 Temmuz 2016’daki askeri darbenin başarısızlıkla 
sonuçlanmasının birinci yıldönümü için düzenlenen resmi kutlamalar-
dan kısa bir süre önce bildirildi.

Muhalefet lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atıfta 
bulunarak “İki tane 15 Temmuz var: birisi halkın, diğeri Sarayın” dedi.

“15 Temmuz’da halk, Parlamento ile birlikte askeri darbeyi engel-
ledi, ancak saray yararlandı ve 20 Temmuz’da bir başka darbe yaptı. O 
gün, olağanüstü hal ilan edildi.”

Kılıçdaroğlu, “Parlamento hükümete olağanüstü güçler verdi, sivil 
bir darbe verdi ve ana aktörü de Erdoğan’dır” dedi. Konuşmasına “Şim-
di Erdoğan yargıyı kontrol ediyor, mevzuatı kontrol ediyor, üniversite-
leri bastırıyor, milletvekillerini ve gazetecileri hapishaneye gönderiyor, 
her türlü baskıyı yapabilir, hiç kimse korkmadan konuşamaz» şeklinde 
devam etti.

Kılıçdaroğlu, «Avrupa değerleri: demokrasi, adalet bağımsızlığı, 
kadın erkek eşitliği» konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Rivet, “Ülkemizde özgür, bağımsız ve barışçıl bir şekilde yaşamak 
istiyoruz, otoriter bir dünyanın değil rejimin bir parçası olmak istiyo-
ruz” dedi.

Partinin gelecek hafta saldırının yıldönümü için etkinlikler düzen-
leyeceğini de sözlerine ekledi.

“Darbede hayatını yitirenleri elbette anacağız” dedi. Demokrasi-
yi, Parlamentonun iktidarını ve Adalet’i savunuyorlar, ancak 15 Tem-
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muz’dan yararlanan liderlerin sivil amaçlarını gerçekleştirmelerini en-
gellemek için direneceğiz “şeklinde açıklamalarda bulundu.

AKP’nin destekçileri “Yürüyüşümüzü kötülemek istiyor, biz derin 
düşünüyoruz, çünkü insanlara ulaştığımızı düşünüyoruz” diyen Kılıç-
daroğlu sözlerini “Bize bu ülkede adalet var, niye yürüyorsun?” dediler, 
çünkü adaletsizlik olduğunu da biliyorlar, biliyorlar, gördüler” şeklinde 
sürdürdü.

Muhalefet lideri, Avrupa Birliği’nden (AB) alınan desteğin mem-
nuniyetle karşılandığını ve birçok sermayenin Türkiye’de neler oldu-
ğunu gözlemlediğini ve ülkenin topluluk için ilerleme kaydetmesini 
umduğunu hatırlattı.

Bu bağlamda, Avrasya ulusunun AB’ye üye olması halinde “Av-
rupa standartlarını kabul etmek zorunda kalacağını” ve bu nedenle 
“Türkiye’ye verilen sözün giriş için net bir gündem” olması gerektiğini 
hatırlattı. 

Yarınki mitingin ardından geleceğe ilişkin olarak, Kılıçdaroğlu 
«TBMM›de ayakta bekleyen muhalefetin yeterli olmadığına» inanıyor. 
“Şimdi de sesimizi susturmak için önlemler alıyorlar, kuralları değişti-
recekler ve konuşmak için daha az zaman ayıracaklar. Fakat Meclisin 
içinde ve dışında dengeli bir mücadele yapacağız” diye söz verdi.

Erdoğan’ın İslamcı oluşumu halk desteğinin yüzde 40’ından fazla-
sına sahip olsa da, muhalefet lideri mücadeleden vazgeçmiyor.

http://www.lavanguardia.com/politica/20170708/423988716646/kemal-kilicdaroglu-nos-han-qu-
itado-gran-parte-de-la-democracia.html
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Adalet Yürüyüşü Erdoğan’a karşı olan 
memnuniyetsizliği körükledi 

Ankara’dan yürümeye başladıktan bir ay sonra 
İstanbul’a ulaştı                    

Ankara’yla İstanbul’u birbirinden ayıran 450 kilometrelik yolu bir 
ay önce yürümeye başlayan Cumhuriyetçi parti CHP’nin lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu dün The Guardian gazetesinde yayımlanan bir makalede 
demokrasiyi, adaleti ve temel haklarımızı yeniden tesis etmek için yü-
rüyoruz demişti. Adalet Yürüyüşü, casusluktan 25 yıla mahkûm edilen 
ve partinin milletvekillerinden biri olan Enis Berberoğlu’nun tutuklan-
masına karşı basit bir protesto olarak başlamıştı.  Bir ay sonra çok daha 
büyük bir şeye dönüşerek, Erdoğan’ın otoriterliğinin yarattığı rahatsız-
lığı arttıran bir tetikleyiciye dönüştü.

Ülkeden geçtiği süre boyunca binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 
Cuma günü son saatlerde İstanbul’a ulaştı. Geçtiğimiz 20 Temmuz›da 
ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamasını ve bunun yol açtığı Türk top-
lumunu zedeleyen korku ortamını, değişik partilerden laik ve bazı din-
dar vatandaşlar barış içinde yürüyerek protesto ettiler. Yürüyüş, “Hak, 
Hukuk ve Adalet!” sesleriyle 100 binlerce kişinin katıldığı neredeyse 
bir festival havasında geçti.                        

Yürüyüşün sürdüğü üç hafta boyunca katılımcılar çeşitli iklim zor-
luklarıyla ve alkışlarla cevap verdikleri İslamcı AKP taraftarlarının ha-
karetleriyle karşılaştı. Yol boyunca meydana gelen olumsuz olaylardan 
biri, göstericilerin üzerine hayvan dışkısı atmalarıydı.                        

Her ne kadar Ankara’nın politikası, askeri darbe girişiminde ya da 
yakın zamanda yapılan devletin kaynaklarının bütün kontrolünü cum-
hurbaşkanına veren referandumda tam olarak bu olsa da, Hükümetin, 
Kılıçdaroğlu›na yönelttiği eleştirilerin başında, insanları sokağa çıkma-



104

ya tahrik ederek, istikrarsızlık yaratmaya çalışmak geliyor. 

Gösterinin kapanışının yapılacağı mitingin kutlanacağı alan geçen 
Cuma günü hazırlandı; bir kuşatma gibi 2 metre yüksekliğinde polis 
barikatlarıyla etrafı tamamen kapatıldı. İstanbul’un sokaklarında polis 
kontrolünün bir parçası olan su fışkırtma araçları da yerlerini aldı.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2017/07/09/marcha-justicia-consigue-catali-
zar-malestar-erdogan/0003_201707G9P26992.htm

EL PERIODICO
9.07.2017

Adalet Yürüyüşü, İstanbul’da Erdoğan karşıtı 
100 binlerce göstericiyi bir araya getirdi

Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu geçen sene başarısızlıkla sonuç-
lanan darbe girişiminden beri Türk Cumhurbaşkanı tarafından gerçek-
leştirilen ihraçları protesto amacıyla, 430 kilometrelik bir yürüyüşe ön-
derlik ediyor

Ana muhalefet partisi sosyal demokrat ve laik Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da üç hafta önce baş-
lattığı yürüyüşün tamamlanmasının ardından, bu Pazar İstanbul’da dü-
zenlenen büyük gösteriye100 binlerce insan katıldı.

Kılıçdaroğlu geçen yıl 15 Temmuz’da başarısızlıkla sonuçlanan 
darbe girişiminin ardından, ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından gerçekleştirilen ihraçlara dikkat çekmek amacıyla, 25 
gündür iki şehri birbirinden ayıran 430 kilometrelik mesafeyi, Adalet 
Yürüyüşü sloganıyla yürüyordu.

Kılıçdaroğlu İstanbul’un Asya yakasında bulunan Maltepe Mahal-
lesinde deniz kıyısında bir parkta, kendisini dinleyen kalabalığa “Kim-
se yürüyüşün burada bittiğini düşünmesin. Bu ilk adımdır. 9 Temmuz 
yeni bir başlangıçtır, bir yeniden doğuştur” diye seslendi. 
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“Bir diktatörlük dönemi yaşıyoruz” diyerek, 2002’den beri ik-
tidarda olan İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Erdoğan’ı 
eleştirdi. Ana muhalefet lideri konuşmasında Olağanüstü Halin kal-
dırılmasını, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını, basın ve ifade 
özgürlüğünün güvence altına alınmasını, parlamenter rejimin ve laik 
eğitimin güçlendirilmesini talep etti.

Karavanda uyumak

Başarısız darbe girişimi nedeniyle tutuklananlar arasında bulunan 
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu Cumhuriyet gazetesine gizli bilgileri 
sağlamak gerekçesiyle ve casusluk suçlamasıyla 25 yıl hapse mahkûm 
edildi.

Başarısız darbe girişiminden bu yana 50.000’i aşkın insan tutuk-
landı ve aralarında öğretmenlerin, yargıçların ve askerlerin de bulundu-
ğu 150.000 kamu görevlisi işlerinden kovuldu.

Başlangıçta günde ortalama 20 km yürüyen ve bir karavanda uyu-
yan Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne sadece birkaç bin kişi katıldı. İlk beş 
günün ardından İstanbul’a yaklaştıkça, katılımcıların sayısında ciddi 
oranda bir artış oldu. Bu da, Kılıçdaroğlu’nun protestosunun, son yılda 
hükümete karşı yapılan en büyük gösteriye dönüşmesine neden oldu.

Türk basınına göre, 69 yaşındaki Türk muhalefet lideri yürüyüşün 
son bölümünü 250.000 kişi eşliğinde yaparken, son birkaç kilometreyi 
yalnız yürüdü.

http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170709/la-marcha-por-la-justicia-reune-a-cente-
nares-de-miles-de-manifestantes-anti-erdogan-en-estambul-6157609
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Türk muhalefeti, İstanbul’da yoğun katılımın 
olduğu bir miting düzenleyerek, 25 günlük 
yürüyüşe son verdi.

Türk muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 
barışçıl ‘Adalet Yürüyüşü’ ile Gandi’ye öykünüyor 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okuyor.

Türk muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun barışçıl Adalet Yü-
rüyüşü, 25 gün önce milletvekillerinden birinin tutuklanmasının ardın-
dan, Ankara’daki bir parkta başladı ve yüz binlerce kişinin katıldığı 
görkemli bir İstanbul mitingiyle sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve aynı zamanda 
sosyal-demokrat, laik muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu, “Bu ilk adım-
dır. 9 Temmuz yeni bir başlangıç, bir yeniden doğuştur.” dedi. Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 2002 yılından 
beri iktidarda olan siyasal İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
rejimine atıfta bulunarak, “Bir Diktatörlük döneminde yaşıyoruz” ifa-
desini kullandı.

Diğer hususların yanı sıra, bir yıl önce başarısızlıkla sonuçlanan 
askeri darbenin ardından Olağanüstü Halin kaldırılması, tutuklanan ga-
zetecilerin serbest bırakılması, basın ve ifade özgürlüğünün güvence 
altına alınması ve parlamenter sistemin ve laik eğitimin güçlendirilmesi 
talebinde bulundu. Ankara’nın darbe girişimini planlamakla suçladığı 
İslamcı vaiz Fethullah Gülen sempatizanlarına karşı yürütülen tasfiye-
leri eleştirirken, gerçeklerin açıklığa kavuşması temennisinde bulundu.

69 yaşındaki muhalefet lideri bu Pazar öğle saatlerinde, 15 Hazi-



107

ran’da başlayan 450 kilometrelik yolculuğun son birkaç bin metresini 
şehrin Asya yakasında, Maltepe semtinde bulunan bir miting alanına 
varıncaya kadar tek başına yürüdü. Miting alanında sadece mitinge ka-
tılanların yanı sıra yolculuk boyunca ona eşlik eden binlerce insanla da 
bir araya geldi.

Etkinlik yaklaşık 50 şarkıcı ve sanatçının performansıyla başladı; 
kalabalık, büyük mitingler için kullanılan 250.000 metrekarelik İstan-
bul Maltepe’deki miting alanını doldurdu. Kılıçdaroğlu, “Hak, Hu-
kuk, Adalet!” sloganı ile alana vardığında, kalabalık miting alanından 
960.000 metrekarelik yeşil park alanına doğru taşıyordu.

Sosyal demokrat siyasetçi, “Neden yürüdük? Yok olan adalet için. 
Cezaevindeki milletvekilleri, adaletsizlik kurbanları, cezaevindeki 
gazeteciler, görevden alınan öğretmenler için yürüdük” dedi. Provo-
kasyonlara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirilerine ve yürüyüşe 
katılanları “terörist” olarak yaftalamasına ilişkin endişelere rağmen yü-
rüyüş neredeyse hiç olaysız ve sorunsuz geçti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, «Toplantının güvenliği için on altı bin 
polis görev alacak” dedi. Görevli Polis memurlarına ek olarak, CHP 

miting alanında 5.000 sivil güvenlik görevlisi görevlendirdi.

1930’da Gandi’nin yaptığından daha uzun bir yürüyüş

CHP Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu’nun yürüyü-
şünü Mahatma Gandhi’nin 1930 yılında, 61 yaşındayken yaptığı “Tuz 
Yürüyüşü” ile karşılaştırdı. Ağbaba, EFE ile yaptığı telefon görüşme-
sinde “Tabii ki koşullar aynı değil, Gandi’nin geceleri uyumak için ka-
ravanı yoktu ve protestoculara katılan hiçbir belediye yoktu” ifadelerini 
kullandı. “Ancak, bu dünyanın en uzun siyasi yürüyüşü: Gandi yirmi 
dört gün yürüdü, Kılıçdaroğlu yirmi beş, Gandi 387 kilometre yürüdü, 
Kılıçdaroğlu da 400’den fazla” diye ekledi.

Gösterilere pek çok sendika, STK ve partiden destek geldi, muha-
lefet liderinin özel ricası üzerine, ne CHP ne de diğer katılımcılar rozet, 
flama, vb. kullandılar.

Kılıçdaroğlu, kendi partisi ve diğer muhalefet çevreleri tarafından 
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AKP’ye ve Erdoğan’a karşı militanca bir çizgiyi kabul etmemesinden 
dolayı sık sık eleştirilmesine karşın, siyasi gözlemcilere göre bu eylem-
le imajı değişti.

http://www.lavanguardia.com/internacional/20170709/424025858969/oposicion-turquia-marc-
ha-por-la-justicia-mitin-estambul.html

TREINTA Y TRES
09.7.2017

İstanbul’da kalabalık bir gösteriyle Adalet 
Yürüyüşü

Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) liderliğindeki Ada-
let Yürüyüşü, 450 kilometreden fazla yol kat ederek polis örgütünün 
güçlü ablukası altında bugün İstanbul›a geldi ve büyük çaplı bir göste-
riyle doruğa ulaştı.

Baskıcı politikayı ve İslamcı hükümetin tasfiyelerini sona erdir-
mek isteyen kitlesel gösteri yüzbinlerce insanı bir araya getirdi.

“Kimsenin yürüyüşün burada sona ereceğini düşün(dür)mesine 
izin vermeyin, bu ilk adımdır. 9 Temmuz yeni bir başlangıç, bir yeni-
den doğuştur” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşü Türkiye 
topraklarında destekleyerek, geçen yılın ortasında başarısızlıkla sonuç-
lanan darbeyi bastıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bas-
kıcı tavrını eleştirdi.

15 Haziran’da başlayan Adalet Yürüyüşü’nün son durağı olan Bo-
ğaziçi kentinin Asya yakasındaki Maltepe Mahallesindeki bir parkta 
Kılıçdaroğlu kalabalığa “Bir diktatörlükte yaşıyoruz” şeklinde seslendi. 

Resmi veriler, Cuma günü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 
güncellendi. Buna göre, en az 8 bin 864 polis memuru, 7143 askeri 
personel ve 2642 hâkim tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. 8069 kişi 
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ise hala firarda. Hepsi başarısız darbeye katılmakla ya da darbe ile bağ-
lantılı olmakla suçlanıyor.

http://treintaytres.com.ar/?p=38816

LA VANGUARDIA
09/07/2017

Türk Muhalefeti, “Adalet Yürüyüşü”nü 
İstanbul’da düzenlenecek büyük bir miting ile 
sonlandıracak. 

Türk muhalefeti, “Adalet Yürüyüşü”nü bugün üç haftadan fazla bir 
süre önce Ankara’dan başlayarak 450 kilometre yol kat ettikten sonra, 
İstanbul’da büyük bir mitingle sonuçlandıracak.

Protestoya önderlik eden muhalif laik sosyal-demokrat Cumhuri-
yet Halk Partisi, İstanbul’un Asya yakasında Maltepe ilçesinde, sahilde 
bulunan bir parkta 100 binden fazla insanı toplamayı bekliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hak, hukuk, adalet!” 
sloganı altında, saat 15.00’de gerçekleştireceği konuşmasında; Türki-
ye’deki adalet eksikliğini kınayarak, halkın birliğini ve bağımsız yargı-
yı savunma çağrısında bulunacak.

Kılıçdaroğlu, dün, EFE’ye yaptığı açıklamada geçen yıl başarısız-
lıkla sonuçlanan darbenin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve çevresinin geçen sene, hala yürürlükte olan Olağanüstü Hal 
ile ve birçok vatandaşın adalete erişimini engelleyerek “bir sivil darbe 
yaptıklarını” belirtti.

69 yaşındaki Türk muhalefet lideri, bugünkü etkinliğin herhangi 
bir partinin tekelinde olmadığını vurgulayarak, göstericilerden sadece 
cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerini ve Türk 
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bayrakları dalgalandırmalarını istedi. CHP’yi ya da başka hiçbir partiyi 
ya da sivil örgütü temsil eden hiçbir göstergenin kullanılmaması gerek-
liliğini ısrarla vurguladı.

Parlamentonun üçüncü partisi olan Kürt yanlısı sol parti HDP, sa-
yısız sendika ve meslek örgütleri, protestoyu desteklerini dile getirdiler 
ve milliyetçi muhafazakâr MHP seçmenlerinden, parti liderinin hükü-
mete destek vermesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayan bazı kesim-
lerinde de destek vermesi bekleniyor.

Türk basınına göre dün, yürüyüşün son bölümünde 250 bin kişinin 
takip ettiği Kılıçdaroğlu, bugün Maltepe’de bulunan kalabalıkla bir ara-
ya gelmek için, son üç kilometreyi yalnız yürüyecek.

Yürüyüş, CHP’nin bir milletvekiline “casusluk” iddiasıyla hapis 
cezası verilmesinin ardından 15 Haziran’da başlamıştı.

http://www.lavanguardia.com/politica/20170709/424017431196/oposicion-turca-culmina-marc-
ha-por-la-justicia-con-gran-mitin-en-estambul.html

LA IZQUIERDA DIARIO 
11 Temmuz 2017

Salvador Soler

Muhalefet, İstanbul’da Erdoğan’a karşı çok 
sayıda insanı bir araya getiriyor

Ankara’da Erdoğan’a ve Türkiye’nin içinde bulunduğu karışık du-
rum ve muhafazakâr İslamcı AKP hükümetinin politikasına karşı 15 
Haziran’da başlayan “Adalet Yürüyüşü”, bu Pazar günü İstanbul’da 
kutlama havasında bir mitingle tamamlandı.

Sosyal Demokrat Parti (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Türk ordusunun bir bölümünün başlattığı darbe girişiminden neredeyse 
bir yıl sonra, milletvekillerinden birinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
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Erdoğan’ın muhafazakâr İslamcı hükümeti tarafından 25 yıl hapis ceza-
sına çarptırılmasından sonra bir protestoya öncülük etti.

Bu Pazar günü, 15 Haziran’da başlayan “Adalet Yürüyüşü”nün 
markalaşması için İstanbul’da bir miting düzenlendi. “Adalet istemek 
ve hapsedilen birçok siyasetçinin ve gazetecilerin serbest bırakılmasını 
talep etmek için yapılan ve İstanbul-Ankara arasındaki mesafeyi (431 
kilometre) kapsayan uzun yürüyüş 25 gün sürdü.” 

Halihazırda Türkiye’de parmaklıklar ardında 167 gazeteci bulunu-
yor. Ayrıca meclisteki üçüncü oluşum olan Kürt yanlısı Halkın Demok-
rasi Partisi (HDP) başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ 
da dâhil olmak üzere, bir düzineden fazla milletvekili tutuklu bulunu-
yor. 2016’da darbe girişimi sonrasında muhalefete karşı başlatılan kam-
panyada yüzlerce öğretmen ve öğrenci kara listeye alındı.

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki miting, İstanbul’da yüz binlerce in-
sanı bir araya getirdi (düzenleyicilere göre bir milyondan fazla). Türk 
Hükümetinin yasadışı olarak Suriyeli asilere silah gönderdiğini göste-
ren bir videoyu yayınlamak suçundan 25 yıla mahkûm edilen CHP Mil-
letvekili Enis Berberoğlu, bu şehirde cezaevinde bulunuyor. Hürriyet 
gazetesinin gazetecilerinden ve editörlerinden biri olan Berberoğlu ve 
diğer sanıklar, Türk Hükümetinin Meclisin izni olmaksızın uluslara-
rası hukuka göre uluslararası silah ambargosuna tabi olan Suriye’deki 
karışıklığa dâhil olarak kendi yasalarını ihlal ettiğini kanıtlamalarının 
yanı sıra, yayınlama hakkını savundular. Kılıçdaroğlu’na göre, bu karar 
muhalefetin sabrını taşıran “son damla” oldu ve CHP lideri bu sebeple 
yürüyüşüne başladı.

Başlangıçta darbeye karşı Erdoğan’ı desteklemesine karşın, bu-
günkü despotizmini, “Türkiye halkının, karşı karşıya kaldığımız adalet, 
basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi sorunlardan endişe duydu-
ğunu gösterdik” sözleriyle kınadı.

Kılıçdaroğlu, 2010 yılında CHP’nin Genel Başkanı olmasından 
bu yana, Erdoğan’a rakip olamaması nedeniyle eleştirilmişti: Mevcut 
Devlet Başkanı, Kılıçdaroğlu’nu iki referandum, üç genel, bir cum-
hurbaşkanlığı ve bir yerel yönetim seçiminde alt etmişti. Öte yandan   
Avrupa sosyal demokrasisine daha benzer bir oluşum haline gelmesi 
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için, sadece Kemalist ideolojinin askeri, adli ve ekonomik seçkinlerinin 
savunucusu olarak görülmesinin önüne geçerek partisine olan desteği 
arttırdı. Bu özellikler onu Erdoğan’ın İslamileştirme politikası için bir 
iç tehlike haline getiriyor, çünkü Kemalizm, Türk toplumunda çok bü-
yük bir saygınlık taşıyor.

https://www.laizquierdadiario.com/La-oposicion-reune-una-multitud-de-personas-en-Estam-
bul-contra-Erdogan

EL DESCONCIERTO
09.07.2017 

Binlerce gösterici, İstanbul’da muhalefetin 
protestosuna katıldı

Yüzbinlerce gösterici, başarısız darbenin ardından olağanüstü ha-
lin ve tasfiyelerin sona ermesi çağrısında bulunmak amacıyla, bugün 
Türk lider Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki 400 kilometrelik bir de-
mokrasi yürüyüşünü tamamlamak için İstanbul’da bir araya geldi.

Muhalefet, İstanbul’da Maltepe mahallesine gösteriyi desteklemek 
için 1,5 milyondan fazla insanın geldiğini söyledi. CNN Türk yetkili-
lerinin verdiği bilgiye göre, miting alanında yaklaşık 15.000 polis me-
muru görevlendirildi.

Kılıçdaroğlu, kalabalığa “Var olmayan bir Adalet adına yürüyoruz” 
dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef göstererek “Ka-
rarnamelerle haksız yere işten çıkarılan tüm memurlar için yürüyoruz... 
Tek adam rejimine karşı olduğumuz için yürüyoruz” dedi.

Katılımcılar, yürüyüşün ana sloganı olan “Hak, hukuk ve adalet!” 
sözleriyle tepkilerini gösterdi.

Merkez sol bir oluşum olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul’da sona erecek olan “Adalet Yürüyü-
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şü”ne 15 Haziran’da Ankara’da başlamıştı. Yol boyunca destek topla-
yan yürüyüş, binlerce kişinin desteğiyle Cumartesi günü Türkiye’nin 
Kuzeydoğusunda bulunan İstanbul kentine ulaştı. 

Protesto, Erdoğan ve muhafazakâr İslam hükümetine yönelikti. 
CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun devlet sırlarını açığa vurmak 
suçlamasıyla, 25 yıl hapse mahkûm edilmesi yürüyüşü tetiklemişti. 

Geçen hafta DPA’yla yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu, bir yıl önce 
başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağa-
nüstü Halin, ülkede bir “korku iklimi” yarattığını iddia etti.

Türk hükümeti, ABD’de ikamet eden din adamı Fethullah Gülen’i 
darbeyi planlamaktan sorumlu tutuyor. O zamandan beri geçmişte Er-
doğan’la müttefik olan bu din adamının sözde müritlerine karşı acıma-
sız bir tutum sergilendi.

Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı konuşmada, Gülen’le olan sözde bağ-
lantılarıyla görevlerinden edilmiş akademisyenlerin ve görevlilerin gö-
revlerine iade edilmeleri çağrısında bulundu. 

Ayrıca, hapsedilen gazetecilerin serbest bırakılması ve cumhurbaş-
kanlığı yetkilerini genişleten yakın tarihli referandumun “gayrimeşru” 
ilan edilmesi talebinde bulundu.

Olağanüstü hâl ilan edildikten sonra on binlerce kişi tutuklanmış, 
çok sayıda medya organı kapatılmış ve 100.000’den fazla memur göre-
vinden olmuş   ya da açığa alınmıştı.

Nisan ayında Anayasa’da cumhurbaşkanının daha fazla güce sahip 
olmasını sağlayacak bir değişiklik yapılmasına yönelik referandumda, 
Türk halkı az bir oy farkıyla lehte oy kullanmış, muhalefet, hükümeti 
sahtekârlıkla suçlamıştı.

Kılıçdaroğlu, B erberoğlu’nun tutuklanmasının bardağı taşıran 
“son damla” olduğunu belirtti ve durumun her geçen gün daha da da-
yanılmaz olduğ u nu söyleyerek “Toplumun her kesiminin istemlerini 
seslendirmek ve(bunun için) protesto etmek zorundayız” diye ekledi.

Gerek Başbakan  Binali Yıldırım, gerekse Cumhurbaşkanı Erdo-
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ğan, Kılıçdaroğlu ve destekçilerini, terör örgütleriyle işbirliği yapmak-
la suçladı. CHP lideri defalarca provoke edilmeyeceğine dair güvence 
verdi.

http://www.eldesconcierto.cl/2017/07/09/miles-de-manifestantes-se-reunen-en-protesta-oposito-
ra-en-estambul/

LA CAPITAL
10 Temmuz 2017

Türkiye’de Erdoğan’a karşı protesto 

Yüz binlerce protestocu, muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu lider-
liğindeki 400 kilometrelik bir demokrasi yürüyüşünün tamamlanması-
nın ardından, İstanbul’da bir araya gelerek, başarısız darbenin ardın-
dan Olağanüstü Halin sona ermesi ve ihraçların durması için değişim 
isteminde bulundu.

Kalabalık gösteri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın muhafazakâr 
ve giderek otoriterleşen İslamcı hükümetine karşı büyük bir meydan 
okumaydı.

Muhalefet, İstanbul yürüyüşüne 1.5 milyondan fazla insanın gel-
diğini söyledi. Kılıçdaroğlu, kalabalığa “Var olmayan bir adalet adına 
yürüyoruz” dedi. Erdoğan’a atıfta bulunarak “Tüm devlet çalışanları ve 
memurları adil olmayan bir şekilde kararnamelerle görevden alınıyor. 
Yürüyoruz; çünkü tek adam rejimine karşıyız” diye ekledi. Katılımcı-
lar, yürüyüşün ana sloganı olan “Haklar, hukuk ve adalet” sloganlarıyla 
tepkilerini gösterdi. 

Merkez sol Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanı Kılıç-
daroğlu, “Adalet Yürüyüşü»ne 15 Haziran’da Ankara’da başladı. Yü-
rüyüşü tetikleyen neden ise,  CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 
yıl hapse mahkûm edilmesiydi. Kılıçdaroğlu, hapsedilen gazetecilerin 
serbest bırakılması çağrısında bulundu ve Cumhurbaşkanının yetkileri-
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ni genişletmek amacıyla yapılan son referandumu “gayrimeşru” olarak 
nitelendirdi.

https://www.lacapital.com.ar/el-mundo/protesta-turquia-contra-erdogan-n1430758.html

PUBLIMETRO
10 Temmuz 2017

“Adalet için”: Türkiye’de muhalefet, Erdoğan 
rejimine karşı 25 günlük toplu protestoları kutladı

Cumartesi günü, cumhurbaşkanını devirmeye yönelik başarısız 
darbenin birinci yılı doldu. Bu girişim birkaç saat içinde başarısız ol-
muş, ancak toplum ve siyasi hayatta kalıcı sonuçlar doğurmuştu.

Bölgedeki gazetecilere göre, bir milletvekilinin gözaltına alınması-
nı protesto için, Pazar günü düzenlenen kalabalık muhalefet mitinginde 
yüz binlerce insan İstanbul›da bir araya geldi.

Miting, muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da 
buradan Ankara’ya uzanan 450 kilometrelik mesafelik “Adalet Yürü-
yüşü”nün son bölümü oldu.

Etkinlik, Mayıs ve Haziran 2013’te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a karşı gerçekleştirilen kitlesel gösterilerden bu yana, 
İstanbul’da düzenlenen en büyük gösteri oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (sosyal demokrat CHP) Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu, 25 günlük yürüyüşünün ardından halka seslendi: “9 Tem-
muz, yeni bir dönem (...), bir yeniden doğuş.”

68 yaşındaki Kılıçdaroğlu, muhalif Cumhuriyet gazetesine gizli 
bilgi sağlamak suçlamasıyla, 25 yıl hapse mahkûm edilen CHP Mil-
letvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepkisini göstermek için, 
Türk başkentinden İstanbul’a 450 km yürüdü.
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Parti amblemleri olmadan “adaleti” tek slogan olarak kullanan 
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan›a muhalif olan binlerce kişiyi 
etkileyerek, giderek artan bir kalabalığı birleştirme başarısını gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun 14 Haziran’dan beri tutuklu bulun-
duğu Maltepe cezaevinin yakınında, sahilde bulunan bir parktan kala-
balığa “Adalet için yürüdük; ezilenlerin hakları için yürüdük; gözaltına 
alınan milletvekilleri için yürüdük: tutsak gazeteciler için yürüdük; ih-
raç edilen üniversite hocaları için yürüdük” diye seslendi. 

Genellikle yalnızca Erdoğan, mitinglerinde bu boyutta kalabalıkla-
rı toplamayı başarıyordu.

“Tek adam rejimi”

Türkiye’deki muhalefet, özellikle yetkilerini Nisan (2016) ayında 
yapılan referandum sonrasında güçlendirdiği için, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın otoriterliğini arttırdığını iddia ediyor.

Ayrıca darbe girişimi sonrasında yapılan tasfiyeler nedeniyle, 
50.000 kişi tutuklandı ve 100.000’den fazla kişi işinden atıldı   ya da 
açığa alındı.

Kılıçdaroğlu, «Tek kişilik rejime karşı olduğumuz için yürüdük” 
dedi ve ekledi: “Yürüdük;  çünkü yargı yürütmenin tekelinde.”

Kılıçdaroğlu, ABD›de yaşayan ve darbeyle ilişkisini reddeden vaiz 
Fetullah Gülen’in düzenlediği iddia edilen darbe girişimini sert bir şe-
kilde kınadı; ancak Olağanüstü Hal uygulamasını ve kapsamını çok 
eleştirdi.

Son örnek ise, Çarşamba günü Uluslararası Af Örgütü Türkiye di-
rektörünün, diğer insan hakları savunucularıyla birlikte, Gülen cemaati 
ile ilişkili olduğu iddiasıyla tutuklanmasıydı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu bu yürüyüşle teröristleri desteklemekle 
suçladı ve buna karşı adli bir sürecin başlayabileceği konusunda uyardı. 

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/07/10/la-justicia-oposicion-turquia-celebra-25-di-
as-multitudinarias-protestas-repudio-al-regimen-erdogan.html
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ANSA  
15 Haziran 2017

Türkiye:Milletvekili için “Adalet Yürüyüşü”

Muhalefet Ankara’dan İstanbul’daki cezaevine  
kadar 450 km yürüyecek.

Bu sabah binlerce insan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
muhalefette  temel güç olan sosyal demokrat parti CHP milletvekili 
Enis Berberoğlu’nun dün tutuklanıp konulduğu İstanbul’daki  Maltepe 
Cezaevi’ne ulaşacak 450 kilometrelik “Adalet Yürüyüşü” ne başlamak 
üzere Ankara Güven Park’ta toplandı. Milletvekili, Cumhuriyet gaze-
tesinin  bir haberinden sonra geçen yıl kamuoyunun haberdar olduğu 
2014 yılında Türk gizli servisinin tırlarla Suriye’deki savaşçılara silah 
taşımasına ilişkin habere açılan davada “devletin gizli belgelerini açık-
lamak“ nedeniyle ilk suçlamadan 25 yıl cezaya çarptırıldıktan sonra 
tutuklandı.

CHP lideri üzerinde “adalet” yazılı bir pankartla yürüyüşüne start 
verirken “Diktatoryal bir rejimle karşı karşıyayız.Adaletin olmadığı bir 
ülkede yaşamak istemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı” diye konuştu .

Hürriyet’in haberine göre göstericiler İstanbul’a 24 gün sonra ula-
şacak.

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2017/06/15/turchia-marcia-giustizia-per-deputato_
e715a085-d9d9-4587-8fb2-58861c7f23b7.html
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Osservatore Balcani e caucaso
Transeuropa 

 
16 Haziran 2017

Türkiye, CHP adalet yürüyüşünde

Ankara’dan İstanbul’a Yürüyüş: Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu 
eski gazeteci ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması 
üzerine, Türk “dikta rejimine” karşı protestosunu bu şekilde yapmaya 
karar verdi. 

 “Dikta rejimiyle karşı karşıyayız. ‘Artık yeter!’ deme zamanı.” 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlerle Ankara Güvenpark’tan bir 
“Adalet Yürüyüşü”ne başladı. “Elimde sadece üzerinde  ‘adalet’  yazan 
bir pankart olacak” dedi. CHP Genel Başkanı, partilileriyle 28 günde 
İstanbul’a ulaşmayı öngörüyor. Hedef noktası: Maltepe Cezaevi. Bura-
sı CHP milletvekili, geçen Çarşamba, önce ömür boyu hapis cezasına 
çarptırılan, sonrasında cezası 25 yıla çevrilen Enis Berberoğlu’nun tu-
tulduğu yer. Berberoğlu, hapse atılan ilk CHP milletvekilidir. Ayrıca, 
Kürt yanlısı HDP’ye bağlı, aralarında partinin 2 eş başkanının da oldu-
ğu diğer 11 milletvekili birkaç aydır cezaevinde.

Eski gazeteci ve Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Berberoğlu’y-
la birlikte, Türkiye’de tutuklu milletvekili sayısı 12’ye ulaştı. Ve şimdi 
sayının, bizzat CHP’nin sayesinde Mayıs 2016’da onaylanan bir yasa 
sonrasında milletvekili dokunulmazlığından mahrum kalan CHP’nin 
diğer milletvekillerini de içine almasından korkuluyor. 

CNN Türk’ün Çarşamba gecesi konuğu olan Kılıçdaroğlu, deste-
ğe ilişkin eleştirileri yanıtladı: “Bugün oy verecek olsam, oyumu yeni-
den milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasında yana kullanırdım” 
dedi, ilkeler düzeyinde doğru bir karar olduğunu savunarak. Ne var ki 
eleştirmenlere göre, yargının uzun zamandır AKP hükümetinin siyasal 
etkisi altında olduğu politik bağlamda böylesi bir karar, Ankara’nın eli-
ni muhalefet karşısında güçlendirmekten başka bir işe yaramadı.
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Dündar davasıyla ilişkisi

Berberoğlu, Ankara’nın, geçen yıl 15 Temmuz’da gerçekleştirilen 
darbe girişiminin sorumlusu olarak kabul edilen Fethullah Gülen hare-
ketine ya da diğer deyişle FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve 
isteyerek yardım sağlamaktan ve siyasal ve askeri casusluk eyleminde 
bulunmak ve devletin gizli bilgi ve belgelerini açığa çıkarmak suçlama-
sıyla aylardır yargılanıyordu. 

Bu milletvekili –ki her türlü suçlamayı reddediyor- temelinde 
Cumhuriyet gazetesi eski yayın yönetmeni Can Dündar’a, 29 Mayıs 
2015’te gazetede yayınlanan haberde, Ocak 2014’te Türkiye Suriye sı-
nırında bulunan Hatay’daki, Suriye’deki cihatçılara teslim edilecek si-
lah yüklü ve Türk gizli servisine ait tırların görüntülerini temin etmekle 
suçlandı. Cumhuriyet, savcılık dosyalarından alınan birkaç görüntüyle, 
makalede yazıldığı üzere,  haberi savunuyordu.

Türk hükümetince hemen yasaklanan aynı görüntülerde ilaç ku-
tularının altında mühimmat gizliydi. Erdoğan hemen ertesinde, tırların 
MİT’e ait olduğunu kabul etti; ama bunların Suriye’de Beşir El Sedat 
güçlerine karşı savaşan Türkmenlere götürülen insani yardım malzeme-
leriyle dolu olduğunu savundu. Böylece ülkenin imajını bozduklarını 
gerekçe göstererek, Can Dündar’ın ve meslektaşı Erdem Gül’ün, ma-
kalenin altındaki ikinci imza, üstlerine atıldı ve Dündar’ı kastederek, 
“Bırakmam onu!” dedi. 

3 ay tutukluluktan sonra Şubat 2016’da Anayasa Mahkemesi’nin 
aldığı kararın ardından iki gazeteci serbest bırakıldı. Dündar şu anda 
Almanya’da sürgünde yaşıyor, Gül ise dışarıdan yargılanıyor. Tırların 
durdurulmasına yönelik davadaki ilgili bütün kamu görevlileri -savcı-
lar, hâkimler ve jandarmalar- ya Gülen cemaatinden yana olmak suçla-
masıyla yargılanıyorlar ya da kaçak durumdalar.

   Berberoğlu’nun adı ise, Can Dündar’ın yazdığı “Tutuklular” adlı 
kitabında görüntüleri, “solcu bir milletvekilinden” sağladığını yazma-
sıyla ortaya çıktı. Gazeteci ve milletvekili arasında aynı gün yapılan bir 
telefon görüşmesi, adı geçen milletvekilinin Enis Berberoğlu olduğu 
sonucunu doğuracaktı. 
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   Bütün bu olanlar, Türkiye’de siyasetin ve hukukun sınırlarını 
aşırı derecede zorluyor. 15 Temmuz’un (darbe girişimi tarihi) yıldönü-
münde bu gelişmelerin, CHP’yi ve genelde muhalefeti uysallaştırıp, 
AKP’ye yarayacağını düşünen biri varsa,  bana göre yanılıyor demektir 
diye görüş belirtiyor gazeteci Murat Yetkin Hürriyet’teki yazısında.

Taraflı adalet

Yetkin, bu yazısıyla AKP’nin aşırı nüfuzlu iki isminin tahliyesini 
veren mahkeme kararlarına atıfta bulunuyor. İstanbul Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve partinin kurucuları arasında yer alan Bülent Arınç’ın 
damatları Ömer Faruk Kavurmacı ve Ekrem Yeter’i, Gülen cemaatine 
üye olmak suçundan tutuklanmışlardı. AKP’ye yakın duran fikir çevre-
lerince, keyfi olarak nitelenen salıverilmeleri, iki siyasetçinin hatırı için 
yapılmış olduğu yönünde birçok tartışmayı doğurdu. Bütün bunlara, 
aradan geçen neredeyse bir yıla ve aralarında yaklaşık 150 gazetecinin, 
suçlu olduğu iddia edilen 50 bini aşkın kişi ve darbeci askere karşı açı-
lan soruşturma ve davalara karşın, darbe gecesi yaşananlarla ilgili sonu 
gelmeyen soru işaretleri de eklenmeli. 

   Modern Türkiye’nin ” babası” Atatürk tarafından kurulan bir par-
ti olan CHP’nin bir milletvekilinin tutuklanması, özellikle gücün genel-
de cumhurbaşkanının, özelde Erdoğan’ın elinde toplanmasını sağlayan 
başkanlık sistemi referandumunun aşırı iddialı sonucu karşısında, CHP 
liderinin tepkisinin yetersizliğinden dolayı derin hayal kırıklığına uğra-
yan partililer arasında geniş bir tepki dalgalanmasına yol açtı.

   Değişik şehirlerde Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne destek gösteri-
si düzenlendi ve muhalefetteki diğer siyasetçilerden de destek mesaj-
ları geldi. Ancak milliyetçi MHP lideri Bahçeli Erdoğan’ın başkanlık 
sistemine destek verdi ve CHP’nin eylemini “masum değil” şeklinde 
nitelendirerek eleştirdi. Partiden atılan, ama tabanın desteklediği rakibi 
Meral Akşener ise Twitter’da “Eğer ana muhalefet partisi başkanı elin-
de ‘adalet’ yazan bir pankartla yürüyorsa, hepimizin durup düşünmesi 
gerekir. Barış ve adaleti yeniden tesis etmek gerekir” diye yazdı. 

CHP’ye bir destek de Kürt yanlısı HDP’den geldi. Parti sözcüsü 
Osman Baydemir aracılığıyla HDP’nin Berberoğlu’nun tutuklanmasını 
haksız bulduğunu belirterek, HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasında 
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CHP’nin tepkisinin az olduğunun altını çizmekten geri durmadı. “HDP 
Eş Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklandığında aynı şeyi yapmayan-
lara karşı parti üyeleri sessiz kalmayacaktır” açıklamasında bulundu.

   Ve nihayet İslamcı Selamet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 
yazılı bir mesajla bütün bu son yaşananların “Türkiye’nin geleceğiyle 
ilgili haklı endişeleri artırdığını” belirtti.

https://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia/Turchia-CHP-in-marcia-per-la-giustizia-180683

LA STAMPA  
3 Temmuz 2017

Türkiye, yürüyüşler yüzünden ikiye bölündü: 
Ankara’nın Gandi’si Erdoğan’a meydan okuyor

Muhalefet lideri İstanbul’a yürüyüşünde, Cumhurbaşkanı yandaşı 
gruplarla karşı karşıya gelecek. Muhalifler Almanya’da da meydanlara 
iniyor.  Cumhurbaşkanının Merkel’den isteği: Onları durdurun!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü, Ankara’da güneş altında yalnız 
başladı. 3 haftada binlerce insan topladı.

Marta Ottaviani-İstanbul

Yürüyüşün daha da güçleneceği beklentisi, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a diplomasiye ve suçlamalara başvurmaktan başka bir şey bırak-
madı.19 gün önce başlayan Adalet Yürüyüşü, Türk politikacı, birkaç 
yıl önce Hürriyet gazetesinin Gandi diye nitelediği Kemal Kılıçdaroğ-
lu için umulmadık bir başarıya dönüştü ve şimdi karşılık verme sırası 
Devlet Başkanında.

Yaklaşık 3 hafta önce azınlık lideri üzerinde “Adalet” yazan bir pan-
kartla yakıcı bir güneş altında, Ankara’dan İstanbul’a tek başına yürü-
meye başladı. Yürüyüş, Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olduğu CHP’nin 
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milletvekili, ama daha çok Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden 
önce kovulduğu Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliği kimliği 
ağır basan Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine başladı.

Bir çılgının girişimi gibi görünen şey, Türkiye’de ve yurtdışın-
da binlerce kişinin katılmakta olduğu bir protesto yürüyüşüne dönüş-
tü. Öyle ki Erdoğan, geçen ay Alman başkentinde bir kanadın açtığı, 
kendince İslam ilkelerine ters düştüğünü varsaydığı liberal camiyi de 
kapatması gerektiğini sözlerine ekleyerek, Merkel’den Alman toprak-
larında benzer girişimleri durdurmasını istemek zorunda kaldı.

 Öte yandan, Adalet yürüyüşünün finali, eski imam Fethullah Gü-
len’e bağlı silahlı kuvvetlerden bir azınlığın 2002’ den beri ülkeyi yöne-
ten Adalet ve Kalkınma Partisi AKP’yi ve Cumhurbaşkanını devirmeye 
çalıştığı 15 Temmuz Darbesinin yıldönümünden birkaç gün öncesine 
denk geliyor. Darbe başarısızlığa uğramış ve Erdoğan izleyen günlerde, 
şimdilerde de hız kesmeyen başında Fethullah Gülen’in olduğu terörist 
örgütü FETÖ ile işbirliğiyle suçladığı daha çok öğretmenler, üniversite 
öğretim elemanları, bürokratlar, militanlar, Kürt milletvekilleri ve gaze-
tecilerin maruz kaldığı bir temizlik operasyonuna girişmişti. 

Geçen 16 Nisanda İslamcı lider Erdoğan,  yasayla kendisine karşı 
konulmayı neredeyse imkânsız kılan, sınırsız bir gücü kendisine garan-
tileyen bir anayasa referandumunu kıl payı ve hile suçlamaları arasında 
kazanmıştı. Cumhurbaşkanı bu hafta sonunda yürüyüşü düzenleyenleri 
de terörist ağın parçası olmak ve bizzat Gülen’le bağları olmakla suçladı.

Ama Erdoğan’ı bu da tatmin etmedi. Meydan, (Erdoğan’ın) tam 
da boy ölçüşmeyi kabul etmeyeceği tek yer. Bu yüzden, gelecek 11 
Temmuz’da bir hafta sürecek darbeyi önleme kutlamaları başladığında, 
Ay-Yıldızın belli başlı şehirlerinde meydanlara inmeye çağıracak yan-
daşlarını. Ama önce Kılıçdaroğlu’nu durdurmak gerekiyor. Bazı mu-
halif gazeteler, 9 Temmuzda bitmesi öngörülen Adalet Yürüyüşü’nün 
zorla durdurulabileceği duyumlarından söz ediyorlar.

http://www.lastampa.it/2017/07/03/esteri/la-turchia-spaccata-in-due-dalle-marce-il-gandhi-di-an-
kara-sfida-erdogan-blk2RqBoKw7vs0h2Moq5VM/pagina.html
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Radiondad’urto  
4 Temmuz 2017

Türkiye: İstanbul’a doğru Adalet yürüyüşü

CHP: 2016 darbesi kontrollü darbe

   Türkiye’de Adalet Yürüyüşü’nün 20. günü. Ankara’dan yola çı-
kan, Maltepe Cezaevi’ne, İstanbul’a yönelen, başta sosyal demokrat 
Kemalist parti CHP, Türk toplumunun sayısız gruplarınca düzenlenen 
450 kilometrelik yürüyüşün bitmesine sayılı günler kaldı. Yürüyüşe 
katılan on binlerce kişi, artık bir yılını dolduran 16 Temmuz 2016 dar-
be girişimini gerekçe göstererek muhaliflerin suçlanmasına ve gittikçe 
daha çok belirginleşen Erdoğan’ın diktatörlüğe doğru kayışına karşı.

Geçtiğimiz günlerde, Erdoğan tarafından hapse atılan 15’e yakın 
milletvekili bulunan Türk ve Kürt solunun partisi HDP’ nin bir temsil-
cisinin de katıldığı bir yürüyüş bu. 

HİLE: Bu arada CHP, % 51,4 evet oyuyla zar zor kazanılan geçen 
yıl 16 Nisan’da yapılan başkanlık sistemiyle ilgili anayasa referandu-
munun geçersiz sayılmasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine,  
bugün, 4 Temmuz Salı günü başvurusunu yapıyor. Haberi Kılıçdaroğlu, 
cihatçılara teslim edilmek üzere ve Ankara gizli servisinin araçlarıyla 
Türkiye-Suriye sınırını geçen tırlarla ilgili Cumhuriyet gazetesine ile-
tilen sızdırma haberin sorumlularından biri olarak kabul edilen CHP’li 
milletvekilinin tutuklanması sonrası Ankara’dan İstanbul’a doğru yola 
çıkan adalet yürüyüşünün tam 20. günü başladığında, başvuru dilek-
çesini imzalayarak duyurdu. Başvuru, Strasburg Mahkemesi’ne, hepsi 
de bloke edilen, başarısızlığa uğrayan iç hukuk yollarının tükenmesi 
sonrası ulaşıyor.

   Protesto edilen olaylar arasında Ankara Yüksek Seçim Kuru-
lu’nun açılan sandıklar sonrası aldığı bir kararla özellikle mühürsüz oy 
pusulalarının geçerli sayılması kararı da var.
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Kontrollü Darbe

 Her şey, Erdoğan tarafından, AKP sultanının eski müttefiki şim-
diki düşmanı imam, Amerika’ya sığınmış Fethullah Gülen’in askeri ve 
sivil destekçilerine atfedilen 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl-
dönümünden kısa bir süre önce başladı.  Bir başka anlatımla, o girişim, 
onun “nimetlerinden yararlanan”  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ca ve An-
kara hükümetince “öngörülmüş ve engellenmemiş.” O darbe girişimi 
gerçekte “kontrol” edilmişti.

Bu görüşü savunan bizzat ana muhalefet partisi Kemalist CHP ta-
rafından hazırlanan darbe raporu. Rapora göre, Türk gizli servisi (MIT), 
bu kurumun müsteşarı Hakan Fidan’ı kaçırma emri aldığını sonradan 
ihbar edecek olan bir askeri helikopter pilotu aracılığıyla direkt haber-
dar olmuştur. MİT 2015’in sonundan itibaren şekillenmeye başlayacak 
olan darbe planından uzun zamandır haberdardı. Ayrıca, bazı gazete 
araştırma haberlerinde silahlı kuvvetlerdeki anormal hareketliliğe, (dar-
be) girişiminden önceki haftalarda işaret edildiğinin altı çiziliyor.

Darbe girişimi, buna rağmen, tam darbenin arifesinde ordunun 
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Fidan arasındaki 6 saatlik gö-
rüşmeye rağmen durdurulamadı. Ayrıca, Olağanüstü Hal kararlarının, 
Erdoğan’ın tek adam rejimini ayakta tutmak amacını taşıdığı suçlaması 
da yer alıyor raporda.

http://www.radiondadurto.org/2017/07/04/turchia-la-marcia-per-la-giustizia-verso-istan-
bul-chp-il-golpe-2016-fu-controllato/
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Ansa  
9 Temmuz 2017

‘Adaletsiz Türkiye’

Erdoğan karşıtı yürüyüşte kortej İstanbul’a 
yaklaşıyor, IŞİD tehdidi alarmı

Cristoforo Spinella

KÖRFEZ (KOCAELİ-TÜRKİYE) - 350 km boyunca kavurucu gü-
neş ve sağanak yağmurlar, yıpranmış tabanları ve uyku tulumları içinde 
uykusuz geceler var arkalarında. Başkent Ankara’nın merkezinden yola 
çıkan binlerce Türk kendilerini Pazar günü İstanbul Maltepe meyda-
nına götürecek olan ‘Adalet Yürüyüşü’ne devam ediyor. O mahallede, 
Boğaz’daki metropolün Asya yakasında, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a muhalefet eden laik CHP’nin tutuklanan ilk milletvekili, 
Enis Berberoglu’nun 14 Haziran akşamından beri tutulduğu hapishane 
bulunmaktadır. 

Kemal Kılıçdaroğlu simgesel yürüyüşe -tamamı 430km- bir saba-
hın sonrasında başladı. Adım adım kalabalıklaştı. İlkbahardaki buna-
lımlı ve boğucu başkanlık referandumundan çıkan Erdoğan’a karşı son 
yılların en büyük gösterisinde, başarısız darbe girişiminin yıldönümü 
arifesinde buluşuncaya kadar hep arttı sayı. Başlarda neredeyse moral-
ler çöküktü. Oysa şimdi birbirlerini tebrik ediyor yürüyüşçüler, “Pazar 
günü 1 milyon olacağız!” diyerek, İzmit Körfezi’ne bakan sanayi böl-
gesinde, Körfez’deki bir benzincinin gölgelik alanında, bir nohut pi-
lav tezgâhının önünde gülümseyerek dinlenirken. Hedefe ulaşmak için 
daha 60 km var ve engeller hiç de az değil. Sıcak bir yana -son yılların 
en yüksek değerleri kaydedildi geçen hafta sonu- saldırı ve provokas-
yon tedirginliği var sürekli. Her an, D 100 karayolu boyunca yolu on-
larla kesişen araçlar, hakaret etmek için yavaşlıyorlar. Birkaç gün önce, 



128

yürüyüşçülerin uyuduğu kamp alanının yakınına bir kamyon hayvan 
dışkısı boşalttı

 Buna karşın, Kılıçdaroğlu yandaşlarını gülümseyerek karşılık ver-
meye çağırıyor. Daha yalın bir dille, onları provokasyonlara gelmeme-
ye davet eden 12 maddelik bir yazı dağıttı. Bu arada güvenlik sorununu 
da göz ardı etmemek gerekiyor. Polis bugün kortejin birkaç kilometre 
uzağında eylemi sabote etmeyi planlayan altı IŞİD militanını tutukladı.

“Bu yürüyüşte partiler yok, sadece adalet var, eğer isterse Cum-
hurbaşkanı da (Erdoğan)  katılabilir. Sadece herkesin aynı şekilde mu-
amele görmesini istiyoruz” diyor, neredeyse tek ses bugün korteje katı-
lan ve İstanbul’a kadar devam etmeye söz veren kırklarındaki belediye 
memurları Elif ve Hülya.  Binlerce beyaz t-shirt ve şapkanın üzerinde 
kararlı bir şekilde yerini almış o sözcük, adalet.  Beyaz bıyıklarının al-
tından, “Gelecek için, çocuklarım ve torunlarım için;  çünkü ekonomi 
kötüye gidiyor, hepimiz borç içindeyiz ve adalet olmadan her şey daha 
da kötüleşecek” diye açıklıyor yürüyüşe katılış nedenini emekli Ahmet. 

Birçoğu, 4 ay önce işlerinden atılan, terörizm suçlamasıyla şu anda 
hapiste bulunan halen açlık grevinde olan ve artık tasfiyelere karşı pro-
testonun simgesine dönüşen iki öğretmeni, Nuriye ve Semih’i anım-
sıyor. Onları, boynuna astığı bir tabelayla ortalarda dolaşan yaşlı bir 
adam da anıyor: “Bir gün bu adalete senin de ihtiyacın olacak.”

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2017/07/06/alla-marcia-anti-erdogan-la-turc-
hia-senza-giustizia_1f61f58b-57ec-43bb-85e0-491942cd5f66.html
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La Repubblica 
9 Temmuz 2017

Türkiye, “adalet” ve Erdoğan’a karşı yüzbinler 
İstanbul’da meydanda

Ankara’dan 15 Haziran’da başlayan yürüyüş, 2013’ten beri mu-
halefet tarafından düzenlenen en büyük gösteriyle sona eriyor. CHP 
lideri: “Bugün yeniden doğuş günüdür. Korku duvarlarını yıkacağız!”

ISTANBUL - Yüz binlerce insan, yürüyüşü düzenleyenlere göre 
bir milyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ana muhale-
fet gücünü oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi CHP’nin girişimiyle, 15 
Haziran’da Ankara’dan hareket eden “Adalet Yürüyüşü”nü sona erdi-
ren gösteri için İstanbul’da meydana indi.

  “Adalet Yürüyüşü”, muhalif Cumhuriyet gazetesine belge sağ-
ladığı gerekçesiyle, 25 yıl hapis cezasına çarptırılan parti milletvekili 
Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzen-
lendi. 450 kilometre boyunca kat edilen yoldaki göstericilerin başında, 
Maltepe semtindeki gösteride, kalabalığı savaşımı sürdürmeye azmet-
tiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu var: “Kimse bu yürüyüşün son ol-
duğunu düşünmesin!  9 Temmuz yeni bir doğuştur. Mazlumların hakkı 
için, hapisteki milletvekilleri, işinden atılan öğretmenler, tutuklu gaze-
teciler için, yargının siyasetin tekelinde olduğunu açığa çıkarmak için 
yürüdük. Yürüdük; çünkü tek adam rejimine karşıyız. Korku duvarla-
rını yıkacağız.”

Alışılageldiği gibi, CHP lideri, Erdoğan’ın adını hiç telaffuz etme-
di. Ankara Hükümetine iletilen, 10 gün sonra bitecek olan ve hükümetin 
dördüncü kez uzatmayı düşündüğü OHAL uygulamasının, darbeci oldu-
ğu iddia edilen Gülen’le mücadeleyi hız kesmeden sürdürerek sonlandı-
rılması başta olmak üzere, 10 istem var: Basın özgürlüğünün korunması, 
eşitlik ve devletin laikliği de muhalefetin talepler arasında. Kalabalığın  
“Hak, hukuk, adalet!” diye haykırarak eşlik ettiği hedefler bunlar.
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2013’ten bu yana Erdoğan’a karşı muhalefet tarafından düzenlenen 
en büyük gösteri, parti simgesi olmaksızın, her aşamada sürekli daha 
fazla halkın haykırdığı sadece “adalet” sözcüğü eşliğinde Türkiye’yi 
kat eden yürüyüşün sonunda, Berberoğlu’nun tutulduğu cezaevinden 
uzak olmayan büyük bir meydanda gerçekleştirildi. Tam da Kılıçda-
roğlu’nun istediği gibi, meydanı, yalnızca  “adalet “ isteyen pankartlar, 
modern ve laik Cumhuriyet’in kurucu babası Atatürk posterleri ve Türk 
bayraklarıyla doldurdu göstericiler.

Hükümet, geçen Perşembe küçümseyici bir tavırla “sıkıcı olmaya” 
başladılar diyen Başbakan Binali Yıldırım aracılığıyla, yürüyüşün ba-
şarısını en aza indirmeye çalıştı. Bitim gösterisi, hükümet yanlısı med-
ya tarafından görmezden gelindi. Erdoğan, kendi cephesinden,  Kılıç-
daroğlu’nu  “teröristler” ile saf tutmakla suçladı ve başının savcılıkla 
derde girebileceği uyarısında bulundu. Ama yetkililer ne yürüyüşü, ne 
de yaklaşık 15.000 polis ve zıhlı araçlarla aralara girdiği Maltepe Mey-
danı’ndaki büyük gösteriyi yasakladı. Muhalefet uzun zamandır Devlet 
Başkanı’nın gücüne güç katan geçen Nisan yapılan ve kıl payı kazanı-
lan  (% 48.7 ye karşı % 51.3’le ) başkanlık referandumundan sonrası 
ve bir yıl önceki başarısız darbe girişimi sonrasına vurgu yaparak, Er-
doğan’ın otoriterliğe kaymasını eleştiriyor. Bu 12 ayda yaşanan baskı-
ların sonuçları etkileyici: Yaklaşık 50 bin kişi tutuklandı ve 100 binden 
fazlası ya işinden atıldı ya da açığa alındı. Bütün dünya basınına haber 
olan polisin son hamlesi, geçen Çarşamba günü aralarında Uluslararası 
Af Örgütü Türkiye başkanının da yer aldığı 8 insan hakları savunucusu 
tutuklandığında geldi.

Ve şimdi de muhalefet Erdoğan’ın meydan tekeline, meydan oku-
ma hamlesini yaptı.  Kitle gösterileri, olağanüstü hal ve terörizm alar-
mı nedeniyle yasaklanan gösteriler arasındayken, son yıllarda sadece 
Cumhurbaşkanı’nın yandaşları için ayrıcalık oldu. Muhalefetin son 
biricik büyük gösterisi, geçen Temmuz Taksim Meydanı’ndaki darbe 
sonrası ulusal birlik ruhunu kutsaması koşuluyla, neredeyse Erdoğan’a 
verilen ödünle olmuştu. Oysa bugün meydan, başka bir Türkiye’nin eli-
ne geçti. Erdoğan’ın,  başarısız darbe girişimi yıldönümü nedeniyle, 
önümüzdeki günlerde hazırlayacağı yeni devasa kalabalıkları toplama-
ya hazır olduğu zamana bir meydan okuma.

http://www.repubblica.it/esteri/2017/07/09/news/turchia_istanbul_manifestazione_anti_erdo-

gan-170390670/
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Darbeden bir yıl sonra

Erdoğan’a meydan okuyan görkemli meydan: “Bugün yeniden do-
ğuşumuz başlıyor!” 

Darbeden bir yıl sonra CHP lideri tarafından İstanbul’da Cumhur-
başkanı karşıtı gösteri düzenlendi

Monica Ricci Sargentini

“Bu, yürüyüşümüzün sonu değil, yeni akışın ilk adımıdır. 9 Tem-
muz yeniden doğuşumuzun tarihidir.”  Ana muhalefet partisi CHP’nin 
lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan megapole kavurucu güneş al-
tında kat ettiği 430 kilometrenin, Adalet Yürüyüşü’nün sonunda, yor-
gun, 25 gündür yürümekten yara bere içinde kalmış ayağıyla, ama İs-
tanbul’da Maltepe Meydanı’nı dolduran muhteşem kalabalık nedeniyle 
coşkulu bir şekilde bir buçuk milyon insana böyle seslendi:   “Olmayan 
adalet için, mazlumların hakkı için, hapisteki milletvekilleri, tutuklu 
gazeteciler, üniversiteden atılan hocalar için yürüdük.” 

Göstericilerin talebi ise, geçen yılki başarısız darbe girişimine tep-
ki olarak 20 Temmuz’da sahneye konan “sivil darbe” ile son verilmesi. 
O zamandan bugüne 50 binden fazla insan tutuklandı ve 150 bin kişi 
işini yitirdi. Liderin hedefi ise oldukça iddialı: 2019 başkanlık seçimle-
rini kazanmak. Ancak bu meydanı dolduran kalabalık “öteki Türkiye”yi 
birleştirmeye yetecek mi?  Washington Post “Sivil topluma yönelik bu 
saldırının sona erdirilmesi için güçlü bir ileti vermek” için, dün İstan-
bul’a giden Amerikan Dışişleri Bakanını konuk ediyordu. Tillerson, 
şimdilik, 15 Temmuz’da “demokrasiyi savunmak için darbecilere karşı 
meydanlara inen” vatandaşları övmekle yetindi

http://www.corriere.it/video-articoli/2017/07/09/migliaia-marcia-istanbul-contro-erdogan/
c4987ec2-64c3-11e7-9438-1307a151df49.shtml
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Bir milyondan fazla insan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a karşı İstanbul’da meydanda

 Ankara’dan başlayan 425 kilometrelik yürüyüş, Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun başkanı olduğu muhalefet partisi CHP tarafından 
düzenlenen büyük bir gösteriyle sona eriyor

“2016 darbe girişiminin arifesinde Türkiye son yıllarda RTE ‘ye 
karşı en büyük kitle gösterisine sahne oluyor.” Adalet Yürüyüşü”, ba-
zılarına göre 1 milyondan daha fazla, yüz binlerce insan muhalefetin 
belli başlı güçlerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi CHP’nin lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısını yanıtlamak üzere, İstanbul’un Asya 
yakasındaki Maltepe’ye aktı.

    İlkbaharda Erdoğan tarafından projelendirilen anayasanın yürür-
lüğe girmesinin ardından, Strasburg’da Avrupa Parlamentosu, tam da 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı görüşmelerinin askıya alınma-
sını oylarken, bütün ülkede 25 gün süren bir yürüyüş İstanbul’da sona 
eriyor. Katılımcıların temelde 2 isteği var: Son haftalarda tutuklanan 
CHP yanlılarının serbest bırakılması ve de özellikle bir yıldır tam anla-
mıyla Türkiye’yi ezen Olağanüstü Halin sona ermesi.

“Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır, kimse bir son olduğunu dü-
şünmesin. Herkes şunu çok iyi bilsin, yeni bir doğuş, yeni bir tarih 
başlangıcıdır!” diye haykırdı Kılıçdaroğlu kalabalığı coşturmaya çalı-
şarak. Binlerce insan kükremeyle karşılık verdi. 2013 Mayıs ile Hazi-
ran arasındaki Taksim Meydanı’ndakinden beri buna benzer bir sahne 
görülmemişti. O zamanlar olduğu gibi kitleleri galeyana getiren olay 
Erdoğan Türkiye’si için pek de önem taşımayan birşey: Bugün de Halk 
Partili bir milletvekilinin tutuklanması  (geçen 12 ay boyunca ki tek tu-
tuklama değil). Tıpkı 4 yıl önceki İstanbul’un ender yeşil bölgelerinden 
birisinin Gezi Parkı’nın betona dönüştürülmesi kararı gibi.                                                           
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Toplanma alanı da bir meydan okuma. Maltepe’ye devasa kalaba-
lıkları seferber eden Erdoğan’dı genellikle. Oysa bugün, Türk Cumhur-
başkanı, Kılıçdaroğlu’nu 15 Temmuz 2016 Gülenci darbenin ve terö-
rizmin güçleriyle işbirliği yapmakla suçlamak zorunda kalıyor. İddialı 
sözler bunlar; ama bir işe yaramıyor: 15.000 polis görevlisi yerleştirildi 
meydana; ama müdahale etmiyorlar. Arkalarındaki bütün muhalefetle 
halk partililer bugünkü gösteriyle, Gandi’nin “Tuz Yürüyüşü” ile karşı-
laştırılacak kadar ellerini güçlendirmiş durumdalar.

Düşünce ve uygulamada Kılıçdaroğlu’nun bu modelden esinlendiği 
açıktır.  Bir karavanda uyuyarak ve mütevazı bir öğünle karnını doyu-
rarak, bir çift koyu pantolonu ve beyaz bir gömleği göğsünü gere gere 
giyerek, İstanbul’dan Ankara’ya kadar yürüyerek, yandaşlarına rehberlik 
etti. “Bir efsane yazdık! Bir efsane yazdınız siz” diye seslendi sonunda 
kalabalığa. Ve bugün Türk muhalefetinin daha güçlü bir sesi var artık.

http://www.lastampa.it/2017/07/09/esteri/in-migliaia-alla-marcia-per-la-giustizia-a-istanbul-cont-
ro-il-presidente-erdogan-9VlbLRvGfXLsJKImQrsV8L/pagina.html

L’ESPRESSO 

10 Temmuz 2017

Sivil İtaatsizlik: Türkiye, Erdoğan’a Böyle 
Başkaldırıyor

 İstanbul’a ulaşan Adalet Yürüyüşü’nden, şiddet içermeyen ve 
“Hak, hukuk, adalet!” sloganıyla rejime karşı koyan, geniş katılımlı bir 
hareket doğuyor. Aralarında laikler ve dinciler, komünistler ve muhafa-
zakârlar, üniversite öğrencileri ve işten atılan birçok öğretmen var. Ama 
hükümet için onlar sadece terörist ve darbe işbirlikçisi.

  “Bu bir terörist yürüyüşü! Muhalefet lideriyle yan yana yürüyen 
ayrılıkçı Kürt oluşumu PKK’nın üyeleri var. İstanbul’a ulaşmadan önce 
terör örgütü Fethullah Gülen işbirlikçilerini gördük onlarla birlikte yü-
rüyen. Kılıçdaroğlu ne yaptığının farkında değil. Adalet mahkemelerde 
aranır, parlamentoda aranır, sokakta değil!”
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Türk muhalefet liderinin önderliğindeki şiddet içermeyen göste-
ri, “Atatürk Orman Çiftliği”nin tam ortasında inşa edilen megagalaktik 
sarayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir danışmanının odasında, öze-
leştiri ruhu olarak algılanmadı. Sonuna kadar gidemeyeceği ile ilgili ba-
his sonrası, 450 kilometrelik bir yürüyüşün sonunda Kılıçdaroğlu’nun 
topladığı devasa kalabalığı büyük ekranlı plazmalarda izlemek, rahat 
bir öğleden sonrasının arzulanan bir program değil elbette.

“Adalet” sözcüğü basılı şapkalar ve pankartlarla Ankara Güven 
Park’tan yola çıkmışlardı. Amaç:  İstanbul’a kadar yüzlerce kilometre 
yürümek, Orta Anadolu’nun boğucu sıcağına meydan okumak, hükü-
mete karşı barışçıl bir protestoyu sahneye koyarak yolları doldurmak.

Mahatma’nın Hindistan’daki sömürgeci İngiliz yöneticileri zora 
sokan yürüyüşünü anarak, “30’lu yıllardaki Gandi’nin Tuz Yürüyü-
şü’nü yinelemek istiyoruz” diye konuşuyordu Cumhuriyet Halk Partili 
yürüyüşçü Nazım Arda Çağdaş. İşte bundan sonradır ki, lider Kemal 
Kılıçdaroğlu  “Gandhi Kemal” oldu kalabalıkların dilinde: Geçen hafta 
İstanbul’a varışta, barışçıl gösterinin izleyicilerinin sayısı en az on bin-
lerle ölçülüyordu. “Her Firavunun Musa’sı vardır, bugün yeni başlangı-
cı kutluyoruz!” diyerek sesleniyordu parti yoldaşı Enis Berberoğlu’nun 
kapatıldığı cezaevinin yakınlarında Kılıçdaroğlu: “Nazi yönetimindeki 
gibi, yargıçlar baştakinin arzusunu yorumlayarak hüküm veriyorlar.” 
Kalabalık, bütün yürüyüş boyunca protestoya eşlik eden “Hak, hukuk, 
adalet!” haykırışlarıyla kesiyordu sözlerini.

   Yürüyüşün başlarında başkent Ankara’da Veysel Kilis adındaki 
dine uygun giyinmiş ve uzun sakallı 65 yaşındaki adam şunları söylü-
yordu L’Espresso muhabirine: “Başından itibaren gösteriye katılmak 
için, İstanbul’dan yola çıkıp, bütün gece yolculuk ettim. Ramazana tar-
tışmasız saygılıyım, oruç tutuyorum; ama sonuna kadar yürüyeceğim. 
Çünkü başarısız darbe girişimi sonrası bu ülkede adalet (adaletsizlik?) 
katlanılamaz hale geldi.”

Veysel’in oğlu 20 yaşındaki Selahattin Kilis geçen 15 Temmuz ba-
şarısız darbe girişimini izleyen günlerin hemen ertesinde hapse atılmış. 
Hemen yanı başında yürüyen örtülü kadın Ayten’in oğluna olduğu gibi, 
itiraf ediyor:  “Bir zamanlar hepimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destek-
liyorduk.” Darbe girişiminde, henüz hâkimlerce aydınlığa kavuşturul-
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mayan bir şekilde yer almakla suçlanıyor çocukları. Başka bir deyişle, 
“Gülenci” olmakla, hükümetin  “15 Temmuz 2016 Komplosu”ndan 
sorumlu tuttuğu vaiz Fethullah Gülen’in yönettiği İslamcı tarikatta yer 
almalarından dolayı. Bu da yetmiyor ve hükümet yanlısı basın, aileleri-
ni de “terörist” olarak damgalıyor.

 “Ama Selahattin’in ilgisi yok bunlarla, Gülenci değil” diye pro-
testo ediyor Veysel Kilis.  L’Espresso İstanbul’a yürüyüşün sonlarına 
doğru, oğlunun hapisten yazdığı bir mektubunun tıpkıbasımına ve bir 
bayrağa sarınmış olarak buldu onu. Şunlar yazılı mektupta : ”Sevgili 
babacığım, lisede başarılı bir öğrenciydim; ama sonra beni askeri okula 
gitmeye zorladın. Darbe gecesi, planlanmamış bir eğitimin söz konusu 
olduğu söylenerek, Boğaziçi Köprüsü’ne götürüldük. Polisler oradan 
beni hemen mahkemeye götürdüler ve ardından hapse attılar. Bu kimin 
suçu, senin mi yoksa benim mi?”

   Geçen yıl Temmuz 2016 başarısız darbeden itibaren 50 bin 
kişi tutuklandı ve 110 bin kişi kanun hükmünde kararnameyle işin-
den ihraç edildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hükümete gerçek ve şüphe-
li  “Cumhuriyet düşmanları”nı bastırmaya izin veren Olağanüstü Halin 
ilan edildiği günü, “20 Temmuz devlet darbesi” olarak adlandırmasının 
nedeni de bu.

   Darbe sonrası cadı avı tastamam, laik askerlerin eski gücünü yok 
etmek için, Erdoğan’la işbirliği yapan, ama sonra onun hükümetiyle 
şiddetle çatışan İslamcı vaiz Fethullah Gülen takipçilerine yoğunlaştı.

  Bu (Gülenci) yapılanma, 70’li yıllardan beri politikada direkt 
köşe başlarını tutarak, güç harcamadan devlet bürokrasisine sızmalarla 
güç topluyordu. Ve sonrasında 2013’ e kadar iyi işleyen roller,  Gülen’e 
bağlı bazı savcıların, AKP yönetiminin adamlarına karşı yolsuzluk suç-
lamasıyla soruşturma açtığında değişti. O zamandan beri Gülen’e atıfta 
bulunan örgüt ve kültür sarmalı, “Fetö” ya da “Fethullah Terör Örgütü” 
oldu. Darbe, cemaatin ordusunu temizleyecek “büyük ölçekli tasfiye-
nin” şafağında, 16 Temmuz’un ilk saatlerinden itibaren bu yapılanmayı 
suçlama üzerine bir simgeye dönüştü. 

Nitekim geçen yıl boyunca harekete karşı, emareler çıkmıştı gün 
yüzüne. Kesin olan şu ki, hükümet 15 Temmuz korkuluğunu, var oldu-
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ğu iddia edilen Fetö darbe ağıyla hiçbir ilgisi bulunmayan politik kar-
şıtları için kullandı. Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü”’nün insancıl 
çeşitliliğinde göz ardı edilmeyen bir olgu bu.

   “Erdoğan darbeyi Allah’ın lütfu olarak tanımladı” diyor yürüyüşe 
katılan bir kadın, Devrim Kılıçer. “Etrafınıza bakın, nedenini anlaya-
caksınız!” Adalet Yürüyüşü’nde Kürtler ve milliyetçiler, komünistler 
ve muhafazakârlar, sağ görüşlü ve sol görüşlü insanlar vardı.

   Kılıçer 40 yaşlarında laik bir kadın, bedeni dövmeli ve burnunda 
piercing var. Anlatmaya devam ediyor: “Ankara Üniversitesi’nde Ameri-
kan Edebiyatı dersleri veriyordum; ama Şubat’ta beni işten attılar; çünkü 
2016 Ocağında güneydoğudaki Kürt şehirlerinde Türk Ordusu tarafından 
yürütülen operasyonlara karşı bildiriye imza atmıştım.” Araya meslektaşı 
Mustafa Coşkun giriyor, aynı bildiri, aynı sonuç:  “Bir imza yüzünden 
işten atılan yüzlerce kişiden birkaçıyız. Şu anda iş arıyorum; ama bir top-
lum bilimci için yaşam üniversitenin dışında çok zor.”

   Ankara Üniversitesi’nden atılan akademisyenler Kılıçdaroğ-
lu’nun “Adalet Yürüyüşü”nden çok daha önce kullanmaya karar ver-
mişler sivil itaatsizlik silahını. “Yine de ders veriyoruz” diyor Dinçer 
Demirkent, geçen Mayıs’ta Erdoğan’ın yeni güçler elde ettiği başkanlık 
sistemine karşı çıkan bir anayasa profesörü. “Tek fark şu ki üniversite 
yerine parklarda yapıyoruz bunu.” Ankara Kuğulu Park’ta, eski öğren-
ciler, meslektaşlar ve hiç eksik olmayan meraklılar arasında.

   AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan Ankara Parlamentosundan 
(ki orada darbe gecesi bombardımanlarından zarar gören noktalar mü-
zedeymiş gibi bir cam altında tutuluyor) protestoyu onaylamıyor:  “Ola-
ğanüstü durumlar, olağanüstü ölçüleri gerektirir Türkiye için” diyor. “O 
bildirge çok saldırgandı. Orduyu ‘katliam’ yapmakla suçluyordu. Her 
türlü koşulda adaleti ilgilendiren sorunlar mahkemelerde tartışılmalı-
dır.” Ve yürüyüşle ilgili olarak da: “Baskılarla ilgili Halk Partisi’nin 
hükümete öğretecek çok az şeyi var” diyor:  “Kardeşim Merve Kavakçı 
1999’da milletvekili olduğunda ve başörtüsüyle yemin etmeyi denedi-
ğinde, koltuğunu elinden aldılar, vatandaşlığını bile.”

   Adalet Yürüyüşü’nde tasfiyelere daha çok dikkat çekmek için, 
uzattıkları açlık greviyle yaşamlarını tehlikeye atan Ankaralı iki öğret-
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men Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in fotoğraflarının basılı olduğu 
gömlekle yürüyenler de az değildi. Artık tam yüz günü aşmış durum-
dalar, devrimci silahlı grup DHKP-C ye üye olmakla suçlanarak, kon-
dukları cezaevindeki doktorların uyarılarına rağmen yılmadan devam 
ediyorlar.

   “Sadece kendiişlerine geri dönmek istiyorlar” diye açıklıyor ikili-
den birisinin eşi olan, polis kuşatmasıyla etkisiz hale getirilinceye kadar 
Ankara’da Yüksel Caddesi’nde insan hakları anıtı yakınlarında her gün 
protesto gösterisi düzenleyen Esra Özakça. “Artık adalete güvenimiz 
kalmadı” diyor geçen Nisan’daki referandum sonrası hâkim ve savcıla-
rın seçiminden sorumlu yapının neredeyse tamamının Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın denetimine geçtiğini anımsatarak.

Onu aşkın milletvekiliyle birlikte Kasım’dan beri liderleri Se-
lahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hapsedilen Kürt yanlısı HDP 
yandaşları da eksik değil yürüyüşte. Onları (liderlerini) bir daha göre-
memekten korkuyorlar ve ekliyorlar. “Duruşmalarına girmemize izin 
vermedikleri zaman, biz de alkış ve zılgıtlarla protesto ediyoruz. İfade 
özgürlüğüne çağıran, baskısız beyaz gazeteleri satın alıyoruz ve bütün 
Gandi tarzı yürüyüş boyunca ‘adalet’ diye bağırıyoruz. Mahatma kendi-
sini bir ‘vizyoner’ değil, ama bir ‘pragmatik idealist’ diye tanımlamayı 
severdi: Bütün bu olanların bir işe yaramasını umut ediyoruz”

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2017/07/10/news/disobbedienza-civile-cosi-la-turc-
hia-si-ribella-a-erdogan-1.305724
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10 Temmuz 2017

 
Bir insan denizi İstanbul’da: Erdoğan’ın 

darbesine karşı elele
Bir buçuk milyon Adalet Yürüyüşü’nde. Lider Kılıçdaroğlu: 

“Yeniden doğduk” Hiçbir parti simgesi yok. Sadece Türk bayrağı var. 
Kürtler ve cumhuriyetçiler: Tasfiyeler dursun! 

   Bu eğer bir mucize değilse de, gerçekleşmesine çok az kaldı. 
Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu girdiği bahsi kazandı ve üzerinde 
Türkçe “adalet” yazan bir pankartla sadece 25 gün boyunca Ankara’dan 
İstanbul’a 450 kilometre yürümedi; ama aynı zamanda onu on binler 
de izledi. “Adalet Yürüyüşü” her türlü beklentiye karşın tam bir başarı 
oldu. Yerel gazetelerin olayların akış biçimi ve Hint lidere benzerliği 
nedeniyle, taktıkları adıyla Türk politikasının Gandi’si, İstanbul’un 
Asya yakasında yürüyüşünü tamamladı.

   Marmara Denizi’nden çok da uzak olmayan geniş alanda genel-
likle sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın topladıklarından bir kalabalığa 
randevu verilmişti. Bu kez de toplanıldı; ama bu kez Erdoğan’a karşı.

   Polis, 1 milyon 600 bin kişi olduğunu tahmin etmiş; düzenleyi-
ciler, daha çok Mustafa Kemal’in kurduğu laik Cumhuriyet Halk Par-
tisi CHP ‘ye bağlı olanlarsa, 2 milyondan fazla insandan söz ediyorlar. 
Cumhurbaşkanına yakın olanlar on binlerden bahsederek sayıyı düşür-
meye çalıştılar; ama fotoğraflar yoruma yer bırakmıyor.

    Erdoğan’ın resmi olarak otoriterliğe kayması nedeniyle, başla-
yan, 2013’te şiddet uygulamasıyla nefessiz bırakılan Gezi Parkı ayak-
lanmasından bu yana görülmeyen,  geniş katılımlı ve sayıca yüksek bir 
kalabalık söz konusu.
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   “Hak, Hukuk, Adalet!” Bu sözleri, yakıcı bir güneş altında, 25 
gün boyunca, Cumhuriyetin başkenti çağdaş Ankara’yı, bugünün Tür-
kiye’sini dünün Türkiye’sine, Erdoğan’ın neo Osmanlı özlemiyle baktı-
ğı, ama içinden tehlikeli bir muhalefet hareketinin çıkabileceği, kadim 
İstanbul’a bağlayan yolda hece hece vurguladılar. Maltepe güneşinin 
altında, her gün daha güçlü olan baskın ortak algıda buluşan bir sürü 
Türkiye var: Halkoylamasıyla 2014’te seçilen ve kendi anayasa refor-
mu, basın özgürlüğünün olmayışı ve hile suçlamaları sağanağı altındaki 
16 Nisan referandumu aracılığıyla onaylanan Devlet Başkanına karşı 
durma.                

Türk toplumunun en canlı dinamikleri, feminist gruplar ve HDP’nin 
Kürtleri yürüyüşe son günlerinde katıldılar. Resmen Erdoğan’la mütte-
fik olan Milliyetçi Hareket Partisi MHP’den bir grup, Devlet Başkanına 
karşı artık daha çok katlanma gücü kalmamış bir havayla dayanışma 
sağladı. Bu nedenledir ki, Kılıçdaroğlu ya bir bayrak ya da üzerinde 
adalet yazan bir pankartla, sadece Atatürk’ün fotoğrafıyla katılmasını 
istedi herkesten gösteriye. Erdoğan’ın başarısının güvencelerinden bi-
risi olan muhalefetin yıllardır ortaya koyduğu bölünmelerle ilerlemek-
tense, farklılıklarda birleşme ilkesinin altını çizmek amacıyla hiçbir 
parti simgesi yok.

   Yıllar önce İslamcı holdinglerle uğraşan Meclis komisyonların-
dayken Cumhurbaşkanı’nın kâbusu olan “Türk politikasının Gandi’si” 
gerçekten de sadece kendisine ait olan bir başarıyı sırtlayarak son ki-
lometreleri tek başına kat etti. Projesini, bir başka deyişle, muhalefete 
yeni bir soluk vermeyi başarısızlığa uğratabilecek her şeyden uzak tuttu 
konuşmasını. Ne Erdoğan’ın ne de Kürt azınlığın adını andı. Ayrılıkçı 
Kürtler dâhil, Maltepe Meydanı’nın her türlü terörizme karşı olduğunu 
ilan etti ve 2016 darbesinin “beyni” eski imam Fethullah Gülen’i de ek-
sik etmedi. Devletin başının aşırı gücüne boyun eğmiş ve artık bağım-
sız olmayan hukuku eleştirdi ve askerlerin başarısız darbe girişimini iz-
leyen, on binlerce insanın yaşamını altüst eden Erdoğan’ın tasfiyelerine 
açık bir göndermeyle, “sivil darbe”den dem vurdu.

   Birçok analist, dünkü gösterinin yalıtılmış bir olay olarak kala-
bileceğinden korkuyor; ama Kılıçdaroğlu öyle düşünmüyor ve alışık 
olmadığı bir kalabalığın önünde şöyle sesleniyor: “9 Temmuz bizim ye-
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niden doğuşumuzun tarihidir.” Erdoğan cephesinden, Kılıçdaroğlu’nun 
söyleyegeldiği adıyla “Saray”dan tık yok. Birçok gözlemciye göre bu 
endişe işareti.

http://www.lastampa.it/2017/07/10/esteri/una-marea-umana-a-istanbul-uniti-contro-il-gol-
pe-di-erdogan-lhz8Lrezup0iHNUfotpIMO/pagina.html

LOOKOUTNEWS 
10 Temmuz 2017

Neden Kılıçdaroğlu Türk Gandi’si değil?

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği Ankara’dan İstanbul’a 
adalet yürüyüşü, Erdoğan karşıtı cepheyi sağlamlaştırmaya yarama-
yacak. Hint pasif direniş lideriyle karşılaştırmaların hiçbir anlamı yok.

 Rocco Bellantone

Her şey Türkiye ana muhalefet partisi CHP’nin (Cumhuriyet Halk 
Partisi) iki numarası, ünlü Türk gazeteci Enis Berberoğlu’nun 14 Ha-
ziran’da tutuklanmasıyla başladı. Berberoğlu “devlet sırrını” açığa vur-
maktan, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Türk gizli servisi tarafından 
gizlice Suriye sınırının öteki yanına geçen -Suriyeli isyancılara ulaş-
tırılacak- silah yüklü bir tırın videosunu Cumhuriyet gazetesine servis 
etmekle suçlandı. O videodan dolayı, 11 gazete çalışanı hala parmak-
lıklar arkasında.

Berberoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ca devlete karşı düzenlenen 
darbe girişiminin düzenleyicisi olmakla suçlanan Fethullah Gülen ce-
maatiyle bağı olduğu savıyla işten atılan diğer 140 binle birlikte, 15 
Haziran 2016 başarısız darbe girişiminden dolayı tutuklanan yaklaşık 
50 bin Türk’ten “sadece” biridir.

Bununla birlikte, Berberoğlu diğerleri gibi değil. Aslında Erdo-
ğan’ın tornasında ezilen ilk CHP milletvekili.  Bu nedenle, tutuklanma-
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sının hemen ertesi günü,15 Haziran’da, partisinin lideri Kemal Kılıç-
daroğlu İstanbul’a ulaşmayı hedefleyen “Adalet Yürüyüşü”nü başlattı: 
Türk hükümeti tarafından düzenli keyfi tutuklamalara hayır demek için, 
23 günde yürüyerek katedilecek 250 millik bir yürüyüş. 

Buraya kadarı, olayın öncesi.  Sonrası ise, ya da bu yürüyüşün po-
litik değeri ve özellikle dış basının (içerdekilerin hemen hemen hepsi 
hükümetin denetimi altında) olayın üzerine koyduğu aşırı vurgu ise bu-
günün tarihi. Kılıçdaroğlu’nun istediği yürüyüş, büyük bir kesim ta-
rafından dönüm noktası hamlesi olarak yorumlandı. Sokağa çıkarken, 
haksız yere tutuklanan Enis Berberoğlu’nun ve diğer binlerce insanın 
salıverilmesi için, bütün Türk halkını desteğe çağırırken, CHP lideri 
aslında partisinin seçim tabanının ötesine geçme niyetindeydi. “Bu 
yürüyüşün partilerle ilgisi yok” dedi girişimin başladığı gün. “Bu bir 
adalet yürüyüşüdür.  Adalet isteyen herkesin bu yürüyüşü desteklemesi 
gerekir. Hapishanelerin dolu olduğu bir ülkede adalet yoktur.”

Sonuç olarak Kılıçdaroğlu’nun iletisi hükümet partisi AKP karşıtı 
güçlere yöneliktir. Ama sorun, geçmişte olduğu gibi, bu iletinin de ha-
vada kalacağı tehlikesi taşımasıdır.

Kılıçdaroğlu kim?

17 Aralık 1948’de Tunceli’nin Nizamiye Köyünde doğan Kılıç-
daroğlu, 22 Mayıs 2010’dan beri Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel 
başkanı. Eğitimini aralarında Erciş,  Tunceli, Genç ve Elazığ’ın oldu-
ğu Anadolu’nun değişik yerlerinde ve 1971’de Ankara İktisadi ve Ti-
cari İlimler Akademisi’nde tamamladı. Aynı yıl Maliye Bakanlığında 
işe başladı. 1983’te Gelirler Genel Müdürlüğü’ne atandı. Burada önce 
daire başkanlığı görevini üstlendi, sonra genel müdür yardımcısı oldu. 
1991’de Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (Bağ-Kur) 
girdi. 

Ardından Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı müsteşar yardım-
cısı oldu. 1994 ‘te Economic Trend dergisince verilen “Yılın Bürokratı” 
(“Bureaucrat of the Year”) ödülünü aldı. Bu süre zarfında Hacettepe 
Üniversitesi’nde ders verdi ve sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ça-
lışmalarında Kayıt Dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu’na başkanlık 
etti.  Ayrıca İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi oldu. 
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2002’de meclise girdi. Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP)  İstanbul ili milletvekili seçildi. Partinin Merkez Yönetim Kuru-
luna girdi; 2007’de yeniden seçildi. 22 Mayıs 2010’da parti genel baş-
kanlığı adaylığını açıkladığı zamana kadar Meclis Grup başkanvekilliği 
görevini yürüttü. 2012’de Sosyalist Enternasyonal başkan yardımcılığı-
na seçildi.

İki dönemlik milletvekilliğinde AKP’nin yüksek mevkili görevlile-
rinin içinde olduğu yolsuzluk çarkını ortaya dökme örtülü mücadelesini 
ileri taşıdı. Almanya merkezli yardım derneğinin (Deniz Feneri) yasa-
dışı finansmanını ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırmaya katkısı çok 
büyüktü. Skandal, hükümet partisinin iki ağır topunu istifaya zorladı.

Neden Gandi ile karşılaştırılamaz?

Tamamıyla saygı duyulacak bir özgeçmişe karşın, Kılıçdaroğ-
lu’nun imgesi son yıllarda Türk kamuoyunda karizmatik bir liderden 
daha çok, etik anlamda açığı bulunmayan bir parti yetkilisi konumunda 
kaldı. Bu yürüyüşle, CHP’nin taban oy oranını (yıllardır % 25 civarın-
da) artırmayı başaracağına inanmanın ve gelecek seçimlerde başkanlık 
reformunu yürürlüğe sokup, oyların % 51’ini polemikler ve hile ihbar-
ları sağanağı altında kıl payı elde etmeyi başaran AKP’nin, geçen 16 
Nisandaki anayasa referandum dalgasını zafere kadar aşacağına inan-
manın zor olmasının nedeni zaten budur.

“Elbette ki bu yürüyüş, son 15 yılın Türkiye’sinde bir yenilik olgu-
sudur” diye açıklıyor durumu CIPMO, Ortadoğu İtalyan Barış Merkezi 
Başkanı ve Ankara Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde uluslarara-
sı ilişkiler öğretim üyesi olan ValeriaGiannotta. Ancak bu yürüyüşün 
özünde CHP milletvekillerinden birinin tutuklanmasından hareketle 
yapıldığını unutmamak gerekiyor. Gerçek şu ki, CHP son zamanlarda 
hiç kendisini yenileme yeteneğine sahip olmadı. En büyük muhalefet 
partisi olmasına karşın, seçmen havuzunu genişletemedi; ülkenin yaşa-
dığı zor zamanlardan kendine pay çıkaramadı, sosyal katmanlara cevap 
veremedi.

Bütün bunların ışığında, bu yürüyüşle 1930’ların, Mahatma Gan-
di’nin gerçekleştirdiği şiddet içermeyen “tuz yürüyüşü” arasında karşı-
laştırma yapmanın hiçbir anlamı yok.
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“Yürüyüş iyi gidiyor” diye devam ediyor Giannotta. Bu olumlu 
bir sinyal. Şüphe yok ki, yaygın toplumsal hoşnutsuzluğu ete kemiğe 
büründürdü, Erdoğan’ın torpillediği akademik dünyanın onayını da al-
maktadır. Ama hoşnutsuzluklar da var ve bu sadece Erdoğan’la sınırlı 
değil. Milliyetçi blok MHP’nin hayal kırıklığı var ki, referandumu ka-
zanmada Erdoğan’la anlaştığının altını çizmek gerekiyor. Milliyetçiler, 
bu yürüyüşü CHP’nin darbe girişimiyle suçlanan Gülenci çevrelere ya-
kınlaşmayı hedef alan bir girişimi olarak algılıyor. 

Yürüyüş, İstanbul’a barışçıl bir şekilde ulaşacak, en kötüsü gös-
tericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma olasılığıdır; ama hesaplar 
daha sonra yapılacak. Taraftar bağlamında Kılıçdaroğlu lehine oy sayı-
sında bir artışa neden olacağını sanmıyorum. Cumhuriyetçilerin lideri 
hala devlet darbesinin yönetildiğini (denetimli olduğunu) söylemesinin 
bedelini ödüyor. Bu açıklama, AKP’yi alt etmeyi denemede kaçınılmaz 
olan politik desteğini kesti.  Aslında bugün Türkiye’de muhalefetin bir 
eylem çizgisi yok.  Kendi içlerinde bölünmeye devam ediyorlar. Ken-
di aralarında konuşmayı başarmaktan başka şansları kalmadığı zamana 
kadar da devam edecekler.

12 Mart 1939’da Ahmedabad’dan yola çıkan Gandi, Tuz Yürüyüşü 
ile Gujarat eyaletindeki Dandi’ye 5 Nisan’da ulaştı. 320 kilometrelik 
yolda 78 kişiden binlerce katılımcıya ulaştı sayı. Tuz yataklarına ula-
şıldığında, İngiliz polisi kalabalığa ateş etmeyi reddetti; ama sonuçta 
göstericiler tutuklandı. Aralarında Gandi’nin de olduğu 60 bin kişi hap-
se atıldı. Ancak (bu olay) bundan sonraki süreçte Hindistan tarihine si-
linmeyecek şekilde kazındı. 

Türk yürüyüşünü, şiddet içermeyen Hint yürüyüşüne benzetmek 
önümüzdeki günlerin gazetelerinin birinci sayfaları için iyi bir iş; ama 
sadece o kadar.  Sakin bürokrat Kemal Kılıçdaroğlu’na barış diliyoruz.

24 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan makale

http://www.lookoutnews.it/kemal-kilicdaroglu-marcia-giustizia-turchia/
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FORMICHE 
10 Temmuz 2017

Kılıçdaroğlu’nun başarısından sonra Türkiye’de 
ne değişecek?

   İyi haber şu ki dünden beri Türkiye’de bir muhalefet var. En 
azından politik yaşamında böylesi bir şeyle hiç karşılaşmadığından, 
2012’den beri bir rakip yokmuş gibi ülkeyi kontrolü altında tutan Recep 
Tayyip Erdoğan açısından hiç de hafife alınacak bir şey değil. Dünden 
beri, şu ana kadar, 2007 yılı hariç halka açık eylemlerde kendini hiç 
göstermeyen, cumhuriyetçi ve laik eğilimli Mustafa Kemal tarafından 
kurulan Cumhuriyet Halk Partisi yeniden doğmuş gibi görünüyor.

   Karşımızda iki sorun var: 1) Bu başarısı ne kadar sürecek? 2) 
Parti şu ya da bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’ın otoriterliğe sürük-
lenmesine karşı olanların ülkülerini birleştirmeyi ne kadar başaracak?

   CHP lideri sadece tarihsel olarak nitelenebilecek bir şeyi tamam-
ladı. Başlarda on binlerken, sona yaklaşıldığında 300 bine ulaşan kişiy-
le, 450 kilometre boyunca yakıcı güneş altında Ankara’dan İstanbul’a 
yürüdü. Ve Adalet Yürüyüşü’nü miting alanında 1,5 milyon kişiye taşı-
yarak sonlandırdı.

Üzerine çok az kişinin bahse girebileceği, ama gerekli müttefiki-
ni bulmuş bir girişim: Kendisine neredeyse mutlak gücü garantileyen 
geçen yıl 16 Nisandaki iddialı anayasa referandumu zaferinden sonra 
daha çok vurgulu olan Erdoğan otoriterliği karşısında Türk halkının bir 
kesiminin öfkesi.

Bu şu demek oluyor; Kılıçdaroğlu aslında bir mucize gerçekleştir-
di. İyi de bu ne kadar sürecek? Elbette bir konuda hakkını teslim etmek 
gerekir: Gezi Parkı’ndan bu yana soluksuz baskı ve temel hakların artan 
eksikliği gibi anlaşılır nedenler yüzünden de bir parça saflık uykusuna 
dalmış Türk halkını tekrar uyandırdı.
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  Gösteriye Kürt gruplar ve kadın dernekleri de katıldı. Birkaç yıl 
öncesine kadar yerel gazetelerin adlandırdığı gibi, Türk politikasının 
Gandi’si adına bir artı bu. Ama bu kendi içinde bir sorun taşıyor. Bu ör-
nekler CHP’nin bölgesel özerklik vermeye yatkın olmadığı kesin olan 
ve gururlu ulusal kişiliğiyle nasıl birleşecek? Aşılamaz bir engel olan o 
şey hakkında, bir başka deyişle, Kürt sorunu hakkında, Türk toplumu-
nun içindeki ortak paydayı bulmayı başaracak mı? Nereden bakılırsa 
bakılsın, siyasal açıdan bu büyük başarı çok yüksek sembolik değerini 
koruyacak mı?

   Bunun yanıtını, bize yeni anayasanın öngördüğü yetersiz eylem-
lerle yalnızca gelecek verebilir. Meğerki çığır açan eylemler olmasın. 
Kılıçdaroğlu dünkü gösterinin sadece bir başlangıç olacağının ve Tür-
kiye’nin parlamenter sisteme geri döneceğinin sözünü verdi. Halkın ya-
nıtı çok önemliydi. Ancak bundan sonraki karşı koyuş ülkeyi kaosa ve 
çete savaşlarına da sürükleyebilir. Öte yandan, referandum yapıldı ve (o 
zaman) dün meydanda bulunan kişilerin karşısında birbirine daha bağlı 
ve durmadan savaşacak Erdoğan’ın seçmeni vardı.

   Risk, Kılıçdaroğlu’nun göz kamaştırıcı, çok güzel bir meteorun 
yazgısına sahip, içi boş bir alev topuna dönüşmesindedir. Bu olmadığı 
takdirde Türk toplumu ve politikasının uzun zamandır beklediği yol de-
ğişikliği gerçekleşebilir.

http://formiche.net/2017/07/10/turchia-erdogan-opposizione/

L’OPINIONE  DI LIBERTA
10 Temmuz 2017

Adalet Yürüyüşü: Yüzbinler İstanbul’da

Yüz binlerce insan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı olan ana muhalefet partisi 
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CHP’nin girişimleriyle, Türk başkenti Ankara’dan 25 gün önce yola 
düşen “Adalet Yürüyüşü”nü sona erdiren miting için İstanbul’da sokak-
lara indi. Boğaz’ın üzerine kurulu metropolün Asya kıyısındaki Malte-
pe semtinde binlerce bayrak dalgalanıyordu.

Başarısız darbesinin ardından gelen çok büyük sayıdaki tasfiye-
lerin nasıl göğüsleneceği konusunda kararsızlık ve belirsizlik içinde 
geçen aylar sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu dünyaya ve Erdoğan’a öte-
ki Türkiye’nin hala var olduğunu göstermek için sokağa inmeye karar 
verdi. “Demokrasi her gün zayıflıyor; ama biz 20 Temmuz sivil devlet 
darbesinin korkusundan çıkmak istiyoruz.” Bir başka anlatımla, “ilan 
edilen Olağanüstü Hal darbesinden” demişti, Ansa ile yaptığı söyleşide.

     Ama dün eski Alevi bürokrat yürüyüşçüleri yürütürken (sözcüğü 
sözcüğüne) son yılların en büyük muhalefet gösterisinin sonuna kadar 
kendi karizmasız başkanlığına da meydan okudu. Birçok yandaşının 
yanında, 25 kilometrelik kortej boyunca uyuduğu küçük karavanda ko-
nuşurken, “Hâkimler artık adalete göre değil, Saray’ın niyetine göre 
karar alıyorlar” yani Cumhurbaşkanın istediğine göre savını ileri sürdü.

Ana hedef Nisan referandumuyla bizzat Erdoğan’ın istediği yeni 
“süper cumhurbaşkanının” seçileceği 2019 seçimleri. Onu ve onun 
“diktatör zihniyeti”ni alaşağı etmek için, ailelerini de hesaba katarak, 
tasfiyelerin etkilediği milyonlarca kişinin mağduriyetinin giderilmesi-
ni de hedefliyor. ”Referandum kampanyası sırasında demokrasiyi ko-
rumak için çok güçlü ortak bir cephe oluşturduk. HDP (Kürt yanlısı) 
vardı, MHP’nin (milliyetçi) bir kısmı vardı, Saadet (İslamcı) ve birçok 
başka grup vardı. Şu anda bu yürüyüşte de aynı ortak duruş var; sivil 
toplum örgütleri ve diğer siyasal partiler var. 2019’a hazırlanıyoruz” 
açıklamasını yaptı CHP lideri. Ancak güçlü ulusal kökleri olan parti-
sinin asıl meydan okuması tam da Kürt milletvekilleriyle diyaloğun-
da olacak. Bir başka anlatımla, bugün İstanbul’da sokaklarda onunla 
birlikte olanlarla ve Erdoğan’ın her fırsatta  “terörist” tanımlamasını 
yapmaktan çekinmedikleriyle. 

http://www.opinione.it/esteri/2017/07/10/redazione_turchia-kilicdaroglu-ergogan-piazza/
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Adalet yürüyüşünün bitişini izleyen günde 
üniversitelere baskın

 Haziranda başlayan büyük gösterinin final mitingine 1 mil-
yondan fazla insan katıldı. Erdoğan, 15 Temmuz mega mitingiyle 
cevap verecek, bu arada İstanbul’un iki üniversitesine 42 memuru 
tutuklamak üzere polis gönderdi.

    100 bin kişiyle 480 kilometre kat eden ve dünkü final gününde 
1 milyondan fazla kişiyi alana toplayan Adalet Yürüyüşü’nün hemen 
sonrasında, Türk polisi bu sabah her ikisi de İstanbul’da bulunan Boğa-
ziçi ve Medeniyet Üniversitelerine iki ayrı baskın düzenledi. Gözaltına 
alınan toplam 72 kişiden 42’si tutuklandı. Suçlama bir yıldan beri 
bu tür durumlarda uygulananın aynısı, 15 Temmuz 2016 darbe gi-
rişiminin beyni sayılan Gülen Cemaatine üye olmak.

   Ve devasa kalabalık Cumhuriyet (Halk) Partisi Genel Başka-
nının adalet söylevini dinlerken, aynı saatlerde, yine İstanbul’da, 
az ötede ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Exxon’daki uzun hizmet-
lerinden dolayı, Dünya Petrol Konseyi’nden ödülünü alıyordu. 
Ortadoğu’dan Avrupa’ya enerji kaynakları dağıtımındaki merke-
zi rolü nedeniyle öne çıkan Ankara’nın ev sahipliğindeki, dünya 
enerji lideri şirketlerini konuk eden konferans 13 Temmuz’a kadar 
sürecek.   

 Cumhuriyetçi parti CHP’nin seçtiği slogan etrafında değişik eko-
nomik, sosyal ve politik kökenli birçok insanı yola döken tarihi yü-
rüyüşün bitişinden sonraki saatlerinin resmi bu. 15 Haziran’dan beri, 
Ankara’dan İstanbul’a 450 km yürüdüler ve dün sadece CHP’nin mil-
letvekillerinden birisi olan Enis Berberoğlu’nun değil, aynı zamanda 
diğer birçok muhalifin de içine konduğu hapishanenin yakınına ulaş-
tılar.
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 Bazılarının Hindistan’daki Gandi yürüyüşüyle kıyaslamaya kadar 
vardırdıkları tarihi bir olay. Yıllardır, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’n-
dan beri en fazla katılımlı gösteriden söz ettiğimiz açıktır. AKP hükü-
metine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı Türkiye üzerinde son za-
manlarda kontrolünü artıran Olağanüstü Hal ve tam bir yılını dolduran 
darbe girişiminden beri ilk barışçıl gösteri.

Chp lideri Kılıçdaroğlu dün kürsüde “yeni bir başlangıç”tan 
söz etti: 

“Herkes şunu bilsin. 9 Temmuz yeni bir adımdır. Yeni bir iklim, 
yeni bir tarih, bir yeniden doğuştur. Adalet Yürüyüşü’nün bitim günü 
bir son değil, yeni bir başlangıçtır.”

Erdoğan ise susuyor:  Yürüyüşe belli bir süreden sonra katılan 
HDP başta olmak üzere, çevresindeki partilere alışıldık suçlamalarını 
yaptıktan sonra, Cumhurbaşkanı susmayı yeğledi. 15 Temmuz’u bekli-
yor, demek ki başarısız darbe girişiminin ilk yıldönümü amacıyla yapı-
lacak mitingde yanıt verecek. 

Ancak bu ayki yürüyüşü hafızalardan silmek çok zor: Herkese 
umut verdi, görünürde değişik istem ve gereksinmeleri olan insanları 
bir araya getirdi ve muhalefetteki partileri, sendikaları, muhalif gaze-
teleri birbirine yaklaştırdı. Dün meydanda yer alan herkesi bir sözcük 
altında topladı: Adalet. Kılıçdaroğlu’nun okuduğu öncelikli 10 madde 
şunları ortaya koydu: Darbenin siyasi sorumlularının ortaya çıkarılma-
sı, parlamentoya yetkilerinin geri verilmesi, Olağanüstü Hal’in kaldı-
rılması, Olağanüstü Hal mağdurlarının sivil ölümlerine son verilmesi, 
yargının bağımsızlığının sağlanması, milletvekili ve gazetecilerin salı-
verilmesi, yoksulluk ve işsizlikle mücadele edilmesi, barışçıl ve doğru 
bir dış politika izlenmesi ve parlamenter demokrasinin yeniden tesis 
edilmesi.

http://nena-news.it/turchia-raid-nelle-universita-il-giorno-dopo-la-fine-della-marcia-per-la-giustizia/
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Erdoğan yürüyüşü yanıtladı: 47 tutuklu 
akademisyen

Türkiye. 480 kilometrelik Adalet Yürüyüşü’nün sona erdiği Pazar 
günkü final mitingine 1 milyon 600 bin kişi katıldı. Girişimin öncüsü 
CHP 10 maddelik muhalefet programını açıkladı.

Ülkedeki adaleti (adaletsizliği?) protesto etmek amacıyla, Anka-
ra’dan İstanbul Maltepe’ye kadar uzanan yolun son kilometrelerinden 
itibaren kendisini bekleyen büyük bir kalabalığın da katılımıyla Adalet 
Yürüyüşü, Pazar günü sona erdi.

Kılıçdaroğlu’nun bitim söylevinde tek tek sıraladığı 10 maddelik 
bir bildirgenin ardından büyük başarı kazandığı düşünülen girişim mu-
haliflerce kutlanıyor. Maddeler ise şunlardır: Darbe girişiminin ceza-
landırılması ve gerçek siyasi ayağın soruşturulması istemi, Olağanüstü 
Halin kaldırılması ve hukuk devletine dönülmesi, insan hakları ihlaline 
son verilmesi, Olağanüstü Hal önlemlerine karşı tüm temyiz engelleri-
nin kaldırılması, işten atılan akademisyenlerin yeniden işlerine dönme-
si, tutuklu bütün milletvekillerinin salıverilmesi, Nisan referandumuyla 
anayasada yapılan değişikliklerin kaldırılması, parlamentonun işleyi-
şindeki denetim mekanizmalarının kaldırılması, laik anayasa ilkelerinin 
erozyonunun durdurulması, kadına karşı şiddetle mücadele ve hüküme-
tin uyguladığı saldırgan dış politikanın sonlandırılması.

Katılımcı sayısı savaşı: Başbakanlık İstanbul Ofisi Marmara Deni-
zi sahilindeki parkta toplanan kişi sayısını 170 000 olarak açıklarken, 
düzenleme kurulu, yürüyüş rakamını 1 600 000 olarak açıkladı.  

Yürüyüş son iki yılın ürkek iklimine ilk kazmayı vurmayı ve yurt-
taşları katılımcı politik yaşama teşvik etmeyi uman, Erdoğan’a karşı 
olan bütün muhalif güçlerin geniş desteğini aldı.
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Ancak bir diğer zafer de, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kamuoyu-
nun gözünde kazandığı, belki de milletvekili dokunulmazlığının kal-
dırılmasına destek vererek,  son yılların en tartışmalısı, kendi kalesine 
attığı bir golle birlikte boşa harcadığı,  politik sermayede kazanıldı.

Partinin, Türkiye’deki tutuklu milletvekili ve gazetecilerin salıve-
rilmesini isteyen en büyük yazılı dilekçe olarak ilan edilen dilekçenin 
işlerliği için şimdi elini çabuk tutması gerekiyor.

Bu arada hükümet, yürüyüşü yasa dışı saydı ve baskının hızlandı-
rılması konusunda düğmeye basmayı sürdürüyor. AKP Sözcüsü Mahir 
Ünal “Anarşiyi sokaklara dökmek” ile suçladığı Kılıçdaroğlu’na yük-
lendi.

Erdoğan Almanya’daki G20 toplantısından dönüş yolunda, yürü-
yüşü, hem İstanbul Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü sıralarda 
kendisinin hapse atılması, hem de Merve Kavakçı’nın başına taktığı 
türban nedeniyle, 1999’da parlamentodan uzaklaştırılmasını anımsata-
rak, yürüyüşü, adaletle işi olmayan bir partinin girişimi olarak niteledi

Hükümetin yürüyüşe gerçek yanıtı eylemle geldi. Aralarında Bo-
ğaziçi ve Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinin ve personelin ol-
duğu 47 kişi daha tutuklandı.

 Suçlama yine aynı: Fethullah Gülen ve cemaatiyle işbirliği yap-
mak. Gruba bağlı olanların kendi aralarında iletişim kurmak için kul-
landıkları düşünülen ve cemaate üyeliğin bir kanıtı olarak görülen By-
lock akıllı telefon uygulamasının kullanımı suç sayıldı.

Tutuklananlar arasında Boğaziçi Siyasal Bilgiler öğretim üyesi 
Koray Çalışkan da var. İktidarın borazanı olmasıyla tanınan Sabah ga-
zetesi, Çalışkan’ın Gülen’i savunduğu iddia edilen şüpheli tweetlerini 
yayınladı; ama profilindeki Adalet Yürüyüşü’ne, hapsedilen ve açlık 
grevindeki öğretmenler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in müca-
delesine, Türkiye’deki Lgtb hareketine destek veren tweetlerini sildi. 
Bunlar Gülenizmin dinsel tutuculuğunun uzağındaki konular.

Yakın zamanlarda ülkenin rotasında bir değişikliğin beklenilme-
mesi gerektiği, İstanbul’da devam eden 22.  Dünya Petrol Kongresi’n-
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deki Erdoğan ve Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson buluşmasından da 
anlaşıldığı üzere açıkça ortada.

İkili, eş zamanlı olarak Rojava’daki Kürtlerle Amerika’nın ittifa-
kını bozmayı deneyen ve bölgedeki varlığı konusunda Amerika’nın 
onayını almayı zorlayan Türkiye ile Suriye’nin kuzeyindeki durumu 
görüşecek.

Tillerson iki ülke arasındaki ilişkilerin “jeo-stratejik ve güvenlik 
nedeniyle çok büyük önem taşıdığını, güç bir dönem sonrası onarılabi-
lir” olduğunu dile getirdi.

https://ilmanifesto.it/erdogan-risponde-alla-marcia-47-accademici-arrestati/

IL FOGLIO  
10 TEMMUZ 2017

Mariano Giustino

Erdoğan’ın darbesine karşı şiddet içermeyen 
antikorlar

Adalet Yürüyüşü İstanbul’a ulaştı. Bugüne kadar Türkiye’de hiç 
kimse Cumhurbaşkanına böylesi bir kalabalıkla meydan okumaya ce-
saret etmemişti.

   İstanbul’u Ankara’ya bağlayan hat üzerindeki D-100 devlet kara-
yolu boyunca Türk Cumhuriyet tarihinin en önemli politik olaylarından 
birisi, demokrasi ve hak arama eylemi, Adalet Yürüyüşü gerçekleşti. 
Ankara Güven Park’tan hareket edip, 25 gün sonra 9 Temmuz’da, Cum-
huriyet’in kurucusu ve 20. yüzyılın ilk yıllarında yabancı güçlere karşı 
Anadolu’nun bağımsızlık savaşının kahramanı Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından kurulan, Türkiye’nin en eski, muhalefetin en büyük partisi 
(CHP) Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun final buluşmasının yapıldığı yere, İstanbul’un ilçesi Maltepe sa-
hiline ulaştı.
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  Kılıçdaroğlu yürüyüşüne, partisinin başkan yardımcısı Enis Ber-
beroğlu’nun, Türk gizli servisinin Suriye’deki cihatçılara gönderildiği 
iddia edilen silah trafiğiyle ilgili muhalif Cumhuriyet gazetesine gör-
sel materyal sağladığı için “ajanlık” ve “terörizm” suçlamasıyla, 25 yıl 
hapse mahkûm edilmesinin ertesi günü 15 Temmuzda başlamıştı. CHP 
lideri, 1930 Gandi Tuz Yürüyüşü rekorunu kırarak, şiddet içermeyenler 
tarihindeki eşsiz bir girişimi tamamladı.

   Bin kişiden biraz fazla katılımcıyla, Ankara’dan yola çıkan yürü-
yüş, görkemli bir kitle gösterisine dönüşünceye dek adım adım büyüdü. 
Sadece az sayıda ve yalıtılmış hükümet yanlısı gruplar, tehdit göster-
gesi olarak yol boyunca mermi bıraktı, bir şeyler fırlattı ve hakaretlerle 
göstericilerle yarışa girdi. Ve Kahire’deki Rabia Camisi’ndeki 14 Ağus-
tos 2013’teki katliama atıfta bulunan, Müslüman Kardeşler’in işareti 
olan, yukarı kalkmış 4 parmağı, Rabia işareti gösterdiler. Ve bu simge 
şimdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümetteki partisi 
AKP’nin karakteristik simgesi olarak benimsendi.

Anti Erdoğan yürüyüş testi

Muhalefet genişliyor ve adalet istiyor, Türk Cumhurbaşkanı şaşkın

Erdoğan başından beri, Kılıçdaroğlu’nu ve bizzat yürüyüşçüleri 
suçlu ilan ederek ve onları, hükümetini devirmek niyetiyle yabancı güç-
lerle birlik olmak ve terörist yapılanmanın emrinde olmakla suçlaya-
rak, yürüyüşü engellemeye çalıştı. Türk Cumhurbaşkanı şöyle demişti: 
“Hükümetin iyi niyetiyle yürüdüğünüzü unutmayın”. “Senin ki -diye 
yanıtladı CHP lideri- firavunların kullandığı dil. Tarih bize şunu öğretti 
ki her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Her zaman, er ya da geç zulme 
başkaldıran ve halkına özgürlük yolunda önderlik eden birileri vardır.”

Yürüyüşü tek bir slogan biçimlendirdi: Hak, hukuk, adalet! Kılıç-
daroğlu yürüyüşün anlamı konusunda çok netti: “Hapisteki tutuklu mil-
letvekilleri, gazeteciler ve işten atılan üniversite hocaları için yürüdük.” 
Ülkenin dört bir yanından koşup gelen bir milyondan fazla insana Mal-
tepe’de kürsüden böyle seslendi: “Yargı gücünün, yürütmenin tekeline 
girişini şikâyet etmek için yürüdük; tek adam rejimine karşı koyduğu-
muz için yürüdük; korku duvarını yıkmak için yürüdük. Bu sadece ilk 
adım” diyerek sürdürdü ısrarını CHP lideri. “Bir Avrupa ülkesinde ol-
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duğu gibi demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz.” Şimdi Kılıçdaroğ-
lu’nun söylemini çözümleyelim: Bu ülkenin siyasal tarihinde gerçekten 
de böylesi bir şey söylenmedi.

  Gerçeği söylüyor, Türkiye’de hiç açıkça söylenmeyen bir gerçeği, 
başarısız darbe girişimi, faili meçhuller, katliamlar, yıllar sonra tıpkı 
80’li ve 90’lı yıllardaki gibi Türk hapishanelerinde uygulanan işken-
celer hakkındaki gerçeği. 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katılım gö-
rüşmelerine başlaması sayesinde terk edilen, ama özellikle 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrası, sadece birkaç yıl önce yeniden uygulanmaya 
konulan gerçeği. 

 Kılıçdaroğlu “Hukuk devleti”nin işletilmesinden söz ediyor; her-
kesin hakkından ve haklarından söz ediyor. Bir Gandi tarzı olmasının 
ötesinde, Capitini tarzına da sahip. Bir başka anlatımla, daha çağdaş bir 
dil içeren konuşmasında sık sık başvurduğu sözcükler ”bütün”, ”her-
kes”, ”herkesin hakkı”. ”Bütün” ve ”herkes” sürekli diyalog gerekli-
liği anımsatması da Aldo Capitini felsefesini biçimlendiren sözcükler-
di. Kılıçdaroğlu sık sık bu yürüyüşle birlikte kullanmaya başladığı ve 
halkıyla birlikte adalet arayışında kullanmayı da sürdürmesi gereken, 
biraz Gandi felsefesindeki gerçek arayışı gibi bir “sivil itaatsizlik” ten 
söz ediyor.

Birçok gözlemci, Kılıçdaroğlu’nun bu yürüyüşe partisinin başkanı 
olarak başlayıp, bütün muhalefetin lideri olarak bitirdiğini savunuyor. 
25 gün, Türkiye’deki adaletsizliğe karşı barışçıl ve onurlu ayaklanma, 
halkın umudu haline gelmekte. Bu yürüyüşe başlayış nedeninin, parla-
mentonun merkezi rolüne çağrı yaparak, başından beri uygulanmasına 
karşı koyduğu Olağanüstü Hal’e karşı bir savaşım olduğunu bir mantra 
gibi tekrar ediyor. Geçen yılın yazında Radyo Radicale’ye verdiği bir 
röportajda, iki darbenin olduğunu, 15 Temmuz’da başarısızlığa uğrayan 
askeri darbe ve bundan 5 gün sonraki başarıya ulaşmış “sivil” darbe 
olduğunu söylüyor. O gün Olağanüstü Hal yürürlüğe konuldu, resmi 
olarak darbe sorumlularını yakalamak için çıkarıldı; ama aslında bu 
eleştirel sesleri korkutmakta kullanıldı. Ve o zamandan beri haksız uy-
gulamalar çoğaldı.

Kılıçdaroğlu 7 yıldır CHP’ye başkanlık ediyor ve bu dönem bo-
yunca koyu Kemalist partisinin gerekçelerine karşı mücadelede siya-
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sal tarihi formasyonunu daha sosyal demokrat ve liberal kıyılara doğru 
taşımak için, inatçılığı ve temkinliliği kullandı. Ilımlılığı birçok eleş-
tirmen tarafından zayıflıkla bağdaştırıldı ve diz çöktürülmek veya Er-
doğan rejiminin dümen suyuna gitmekle suçlandı. Ama bugüne kadar 
Türkiye’de hiç kimse böylesi kalabalık meydan gösterisiyle Cumhur-
başkanı’na meydan okumayı göze alamadı. Ve Kılıçdaroğlu bunu daha 
uygar, demokratik ve olabildiğince şiddetsiz bir şekilde yaptı.   

  Cumhuriyetçi lider, Erdoğan’ın istediği biçimdeki anayasa re-
formunu yürürlüğe koyan referandum oylamasının yapıldığı gün, 16 
Nisan’da bu adımı atmadığı için bizzat kendi partisinin içindekilerce 
suçlandı. Oy sayımı sırasında gerçekleşen hileleri protesto etmek için, 
sokaklara inme tepkisini bekliyordu yandaşları. O gece CHP lideri 
gençlerden oluşan Ankara’daki parti merkezi yakınlarındaki kalabalığı, 
o günün sokak gösterisi zamanı olmadığını söyleyerek evlerine dönme-
ye davet etmişti: Sokaklarda o anda referandum kutlamaları yapmakta 
olan Erdoğan destekçileri vardı ve bu şiddetli bir çatışma riski taşı-
yordu. Kılıçdaroğlu, adalet savaşımının bir tür “cahier de doléances”ı 
(Şikâyet Günlükleri) olan yürüyüşün sonundaki renkli bildirgenin 10 
maddesinin birisinde salıverilmelerini istediği HDP milletvekillerine 
cezaevi yolunu açan milletvekili dokunulmazlığını kaldırmayı, 2016 
İlkbaharında, Parlamentoda savunmakla da eleştirildi.

  Ama yandaşlarının onu tanımlamayı sevdiği biçimiyle, Gandi 
Kemal’in, Kürt karşıtı ve ulusalcı-Kemalist geleneğe daha çok bağlı 
muhafazakârların yumruk vuruşlarından kurtulması için kat edeceği 
çok yol var. Bu, partiyi bölmeden kısmen başarıldı. Şimdi ise kendini, 
ufuktaki 2019 Kasımının ilk günlerindeki siyasi seçimlerde çok iddialı 
bir girişime, geçenlerde tanımladığı gibi tüm Erdoğan muhaliflerini bir 
“Demokratik Cephe”de birleştirme fikrine adamış durumda. 

   Hayli büyük ve güçlü bir iddia; çünkü onu daha çok zor kılan 
bir etmen var. Özünde en büyük sorun, uyuşmazlık olarak duruyor. Bir 
başka deyişle, Erdoğan karşıtı milliyetçiler, örneğin MHP’den ayrılan 
Meral Akşener taraftarları gibi Erdoğan karşıtlığında hemfikirler ve 
anayasa reform referandumunda hayır oyunu kullandılar. Ama ezelden 
beri Kürt haklarına karşılar ve CHP’nin içinde de ülkenin Güneydo-
ğusundaki Kürt halkına karşı şüpheyle bakan gruplar var. Kılıçdaroğ-
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lu’nun meydan okuması, Erdoğan’ınkine seçenek, büyük ve çağdaş bir 
partinin başına geçmek ve bütün kendini küçümseyenleri meydan dışı-
na atmak olacak.

http://www.ilfoglio.it/esteri/2017/07/10/news/gli-anticorpi-non-violenti-al-golpe-di-erdo-
gan-143861/

AVANTI 
10 Temmuz 2017

Türkiye. Locatelli:  “Bir Hak Yürüyüşü”

“Tarih yazan o önemli olaylardan birisiydi. Dayanışma ve kadın 
erkek Türk yurttaşlarına adalet mücadelelerinde yakın olmak ve onlar-
la birlikte olduğumuzu göstermek için orada olmak önemliydi.” 

PSI (İtalyan Sosyalist Parti ) grup temsilcisi ve İtalyan Meclisi 
Kadın Hakları Komitesi Başkanı Pia locatelli, istihbaratla ilgili bir 
videoyu yayınladığı için, Haziran ortasında 25 yıl hapse çarptırılan 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Enis Berberoğlu’nun tu-
tulduğu cezaevinin bulunduğu Maltepe semtine Pazar günü ulaşan 450 
kilometrelik yürüyüşün son etabına katıldığı İstanbul’dan yeni döndü. 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun girişimiyle, 15 Haziranda Anka-
ra’dan yola çıkan yürüyüş, günler geçtikçe gösteriye katılanlarla yüz 
binleri gördü. “Hiç kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. 
9 Temmuz yeniden doğuşun tarihidir” diye seslendi Kılıçdaroğlu Mal-
tepe cezaevi önündeki bitim gösterisinde. “Adalet için yürüdük” diye 
ekledi. “Mazlumların hakkı için, hapisteki gazeteciler ve milletvekilleri 
için yürüdük, üniversiteden atılan hocalar için yürüdük, adaletin yürüt-
me gücünün tekelinde olduğunu şikâyet etmek için yürüdük, tek adam 
rejimine karşı olduğumuz için yürüdük. Korku duvarlarını yıkacağız.”

Yürüyüşe çok az yer ayıran İtalyan basını, Erdoğan karşıtı 
gösteriyi konuşuyor. 

Sence Türk Cumhurbaşkanı bu gösteriyle zayıf düştü mü? 
İstanbul’a gönderilen İtalyan muhabir sayısı çok azdı ve bu yüzden bir-
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çoğu olayı uzaktan yorumladı. Gösterinin akışını, redaksiyonun (uzak-
tan) anlamasının olanaksız olacağı açık. Burada olmak gerekiyordu. Bu 
bir “karşı” değil, bir ”için” yürüyüşüydü, tıpkı bir muhalefet partisinin 
değil, bu ruh durumunu paylaşan herkesin ve herkese açık bir yürüyüş 
olduğu gibi. 

Erdoğan, hileyle kazandığı referandum sonuçlarından sonra, son 
yıllarda elde ettiği halkın desteğini gün geçtikçe yitirmektedir. Bu gös-
teri; adaletten, demokrasiden ve haklarından vazgeçmek istemeyen bir 
grup halkın verdiği çok güçlü bir sinyal oldu. Şuna ikna oldum, -ki bu 
konuda haklı olduğumu düşünüyorum- değişime doğru önemli bir adım 
söz konusu.

Yürüyüşe katılanlar kimlerdi ve yürüyüşün havası nasıldı?

Gerçekten de her tür insan vardı, Cumhuriyet Halk Partisi militan-
larından tutun da yürüyüşe anlık katılan sıradan insanlara kadar. Epeyce 
genç vardı; ama yaşlılar da, anneler de vardı. Hiç korku ve gerginlik 
yoktu; buna karşın, sanki büyük bir bayrammışçasına coşkulu bir hava 
vardı. Kılıçdaroğlu rahat olmalarını ve kışkırtmalara karşılık vermeme-
lerini tembihlemişti. Polis güçlerinin devasa yayılmasına karşın, hiçbir 
kaza meydana gelmedi.

Birçokları, Erdoğan’ın geçen yılki devlet darbesinden sonra 
yaptığı gibi, muhalefet destekçilerinin tutuklanmasına devam ede-
rek, gösteriyi bloke edeceğinden emindi. Ama bu olmadı.

Erdoğan akılsız değil, hükümeti destekleyen (diğerleri susturuldu)  
ulusal medyanın olayları görmezden gelişini hesaba katarak, gösteriye 
katlanmayı yeğledi. Hem ulusal hem uluslararası çevrenin, zincirlerin-
den kopacağı bir güç eylemini göze alamazdı.

Peki, Avrupa sosyalist partilerinin gösteriye katılımı ne du-
rumdaydı?

Partilere yönelik bir gösteri değildi bu; bir halk gösterisiydi. Biz-
zat ben de yürüyüşe bir Avrupa vatandaşı olarak katıldım. Elbette ki 
bunu bir sosyalist ve kadın hakları komite başkanı olarak da yaptım; 
ama oradaki ruh hiçbir parti işaretinin olmamasındaydı. Uluslararası 
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ilginin olmadığı doğru değil. Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri 
Luis Ayala’nın Paris, Lyon ve New York’ta düzenlenen dayanışma gös-
terilerine katıldığını ve PSE’nin herkese gösteriye katılmaları için parti 
üyelerine çağrıda bulunduğunu düşünüyorum.

Yürüyüş, tam da çözüm olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
katılım müzakerelerinin Avrupa Parlamentosu tarafından askıya 
alınmasının onaylanmasının ertesinde bitti.  Bu, Erdoğan’a baskı 
yapmak için doğru bir yol mudur?  

  Hayır, ben bunun çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. 
PSE temsilcisi olarak geçen Kasım’da Türkiye’ye gittiğimde, bizden 
müzakereleri askıya almamayı talep etmişlerdi. Bu durum, Türkiye’yi 
soyutlar ve insan hakları ve devlet hukukunun kötüleşmesinde Erdo-
ğan’ın eline koz verir. Duruşumuz net olarak hükümeti bağlar. Şu du-
rumda müzakereler ve diyaloga son verilmemeli. Hukuk devleti ihlal-
lerini eleştirmeli, ancak tepkimiz, her türden kötüleşmeyi önlemeli, eş 
zamanlı hareket etmeli (?) ve diyalog içinde olmalıyız.

Bu gösterinin başarısından sonra Türkiye’nin geleceği için 
duygularınız neler?

Yeni bir yol açıldığını hissediyorum. Muhalefeti susturma girişimi 
başarılı olmadı ve bir şeyleri değiştirmenin umudu ve olanağının var 
olduğunu duyuyorum.

http://www.avantionline.it/tag/kemal-kilicdaroglu/

Lanuovabussolabq  
11 Temmuz 2017

Türkiye’de muhalefetin uzun yürüyüşü

Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun Türkiye’yi giderek aratan ölçüde 
İslamlaştırma projesi için çok kötü iki haber. İlk kötü haber şu: Arkası-
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na aldığı güçlü bir partisi ile birlikte, mükemmel bir hareket kapasite-
sini de ortaya koymuş bir muhalifi var. Onun adı da, tıpkı laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin babası, Atatürk’ün adı gibi Kemal. Cumhuriyet Halk 
Partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1 milyon kişiyi sokaklara döktü. 

İkinci kötü haber ise, diğerinin tam aksine, Avrupa’ya girmek için 
sayısız girişimin artık iflas etmesidir. Başarısız darbenin birinci yıldö-
nümünde 14- 15 Temmuz’da Hollanda ve Avusturya’da yapılacak Er-
doğan yanlısı kutlama gösterileri,   ulusal güvenlik gerekçesiyle, adı 
geçen ülkelere girişleri yasaklanan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş 
ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’siz yapılmak zorunda kalınmıştır. 
Aynı 24 saat içinde bir başka kötü haber de Erdoğan karşıtları için: Sa-
dece dün 72 kişi tutuklandı.

   450 km kat edilen, Pazar günü İstanbul’da sona eren Kılıçdaroğ-
lu’nun partisi CHP tarafından düzenlenen büyük ve göz alıcı muhale-
fet yürüyüşü, Erdoğan’a muhalefette bir dönüm noktasıdır. Muhalifle-
re göre, bir milyon kişinin katıldığı  (panoramik görüntülere bakılırsa 
gerçekçi bir sayı) yürüyüş hiç şiddete yer vermedi; biçimsel açıdan par-
tisiz, açık olarak iktidara karşı değil, ancak bağımsız ve bütün adalet 
adına yapılmış olarak algılandı. Sadece tek bir sloganı vardı:  “Adalet!” 
“Bu hükümete karşı bir gösteri değil –diye açıklama yaptı Basın ve 
Halkla İlişkiler eşgüdümcüsü Samet Akten- önemli olan, bu olayın tıpkı 
özel bir anlamı olmasının yanı sıra, son derece barışçıl olduğunun da 
anlaşılmasıdır. Son zamanlarda Türkiye’de olmayan bağımsız ve eşit 
bir adalet için, partisiz, ortak bir isteği dile getiriyoruz. Yürüyüş, 2016 
darbe girişimini izleyen tutuklamalara karşı ilk kitle tepkisi.”

Gerçek ya da darbe işbirlikçisi olduğu varsayılan ve hala mahke-
meye çıkmayı bekleyen tam 50 bin kişi, tutuklanarak demir parmak-
lıklar arkasına konuldu. Yürüyüş, aynı zamanda Erdoğan’a karşı darbe 
planlamakla suçlanan Fethullah Gülen İslamcı hareketiyle işbirliğinden 
şüphe duyulduğu için, 150 bin kamu görevlisinin işten atılmasına karşı 
bir tepki.

Pazar günkü gösteri, bu terör durumuna son vermeyi amaçlıyor-
du. Büyük gösteriye yine de rıza gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
göre, ivedi çıkartılan yasalara karşı gösteriye katılanlar nesnel olarak 
“teröre rıza gösterenlerdir.” Kılıçdaroğlu, yürüyüşün son kilometrele-
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rini tek başına ve simgesel yürüdü. Gösterisinin sonunda sağladıkları 
destekten dolayı güvenlik birimlerine teşekkür etti. Askerlerin, laikliğe 
teslim olmuş ulusalcılığına dayalı basmakalıp hallerinin çok uzağındaki 
69 yaşındaki yeni Kemal artık sakin tonların adamı ve Türk muhalefe-
tinin kolektif imgesini eline geçiren bir “şiddet içermeyeni.” Ve belki 
de o, muhalefeti birleştirmede ilk kez başarı sağladı. Yaptığı şey, 2013 
yılındaki İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerindekinin tersini yapmak.

   O olayda da işgal edilen parkta laiklik sloganı yankılanıyordu ve 
Kemal’in bayrakları dalgalanıyordu. Ama öne çıkanlar, daha çok marji-
nal sol milletvekilleri, özerk gruplar, Occupy ve Di İndignados’un Türk 
eşdeğerleri ve küçük protestocu hareketlerdi. Politik bakış ya azdı ya 
da hiç yoktu. Şu andaki muhalefetin senaryosu, başarısız darbe önce-
si 2015 ve 2016’yı içine alan iki yıllık dönemin ana muhalefeti olan 
HDP’den çok farklı, hatta neredeyse tam tersi. 

Aslında HDP, Türk solunu kendisine çekmiş olsa da, hep Kürt 
çoğunluğun partisi oldu. Kürt çoğunluk partisi olarak coğrafi yayılı-
mı gerçekte Kürtlerin çoğunluk olarak yaşadığı bölge olan Güneydoğu 
Anadolu’nun ötesine geçmedi. 

CHP bugüne kadar demokratik muhalefet için bir çekim kaynağı 
olmadı; çünkü bu partinin adı ( 20. yüzyılın ikinci yarısında Türk ta-
rihini biçimlendiren), sayısız darbeyle, şiddetle ve verimsiz ekonomi-
nin devletçilikle yürütüleceği muştusuyla anılan askeri güce aşırı taviz 
verdi. Kılıçdaroğlu, ancak son zamanlarda partisinin lideri haline geldi 
ve açıkça geleneksel bir partiyi gençleştirmeyi ve yeniden düzlüğe çı-
karmayı başardı. Önceki muhalefet deneyimlerinin tersine mevcut du-
rumu, umut vaat eden bir siyasi geleceğe sahip. 

   Baskıya karşı gösteri iyi, hatta çok iyi gitmişken darbenin başa-
rısızlığını anımsatacak ve Erdoğan’ın zaferini kutlayacak olan gösteri 
ise topallamaya başladı. Türkiye kökenli göçmen işçi sayısının en çok 
olduğu iki Avrupa ülkesine, Avusturya ve Hollanda’ya Başbakan Yar-
dımcısı Türkeş ve Bakan Zeybekçi giremiyor. Bunun öyküsü ise, geçti-
ğimiz Mayıs’ta Hollanda hükümetinin (Erdoğan yanlısı) devlet başkan-
lığı sistemi için yapılan anayasa reformunun lehine bir gösteriye katılan 
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nu sınır dışı ettiği zaman, Türkiye 
ile Hollanda arasındaki bilek güreşi sonrasında başladı. 
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Bu olayı fırsat bilen Danimarka ve Almanya’dan başka Avusturya 
da Hollanda hükümetiyle birlikte saf tuttu. Türkiye’de ise, Avrupa’ya 
karşı bir tepki dalgası yayıldı. Nedenleri, içerik olarak aynıydı. Açık 
bir dille Türk bakanların yanlı politik gösterilere katılmak için, Avrupa 
topraklarındaki varlığı, Avusturya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açık-
ladığı şekliyle, “ikili anlaşmaların çerçevesiyle” uyuşmadı. Çok açıkça 
dile getirilmese de, gerek Avusturya ve Hollanda, gerek içlerinde Türk 
topluluğu barındıran diğer Avrupa ülkeleri, AKP yandaşlarının, Milli 
Görüş gibi İslam dernekleri ve sayısız camiler aracılığıyla Erdoğan’ın, 
özellikle yurtdışındaki muhalif Türkler için tehlike oluşturan, ama aynı 
ülkeler için de bir tehdit unsuru olan sivil milisleri haline gelmesinden 
korkuyor.  Geçen Cuma, Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş müzakere-
lerinin oybirliğiyle askıya alınmasıyla, Avrupa Birliği ve Türkiye ara-
sındaki ilişkiler tarihteki en düşük seviyesine ulaştı.

   Erdoğan içerdeki muhaliflere yöneldi 

Sadece dünkü tutuklu sayısı 72: Hepsi de İstanbul Medeniyet ve 
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve üniversite personeli. Hepsi de 
Gülen cemaatinin üyesi olmakla suçlanıyor. İçlerinden bir tanesi, Ko-
ray Çalışkan, Kılıçdaroğlu’nun danışmanı.

http://www.avantionline.it/tag/kemal-kilicdaroglu/

LA RIFORMA 

13 TEMMUZ 2017

Marco Magnano

İstanbul, Birçok kimlik yürüyüşü 

Başarısız darbeden 1 yıl sonra Erdoğan’ın sıkı bir baskıyı hayata 
geçirmek için istediği Olağanüstü Halin daha da uzatılmasına karşı yüz 
binlerce insan sokağa döküldü.
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Bu günlerde İstanbul şehri, basının odağında; ama bu sadece bütün 
Türk politikasında yeni bir dönemin işareti olan 15 Temmuz’u 16’sına 
bağlayan gece gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminin birinci yıldö-
nümüne az bir zaman kaldığı için değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı devirmek isteyen askerleri engelleyen halk direnişinin oldu-
ğu geceyi anmak için, hükümetçe organize edilen kutlamaları bekler-
ken, Maltepe semtinde sokaklara dökülen muhalefet oldu.

Yüz binlerce Türk yurttaşı, hatta bazılarına göre tam bir milyon 
kişi, hükümetin, siyasi muhalefet üzerindeki sıkı baskısını protesto ede-
rek, son yıllarda muhalefetin gerçekleştirdiği en büyük politik gösteri-
sinde geçit töreni yaptı.

Ülkenin ana muhalefet gücü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lide-
ri Kemal Kılıçdaroğlu’nun rehberlik ettiği gösteri, bir aydan kısa süre 
önce Ankara’dan yola çıkan 450 kilometrelik yürüyüşün bitim aşama-
sıydı. “Aslında -diye açıklıyor tarihçi ve East Journal dergisi editörü 
Carlo Pallard- Türk toplumunun ve Türk politikasının, bu partiyle gele-
neksel bağı olmayan büyük bir bölümünün katılımını sağladı. Derin bir 
adaletsizlik ve özgürlük kısıtlaması olarak değerlendirilen şeye karşı 
yapılan gösteri, aslında solcu Kürt yanlısı HDP ve sağcı milliyetçi MHP 
gibi normal koşullarda birbirine karşı duran hareketlerin katılımını ko-
laylaştıracak düzeye ulaştı. 

Aslında adını son andığımız MHP ile ilgili politik durum biraz ka-
rışık: Devlet Bahçeli tarafından yönetilen bu partinin üst düzey yöneti-
cileri, daha çok AKP ile geniş bir anlayış birliğinin ışığında, Erdoğan’ı 
desteklerken, temsil ettiği sosyal tabanın kayda değer bölümü, farklı 
bir konuma doğru yer değiştirmekte gibi görünüyor. “Partisinin taba-
nının büyük bir kısmının, Bahçeli’yi izlemediği anlaşıyor” diye devam 
ediyor Pallard. Sağda bu yeni bir seçenek yaratması olası olan figür, 
geçmişe oranla daha merkeze yakın bir parti kurmaya çalışıyor izlenimi 
veren ve yürüyüşte Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen destek çıkan bir ka-
dın politikacı, Meral Akşener. 

Yürüyüşü düzenleyenlerin ve özellikle Kılıçdaroğlu’nun umudu, 
bizzat kendisinin söylediği gibi, bu yürüyüşün şimdilik yalnızca bir ilk 
adım olsa da, Erdoğan’ın rejimine karşı koyacak derecede geniş çaplı 
bir politik hareketin doğuş eylemi olabilmesi. “Kılıçdaroğlu için temel 
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sorun -diye uyarıyor Pallard- her yönüyle bu yürüyüşü desteklemiş olan 
toplumsal kesimleri, elbette ki kitleleri, politik açıdan uzlaştırmak. Te-
mel güçlük Erdoğan karşıtlığı olmadığında da hepsini bir araya getir-
mektir. Bu daha önce de görüldü; çünkü geçmişte harekete geçen top-
lumun bu kesimleri, sonrasında ülkeye politik değişiklikler getirmeyen 
2013 Gezi Parkı’nda görünenlerle şimdi birçok yönüyle çok benzeşi-
yor. Ancak Gezi’ye oranla bir fark var. O da bugün en azından, bir parti, 
CHP ve dört yıl önce olmayan şeyin, yeni ve gerçek bir politik muha-
lefetin onun etrafında doğabileceği politik bir lider, Kılıçdaroğlu var.”

Farklı politik konumda olmanın da ötesinde CHP Genel Başkanı, 
kişilik olarak da Erdoğan’a karşı olduğundan, Kılıçdaroğlu figürü, po-
litik açıdan elbette bu girişimden daha güçlü çıktı. Karşı taraf, Erdoğan 
ve partisi AKP ise, yürüyüş ve mitingle ilgili,  “terörist işi bunlar” ve 
“darbe işbirlikçileri” diye başlayan tanımlarla bunaltıcı ve kin dolu söz-
cüklere getirdiler işi. 

Yine de hükümet gösteriyi engellememeyi seçti. Üstüne üstlük 
halkın güvenliğini sağlama adına, olası desteği sağlamaya karar verdi. 
Öyle ki göstericileri kordon altına almış 15 bin polis görevdeydi. “Po-
lis, bu gösteriye izin verdi ve akışını kolaylaştırdı” diye devam ediyor 
Carlo Pallard; “çünkü başka türlü davranamazdı. Yürüyüşü şiddetle 
engellemek ya da olası tehlikelerle yüz yüze bırakıp,  onu sadece ko-
rumamak bile muhalefetin sözlerini otomatik olarak haklı çıkarırdı ve 
yürüyüşün nedenlerine kapı açardı; yürüyüşün haklı olduğunun kabulü 
ve de iddiaların gerçekliği sonucunu doğururdu.” 

Bazı eleştirmenlere göre, Erdoğan’ın seçimi ayrıca, söz ve ifade 
özgürlüğünün ne kadar da sağlanmış olduğunu açıkça göstererek, yürü-
yüşün dayanaklarını bu yolla küçümsemesi olasılığına da bağlanabilir. 
Bunun aksine, Türk Cumhurbaşkanının yorumları, tümüyle denetim 
altına aldığı ülkede ilk kez bir parça çatlağın ortaya çıkardığı bir sıkın-
tıya, bir hoşgörüsüzlüğe işaret ediyor. “Yürüyüşü ve gösteriyi, 16 Tem-
muz 2016 darbesinin bir devamı diye nitelemek” diye ekliyor Pallard, 
“bir tarz düşüşü değil, ağır bir doğrulama ve büyük bir politik hatadır. 
Bu, darbeyi destekleyen milyonlarca insan var demek gibi bir şeydir.” 
Bu sözlerden çıkacak yargı şudur: “Erdoğan ilk kez başkaları tarafından 
başlatılan bir girişimle şaşkına dönmüştür.” 
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Geçen yılki başarısız darbe girişiminden bu yana yaklaşık 50. 000 
kişi tutuklandı ve Cumhurbaşkanlığı kararları (KHK) etkisiyle işten 
atıldı. AKP hükümetince daha da ileri götürülen baskılar daha çok, bir 
zamanlar askerlerin eski gücünü yok etmede Erdoğan’ın müttefiki olan, 
ama şimdi sürgünde olan ve şimdiki Cumhurbaşkanının sadece politik 
değil, ana düşmanı olan vaiz Fethullah Gülen müritlerine yöneldi.

Son aylarda baskı, muhalefetin avukatları ve yargıçları da dâhil, 
her tür muhalifi de kapsayarak, gerçek sorumlu ve şüphelilerin de ötesi-
ne geçmiştir. Türkiye, dünyada, hapiste en çok gazetecinin olduğu ülke 
noktasına geldi. Adalet sektöründe çalışanların yaklaşık dörtte biri ya 
tutuklandı ya da işten atıldı.12 ay geçmesine karşın, özetle o günle-
rin güçlü rüzgârı hala dinmedi. Darbe girişimi gecesi, diyerek sözlerini 
sonlandırıyor Carlo Pallard, Erdoğan kendisini Atatürk dışında Türkiye 
tarihinde hiç kimsenin sahip olmadığı bir popülerliğe ve uzlaşıya bü-
rünmüş hissetti. Fakat büyük bir olasılıkla kendi politikası ve kişiliğine 
çoğunlukla etkili destek sunan kurumlarla halkın darbeyi reddini karış-
tırdı. O andan sonra da, mantıksızca, Olağanüstü Hal kararları aracığıy-
la, anayasanın temel güvenceleri askıya alındı.

http://riforma.it/it/articolo/2017/07/13/istanbul-una-marcia-molte-identita
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Hirtv 
10 Temmuz 2017

Yüzbinler Erdoğan’ın tasfiyeleri nedeniyle 
sokakta

Yüz bini aşkın muhalif Türk, İstanbul’da siyasi tasfiyeleri protesto 
etti. En yüksek oya sahip muhalefet partisinin (CHP) bir milletvekili 
yakın geçmişte Suriyeli cihatçılarla bağlantılı olduğu ve Türk Hükü-
metinin belgelerini açıkladığı gerekçesiyle, hapse mahkûm edilmişti. 
Başkan Erdoğan, geçen yılki darbe girişiminin acısını çıkartmak için, 
on binlerle hesaplaştı, bu gösteriye katılanların da terörizmi destekle-
diklerini belirtti.

Türk muhaliflerin, diktatörlük karşıtı gösterisi geçen yılki darbenin 
yıldönümünün haftasına denk geldi. İki haftalık bir sürede yürüyerek 
Ankara’dan İstanbul’a varan yürüyüşçü kalabalık, elinde pankartlarla 
işten atılmaları protesto etti.

Muhalefet partisi başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; “İktidar darbe giri-
şimini kendi yararına kullandı ve ülkeye karşı yapılan bu girişimi, ken-
dilerine karşı olana çevirdiler; Olağanüstü Hal ilan ettiler ve tasfiyelere 
başladılar. Yasama ve yürütme, ülkeyi otoriteyle idare eden tek kişinin 
iktidarına, başkana verildi” sözleriyle şikâyetlerini anlattı.

Türkiye’de geçtiğimiz Temmuz ayının 15’inde yapılan ve ordu-
dan bazı orta düzey komutanların düzenlediği askeri darbe girişimi 
yarım gün içinde başarısızlığa uğramıştı. Bu girişimi düzenlenmesin-
den sorumlu olan kişi Amerika’da yaşamakta olan dinî vaiz Fetullah 
Gülen’dir. Önceki dönemlerde de Erdoğan’ın ittifak halinde olduğu bu 
kişinin yaptıklarını açığa çıkaran belgeler, Amerika Birleşik Devletle-
ri’ne verilmişti. 

Geçtiğimiz yıldan beri Türkiye’de yüz yirmi bin kamu personeli, 
öğretmen, polis, asker, hâkim siyasi görüşleri nedeniyle işlerinden çı-
karıldı. Adaletin işlemesi için kırk bin kişi harekete geçti. İktidar ise 
kendine karşı olanların tamamının terörizmi desteklemekte olduğunu 
açıkladı. En son olarak da Uluslararası Af Örgütü’nün yöneticisi benzer 
suçlamalarla gözaltına alındı. İşlenen cürümlere karşı Amerikan Dı-
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şişleri Bakanı Rex Tillerson, İstanbul’daki bir konferansta yaptığı ko-
nuşmada Erdoğan’ın rejimini övdü ve “15 Temmuz 2016’daki olayları 
müteakip Türk halkının gösterdiği cesaret ve direnişi takdirle karşıla-
mamız gerekir. Türkiye’nin yönetiminin teslim alınmasından korudu-
lar ve hayatları pahasına haklarına sahip çıktılar, erkekler ve kadınlar 
cesurca davranarak darbeye karşı çıktılar” diyerek Erdoğan’dan yana 
görüş belirtti.

Türkiye bir NATO üyesidir, bir başka deyişle, Amerika’yla ittifakı 
vardır. Askeri ortaklıkları Suriye’de devam eden sivil savaşın sonlan-
ması konusunda elzem bir öneme sahiptir ve Arap dünyasının Katar’a 
cephe almasında da arabuluculukları söz konusudur. Amerikan Hükü-
meti bu yüzden Türk iç politikasına müdahalede bulunmamaktadır.

https://hirtv.hu/hirtvkulfold/szazezrek-az-utcan-erdogan-tisztogatasai-miatt-1399030

Nepszava 

Diktatörlükle Karşı Karşıyayız

“Diktatörlükle karşı karşıyayız. Adaletin olmadığı, böyle bir ül-
kede yaşamak istemiyoruz. Yeter artık!” bir İstanbul milletvekillerinin 
hapsedilişine tepki olarak Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş yapan muha-
lefetteki Kemalist Halk Partisi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çarşamba 
günü bu sözlerle konuşmasına başladı. Devlet sırlarını sızdırma suçun-
dan yargılanan Enis Berberoğlu Çarşamba günü 25 yıl hapse mahkûm 
edildi. Bu milletvekili, Suriye’ye 2014 yılında Türk istihbaratı tarafın-
dan yardım olarak götürülen kamufle edilmiş silahlar hakkındaki gizli 
bilgiyi, muhalif Cumhuriyet gazetesine sızdırmakla suçlandı. 

The Guardian’ın yerinden verdiği habere göre, Perşembe akşamı 
yüzlerce kişi ellerinde taşıdıkları “Adalet” yazılı levhalarla gösteriye 
katıldı. 450 kilometrelik yol, Berberoğlu’nun tutuklu olduğu Malte-
pe’de sona erdi.
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Muhtemelen pek çok kişiyi protestoya katılmaya teşvik eden şey-
lerden biri de Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza hâkimi Aydın Sefa 
Akay’ın Perşembe günü Türkiye’de verilmiş olan,  diplomatik doku-
nulmazlığın çiğnenerek, terörizmi destekleme gerekçeli hapis cezası 
kararı oldu. Uluslararası hâkim geçen Temmuz’da başarısız darbe giri-
şimi sonrası gözaltına alınmıştı.

http://nepszava.hu/cikk/1132263-tobb-szaz-kilometeren-at-erdogan-ellen

MNO
Maltepe Buluşması

Resmin altındaki yazı: CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İs-
tanbul’un Maltepe ilçesinde Pazar günü yaptığı Adalet Yürüyüşü kapa-
nış kurultayına yüz bini aşkın katılım oldu. 

Marmara Denizi kıyısındaki semtte yapıla törenle, muhalefet li-
derinin üç haftayı aşan Adalet Yürüyüşü adını taşıyan kampanyasının 
kapanış faslı yapıldı. 68 yaşındaki Kılıçdaroğlu, 15 Haziran’da Türki-
ye’nin başkenti Ankara’dan başlayarak, 425 kilometre uzaklıktaki İs-
tanbul’a yürüyerek ulaştı. Bu eylem, partinin bir milletvekilinin hapse-
dilmesi nedeniyle yapıldı.   

Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilinin tutuklu olduğu Maltepe cezaevi 
yakınında biriken kalabalığa hitaben “Adalet için yürüdük, baskı altın-
da tutulan adalet için yürüdük. Hapsedilen hâkimler için yürüdük. De-
mir parmaklıklar arkasında tutulan gazeteciler için yürüdük. Görevle-
rinden uzaklaştırılan üniversite hocaları için yürüdük” diyerek seslendi.

Milletvekilini 25 yıla mahkûm ettiler; devlet sırrını Cumhuriyet 
adındaki muhalif gazeteyle paylaşmakla suçladırlar. “Yürüdük, çünkü 
tek bir kişinin yönetimine karşıyız” diyerek sözlerine devam eden Kı-
lıçdaroğlu, “Adalet hizmetlerinin yürütülmesi iktidarın hizmetindedir” 
dedi.  

Türk devletinin başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, muhalefet 
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partisi liderini, yaptığı yürüyüşle teröristleri destek vermekle suçladı. 
Programın barışçıl niteliği nedeniyle hükümet şimdiye dek bir müda-
halede bulunmadı. Hareket, geniş yankı uyandırdı. Böyle olmasına 
karşın, hükümet partisini destekleyen gazetelerde muhalefetteki Kılıç-
daroğlu’nun “İhanet Yürüyüşü” diye nitelenen bu yürüyüşü hakkında 
makaleler yayınlandı.  

Anadolu Türk devlet haber ajansının aktardığı kadarıyla, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin’in verdiği bilgiye göre, programda on beş bin polis 
güvenliği sağladı. Hükümet Başkanı Binali Yıldırım, CHP’yi bu kurul-
tayın sonrasında herkesin evine gönderilmesi konusunda uyardı. 

Bu görülmemiş girişim 2013 yılındaki gösterilerden sonra şimdiye 
kadar yapılan en büyük muhalefet hareketiydi.

https://mno.hu/kulfold/szazezrek-tuntettek-erdogan-politikaja-ellen-2407027
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Euronews
9 Temmuz 2017 

“Adalet Yürüyüşü”, İstanbul sınırına ulaştı
Türkiye’de “Adalet Yürüyüşü”nün son gününde on binlerce kişi 

İstanbul sokaklarına akın etti. İstanbul’da toplanan göstericiler, ellerin-
de “Adalet” yazılı pankartlar taşıdı. Ülkede ana muhalefet partisi olan 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin tutuklanması sonrasında, An-
kara’dan başlayan ve 25 gün süren kitlesel yürüyüşte toplam 425 kilo-
metre yol yüründü. 

“Efendim, Adalet sokakta aranmaz diyorlar. Eğer bir ülkede büyük 
haksızlıklar ve hukuksuzluklar varsa, adaletsizlikler, eşitsizlikler varsa, 
o ülkenin mahkemeleri bağımsız değilse, siyasi otoriteden talimat alı-
yorlarsa, halkın gözü, kulağı ve sesi olan basın susturulmuş veya iktidar 
tarafından teslim alınmışsa, o zaman adalet arayışımızın tek yeri var: O 
da sokaktır.” 

Geçen yıl hükümete karşı yapılan darbe girişimi sonrasında 50 bin-
den fazla kişi gözaltına alındı. Yapılan tutuklamalar muhalefet, yargı ve 
eğitim sisteminde çalışanları kapsıyor. 

http://ru.euronews.com/2017.07.09/pe-0907-adalet-march-turkey
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Хартия’97
9 Temmuz 2017

İstanbul’da yüz binlerce kişi, Erdoğan’a karşı 
mitinge katıldı 

 Türkiye’de Cumhurbaşkanı karşıtları, 2016’da yaşanan darbe giri-
şimi sonrasındaki toplu tutuklamalara karşı çıktılar.

Yüz binlerce kişi, “Adalet” sloganıyla İstanbul Maltepe’de Türk 
muhalefet partisi tarafından gerçekleştirilen mitinge katıldı (vesty.
co.il’in haberinden alınmıştır).

İstanbul mitingi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Enis 
Berberoğlu’nun yargılanmasını protesto etmek amacıyla, 25 gün önce 
başlayan “Adalet Yürüyüşü”nün final sahnesi oldu. Berberoğlu, mitin-
gin düzenlendiği Maltepe’de tutuklu bulunuyor.

Berberoğlu’na, Suriye’ye giden Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) 
ait TIR’ların aranmasıyla ilgili ayrıntıları açıklama suçundan 25 yıl 
hapis cezası verildi. Mahkeme kararının hemen ardından Berberoğlu 
tutuklandı. 

MİT TIR’ları olayı, Ocak 2014’te Adana ilinde yaşanmış, Cumhu-
riyet gazetesi, TIR’ların aranması sırasında çekildiği iddia edilen video 
ve fotoğrafları yayınlamıştı. 

Yayınlanan görüntülerde kasalar içinde top mermisi, havan ve baş-
ka mühimmat görülüyordu. Türk hükümeti, durdurulan tırların, Suriye 
Türkmenlerine ulaştırılmak istenilen “insani ve lojistik yardım malze-
mesi” taşıdığını iddia etmişti. Tırların durdurulması ile ilgili olarak 17 
asker, eski Adana Jandarma Komutanı ve eski Adana Cumhuriyet Baş-
savcısı dâhil, 4 savcı tutuklandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtları, Enis Berberoğ-
lu’na ağır hapis cezası verilmesini, 15 Temmuz 2016 tarihindeki ba-
şarısız darbe girişimi ile ilgili siyasi nedenlerle yapılan tutuklamalar 
kampanyasının bir devamı olarak nitelendirdi.
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Hükümetin başarısız darbe girişimine tepkisi olan söz konusu kam-
panya kapsamında, Türkiye’de yaklaşık 200.000 devlet çalışanı işten 
çıkarıldı ve neredeyse 50.000 kişi cezaevlerine konuldu.

Darbe olaylarından sonra Erdoğan’ın düzenlediği Anayasa deği-
şikliği referandumu sonucunda Cumhurbaşkanı’nın yetkileri önemli 
derecede genişledi. Böylece, Erdoğan’ın kendisine ömür boyu başkan-
lık statüsü sağladığı söylenebilir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde muhalefet 
partisi temsilcileri, protesto yürüyüşü kapsamında 25 gün içerisinde 
Türkiye’nin başkenti Ankara’dan 425 kilometre uzaklıktaki metropol 
kent İstanbul’a kadar yürüdüler.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün son 2 kilometresini “Hak, hukuk, adalet!” 
sloganları atan kalabalığın arasından geçerek, yalnız yürüdü.

Mitingde konuşma yapan Kılıçdaroğlu: “Türkiye’nin dört bir ya-
nından vatandaşlar bizimle birlikte 450 kilometreyi kat etti. Yürüyüşü-
müzü noktaladık; ama adalet için yaptığımız mücadele devam ediyor. 
Olmayan adalet için yürüdük. Mazlumların hakkı için, tutuklu gazete-
ciler ve üniversiteden atılan hocalar için yürüdük. Tek adam rejimine 
karşı olduğumuz için yürüdük, IŞİD, FETÖ (Fethullahçı terör örgütü) 
ve PKK (Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Kürdistan 
İşçi Partisi) gibi terör örgütlerine karşı olduğumuz için yürüdük” ifade-
lerini kullandı. 

Muhalefet partisinin hazırladığı, Türk hükümetinden talep listesin-
de yer alan maddeler arasında, darbe girişiminin ardından uygulanan 
Olağanüstü Hal’in kaldırılması da var. Muhalefet partisi lideri Kılıçda-
roğlu, yargıçların adaleti savunması gerektiğini ve Anayasa Mahkemesi 
yetkililerinin “Saraydan gelen emirlere uymaması” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, CHP’nin Adalet Yürüyüşü’nün teröre 
destek vermek için başlatıldığı iddiasında bulundu.
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УРА-ИНФОРМ
10 Temmuz 2017 

İstanbul’da yüz binlerce kişi, Erdoğan’ın politikalarını protesto et-
mek için sokağa çıktı

9 Temmuz’da İstanbul’un merkezinde Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan hükümetine karşı miting düzenlendi.

Yüz binlerce insan, Adalet mitingi alanına adeta akın etti. BBC’nin 
edindiği bilgiye göre, dünkü miting, 15 Haziran’da Türkiye’nin baş-
kentinden başlatılan “Adalet Yürüyüşü’nün” finali olarak gerçekleşti-
riliyor. Yürüyüşe katılanlar, Ankara’dan İstanbul’a 400 kilometreden 
fazla yol kat ettiler. Göstericiler, Türkiye’de 2016 yazında düzenlenen 
darbe girişimi sonrasında yaşanan toplu işten çıkarmalar ve tutuklama-
lara karşı çıktı. 

“Adalet Yürüyüşü”, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlatıldı. Kılıçdaroğlu, 
yürüyüşü başlatma kararını, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun Su-
riye’ye giden Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait tırların aranmasıyla ilgili 
bilgileri medyaya bildirme gerekçesiyle, 25 yıl hapis cezasına çarptırıl-
ması sonrasında verdi. 

 İstanbul mitingi, Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu Maltepe Ce-
zaevi yakınlarında düzenlendi. Aynı zamanda, Erdoğan, göstericileri 
teröre destek vermekle suçladı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin muhalif 
olma konumunu aşarak, terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktası-
na geldiği ifadelerini kullandı. 

Unutmayalım ki, УРА-Информ ajansının haberine göre, 6 Tem-
muz’da insan hakları savunucularının toplantısı sırasında Uluslararası 
Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser’in de aralarında bulundu-
ğu 12 insan hakları savunucusu polis tarafından tutuklanmıştı.

10 Temmuz Sputnik.by (Belarus) https://sputnik.by/politi-
cs/20170710/1029692573/tysyachi-lyudej-protestuyut-v-turcii.html 

Siyaset

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarına karşı çıka-
rak, İstanbul’a 400 kilometreden fazla yol yürüdü
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MİNSK, 10 Temmuz – Sputnik. Sputnik Türkiye’nin edindiği bil-
giye göre, bu günlerde Türkiye’de muhalefet mitingleri yüz binlerce 
kişilik katılımlara sahne oldu.

Geçen Haziran’da muhalefetin “Adalet Yürüyüşü’ne” katılan bin-
lerce kişi, Ankara’dan İstanbul’a 450 kilometre yol kat etti. Ana muha-
lefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlatılan yürüyüş, Pazar günü İstanbul’da 
yapılan miting ile son buldu. 

Bugünlerde Türkiye’nin birçok başka kentinde de muhalefet mi-
tingleri yapılmakta. Mitinglere katılan Türk yurttaşları, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarını protesto ediyorlar.

Protesto eylemleri, Suriye’ye giden Milli İstihbarat Teşkilatı’na 
ait tırların durdurulup, aranması davasına ilişkin görüntüleri medyaya 
vermekle suçlanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis 
cezasına çarptırılması sonrasında başladı. 

Hükümetin iddiası uyarınca, Suriye’ye insani yardım taşırken dur-
durulan tırlarda, havan topu mermileri ve diğer mühimmatın bulunma-
sı, büyük bir skandala neden oldu. Suçlamalara göre, tırların aranması 
görüntülerini basın kuruluşlarına veren kişi Berberoğlu.

İstanbul’da ve Türkiye’nin başka kentlerinde miting alanlarına ge-
len insanlar, tutuklu milletvekilinin serbest bırakılması ve Erdoğan’ın 
istifa etmesi talebinde bulundular. CHP kaynaklarından alınan bilgiye 
göre, Adalet mitingine 1,5 milyondan fazla kişi katıldı.

http://ura-inform.com/ru/politics/2017/07/10/v-stambule-tysjachi-ljudej-protestovali-protiv-pra-
vitelstva-erdogana-foto
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Новое Время
10 Temmuz 2017 

İstanbul’da yüz binden fazla kişi, Erdoğan’a 
karşı “Adalet Mitingine” katıldı

Hürriyet gazetesine atıfta bulunan “Европейская правда” ajansına 
göre, Pazar günü İstanbul’da 400 kilometrelik “Adalet Yürüyüşü’nü” 
noktalayan miting yüz binlerce kişinin katılımına sahne oldu. 

Türk yurttaşları, hükümetin geçen yılki başarısız darbe girişimi 
sonrası yoğunlaştırdığı baskıların durdurulması talebinde bulundular.

Muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen “Adalet Yürüyüşü” Ankara’da 15 
Haziran’da başlamıştı. 

Kılıçdaroğlu, yürüyüş kararını, 2014 yılı başında yapılan ve Türk 
istihbaratının Suriye’ye gizli silah sevkiyatı yaptığını belgeleyen gö-
rüntüleri, Cumhuriyet gazetesine vermekle suçlanan eski gazeteci ve 
CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun siyasi ve askeri casusluk gerekçesiy-
le, 25 yıl hapse mahkûm edilmesi sonrasında aldı.    

Mitingde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 25 gün süren “Adalet Yü-
rüyüşü’nün” Türkiye için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu: “Herkes şunu çok iyi bilsin. 9 Temmuz yeni bir 
adımdır. 9 Temmuz yeni bir iklimdir, yeni bir tarihtir. 9 Temmuz yeni 
bir doğuştur” ifadelerini kullandı ve “Yarından itibaren yürüyüşü des-
tekleyen bölge temsilcilerimiz, partiler, örgütler ve bireyler ile beraber 
sivil protestolara devam edeceğiz” diye ekledi.

Bilindiği gibi, başarısız darbe girişiminin ardından yaşanan tutuk-
lamalarla 50 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 150 bin asker, memur, üniversite hocası, polis ve hâkim 
işten çıkarıldı veya görevden alındılar.

Unutmayalım ki, 6 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu, geçen Ni-
san’da düzenlenen Referandum sonucunda kabul edilen Anayasa deği-
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şikliği paketinin, mevcut haliyle yürürlüğe girmesi durumunda, Türki-
ye ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınmasını öneren raporu 
kabul etmişti. 

10 Temmuz 2017 Newsturk http://newsturk.ru/2017/07/10/mar-
sh-spravedlivosti-zavershilsya-mnogotyisyachnyim-mitingom/ Siyaset

“Adalet Yürüyüşü” milyonluk miting ile sona erdi.

Türkiye’de CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından düzenlenen 
ve Ankara’da 15 Haziran’da başlayan “Adalet Yürüyüşü”, İstanbul’da 
9 Temmuz’da yüzbinlerce kişinin katıldığı miting ile sona erdi.

Yüzbinlerce kişinin katıldığı mitingde konuşma yapan CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “9 Temmuz bir son değil, yepyeni bir 
başlangıçtır. 9 Temmuz yeni bir iklim, yeni bir tarih, yeni bir doğuştur. 
9 Temmuz, bir yürüyüşün sonu değil, bir barışın, bir birlikte yaşama 
iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır” ifadelerini kullandı. 

 Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi, muhalefet, kapı önüne konulan 
üniversite hocalarının hakları ve hapisteki milletvekilleri, gazeteciler 
ve askerlerin hakları için yapılan “tarihin en barışçıl siyasi eylemini” 
düzenledi.

Mitingde konuşma yapan Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: 
“450 Kilometrelik yolu Türkiye’nin tüm şehirlerden sakinler ile bera-
ber yürüdük. Protesto yürüyüşümüz sona erdi; ama adalet için verilen 
mücadele devam ediyor. Olmayan adalet için yürüdük. Haksız yere tu-
tuklanan gazeteciler ve üniversite hocaları için yürüdük. Tek adam re-
jimine karşı çıktığımız için, IŞİD, FETÖ ve PKK’ya karşı olduğumuz 
için yürüdük.”

Ana muhalefet partisi lideri, mitingin ardından iktidara yönelik 10 
maddelik bir bildirge açıkladı. Bildirgede şu maddeler yer aldı: 

“Darbe gerişimin siyasi ayağının ortaya çıkarılması,

İktidarın meclise dönmesi, 

Yargı bağımsızlığının sağlanması, 

Tutuklu milletvekilleri ve gazetecilerinin serbest bırakılması, 

Demokratik parlamenter sisteme dönülmesi, 
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Yoksulluk ve işsizliğin giderilmesi ve adil bir dış politikanın uy-
gulanması.” 

CHP, milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından, 
25 gün süren protesto yürüyüşünü Ankara’dan başlatmıştı. Eylem, tu-
tuklanan milletvekilinin bulunduğu Maltepe Cezaevinin yakınların-
da yapılan bir mitingle sona erdi.  Berberoğlu, Suriye’ye giden MİT 
TIR’larının durdurulması olayına ilişkin gizli bilgileri medyaya vermek 
gerekçesiyle, 25 yıl hapse mahkûm edilmişti. 

http://n-z.tv/bolee-sotni-tysyach-lyudey-vyshli-na-marsh-s/ 

Фонд Стратегической Культуры
10 Temmuz 2017

Türk muhalefeti, adalet için mücadele etmeye 
devam ediyor

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) öncülüğün-
de CHP’li milletvekili ve TBMM üyesi Enis Berberoğlu hakkındaki 
ağır hapis cezası kararına karşı olarak başlatılan ve 25 gün süren “Ada-
let Yürüyüşü”, dün İstanbul’da yapılan ve yüz binlerce kişinin katılımı-
na sahne olan miting ile noktalandı.

14 Haziran’da devlet sırrını açıklama ve “teröre destek verme” 
gerekçesiyle Berberoğlu, İstanbul mahkemesi tarafından 25 yıl hapse 
mahkûm edildi. Olay, 2014 yılında Suriye’deki İslamcılara gizli silah 
ve mühimmat sevkiyatları yapan Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait 
TIR’ların durdurulup aranmasına ilişkin bilgilerin Cumhuriyet gazetesi 
tarafından yayınlanması sonrasında yaşandı. Yayınlanan haber, TIR’la-
rın aranması sırasında kayda alınan video ve fotoğrafları da içerdi.

Paylaşılan görüntülerde kasalarda top mermisi, havan ve başka 
mühimmat görülüyor. Türk yetkililerinden gelen açıklamalara göre, 
TIR’lar Suriye Türkmenlerine “lojistik ve insani yardım” götürüyordu. 
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TIR’ların durdurulması ile ilgili 17 asker, eski Adana Jandarma Ko-
mutanı ve eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı dâhil, 4 savcı tutuklandı. 
Birçok görgü şahiti, Suriye’deki terör örgütleri üyelerine MİT yetkili-
lerinin sağladığı silah sevkiyatlarının en azından 2013-2014 yıllarında 
gerçekleştirildiğini belirtti.  

Sadece Türk değil, Rus ve Amerikan kaynaklarından gelen birçok 
bilgileri göz önünde bulundurarak, (bu olay) zaten bilinen bir şeyin baş-
ka bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.

Cumhuriyet gazetesi, 25 Mayıs 2015

Profesyonel gazeteci Enis Berberoğlu, Cumhuriyet gazetesine MİT 
TIR’ları görüntülerini vermekle suçlandı; video ve fotoğrafların bası-
na ait olmasına rağmen “devlet sırrı” kapsamında olduğu gerekçesiyle 
erişimden kaldırıldı. Söz konusu davaya ilişkin şahitleri ise Fethullah 
Gülen’in (aralarındaki kavga sonrasında Erdoğan’ın en büyük düşmanı 
olan ve Pennsylvania’da yaşayan İslami vaiz) terör örgütü ile bağlantılı 
olmakla suçlandı. 

CHP ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Berberoğlu hakkındaki ta-
mamen öznel mahkeme kararına çok sert tepkilerini gösterdi. Bu ola-
yın dikkat çekici yanı, milletvekili dokunulmazlığına sahip olan Ber-
beroğlu’nun tutuklama kararına 2016 yılında iktidarda olan Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin (AKP) öne sürdüğü yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği önerisinin, Türkiye muha-
lefet partileri tarafından desteklenmesinin yol açması. Enis Berberoğlu 
davasının yanı sıra, Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dâhil, 11 HDP’li milletvekili tu-
tuklandı.

On binlerce kişinin katıldığı İstanbul mitinginde konuşma yapan 
Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin dört bir yanından yurttaşlar bizimle birlik-
te 450 kilometreyi kat etti. Yürüyüşümüzü noktaladık; ama adalet için 
ettiğimiz mücadele devam ediyor. Olmayan adalet için yürüdük. Maz-
lumların hakkı için, tutuklu gazeteciler ve üniversiteden atılan hocalar 
için yürüdük. Tek adam rejimine karşı olduğumuz için yürüdük, IŞİD 
(Rusya’da yasaklı), FETÖ (muhalif İslami vaiz Fethullah Gülen’in ör-
gütü) ve PKK ( Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanınan Kürdis-
tan İşçi Partisi) gibi terör örgütlerine karşı olduğumuz için yürüdük” 
şeklinde konuştu.

Muhalefetin öne sürdüğü, iktidardan istemler listesinin içerdiği 
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maddeler arasında Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminden sonra 
uygulanan Olağanüstü Hal’in kaldırılması var. CHP lideri, hâkimlerin, 
adaleti savunması ve Anayasa Mahkemesi yetkililerinin “saraydan ge-
len emirlere uymaması” çağrısında bulundu.

Ülkenin sürekli gergin siyasal ortamı ve Erdoğan’dan muhalefete 
tehditlere rağmen “Adalet Yürüyüşü” görece barışçıl bir ortamda geçti. 
CHP Genel Başkanı’nın son dönemde azalmış olan kamuoyunda inan-
dırıcılığını ve güvenilirliğini pekiştirmek ve Recep Tayyip Erdoğan 
karşıtlarının ciddiye alacağı gündemi hazırlamak istediği söyleniyor. 
AKP karşıtlarının oranı ise, Nisan’da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı 
yetkililerini genişletmeye yönelik anayasa değişikliği referandum so-
nuçlarına göre Türkiye’nin yarısıdır. 

Laiklik ilkesine uyan CHP öncülüğünde yapılan kitlesel protesto 
eylemlerini bazı muhafazakâr görüşlü siyasetçiler de destekledi. Bu 
olgu, adalet arayışının geleneksel olarak laiklik ilkesine uyanların yanı 
sıra, Türk toplumunun geniş kesimlerini birleştiren gücü olduğunu gös-
teren en somut örneklerden biridir.  

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi rakiplerine cevap ve-
recek: Ankara ve İstanbul’da yaşanan başarısız darbe girişiminin yıl 
dönümü nedeniyle, 15 ve 16 Temmuz’da büyük ölçekli etkinliklerin 
gerçekleştirileceği bekleniyor. 

https://www.fondsk.ru/news/2017/07/10/oppozicia-v-turcii-prodolzhaet-borbu-za-spravedli-
vost-44296.html

REGNUM
11 Temmuz 2017 

“Adalet Yürüyüşü”: Erdoğan’ı endişelendirecek 
nedenler var - Die Zeit

10 Temmuz’da Die Zeit gazetesinde yazıldığı gibi, Türkiye’de 
düzenlenen “Adalet Yürüyüşü”, Erdoğan’ı endişelendirecek durumu 
yarattı. Söz konusu gazeteye röportaj veren Bremen Üniversitesi’nden 
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Türkiye’nin dış ve iç politikası uzmanı Dr. Roy Karadağ’ın sözlerine 
göre, başında “Adalet Yürüyüşü” düzenleyicisi ve CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu olmak üzere, muhalefet, Türkiye’de iktidarda olan AKP’ye 
değil, başta Erdoğan olmak üzere, mevcut hükümete karşı çıktı.   

2019’un Kasım ayında Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 
TBMM genel seçimleri düzenlenecektir. Roy Karadağ, “Erdoğan’ı ger-
çekten endişelendirecek sebepler var. Üstelik muhalefet daha çok ha-
cim kazanabilir. Şimdi birçok şey Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki 
muhalefeti nasıl seferber edeceğine bağlı” diye vurguladı.

9 Temmuz’da İstanbul’da ana muhalefet partisi CHP tarafından 
başlatılan, 25 gün süren “Adalet Yürüyüşü” sona erdi. Protesto yürüyü-
şü devlet tarafından izinliydi.

Yürüyüşe katılanlar, Ankara’dan İstanbul’a kadar 450 kilometrelik 
yolu yürüdüler.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de muhalefetin var olduğu ve Erdo-
ğan’ın tüm Türkiye’yi sahiplenmesine izin verilmeyeceğini gösteren 
yürüyüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en büyük protesto olduğu 
iddiasında bulundu.

https://regnum.ru/news/2299189.html

METRONEWS  

9 Temmuz 2017

Türk muhalefetinin, İstanbul’un merkezinde 
yaptığı mitinge yüz binlerce kişi katıldı 

Muhalefet kaynaklarından alınan bilgiye göre miting alanında 1,6 
milyon kişi toplandı.

 Türkiye ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 9 
Temmuz Pazar günü İstanbul Maltepe’de yüz binlerce kişinin katılı-
mıyla gerçekleşen miting düzenledi.



184

CNN Türk’te yer alan ve CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, 
1,6 milyon insan miting alanına geldi.

Maltepe mitingi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde An-
kara’dan İstanbul’a başlatılan 450 kilometre kat edilen ve 25 gün süren 
“Adalet Yürüyüşü’nü” noktalandı.  

РИА Новости ajansından edinilen bilgiye göre, mitingde konuşma 
yapan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin dört bir yanından yurttaşlar bizimle 
birlikte 450 kilometreyi kat etti. Yürüyüşümüzü noktaladık; ama adalet 
için ettiğimiz mücadele devam ediyor. Olmayan adalet için yürüdük. 
Mazlumların hakkı için, tutuklu gazeteciler ve üniversiteden atılan ho-
calar için yürüdük. Tek adam rejimine karşı olduğumuz için yürüdük, 
IŞİD (Rusya’da yasaklı), FETÖ (muhalif İslami vaiz Fethullah Gü-
len’in örgütü) ve PKK (Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanınan 
Kürdistan İşçi Partisi) gibi terör örgütlerine karşı olduğumuz için yürü-
dük” ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu’nun Maltepe mitinginde açıkladığı manifestoda yer 
alan maddelerden biri, 2016 yılı Temmuz ayında yaşanan darbe girişi-
minin ardından oluşturulan OHAL’in derhal kaldırılması.

CHP Lideri, hâkimlerin adaleti savunması ve Anayasa Mahkemesi 
yetkililerinin “Saraydan gelen emirlere uymaması” çağrısında bulundu.

Protesto yürüyüşü, Suriye’ye silah sevkiyatları yapan TIR’ların 
görüntülerinin yayınlanması suçundan 25 yıl hapis cezası verilen CHP 
milletvekilinin tutuklanmasına karşı olarak başlatıldı. 

РИА Новости’nin edindiği bilgiye göre, TIR’lar olayı, Ocak 
2014’te Türkiye’nin Adana ilinde MİT’e ait TIR’ların jandarma eki-
bi tarafından durdurulup arandığında yaşandı. Cumhuriyet gazetesi, 
TIR’larda bulunan top mermisi, havan ve başka mühimmat görüntü-
lerini yayınladı. Olay sonrasında yetkililerce öne sürülen iddiaya göre, 
durdurulan TIR’lar, Suriye Türkmenlerine “lojistik ve insani yardım” 
götürüyordu. MİT TIR’ları davası kapsamında olaya ilişkin 17 asker, 
eski Adana Jandarma Komutanı ve eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı 
dâhil, 4 savcı tutuklandı.

https://www.metronews.ru/novosti/glavnoe/reviews/tureckaya-oppoziciya-vyvela-na-mi-

ting-v-centre-stambula-sotni-tysyach-chelovek-1280122/ 
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СВОБОДА

9 Temmuz 2017 

Erdoğan’ın politikalarına karşı protesto yürüyüşü, 
İstanbul’da son buldu
Yüz binlerce insan, katıldıkları 450 kilometrelik protesto yürüyüşünü 
İstanbul’da tamamladı. Böylece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdo-
ğan’ın politikalarını protesto ettiler.

Ankara’dan 15 Haziran’da başlatılan “Adalet Yürüyüşü’nün” katılımcı 
sayısı gittikçe artıyordu.

Göstericiler, geçen yıl Erdoğan’a karşı yapılan başarısız darbe girişi-
minin ardından yaşanan toplu işten çıkarmalar ve tutuklamaların dur-
durulması talebinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyüşe 
katılımcıları teröre destek vermekle suçladı. 

Cumhurbaşkanı, protesto yürüyüşünü başlatan Cumhuriyet Halk Parti-
sinin (CHP) muhalif olma boyutunu aşarak terör örgütleri ve “ülkemize 
karşı terör eylemlerini gerçekleşen kuvvetler ile” birlikte hareket etme 
noktasına geldiği iddiasında bulundu.

Adalet mitingi, dört yıl önce Gezi Parkı’nda yaşanan protestolardan 

beri Erdoğan’a karşı meydan okuma gösterisi oldu.

https://www.svoboda.org/a/28604788.html
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DW Russian 

9 Temmuz 2017 

İstanbul’da yapılan protesto gösterisi, yüz binlerce 
kişinin katılımıyla gerçekleştirildi

15 Haziran’da Ankara’dan başlatılan ve ana muhalefet partisi CHP 
milletvekilinin tutuklanmasına karşı yapılan “Adalet Yürüyüşü”, İstan-
bul’da kitlesel protesto eylemiyle noktalandı.

 9 Temmuz Pazar günü İstanbul’da düzenlenen protesto eylemine 
on binlerce kişi katıldı. Hükümete karşı miting, ana muhalefet parti-
si Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından “devlet sırrını açıklama” 
suçlamasıyla, 25 yıl hapis cezası verilen CHP Milletvekili Enis Berbe-
roğlu’nun tutuklanması sonrasında başlatılan “Adalet Yürüyüşü’nün” 
finali olarak gerçekleştirildi.

AFP ajansının haberine göre, İstanbul mitingi, 2013 yılından bu 
yana en kitlesel protesto eylemlerinden biri oldu. Muhalefet temsilci-
leri, İstanbul protesto eylemine bir milyondan fazla kişinin katıldığını 
belirtti. CNN Türk’ün edindiği bilgiye göre, güvenliği sağlamak için 
İstanbul genelinde yaklaşık 15 bin polis görev aldı. Bununla birlikte, 
mitinge her hangi bir müdahalede bulunulmadı. 

Miting öncesi yürüyüş korteji, halkın katılımıyla Ankara’dan İs-
tanbul’a yaklaşık 420 kilometre kat etti. İstanbul mitingi ise Berberoğ-
lu’nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi yakınlarında gerçekleştiril-
di.

Geçen Haziran’da Enis Berberoğlu, Suriye’ye silah sevkiyatı ya-
pan Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait TIR’ların durdurulup aran-
masına ilişkin ayrıntıları, basın organlarına açıklama suçundan 25 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. Berberoğlu, kendisine yönelik suçlamaları 
reddetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürüyüşü 

başlatan partiyi terör örgütlerine destek vermekle suçladı. 

http: / /www.dw.com/ru/на-акцию-протеста-в-стамбуле-вышли-десятки-тысяч-
человек/a-39618961
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РБК
9 Temmuz 2017 

İstanbul’da Erdoğan’ın politikasına karşı 
protesto gösterisine yüz binlerce kişi katıldı

İstanbul’da iktidarın politikasına karşı büyük bir protesto eylemi 
gerçekleştirildi. Reuters’ın aktardığı bilgiye göre, miting alanında yüz 
binden fazla kişi toplandı.

Hürriyet Daily News’un haberine göre, İstanbul mitingi, muhalif 
politikacı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu öncülüğünde başlatılan ve 25 gün süren “Adalet Yürüyüşü’nün” 
finali oldu. Protestoya katılanlar, hükümetin 2016 yazında yaşanan 
darbe girişiminin ardından uyguladığı OHAL’in kaldırılması ve Erdo-
ğan’ın siyasi rakiplerine karşı yapılan soruşturmaların durdurulması 
talebinde bulundular. Türk haber ajansı, protesto eylemi görüntülerini 
Twitter hesabından paylaştı. 

İstanbul’daki mitingde Kılıçdaroğlu, Nisan’da gerçekleştirilen re-
ferandum sonucunda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini 
genişletmeye ilişkin Anayasa değişikliklerine karşı çıktı. İktidar yetki-
lerinin, Meclis’e geri verilmesi isteminde bulundu. 

Kılıçdaroğlu, “Olmayan adalet için yürüdük. Mazlumların hakkı 
için, tutuklu hukukçu, gazeteciler ve üniversiteden atılan hocalar için 
yürüdük” şeklinde konuştu.  

İktidara yönelik 10 maddelik bildirgeyi açıklayan Kılıçdaroğlu, 
bildirgedeki istemler yerine getirilinceye kadar protestoya devam ede-
ceğini belirtti.  

Türkiye’deki darbe girişimi, Temmuz 2016’da yaşandı. Sonrasın-
da ülkenin yetkilileri tarafından darbe girişimini planlamakla suçlanan 
Fetullahçı terör örgütü ile bağlantılı olma gerekçesiyle, 50 bin kişi gö-
zaltına alındı. Ayrıca, 150 bin kişi ise işten çıkarıldı.  Darbe girişimine 
ilişkin davalar kapsamında yapılan tutuklamalar asker, jandarma ve ho-
calar arasında yaşandı.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5962773d9a7947b63b82b9c7 
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СВОБОДА
9 Temmuz 2017 

Erdoğan’ın politikalarına karşı protesto 
yürüyüşü, İstanbul’da son buldu

 
Yüz binlerce insan, katıldıkları 450 kilometrelik protesto yürüyü-

şünü İstanbul’da tamamladı. Böylece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Erdoğan’ın politikalarını protesto ettiler.

Ankara’dan 15 Haziran’da başlatılan “Adalet Yürüyüşü’nün” katı-
lımcı sayısı gittikçe artıyordu.

Göstericiler, geçen yıl Erdoğan’a karşı yapılan başarısız darbe giri-
şiminin ardından yaşanan toplu işten çıkarmalar ve tutuklamaların dur-
durulması talebinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyüşün 
katılımcıları teröre destek vermekle suçladı. 

Cumhurbaşkanı, protesto yürüyüşünü başlatan Cumhuriyet Halk 
Partisinin (CHP) muhalif olma boyutunu aşarak terör örgütleri ve “ül-
kemize karşı terör eylemlerini gerçekleşen kuvvetler ile” birlikte hare-
ket etme noktasına geldiği iddiasında bulundu.

Adalet mitingi, dört yıl önce Gezi Parkı’nda yaşanan protestolar-
dan beri Erdoğan’a karşı meydan okuma gösterisi oldu.

https://www.svoboda.org/a/28604788.html
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DW Russian
9 Temmuz 2017 

İstanbul’da yapılan protesto gösterisi yüz binlerce kişinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi

15 Haziran’da Ankara’dan başlatılan ve ana muhalefet partisi CHP 
milletvekilinin tutuklanmasına karşı yapılan “Adalet Yürüyüşü”, İstan-
bul’da kitlesel protesto eylemiyle noktalandı. 

9 Temmuz Pazar günü İstanbul’da düzenlenen protesto eylemine 
on binlerce kişi katıldı. Hükümete karşı miting, ana muhalefet parti-
si Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından “devlet sırrını açıklama” 
suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası verilen CHP Milletvekili Enis Berbe-
roğlu’nun tutuklanması sonrasında başlatılan “Adalet Yürüyüşü’nün” 
finali olarak gerçekleştirildi.

AFP ajansının haberine göre, İstanbul mitingi, 2013 yılından itiba-
riyle en kitlesel protesto eylemlerinden biri oldu. Muhalefet temsilci-
leri, İstanbul protesto eylemine bir milyondan fazla kişinin katıldığını 
belirtti. CNN Türk’ün edindiği bilgiye göre, güvenliği sağlamak için 
İstanbul genelinde yaklaşık 15 bin polis görev aldı. Bununla birlikte 
mitinge her hangi bir müdahalede bulunulmadı. 

Miting öncesi yürüyüş korteji, halkın katılımıyla Ankara’dan İs-
tanbul’a yaklaşık 420 kilometre kat etti. İstanbul mitingi ise Berberoğ-
lu’nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi yakınlarında gerçekleştiril-
di.

Geçen Haziran’da Enis Berberoğlu, Suriye’ye silah sevkiyatı ya-
pan Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait TIR’ların durdurulup aran-
ması detaylarını basın organlarına açıklama suçundan 25 yıl hapis ceza-
sı verildi. Berberoğlu, kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yürüyüşü başlatan partiyi terör 
örgütlerine destek vermekle suçladı. 
http://www.dw.com/ru/на-акцию-протеста-в-стамбуле-вышли-десятки-тысяч-
человек/a-39618961
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МК-Турция
9 Temmuz 2017 

Türkiye’de “Adalet Yürüyüşü”: Milyonluk 
miting ile devam ediyor

Pazar günü İstanbul’da Türkiye’nin ana muhalefet partisi Cumhu-
riyet Halk Partisi (CHP) tarafından başlatılan ve 25 gün süren “Ada-
let Yürüyüşü’nün” finali olarak gerçekleştirilen mitinge bir milyondan 
fazla kişi katıldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Korku duvarlarını yıkacağız. Bu 
yürüyüş bizim ilk adımızdır” derken, “tek adam rejimini yaşıyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu öncülüğünde yürüyüş katılımcıları, Cuma günü İs-
tanbul’un il sınırına ulaştı. CHP Genel Başkanı, 2 kilometreyi partisi 
vekilleri ve yürüyüş katılımcıları ile geçtikten sonra kendisini heyecan 
ve coşkuyla bekleyen kalabalığı selamlamak için, mitingin düzenlen-
diği Maltepe’ye kadar son bir kilometreyi yalnız yürüdü. Kılıçdaroğlu, 
mitinge gelen halktan mitingde partilerin bayraklarının olmaması iste-
ğinde bulundu.

 Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse unutmasın, biz yürürken, taşkınlık yapa-
cağımızı düşünüyorlardı. Dünyanın en barışçıl eylemini yaptık. Hiçbir 
yurttaşımızın burnu dahi kanamadı. Benimle beraber yürüyen adalete 
susamış 80 milyona yine şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

 İstanbul’a yaklaştıkça yürüyüş kortejine katılım da artıyor. Cu-
martesi günü yürüyüşe katılanların sayısı önemli derecede arttı: yakla-
şık 215 bin kişinin korteje eşlik etti.

Unutmayalım ki, Kılıçdaroğlu, 15 Haziran’da taraftarıyla birlik-
te Ankara’dan İstanbul’a protesto yürüyüşünü başlatma kararını CHP 
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrasında aldı.

Türkiye’nin Suriye’deki teröristlere silah sevkiyatları yaptığını 
belgeleyen görüntüleri Cumhuriyet gazetesine vermekle suçlanan mu-
halif milletvekili, İstanbul Mahkemesi tarafından “askeri ve siyasi ca-
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susluk” gerekçesiyle, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Berberoğlu, Mil-
li İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’deki İslamcılara doğrudan mühimmat 
sevkiyatları yaptığını kanıtlayan belgeleri, Cumhuriyet gazetesinin eski 
Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a vermekle suçlandı.

http://mk-turkey.ru/politics/2017/07/09/marsh-spravedlivosti-miting.html

FRONTNEWS
3 Temmuz 2017

Türkiye’de ‘Adalet Yürüyüşü’ düzenlendi

İstanbul – Kiev: Türkiye’de binlerce protestocu, Recep Tayyip Er-
doğan’ın sürdürdüğü politikalara karşı, Ankara’dan İstanbul’a kadar bir 
yürüyüş düzenleme kararı aldılar. 

Yürüyüşe katılanlardan biri, aldıkları kararı şu şekilde anlatıyor: 
“Türkiye’de artık adalet kalmadı diyebiliriz. Gazeteciler, öğretmenler... 
binlerce insan hiçbir neden olmaksızın cezaevlerine atıldı.”  

Bugün yürüyüşün 19. günü ve protestocular artık İstanbul’dan 100 
kilometre uzakta bulunuyorlar. 

Nisan ayında Türkiye’de yapılan Anayasa değişikliği referandumu 
sonucunda Türklerin %51,41’i Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a 
daha geniş yetkilerin verilmesine ‘Evet’ dedi. Dolayısıyla, bu zamana 
kadar geçerli olan parlamenter sistemin yerine başkanlık sistemi getiril-
di, başbakanlık makamı ise ortadan kaldırıldı.

https://frontnews.eu/news/ua/6069/%D0%A3
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Novynarnia
9 Temmuz 2017  

 9 Temmuz’da İstanbul’un merkezinde yüzlerce 
kişinin katılımıyla hükümete karşı bir protesto 
düzenlendi. BBC’nin haberine göre, bundan önce 
adalet kampanyası katılımcıları Ankara’dan 
İstanbul’a kadar yürüdü. 

Katılımcıların 400 kilometreden fazla yürüdüğü ‘Adalet Yürüyü-
şü’ Türkiye’nin başkentinde 15 Haziran tarihinde başladı. Katılımcılar, 
geçen yaz başarısız darbe girişimi sonrasında başlayan çok sayıda işten 
çıkarma ve tutuklama olaylarına, ayrıca Cumhurbaşkanı yetkilerinin 
daha da genişletilmesine karşı çıktılar. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürüyüş katılım-
cılarını terörü desteklemekle suçlayıp, bu etkinliği düzenleyen CHP’nin 
muhalefet etkinlikleri sınırını aştığını ve terör örgütleriyle işbirliği yap-
tığını söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerinden biri 
olan Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrası, Adalet Yürüyüşü’ne 
katılım çağırısında bulundu.

İstanbul’daki protesto, milletvekilinin tutuklu bulunduğu Maltepe 
ilçesinde düzenlendi.

Geçen yıl yapılan darbe girişimi sonrasında, 50 binden fazla ki-
şinin tutuklanmasıyla beraber yüz bin kişiden fazla kişi işten çıkarıldı 
veya görevlerinden uzaklaştırıldı. Uluslararası toplum, önde gelen mu-
habirlerin ve hukukçuların tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

https://novynarnia.com/2017/07/09/marsh-spravedlivosti-na-miting-proti-erdogana-v-stambu-
li-priyshli-sotni-tisyach-lyudey/
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TSN 
9 Temmuz 2017  

Türkiye’de Erdoğan’a karşı çıkan binlerce kişi 
Ankara’dan İstanbul’a yürüdü

Diktatörlük rejimine karşı olan yürüyüş, ülkenin başkentinin ve en 
büyük kentinin insanlarını bir araya getirdi. 

Türkiye muhalefetinden binlerce kişinin desteğiyle düzenlenen yü-
rüyüş, toplumun dikkatini baskıların şiddetlenmesine çekmeyi amaçla-
yıp, ülkenin resmi başkentinden kültür başkentine doğru yapıldı. Dik-
tatörlüğe karşı yapılan bu yürüyüşün, Ankara’da başlayıp İstanbul’da 
sona ereceği planlanıyor.

Eylemciler, hükümeti, tek parti düzeni kurmakla ve farklı düşü-
nenlere baskı yapmakla suçluyorlar. Ankara-İstanbul arasındaki 450 
kilometre mesafeyi yürüyerek tamamlamayı düşünen protestocular, yü-
rüyüşün bitiş noktasına Pazar günü varacaklarını söylüyorlar.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürüyüşe katılan-
ları, PKK teröristler ve hükümetin varsayımına göre, darbeyi tasarlamış 
olan Gülen ile komplo kurmakla suçladı.

https://tsn.ua/svit/u-turechchini-z-ankari-v-stambul-virushiv-bagatotisyachniy-natovp-protivni-
kiv-erdogana-958255.html
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www.dw.com
09.07.2017

Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul’da 
9 Temmuz Pazar günü 400 kilometrelik Adalet 
Yürüyüş’ünün bitiminde, kitlelerin katılımıyla bir 
‘büyük miting’ düzenlendi. 

Binlerce Türkiye yurttaşı bir yıl önceki başarısız darbe girişimi 
sonrası, tüm ülkede artan baskıların hükümet tarafından durdurulmasını 
talep etmek için, İstanbul sokaklarına döküldü. DPA ajansının bildirdi-
ğine göre, kentte güvenliği 15 bin polis sağlıyor. 

Muhalefet partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 
‘Adalet Yürüyüşü’, 15 Haziran’da Ankara’da başlamıştı. Yürüyüşün 
nedeni, aynı partinin milletvekili olan Enis Berberoğlu›nun ‘siyasi ca-
susluk’ ile suçlanarak, 25 yıl hapis cezasına mahkûm edilmesi oldu. 
Hükümet, Berberoğlu’nun Türk gizli servisinin Suriye’ye sözde silah 
gönderdiğini kanıtlayan ve 2014 yılının başında çekilen görüntüleri 
‘Cumhuriyet’ gazetesine verdiği iddia ediyor. 

25 gün boyunca binlerce Türkiye yurttaşı, 400 kilometrelik yürü-
yüşe farklı bölgelerden katıldı. “Hükümetin uyguladığı baskıları dur-
durma zamanı”, protestocuların ana iletisiydi. İstanbul’daki protesto 
sırasında katılımcılar ‘Hak, hukuk, adalet!’ sloganı atıyorlardı.

Destekçilerine hitaben konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, başa-
rısız darbe girişimi sonrasında uygulanan OHAL’in sona erdirilmesi-
nin gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu: “Demokrasiye aykırı olan tüm 
uygulamaları durdurmak istiyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, hükümetin talimatlarını ye-
rine getiren hâkimleri suçlayıp, bu yürüyüşün adaleti yeniden sağlama 
sürecinde ilk adım olduğunu vurguladı.  Sözlerine devam eden Kılıç-
daroğlu: “Antidemokratik uygulamalara son verilsin istiyoruz” dedi ve 
özellikle hâkimlerin Cumhurbaşkanı tarafından verilen talimatları yeri-
ne getirdiğini vurguladı.
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Türkiye’de 2016 yılındaki başarısız darbe girişimi sırasında 248 
kişi öldü, sonrasında ise tutuklama dalgasının gelmesiyle 50 bin kişi 
gözaltına alındı. 150 binden fazla asker, memur, öğretmen, polis ve 
adalet makamlarının görevlileri işten çıkarıldı veya geçici olarak işten 
uzaklaştırıldı.

h t t p : / / w w w. d w. c o m / u k / у - с т а м бул і - с от н і - т и с я ч - д е м о н с т р а н т і в - в и ма г а л и -
справедливості/a-39618966

ZRADA.TODAY
10 Temmuz 2017

Türk muhalefeti, yargıçların taraflı kararına 
karşı çıktı.

Protestocular, Ankara’dan İstanbul’a adalet için 
yürüyecek

Daily Sabah’ın bildirdiğine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 
CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun casuslukla suçlanıp, tutuklanması-
nın ardından bir gün sonra Ankara-İstanbul arasında 400 kilometrelik 
‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı. 

Verilen bilgilere göre, yürüyüş, Ankara’nın Kızılay meydanında 
bulunan Güvenpark’ta toplanıp muhalefet liderine katılan birkaç bin 
protestocu ile başladı. 

Yürüyüş fikri, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, 
Milli İstihbarat ile ilgili dava bilgilerini ve gizli evrakları basına ver-
mekle ve casusluk yapmakla suçlanıp, 25 yıl hapse çarptırıldıktan sonra 
ortaya çıktı.

Yürüyüşe başlamadan önce Kılıçdaroğlu, yürüyüşün herhangi bir 
siyasi partiyle ilgili olmadığını söyleyip, adaleti arayan herkesin yürü-
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yüşe katılması gerektiğini vurguladı. 

Ayrıca, Kılıçdaroğlu başarısız darbe girişiminden sonra, 20 Tem-
muz 2016’da OHAL’i başlatan hükümeti diktatörlük düzeni kurmakla 
suçladı. Kılıçdaroğlu “Adalet olmayan bir ülkede yaşamak istemiyo-
ruz” dedi. 

Kılıçdaroğlu’nun yanında CHP temsilcileri ve ailesi yürüdü. Çoğu 
insan, yürüyüş sırasında Türkiye bayrakları taşıyıp üzerinde ‘Adalet’ 
yazan tişörtler giymişti.

Polis, Güvenpark alanında ek güvenlik önlemleri çerçevesinde, de-
tektör köpeklerle arama yaptı ve meydan yakınına özel zırhlı araçlar ge-
tirdi. Ayrıca, parkın çevresi kapatılırken, katılımcıların alana alınacağı 
birkaç bölüm oluşturuldu. 

http://zrada.today/novini/za-kordonom/opoziciya-v-turechchini-viyshla-na-400-kilometro-
viy-marsh-proti-politichno

Znaj.ua 
11 Temmuz 2016

Türkler, Erdoğan’a karşı devrim başlattı.

Başarısız darbe girişiminin yıldönümünde Türk milleti Cumhur-
başkanı’na karşı çıktı.

 Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yaşanan başarısız darbe girişi-
minden bir yıl sonra ve tam turizm sezonunun en yüksek döneminde 
toplumda ciddi bir gerginlik ortaya çıktı. CHP’nin Erdoğan’a karşı yap-
tığı Adalet Yürüyüşü daha önce Türkiye’de görülmemiş katılıma ulaştı.

BBC’nin haberine göre, Adalet Yürüyüşü, 15 Haziran’da Türki-
ye’nin başkenti olan Ankara’da başladı. Katılımcıları, üç hafta boyunca 
Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüyüp, 400 kilometreden fazla mesafeyi 
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yürüyerek aştı ve yürüyüşün bitiş noktasında hükümete karşı bir miting 
de düzenledi. 

Bu miting daha önce görülmemiş katılım ve süresinden dolayı, 
Türkiye’de bir ilk oldu. Protestocular çok sayıda işten çıkarılma ve tu-
tuklanma olaylarına karşı tepki göstermeyi amaçladılar.

Yürüyüşün resmi nedeni muhalefet partisi üyelerinden biri olan 
Enis Berberoğlu’nun, hükümetin Suriye’ye silah göndermesini kanıtla-
yan gizli belgeleri casusluk amacıyla temin etme iddiasıyla hâkim kar-
şısına çıkması oldu. Berberoğlu kendisine atılan bu suçlamaları kabul 
etmedi. 

İstanbul’daki miting, söz konusu milletvekilinin tutuklu olduğu 
Maltepe ilçesinde yapıldı. 

CHP’nin lideri ve yürüyüşün düzenleyicisi Kemal Kılıçdaroğlu: 
“Bu eylemimizin bir son olduğunu düşünmeyin. Bu sadece başlangıç-
tır” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürüyüşe katılan-
ları, terörü desteklemekle ve terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suç-
ladı. 

Znay.ua haber portalının bildirdiğine göre, Erdoğan, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yargıyla tehdit etti.

https://znaj.ua/turky-pishly-majdanom-na-erdogana
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Radyo Svoboda
10 Temmuz 2017

Erdoğan’ın siyasetine karşı yapılan protesto 
İstanbul’da sona erdi

İstanbul›da yüz binlerce kişi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nı Recep Erdoğan›dan memnuniyetsizliğini ifade etmek için, 450 ki-
lometrelik bir protesto yürüyüşü düzenledi. 15 Haziran’da Ankara’da 
başlayan protestoya her gün daha çok kişi katılıyordu. Protestocular, 
geçtiğimiz yıl Erdoğan’a karşı yapılan başarısız darbe girişimi sonra-
sında meydana gelen işten çıkarmalar ve tutuklamalara karşı çıktılar. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyüşü başlatanları terörü desteklemekle 
suçladı. Bunun dışında, yürüyüşü düzenleyen Cumhuriyet Halk Parti-
si’nin siyasi muhalefetin ötesine geçtiğini ve ülkeye karşı terör yapan 
örgütlerle işbirliği yaptığını söyledi. Bu protesto, dört yıl önceki Gezi 
Parkı olayları sonrasında Erdoğan’a karşı yapılmış en büyük sivil itaat-
sizlik eylemi oldu.

https://www.radiosvoboda.org/a/news/28604794.html

 

Racurs Media

9 Temmuz 2017

Türkiye’de ‘büyük miting’ düzenlendi 

Bugün, İstanbul’un merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın politikalarına karşı bir protesto düzenlendi. BBC’nin verdiği 
bilgilere göre, yürüyüşe on binlerce kişi katıldı.
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Protestoya katılanlar, Ankara’dan İstanbul’a kadar 400 kilometre-
den fazla yol yürüdü.

“Adalet Yürüyüşü”, 15 Haziran’da başkentte başlamıştı. Yürüyüş-
çüler, geçen yaz yaşanan başarısız darbe girişimin sonrasında meydana 
gelen çok sayıda işten çıkarma ve tutuklamalara karşı çıkıyorlar.

Basın mensuplarına göre, bu protesto yürüyüşü Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a karşı daha önce görülmemiş boyutta olan bir siyasi meydan 
okuma olarak adlandırılabilir.

Buna karşılık, Erdoğan, yürüyüş katılımcılarını, terörizmi destek-
lemekle ve yürüyüşü düzenleyen partinin terörist gruplarla birlikte ha-
reket etmekle suçladı.

http://ua.racurs.ua/news-90937-u-stambuli-desyatky-tysyach-vyyshly-na-akciu-proty-erdoga-
na-foto

Ukrainska Pravda
10 Temmuz 2017

Türkiye’de binlerce kişi hükümete karşı bir 
mitinge katıldı

Pazar günü 400 kilometrelik yolun bitiş noktası olan İstanbul’da 
binlerce kişinin katıldığı “Adalet Yürüyüşü” sona erdi. Bununla ilgili 
haber “Hürriyet portal” da yayınladı. Protestoya katılan Türk yurttaşla-
rı, bir yıl önce başarısız darbe girişimi sonrasında artan ülke çapındaki 
baskıların durdurulmasını talep etti. Ana muhalefet partisi Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen 
“Adalet Yürüyüşü”, 15 Haziran’da Ankara’da başlamıştı. Konuşma-
sı sırasında Kılıçdaroğlu, 25 günlük “Adalet Yürüyüşü”nün ülke için 
“yeni bir başlangıç” anlamına geldiğini söyledi: “Herkes şunu iyi bil-
meli ki, bu bizim için yeni bir adım, yeni bir hikâye, yeni bir doğumdur. 
Yarından itibaren, bu kampanyayı destekleyen il ve ilçe temsilcilikleri-
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miz, parti üyelerimiz, bizi destekleyen kurumlarımız ile bu sivil protes-
toya devam edeceğiz.”

Bilindiği üzere, geçen yıl yapılmış olan başarısız darbe girişimin-
den sonra bir yıl içerisinde Türkiye’de yaklaşık 50 bin kişi gözaltına 
alındı. Yaklaşık 150.000 asker, memur, öğretmen, polis, yargı çalışanı 
işten çıkarıldı veya görevden uzaklaştırıldı.

TSN
9 Temmuz 2017

Türk muhalefet lideri, gazetecilerin ve 
eylemcilerin cezaevlerinden çıkarılmasını istedi

100.000’den fazla kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
politikalarına tepki göstermek için, İstanbul’da yapılan protestoya ka-
tıldı. Düzenlenen mitingde konuşma yapan Türk muhalefet lideri Ke-
mal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a kadar yapılan 25 günlük yü-
rüyüşün Pazar günü İstanbul’da büyük bir miting ile sona erdiğini ve 
bu uzun sürecek kampanyanın ilk adım olduğunu belirtti. Reuters’in 
verdiği habere göre, Kılıçdaroğlu 425 kilometrelik yürüyüşün sonunda, 
onu karşılamak için toplanan kalabalığa: “Biz korku duvarını yıkaca-
ğız” diye seslendi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, hükümetten 2016 yılındaki başarısız 
darbe girişimi sonrasında uygulanmaya başlanan Olağanüstü Halin kal-
dırılmasını, hapiste olan onlarca gazetecinin serbest bırakılmasını ve 
Türkiye’de yargı bağımsızlığının sağlanmasını talep etti. 

Kılıçdaroğlu, protestoya katılma çağrısına önceki ay başlamış-
tı. Erdoğan buna karşılık Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi ve ‘adalet sokakta 
aranmaz’ dedi. Önceden bildirildiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, protestocuları PKK yandaşları ve Gülen’in takipçileri ile iş-
birliği yapmakla suçladı.

https://tsn.ua/svit/bilshe-sotni-tisyach-lyudey-viyshli-na-marsh-spravedlivosti-u-stambuli-pro-
ti-politiki-erdogana-958527.html
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Ukrinform
9 Temmuz 2017 

Chp Lideri Kılıçdaroğlu’dan 10 maddelik adalet 
manifestosu

Yüz binlerce insan Erdoğan’ı protesto etmek için İstanbul’a geldi.

İstanbul›da yüz binlerce insan en üst düzeydeki yetkililerin poli-
tikasına karşı protestoya başladı. Hürriyet Daily News’un bildirdiğine 
göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen bu büyük 
miting, 25 günlük “Adalet Yürüyüşünün” son etabı oldu. Kılıçdaroğlu, 
Nisan referandumu sonucunda Cumhurbaşkanına ciddi anlamda geniş 
yetkiler veren Anayasa değişikliklerine karşı çıktığını ve bu referan-
dumun gayrimeşru olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu: ”Olmayan adalet 
için yürüdük. Şehitlerimiz, tutuklanmış avukat ve gazetecilerimiz, üni-
versiteden atılan bilim adamları, hocalarımız için yürüdük”, dedi. Son-
rasında 10 maddelik bir “Adalet Manifestosu” açıklayıp, burada ifa-
de ettiklerinin  yerine getirilmesine kadar protestoya devam edeceğini 
söyledi. Bu manifestoda hukuk düzeninin yeniden kurulması, gerçek 
darbecilerin cezalandırılması, yargı bağımsızlığının sağlanması gibi 
konular yer aldı.

https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2262596-stambul-sotni-tisac-ludej-vijsli-na-protest-pro-
ti-erdogana.html
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Efsyn. gr
15.Haziran.2017

Hapishaneler muhalifler için var!

Yorgos Çiaras’ın haberi

Kemalist ana muhafeletin cesur mitletvekili ve eski bir gazeteci 
Enis Berberoğlu’nun,  “siyasi casusluk” ve “devlet sırrını ifşa etmek-
ten” dolayı suçlu bulunması ve dün 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırıl-
ması Türkiye’nin giderek otokratik olan yönetiminin uygulamalarından 
biri oldu. 

1980 ve Evren darbesi sonrası da hapis yatan 61 yaşındaki İstanbul 
milletvekili ve “Hürriyet” gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ke-
malist vekilin ‘suçu’ neydi?  

İki yıl önce Mayıs 2015’te, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) 
yakın “Cumhuriyet” gazetesine, jandarmaların Türkiye gizli servisine 
(MİT) ait olan ve anlaşıldığı kadarıyla Suriye İslamcılarına silah ve 
mühimmat taşıyan tırları aramasının kayıtlarının bulunduğu ve bunla-
rı götüren ajanların yakalanmasına, bu alışverişin perde arkasına ışık 
tutarak, Recep Tayyip Erdoğan’ı ve özellikle “İslam devleti” ve terör 
organı El Nusra yönetimi yanlılarına dostluğunu ortaya koyan bir vide-
oyu göndermesidir. 

Video, 2014 Ocak ayında Suriye sınırına yakın, Türk topraklarında 
çekildi ve seçilen “kare”nin gazete tarafından yayınlanması, -o sırada 
silahların “İslam devleti” için gönderildiği söylenen bilgilerle bağlantılı 
olarak- beklenildiği gibi, uluslararası bir skandala yol açtı.

Erdoğan bunun üzerine tırların Suriye’ye gittiğini kabul etmek zo-
runda kaldı, fakat alıcılarının İŞİD değil, Esat rejimine karşı savaşan 
Türkmen direnişçiler olduğunda ısrar etti ve doğal olarak videoyu sev-
kedenleri “casus ve vatan haini” olarak nitelendirdi, bu yüzden kamu 
adına “bedelini ödemeleri” için gerekeni yapacağını söyledi.
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Ve şimdi “sultan,”  yargıçların yardımıyla intikamını alıyor: Nite-
kim Cumhuriyet savcısı, ömür boyu ağır hapis cezasıyla milletvekilin 
tutuklanmasını istedi! Berberoğlu’nun mahkûmiyeti bu yakıcı “tır ko-
nusuyla” ilgili olarak tek kanıt (?) değildir.

Geçtiğimiz Mayıs ayında deşifre etmekten dolayı “Cumhuriyet” 
genel yayın yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcsi Er-
dem Gül de beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Gül hapishane kalır-
ken, Dündar geçtiğimiz yıl Almanyaya kaçmayı başardı.

Her iki gazeteci de “hükümeti yıkma girişimi” suçlamalarıyla karşı 
karşıyalar. Doğal olarak her yere sızan Fettullah Gülen hocayla hesap-
laşma kapsamında MİT tırlarını arama emrini veren, Adana Başsavcısı 
Özcan Şişman ve Tuğgeneral Hamza Celepoğlu gibi günahkârları da 
var: Celepoğlu ömür boyu ağırlaştırılmış hapisle yargılandı,  ağır suç-
lamalarla karşı karşıya kalan Şişman ise mahkemesini beklemektedir. 

Protesto

Parodi-mahkeme ve milletvekilinin eşi görülmemiş mahkûmiyeti, 
doğal olarak çevrede yeni siyasi depreme,  aynı zamanda CHP parla-
mento grubunun, Meclisi protesto etmesine ve sonraki eylemleri gö-
rüşmek üzere partinin merkez yürütme kurulunun hemen toplanmasına 
yol açtı.

Berberoğlu için açıklama yapan CHP başkan yardımcısı Engin 
Altay tutuklamayı,  “siyasi karar” ve “hükümet partisi tarafından mu-
halefeti sindirme girişimi,” ayrıca “yargı erkinin tümüyle yürütmenin 
kontrolu altında olduğunun kanıtı” olarak nitelendirdi: “Burası adalet 
sarayı olabilir;  ancak burada adeleti hiç bulamayacaksınız. Hâkimleri 
ilgilendiren tek şey, diktatörü nasıl tatmin edecekleridir… Bu türden 
adalet lanetlidir.”

Verilen bilgilere göre, parti başkanı Kılıçdaroğlu, hapishaneye gö-
türüldüğü sırada Berberoğlunu telefonla aradı ve ona serbest bırakılın-
caya dek mücadeleye devam edeceği sözünü verdi.

Burada şu da not edilmelidir, başarısız darbenin ardından yaklaşık 
bir yıldır azalmayan bir gerilimle “cadı avı” sürdürülmektedir. Sadece 
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dün, Türk yetkilileri Gülen’in destekçilerine yönelik yeni bir soruştur-
ma kapsamında 189 avukatı tutuklama kararını aldı.

Darbeden sonra tutuklananların toplam sayısı 50.000’i aşarken, en 
az 150.000 kamu görevlisi (asker, polis, öğretmen, yargıç, vs) açığa 
alındı ve sayısız başka Türklerle birlikte her sabah   “Sütçünün” kapıla-
rını çalmasını beklemekteler.

Bunların arasında, sol ve Kürt yanlısı HDP’nin iki eşbaşkanı ve 
onbir milletvekili de hapiste bulunmaktadır, 130’dan fazla yayın ku-
ruluşuna kilit vuruldu ve160’dan fazla gazeteci hapse atıldı, bunların 
50’si,  yabancı basın tarafından “Basın Hapisanesi’ olarak adlandırılan, 
İstanbul’un yaklaşık 50 km batısında bulunan, kötü ün salmış Silivri 
Cezaevinde yatmaktadır.

http://www.efsyn.gr/arthro/oi-fylakes-einai-gia-toys-antifronoyntes

VİMA
15.Haziran.2017

Türk muhalefeti, 400 kilometrelik protesto 
yüşüyüşünü başlattı.

Binlerce insan, ana muhalefet partisinin çağrısından sonra, CHP’nin 
tutuklu milletvekili dolayısıyla protesto gösterisi için Perşembe günü 
-400 km mesafesi olan- başkentten İstanbul’a doğru hareket etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nden olan Enis Berberoğlu, muhalif Cum-
huriyet gazetesine gizli bilgiler verdiği suçlamasıyla, 25 yıl ağır hapis 
cezasına çaptırıldı. Berberoğlu, çağdaş Türkiye’nin babası Mustafa Ke-
mal Atatürk tarafından kurulan CHP’nin ağır hapis cezasına çarptırılan 
ilk milletvekilidir.

CHP, birçok milletvekilinin “siyasi” olarak nitelendirdiği bu kararı 
kınadı. Parti lideri Kılıçdaroğlu,  milletvekilinin tutuklandığı yer olan 
İstanbul ile Ankara arasındaki 400 km’den fazla olan yolu yürüyerek 
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kat etmek üzere, protesto gösterisi kararını aldı. Basın kuruluşları, yü-
rüyüşün, düzenli aralıklarla 20 gün ile bir ay arasında sürmesinin bekle-
nendiğini bildirmekte. Kılıçdaroğlu, “Eğer bir bedel ödenecek ise, onu 
ilk ben ödeyeceğim” şeklinde açıklama yaptı. “İstanbul’a kadar yürüye-
ceğim. Ve Türkiye’de adalet var oluncaya kadar yürüyüşümüzü devam 
ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Ayrıca, adaleti savunmayı isteyenleri de eylemini desteklemeri 
çağrısında bulundu. Orada bulunan Fransız Temsilci gazeteciye göre,  
ciddi güvenlik önlemleri altında binlerce insan, Ankara’nın merkezin-
den hareketle onunla birlikte yürümeye başladı.

“Sessiz kalmayın. Sessiz kalırsanız, sıra size de gelir” şeklinde 
seslerini yükseltiyorlardı. Öğlen saatinde CHP karşıtlarıyla, büyümek-
sizin ani bir çatışma patlak verdi.  

Yürüyüşü “uyarı” olarak nitelendiren protestocu Funda Sakalıoğ-
lu, Fransız temsilcisine “Adalet için geldik,” şeklinde açıklamada bu-
lundu. “Biz bir diktatörlüğün karşısındayız” dedi.

“Bu anda Türkiye’de tüm mahkeme kararlarının yukarıdan geldiği 
bir durum içindeyiz” dedi bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka: “ Bunu 
protesto etmek için yollardayız.”

Yerel basına göre, ayrıca ülkenin pek çok şehrinde de destek mi-
tingleri gerçekleştirildi. Diğer Fransız temsilcisi gözeteciye göre, İstan-
bul’da yüzlerce protestocunun katılımıyla bir miting gerçekleştirildi.

“Enis Berberoğlu’nun tutuklanması, bir basın haberinden kaynak-
lanmaktadır” şeklinde açıklama yapan ve “Adalet” yazılı dövizi tutan 
Cem, “Neden bir kimse bir haber yüzünden tutuklansın? Bu, haberde 
yazıldığı gibi, gerçeğin açığa çıkmasından bazılarının korktuğu göster-
mektedir” dedi.

Enis Berberoğlu, Suriye hudutunda, Ocak 2014’de Suriye’ye silah 
taşıyan, Türkiye’nin gizli servisine ( MİT ) ait tırlara el konulduğunu 
gösteren videoyu, muhalif Cumhuriyet Gazetesine vermekle suçlanı-
yor.

Konu ülkede skandala ve başkan Recep Tayip Erdoğan’ın öfkesine 
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yol açtı. Erdoğan, o sırada Cumhuriyet Gazetesi genel yayın müdürü 
Can Dündar’a gönderme yaparak “Bedelini ödeyecek” dedi. Alman-
ya’da sürgünde yaşayan bu gazeteci, geçtiğimiz yıl konuyla ilgili olarak 
5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Berberoğlu, mahkeme kararının açıklamasının hemen ardından tu-
tuklandı. Doğan Haber Ajansına göre, milletvekilinin avukatı, Perşem-
be günü sabahı kararı temyize taşıdı. 

Özellikle, eşi görülmemiş kovuşturmaların izlendiği 15 Temmuz 
2016 darbe girişiminden sonra, Türk Hükümeti, insan haklarını savu-
nan sivil toplum örgütleri tarafından düzenli olarak karşıt sesi sustur-
mak istemekle suçlanımaktadır.

Başlarda Fethullah Gülen yandaşlarının kovuşturulması amacını 
taşıyan kovuşturmalar, daha sonra Kürt yanlısı hareketlere ve medyaya 
yayıldı. Yaklaşık 50.000 kişi tutuklandı ve 100.000’den fazla kişi de 
işten çıkarıldı ya da açığa alındı. Kürt yanlısı partinin de (HDP) yakla-
şık 10 milletvekili, Kürtlerin özerkliklerini desteklemesi gerekçesiyle 
gözaltına alınmıştı.

Muhalefet, özellikle hükümet başkanına iktidar güçlerini veren 
anayasa değişikliği için, 16 Nisan’daki referandumuna onay vermesin-
den sonra, Erdoğan’ı mutlakiyetçiliğe sapmakla suçluyor.

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=885942

 

Nomisma.com.cy
15.Haziran.2017

Kılıçdaroğlu, “Adalet Yürüyüşü” başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi CHP başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Ankara’dan İstanbul’a bu sabah saat 11.00’de başlayan yürüyüşünün 



210

toplam 28 gün tutacağı belirtiliyor.

Parti milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ve 25 yıl ağır 
hapis cezası alması dolayısıyla parti milletvekilleri ve halk, protestoda 
bulunmak üzere ardından gitmekte.

Ana muhalefet başkanı yürüyüş öncesinde “Artık bıçak kemiğe 
dayandı, artık yeter!” açıklamasını yaptı. “Demokrasinin olmadığı bir 
ülkede yaşamak istemiyoruz. Her özgür, medeni ülke gibi, yurdumuzda 
barış içinde yaşamak istiyoruz.”

69 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu 28 gün boyunca, parti milletve-
kili Enis Berberoğlu’nun tutuklu olduğu Maltepe Cezaevine kadar,  her 
gün 18 kilometre yol katedecek.

 

The Pressroom
15.0Haziran.2017

Türkiye’de Adalet Yürüyüşü: Ankara’dan 
İstanbul’a yürüyecekler!

Türk ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve parti 
milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından protesto 
olarak bir yürüyüş başlatacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  genel başkanı,  dün farklı bir pro-
testo şekli olarak, Ankara’dan başlayıp, İstanbul’da bitecek 28 günlük 
bir yürüyüşün olacağını bildirdi. Yürüyüşte kendisi, ayrıca taraftarla-
rıyla birlikte parti milletvekilleri de yer alacak.

“Demokrasinin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz” açıkla-
masını yaptı Kemal Kılıçdaroğlu.

Şunu da belirtelim, ana muhalefet lideri 69 yaşında ve planına göre 
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28 gün boyunca parti milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklu olduğu 
Maltepe Cezaevine kadar her gün 18 kilometrelik bir yol katedecek.

https://www.thepressroom.gr/diethni/poreia-gia-ti-dikaiosyni-stin-toyrkia-tha

KATİMERİNİ
16.Haziran.2017

Türkiye’de Erdoğan’a karşı protesto

Milletvekilinin tutuklanması dolayısıyla protesto olarak, başlan-
gıç yeri Ankara ve son durağı İstanbul olan 425 kilometrelik yürüyüşü, 
ana muhalefet partisi dün başlattı. Mahkeme, öncesinde gazeteci olan 
CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nu casusluk suçundan yargılayarak, 
25 yıl ağır hapis cezası verdi.  İddianame, tarihi Kemalist gazete Cum-
huriyet’in 2015’te yayınladığı yankı uyandıran ve MİT gizli servisinin 
Suriye’deki İslamcı direnişlere gizlice silah sevk ettiği duyumsatılan 
röportaja dayanmaktadır. Aynı konuyla ilgili olarak şimdi yurt dışına 
kaçmış olan, gazetenin o zamanki genel yayın müdürü Can Dündar ve 
Ankara bürosu temsilcisi Erdem Gül de suçlamalarla karşı karşıyalar.

Destekçileriyle birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’a 
büyük yürüyüşü başlattığı sırada, Kemal Atatürk portreli Türk bayrak-
larıyla ve “Adalet” yazılı pankratlarla, binlerce gösterici Ankara’da 
gösteri yaptı. Kılıçdaroğlu gazetecilere,  mahkemenin tutuklama kara-
rını ima ederek, “Bütün dünya duysun, Türkiye’de, yurdumuzda dikta-
tör rejimiyle karşı karşıyayız” açıklamasını yaptı.  “Saraydan talimat 
geldi” diye de ekledi, yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan.

Berberoğlu,  milletvekili yargı dokunulmazlığını iptal eden anaya-
sa reformunun ardından tutuklanan CHP’nin ilk milletvekili oldu. İki 
eş başkanı dâhil Kürt yanlısı, sol parti HDP’nin onbir milletvekili de 
ayrıca hapiste bulunmaktadır.

Ayrıca, Salı günü Türk mahkemesi tarafından Aydın Sefa Akay’ın 
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7,5 yıl ağır hapis cezası Den Hag Uluslararsı Ceza Mahkemesinin tep-
kisine yol açtı. Akay,  geçen seneki başarısız darbeyle ilgili olarak Türk 
hükümeti tarafından suçlanan Fethullah Gülen hocanın haberleşme ağı 
kapsamında, “terör örgütüne” katılmaktan suçlu bulundu.

Washington’da da yetkililer, Tayyip Erdoğan’ın korumalarından 
dokuzu için yakalama kararı çıkardı. Geçen ay Türk cumhurbaşkanının 
ziyareti sırasında, Türk Elçiliğinin konutu önünde yaşanan şiddet olay-
larıyla ilgili iki kişi tutuklandı.  Koruma görevlileri, Türkiye’de bulunu-
yor; fakat Türkiye’nin diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılmasınıı 
reddetmesi durumunda, USA’ya gittiklerinde, tutuklanma ya da sınır 
dışı edilme tehlikeleri bulunmakta.

Son olarak Türk yetkilileri, Akkuyu’da nükleer santral inşası için 
sonunda Rusya nükleer enerji şirketi ROSATOM’a  “yeşil ışık” yaktı. 
İddialı iş, Rus-Türk ilişkilerinin, Suriye-Türk sınırında Rus savaş uça-
ğının düşürülmesinin ardından kötüye gitmesinden sonra ertelenmişti. 
Yeni santralin 2023’te biteceği bildirilmekte ve Türk enerji ihtiyacının 
% 7’sini karşılayacağı ön görülmektedir.

http://www.kathimerini.gr/914140/article/epikairothta/kosmos/diamartyria-kata-ernto-

gan-sthn-toyrkia

Κriti24/gr
17.Haziran.2017

Binlerce Türk, Hükümete Karşı Yürüyüşte

Önceki gün Ankara’dan başlayıp İstanbul’da son bulacak Adalet 
Yürüyüşü için, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikti-
dardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Parti-
si (MHP) ve müttefikinden gelen eşgüdümlü tepkiye uğramakta. Dün 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Adalet, Ankara İstanbul arası otoyolda 
değil, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde aranmalıdır” açıklamasını 
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yaptı. Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile suç işlediği konusunda suçlamakta tereddüt 
etmedi. Zira onun görüşüne göre Kılıçdaroğlu, yargıçları “tehdit ve ka-
ralamayı amaçlıyor.”

Kılıçdaroğlu, 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan CHP milletve-
kili Enis Berberoğlu’nun mahkûmiyeti için, Perşembe günü başlayan 
ve binlerce taraftarı tarafından çevrili halde 425 kilometrelik yürüyü-
şü, protesto gösterisine dönüştürüyor. Berberoğlu’nun suçu, gizli görev 
servisi (MİT) tarafından Suriye’deki cihadcı gerillalara silah akışı hak-
kındaki suçlamaları destekleyen videoyu basına vermesiydi. Onun bu 
eylemi, mahkeme tarafından “casusluk” hareketi olarak değerlendirildi. 
MHP lideri Devlet Bahçeli, “CHP adalet değil, anarşi istiyor” diyerek, 
Kılıçdaroğlu’na karşı saldırgan bir tutum içinde göründü. Kılıçdaroğlu 
sükûnetini koruyarak, “Yolda yürüyen birisinin suçla eşdeğer tutulma-
sını ilk defa duyuyorum. Aksine, bu arayışımız barış, huzur ve uyum 
içinde yaşamadır” açıklamasını yaptı. Türkiye için daha önce görülme-
miş bir siyasi itaatsizlik hareketine öncülük eden Kılıçdaroğlu’nun ta-
raftarları, onu “Gandi Kemal” olarak nitelemektedir. Daha önce hiçbir 
parti otoritesi, yollarda topluca gösterilere davet etmemişti.

Bu sırada, Kürt protestocular karşısında orantısız güç kullanan 
Tayyip Erdoğan’ın korumaları hakkında, Amerika başkentindeki baş-
savcılık tarafından verilen 12 yakalama emri kararından sonra Washin-
gton ve Ankara arasındaki diplomatik hava da geriliyor. CNN Türk’e 
göre, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı; kararı, “Hatalı, tek taraflı ve temel 
hukuktan yoksun” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da si-
yasi misilemede bulunacağını belirtti.

http://www.kriti24.gr/chiliades-tourki-stin-poria-kata-tis-kivernisis/
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KATİMERİNİ
17.Haziran.2017

AKP ve milliyetçiler grubu, “Adalet Yürüyüşü’ne” 
karşı çıkıyor

Ankara’dan İstanbul’a başlayan büyük yürüyüşte; Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin (CHP)  binlerce yanlısı, liderleri Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik 
ediyor. Türk siyasi tarihinde, eşi görülmemiş siyasi itaatsizlik gösterisi, hü-
kümetin Suriye cihadcılarıyla ilişkileri bakımından suç unsurlarını basına 
verdiği suçlamasıyla, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl ağır ha-
pis cezasına çarptırılması nedeniyle yapılmaktadır.

Önceki gün Ankarada’dan başlattığı “Adalet  Yürüyüşü”nden dolayı, 
iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından ve Milliyetçi Ha-
raket Partisi’nin (MHP) desteği ile eşgüsdümlü ateş, ana muhalefet başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almakta. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Ada-
let, Ankara-İstanbul karayolunda değil, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde 
aranır”  açıklamasını yaptı.  Kemal Atatürk’ün kurduğu tarihi Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin(CHP) lideri Kılıçdaroğlu’nu, hâkimleri “hedef aldığı, aley-
hinde konuştuğu ve tehdit ettiği” düşüncesiyle, “suç” işlediğine ilişkin suç-
lamada bulunmada tereddüt etmiyor.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl ağır hapis mahkûmiye-
ti dolayısıyla, Kılıçdarolu’nun Perşembe günü başlattığı 425 kilometrelik 
yürüyüş, bir protesto gösterisidir. Berberoğlu’nun “suçu,”  gizli servis MİT 
tarafından Suriye’deki cihatçı direnişlere silah sevkedildiği suçlamalarını 
destekleyen bir videoyu basına vermesiydi. Bu hareketi, yargıçlar tarafından 
“casusluk” olarak değerlendirildi. Milliyeçi MHP’nin lideri Devlet Bahçeli 
de “CHP Adaleti değil, anarşiği istiyor,” şeklinde açıklama yaparak, Kılıç-
daroğlu’na karşı tutum içinde olduğu nu gösterdi. Sükûnetini koruyan Kiı-
lıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı: “Birinin yolda yürümesinin suça eşit sayıldı-
ğını ilk kez duyuyorum. Tersine, istediğimiz şey, bir arada yaşama, barış ve 
huzurdur.” Türkiye’de eşi görülmemiş siyasi bir itaatsizliğe öncülük ettiği 
için, Kılıçdaroğlu yanlıları onu “Gandi Kemal” olarak ilan etti. Hiçbir siyasi 
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parti geçmişte yollarda kitle gösterilerine yol açmamıştı.

Bu arada, başkentin yetkili savcılarının Kürt gösterilere karşı şiddette 
bulunan, Tayyip Erdoğan’ın korumalarından 12’si için tutuklama kararını 
çıkarması sonrasında Ankara ve Washington arasındaki diplomatik sorun 
derinleşiyor. Türk Dışişleri Bakanlığı kararı “yanlış, yanlı ve hukuki daya-
naktan yoksun” olarak nitelendirdi ve CNN Türk’e göre, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın nasıl karşılık vereceğidir.

http://www.kathimerini.gr/914328/article/epikairothta/kosmos/omadika-pyra-akp-kai-e8ni-
kistwn-kata-poreias-dikaiosynhs

efsyn.gr
18.Haziran.2017

Yorgos Çiaras’ın haberi

Kemalistlerin “Büyük Yürüyüşü”

Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), -öncesinde “Hürriyet” 
in genel yayın müdürü olan milletvekili Enis Berberoğlu’nun serbest 
bırakılmasına yönelik “büyük mücadele” başlattı, mızrak ucuyla Anka-
ra’dan İstanbul’a 400 kilometrelik mücadeleci protesto yürüyüşü.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başında bulunduğu 
gösteriye, partinin binlerce yetkilisi ve seçmeni katılmakta. Türk ba-
sınına göre, uzun güzegâhı boyunca çeşitli şehirlerde yerel forumlar 
olacak şekilde düzenli molalarla büyük yürüyüşün, 20 gün ile bir ay 
arasında süreceği bildirilmekte.

Ankara’dan yürüyüşe başladığı sırada Kılıçdaroğlu, “Ödenecek 
bir bedel varsa, önce ben ödeyeceğim… İstanbul’a kadar yürüyeceğim. 
Türkiye’de adalet oluncaya kadar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” açıkla-
masında bulundu ve Türkiye’de adil devleti savunmak isteyen herkesi 
ardından gelmeleri çağrısını yaptı.
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Orada bulunan Fransız temsilcisi gazeteciye göre, gösteri etrafında 
güvenlik önlemleri fazlaydı. Diğer yandan Adalet ve Kalkınma Partisi  
(AKP) iktidarının kaba güç yanlıları vasıtasıyla küçük olayları da eksik 
olmamaktadır.

CHP’nin, yürüyüşe katılan birçok vekili, yürüyüşün, yargıçların 
“siyasi kararına” ve “diktatörlüğe karşı mücadele” olduğunu açıkladı-
lar. Bu arada Erdoğan’ın baskılarına karşı sloganlar duyuldu ve “Sessiz 
kalırsan, sıra sana gelecek” yazılı pankartlar havaya kaldırıldı.

“Casusluk” gerekçesiyle 25 yıl ağır hapis cezası olan 61 yaşındaki 
milletvekilinin tutuklanmasına karşı, Berberoğlu’nun tutuklu bulundu-
ğu İstanbul’da, ayrıca yurdun birçok şehrinde de çok sayıda protesto 
gösterisi gerçekleştirildi.

Bilindiği kadarıyla, eski gazeteci 2015 yılında Cumhuriyet gaze-
tesine, MİT görevlilerinin yakalanmasını ve Suriye’ye silah taşıyan, 
böylece Türk devletinin İslamcılarla perde arkası tuhaf “alış verişini” 
deşifre eden tırlara el konulmasını gösteren bir video sızdırmaktan do-
layı suçlanmakta. 

Elbette, CHP’nin geçen yıl (yarı- kalıcı), açıkçası, kötü dille-
rin komşuya söylediği gibi, topun karşısında sadece sol, Kürt yanlısı 
HDP’nin yer alacağını düşünerek, milletvekili dokunulmazlığına son 
vermeyi olanaklı kılan OHAL yönetimine geçerli oy kullandığını vur-
gulamakta yarar vardır.

http://www.efsyn.gr/arthro/i-megali-poreia-ton-kemalikon
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Star.gr
19.Haziran.2017

Kılıçdaroğlu beş gündür yürüyor- Ankara’dan 
İstanbul’a  yürüyüş sürüyor!

Yaklaşık 20 gün daha sürecek

Bugün Pazartesi  itibariyle Cumhuriyet Halk Parrtisi (CHP) lide-
ri,  star.gr.’ye göre, İstanbul ve Maltepe Cezaevi doğrultusunda  Anka-
ra’dan başlayan büyük yürüyüşünde beşinci günü  yürüyor. Maltepe 
Cezaevinde 25 yıl ağır hapis cezası ön görülen parti milletvekili Enis 
Berberoğlu tutuklu bulunmaktadır. 

“Bize saldırabilir, bizi eleştirebilirler. Bizi kızdırmaya çalışabilir-
ler. Ben kararlı bir şekilde ve istekle adalet için yürüyeceğim. Biz adalet 
için yürüyoruz. İnsanın olduğu yerde, adaletin de olması gerekir,” dedi 
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu’nun, parti yetkilileri onları izleyen kitleyle 20 gün 
içinde İstanbul’a varacağı söyleniyor. Dün, yürüyüş sırasında bir parti 
yetkilisi kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye’den bil-
diren, Anna Andreu

http://www.star.gr/kosmos/375068/gia-pempth-mera-perpata-o-kilitsntarogloy-h-poreia-a-
po-thn-agkyra-sthn-kwnstantinoypolh-synexizetai
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Protagon
22.Haziran.2017

“Adalet” yazılı olan bir pankratı elinde tutan ve 
parti yandaşları tarafından izlenen Kemal Kılıçdaroğlu, 
İstanbul’a doğru yürüyor. Varıp varmayacağını 
göreceğiz… 

Kemalistlerin büyük “Adalet Yürüyüşü”, 
“sultan” Erdoğan’ı tahrik ediyor

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekilinin 
tutuklanmasının ardından “sonuçları olacaktır” tehditini yapan 
Erdoğan’la açık bir siyasi çatışmaya yol açacak kararı verdi 

Türkiye’de siyasi yüzleşme artıyor. Ana muhalefet milletvekili ve 
gazeteci Enis Berberoğlu’nun,  Erdoğan’un otoriter iktidarının son ola-
yı oldu ve bu kez muhalefet kayıtsız kalmadı. Kemalist Cumhuriyet 
Partisi’nin lideri, Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a (“Adalet 
Yürüşüyü” adını verdiği) protesto yürüyüşünü başlattı.

Kılıçdaroğlu, 2010 yılında Cumhuriyet Partisi’ne başkan seçildi ve 
kısa sürede “Gandi” sanını aldı. Büyük Hint lideriyle sadece ideolojik 
ya da siyasi bakımdan değil, fiziki olarak da benzerliği bulunmaktadır. 
Kılıçdaroğlu “güvercinden” öte bir şey. Geçen Aralık ayında, “Tür-
kiye’ye ait 18 kaya adalarının Yunanistan tarafından el konulmasına”  
müdahelede bulunmadığı için Erdoğan’a tepki gösterdi.

Uzun süre kamuda üst düzey mevkide bir bürokrattı ve kariyeri-
nin sonunda siyasetle ilgilenmeye karar verdi. Parti içi rakipleri onda 
Cumhuriyet Partisi’nin lideri olarak çoğunlukla politikacıdan ziyade bir 
bürokrat gibi siyaset yaptığı kusurunu bulmaktadır. Eleştirenleri, onu 
Erdoğan’ın hatalarını dile getirmede ve hükümete karşı duyulan top-
lumsal hoşnutsuzluğu siyaseten kullanmakta edilgen ve zayıf kalmakla 
suçluyor. Türkiye’nin en eski partisi, onun zamanında %25’in üzerinde 
geçmeyi başaramadı.
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Fakat şimdi sabrı, ya da edilgenliği sınıra ulaştı. 14 Haziran’da par-
ti milletvekili ve Hürriyet’in eski genel yayın müdürü olan Enis Berbe-
roğlu’nun tutuklanması, ardından casusluktan dolayı 25 yıl ağır hapis 
cezası alması bir vesile oldu.

Berberoğlu iki yıl önce hükümette şaşkınlığa yol açan bir haberin 
kaynağı olmakla suçlandı. Söz konusu haber, gizli servisin koruması 
altında, Suriye sınırına giden, silah yüklü bir tırın kayıtlı olduğu bir vi-
deoyla ilgilidir. Bunun açığa çıkması, Ankara’nın Suriye İslamcılarıyla 
örtük ilişkilerini ve Esat’a karşı savaşa karışımını su yüzüne çıkardı. 
Bu sürecin ardından, tutuklama dalgası geldi. Cumhuriyet gazetesi yazı 
işleri müdürür Can Dündar yüz gün hapiste kaldı, daha birçok gazeteci 
gibi.

Kılıçdaroğlu, taraftarlarıyla birlikte Ankara’dan İstanbul’a uzun 
bir protesto yürüyüşünü başlattı. 500 kilometrelik yolculuk, yaklaşık 
bir ay sürecek. Kılıçdaroğlu buna “Adalet Yürüyüşü” adını verdi, belki 
de Mahatma Gandi’nin 1930 yılındaki tarihi “Tuz Yürüyüşü”yle çağrı-
şıma yol açması için. 

Berberoğlu’nun tutuklanması sadece bir vesileydi. “İsyanın” ne-
denleri daha kapsamlıdır: Kürt yanlısı parti liderlerinin “terörden” hap-
sedilmesi ve onlarca gazetecinin tutuklanmasından başlıyor ve ana mu-
halefetin itiraz ettiği son oylamadaki hile ve 2,5 milyon oy pusulasının 
geçersiz sayılmasıyla ilgili suçlamalara ulaşıyor.  

Erdoğan, Çarbamba günü basın mensuplarına verdiği yemek dola-
yısıyla siyasi rakibine çıkışta bulundu. Türk Cumhurbaşkanı, yürüyü-
şün illegal olduğunu söyledi ve “Ulusal güvenliği ihlal edenlere yönelik 
sonuçlar olacaktır” uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu da tehditi yanıtsız 
bırakmadı: “Bir diktatörün sözleri.” Hükümet yanlısı gazeteler de bay-
rak tuttu, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne “Fethullah Gülen’in teröristle-
rinin, ajanlarının ve Gezi Parkı provokatörlerinin” dâhil olduğunu öne 
sürüyorlar.

Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’nin başkentinin merkezinden başlattığı 
yürüyüşü, Temmuz başlarında İstanbul’un Asya yakasında, Berberoğ-
lu’nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevinde son bulacak.  1930 yı-
lındaki Gandi’nin “Tuz Yürüyüşünün” ardından 60.000 kişinin tutuk-
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lanması izledi (İngilizler kısa sürede hepsini serbet bırakmak zorunda 
kalsalar da). Erdoğan’ın tepkisini beklememiz ilginç olacaktır.

Türkiye’de son beş yılda tutuklananların sayısında artış olmuştur. 
Yaklaşık 200.000 kişi bugün ülkedeki 372 hapishaneye atılmıştır ve hü-
kümet, artan ihtiyaçtan dolayı acele yenilerini inşa etmektedir.

Sol muhalefetten de destek gören Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü ya 
kısa sürede yeni tutuklama dalgasını oluşturacak ya da Erdoğan’ın oto-
riter rejimine bazı sınırları koymayı başarabilecek.

http://www.protagon.gr/epikairotita/i-megali-poreia-twn-kemalistwn-prokalei-ton-soulta-
no-erntogan-44341432333

Ta Nea
23. 06. 2017

Periklis Dimitropulos

Adalet yürüyüşü, Erdoğan’ı rahatsız ediyor

Kemalist muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu 
Ankara’dan İstanbul’a yürüyor 

Her yerde  “Adalet” sözcüğü var: Kemal Kılıçdaroğlu’nun tuttu-
ğu dövizde,  onu güneşten koruyan şapkasında, birkaç gün önce Anka-
ra’dan İstanbul’da gazeteci ve milletvekillerinin tutuklu olduğu Kartal 
cezaevi yönündeki yürüyüşün adında da. Kemalist muhalefetin lideri-
nin bu yürüyüşü,   yaklaşık iki hafta içinde tamamlayacağı,  bazılarının 
onu “Türk Gandi” diye nitelendirdiği belirtiliyor. 

Kılıçdaroğlu’nun bu yeni mücadele şekline,  Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin,   eski gazeteci, milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl ağır 
hapse tutuklanması neden oldu. Cumhuriyet gazetesine, sözde Suri-
ye’ye insani yardım götüren, gerçekte ise askeri silah taşıyan Türk giz-
li servisine ait tırları gösteren belgeyi veren kişi olduğu suçlamasıyla, 
Berberoğlu böyle ağır bir cezaya çarptırıldı.    
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Bu durumun açık edilmesi, Türk hükümetinde en azından bir şaş-
kınlığa yol açtı, Ankara’nın Surieye’deki iç savaşa karıştığını göster-
mesi bakımından. Ve baskı altında tutulma gecikmedi: Vatana ihanet 
suçlamasıyla, gazetenin yayın yönetmeni Can Dündar ve yazı işleri 
sorumlusu Erdem Gül tutuklandı.  Dündar şu anda Berlin’de yaşıyor. 
Söz konusu gazete de Türk yetkililerinin denetimine girdi, öte yandan 
aralarında karikatüristi dâhil, başka yetkilikeri de “ulus karşıtı eylemci 
olarak” hapis cezasına çarptırıldı. 

Bu Adalet Yürüyüşü’nde,  Türkiye’den “Cumhuriyet” muhabirinin 
yazıdığına göre, Kılıçdaroğlu’na, binlerce destekleyeni eşlik ediyor; 
gece uyuduğu sırada bazıları gece nöbeti tutuyor. (Kılıçdaroğlu) adaleti 
sadece, partisinin bir milletvekili için istemiyor.  Türk Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ın, çağdaş Türk devletinin kurucusu ve laik karakteri-
nin güvencesi Kemal Atatürk’te bile olmayan iktidar yetkilerini elinde 
tutması için yapılan referandumda görülen hukuk dışı işlerin olmaması 
için ve terörist olarak hapiste bulunan Kürt partisinin liderleri için de 
istiyor.

Erdoğan, doğal olarak Kılıçdaroğlu’na da saldırmakta gecikme-
di: Basın temsilcilerine verdiği akşam yemeğinde, yürüyüşün yasa 
dışı olduğunu açıkladı ve “ulusal güvenliği ihlal edenler, yaptırımlara 
maruz kalacaktır” tehditinde bulundu.  “Gandi” eldiven kaldırdı: “Sa-
dece bir diktatör böyle konuşur.” Sonra da işi hükümet yanlısı basın 
devraldı: Kılıçdroğlu’na eşlik edenler teröristtir, ABD’de yaşayan ve 
Erdoğan’nın onu geçen Temmuz başarısız darbe girişiminin akıl ho-
cası, Gezi Parkı provakatörleri olduğunu düşündüğü Fethullah Gülen 
yandaşıdır.   Yine de Kılıçdaroğlu ısrar ediyor.  Kılıçdaroğlu,  Temmuz 
başlarında İstanbul’un Asya tarafında bulunan ve Berberoğlu’nun da 
kaldığı cezaevlerine varacak.

http://www.tanea.gr/news/world/article/5454536/h-poreia-dikaiosynhs-enoxlei-ton-erntogan/
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VİMA
01.07.2017

Adalet Yürüyüşü’ne  öfkelenen Erdoğan en 
büyük muhalefet partisini, “teröristlerin” bir 
parçası yerine koyuyor 

Ankara’dan başlayan ve İstanbul’da son bulacak olan, “Adalet Yü-
rüyüşü’nün”   17. günü dolayısıyla,  Türk Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, bugün en büyük ana muhalefet partisini, “teröristlerin” bir 
parçası yerine koyuyor.

Devletin gizliliğini ortaya çıkardığı gerekçesiyle, 25 yıl ağır hapis 
cezasına çarptırılan partisinin milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuk-
luluğu dolayısıyla, 3 haftadır süre gelen bu yürüyüş, Cumhuriyeti Halk 
Partisi (CHP) liderinin önderliğinde gerçekleşiyor.

Yürüyüş, parti amblemi olmaksızın ve sadece “Adalet” sloganıyla 
olmaktadır. Kılıçdaroğlu, 9 Temmuz’da İstanbul’a yakınında Malte-
pe’de, Enis Berberoğlu’nun tutuklu olduğu cezaevinin önünde muaz-
zam bir kalabalıkla bitmesi planlanan yürüyüşün her durağında artan 
bir kalabalığı bir araya toplamıştır.

Erdoğan, Haziran ayı içinde yargı mercileri tarafından çağrılabi-
leceği şeklinde uyardığı Kılıçdaroğlu’na hitaben “Terör örgütleri ve 
onları destekleyenler için protesto yürüyüşüne başlasanızya, oysa terör 
örgütlerine karşı gösteri yapmak aklınızdan geçmez, amacınızın adalet 
olduğuna kimseyi ikna edemezsiniz” dedi. Ankara’da parti temsilcile-
rine hitaben konuşarak,  “CHP tarafından temsil edilen çizgi, (…) ana-
muhalefet siyasetini aştı ve yeni bir boyut kazandı” diye devam etti.

 “Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya’dır” diye suçladı Erdoğan. 
Kandil, Türkiye ve batılı müttefikleri tarafından “Terörist” olarak gö-
rülen PKK tarafından özerklik yanlısı Kürtleri için temel menzil olarak 
kullanılan Kuzey Irak’ta dağlık bir bölgedir. Pensilvanya ise, Ankara’da 
Temmuz 2015’de darbe girişiminde başarısız olan Fethullah Gülen ho-
canın ikamet ettiği yerdir.
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 CHP’ye yakınlık duyanların dışında, Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 
yürüyüş, darbe girişiminden sonra birçok insanı bir araya getirmekte. 
Bu çerçevede yaklaşık 50 bin insan tutuklandı ve 100 binden fazlası 
işten çıkartıldı ya da açığa alındı. Binlerce insanın katıldığı yürüyüş, 
İstanbul’a 150 kilometre mesafede olan Sakarya bölgesine ulaştı.

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=889425

Deutsche Welle
03.07.2017

18 gün önce Ankara’dan başlayan ve Maltepe 
Cezaevinde son bulacak olan “Adalet Yürüyüşü” bu 
hafta doruk noktasına ulaşıyor

Yürüyüş, parti milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutukluluğu do-
layısıyla protesto için, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçda-
roğlu’nun önderliğinde gerçekleştiriliyor. Enis Berberoğlu geçtiğimiz 
Temmuz ayında darbe girişiminden sonra tutuklanan ilk milletvekille-
rinden biri oldu. Suriye’ye silah taşıyan Türk askerini gösteren videoyu 
basına verdiği suçlamasıyla, 25 yıl ağır hapis cezasına mahkûm edildi.

Haziran ayında başlayan “Adalet Yürüyüşü,” önümüzdeki Pazar 
günü, Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevinin önünde muazzam 
bir kalabalıkla tamamlanacak. Yürüyüş, parti amblemi olmaksızın ve 
sadece “Adalet” sloganıyla gerçekleşiyor. 68 yaşındaki Kılıçdaroğlu 
ve her durakta sayıları artmakta olan taraftarları,  her gün yaklaşık 20 
km.  yol almaktalar.

 Hiçbir şey bizi durduramaz

 “Yürüyüşümüz gün be gün daha yaratıcı ve daha güzel büyüyor” 
diyor CHP’nin lideri. “Belirttiğiniz gibi, protestolarla da karşılaşıyo-
ruz. Ancak hiçbir zaman ellerimizi öfkeyle kaldırmıyoruz ve bunu asla 
yapmayacağız. Tersine, her kışkırtıcı eylemden sonra beni, meslektaş-
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larımızı ve bizimle beraber yürüyen insanlarımızı alkışlıyorlar. Adalete 
olan sevgimiz çok önemli ve çok iyi bir örnektir (…)  Yürüyüşümüzü 
neşe, sevinç ve kararlılıkla İstanbul’a kadar devam ettireceğiz. Hiçbir 
şey bizi durduramaz.”

Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti baştan beri yürüyüşü, 
“gülünç” olarak nitelendirdiler. Sosyal paylaşım yoluyla destekçileri 
giydiği ayakkabılardan dolayı Kılıçdaroğlu ile alay etmekte, ironik bir 
şekilde “İstanbul’a kadar onu götürecek mi” şeklinde sorarak. Bu arada, 
yürüyüşe katılım arttıkça, Erdoğan’ın sözü bir o kadar tehditkâr olmaya 
başladı. (Suçlamalar), hafta sonunda ana muhalefet partisini “teröristle-
rin”  bir parçası yerine koyarak suçlamaya dek uzandı.

“Birisinin adalet yazdıkları bir pankratla yürümesi, adaleti getir-
mez. Eğer adalet arıyorsan, o zaman Türkiye’de onu bulacağın en uy-
gun yer, parlamentodur. Böyle bir yürüyüşü başlaman doğru değil. Eğer 
niyahetinde bir mahkeme ziyaret etmenizi isterse, şaşırmayın.”

İstanbul’da bir milyon katılımcı olacak mı?

Fakat medya sahiplerine hitap ederek, yürüyüşe basın olarak yer 
vermemeleri şeklindeki duyumsatmaları gibi, Erdoğan’ın tehditleri,  
daha çok yurttaşı yola dökmektedir.  Siyasi analizci Semih İdiz’in söy-
lediğine göre, “Türk toplumunun büyük bir parçası öfkelidir. İnsanlar 
ne kadar milliyetçi ve inançlılar ise, o kadar laik ve liberallerdir. Yü-
rüyüşte bir yer almak isteyecek insanların sayısı tabiî ki önemlidir. Ne 
kadar nefret ederse etsin Erdoğan hiçbir şey yapamaz. Eğer bunu ön-
lerlerse,  yürüyüşü ve Türkiye içinde ve dışında olan buna olan ilgiyi 
büyüteceklerdir.”

Yürüyüşe katılanların sayısının, Kürt partisinin destekleyenlerin 
de katılmasını açıklamasıyla, artık arttığı bildiriliyor. Bazı kişiler, do-
ruğundaki yürüyüşün bir milyonun üzerinde katılımcıların olacağını 
öngörmektedir. İstanbul’a varışlarıı, başarısız darbe girişimi üzerinden 
hemen hemen bir yılın geçtiği aynı zamana denk gelecek. Erdoğan, 
“Adalet Yürüyüşü’nün” yeni bir devirme girişimi olma olasılığı konu-
sunda seçmenlerini uyardı. Analizciler şimdiden yeni gerilim ve çatış-
maları öngörmekte. 
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ElefterosTİRos.gr
04.07.2017

Kılıçdaroğlu Erdoğan’a karşı: refarandum 
aleyhine Avrupa Adalet Divanına başvuruyor

Türkiye ana muhalefet lideri, bugün Türk Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a olağanüstü yetkiler veren Nisan ayındaki referandum 
aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulundu. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, 
“adalet için yürüyüş”ün yirminci gününe girerken, Türkiye Seçim Ku-
rulu’nun (YSK) 16 Nisan referandumundaki mühürsüz oy pusulalarını 
geçerli sayma kararı aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne baş-
vuruda bulundu. Kılıçdaroğlu, İstanbul’un 100 km. doğusunda bulunan 
İzmit’ten gazetecilere “YSK’nın kararı, referandumu yasa dışı kıldı. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyoruz,” açıklamasını yaptı. 

68 yaşındaki CHP lideri, casusluk suçlamasıyla, partisinin millet-
vekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl ağır hapis mahkûmiyetini protesto 
için, 15 Haziran’da Ankara’dan İstanbul’a bir yürüyüş başlattı. Geçen 
Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından kovuşturmalar çerçeve-
sinde tutuklanan CHP’nin ilk milletvekili durumundadır.

Kılıçdaroğlu, 9 Temmuz’da, İstanbul Maltepe’de, Berberoğlu’nun 
tutuklu bulunduğu hapishanenin önünde büyük bir kalabalıkla sona 
ereceği tasarlanan yürüyüşüne her durağında sayıca artan kitleyi top-
lamıştır.

http://www.eleftherostypos.gr/diethni/111458-kilitsntaroglou-enantion-erdogan-prosfey-
gei-sto-europaiko-dikastirio-gia-to-dimopsifisma/
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Stratiatikos.gr
05.07.2017

Türkiye: Muhalefete karşı saldırı planlayan 6 
DAEŞ üyesi yakalandı

Türk polisi bugün, DAEŞ üyesi oldukları ve muhalefetin Anka-
ra’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği büyük yürüyüşe bir saldırı planladık-
ları anlaşılan altı kişiyi tutukladı. Anadolu Ajansına göre, Kocaeli’nde 
yakalananı zanlılardan biri,  kalabalığın üstüne sürmek için panelvan 
kiralamıştı.  Diğer beş kişi Kayseri’de ele geçirildi.

Aynı kaynağa göre, Kocaeli’de ele geçen kişi,  Suriye’deki DAEŞ 
üyelerinden,  muhalefetin, geçen ay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 
bir vekilinin tutuklanması nedeniyle protesto eylemini gerçekleştirdiği 
“adalet için yürüyüş” eylemine saldırmak yönünde talimat almış.  

Kayseri Valisi Süleyman Kamcı, Hürriyet gazetesine konuşarak,  
“Altı DAEŞ üyesi”nin tutuklandığını doğruladı. “Panevnanda,   Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçilerinin üzerine atmak 
için,   Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) bayrakları bulundu, şek-
linde açıklamada bulundu” Vali. “Büyük bir provokasyon önlendi” vur-
gusunu yaptı.

Geçen ay Ankara’da başlayan “adalet için yürüyüş”e binlerce kiş 
katıdı ve Pazar günü İstanbul’a varacağı bildiriliyor.  Bu yürüyüş için 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,  girişimde bulundu. Partinin sözcüsü 
Bülent Tezcan, güvenlik güçlerinin “rutin” bir operasyonu olduğunu 
söyleyerek tutuklama konusunun üzerinde durmadı. “Zorluklara karşın, 
yürüyüşün güvenli bir ortamda yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz” 
diye açıkladı.

http://www.stratiotikos.gr/2017/07/tourkia-sinelifthisan-6-meli-tou-ik-pou-schediazan-epithe-
si-kata-tis-antipolitefsis.html
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neftemproriki.gr
07.07.2017

Türkiye: CHP’nin düzenlediği  “Adalet İçin 
Yürüyüş” İstanbul’da 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun se-
ferberlik çağrısına binlerce insan karşılık verdi. Türkiye’nin en büyük 
ana muhalefet partisinin öncülüğünde, bir milletvekilinin tutuklanma-
sını protesto için, 15 Haziranda Ankara’da başlayan  “Adalet İçin Yü-
rüyüş” İstanbul’a ulaştı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
eylem çağrısına binlerce insan karşılık verdi. 

CHP ,“Adalet” isteyen yürüyüşte yer alan 45.000 insana hitap etti.

Türkiye: Ana muhalefetin büyük yürüyüşü

Yürüyüşün Pazar günü İstanbul yakınında Maltepe’de, 14 Ha-
ziran’dan beri devlet sırlarını açığa vurduğu için, 25 yıl ağır hapse 
mahkûm olan CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklu bulundu-
ğu hapishane önünde bir mitingle tamamlanacağı bildiriliyor.

http://www.naftemporiki.gr/story/1256839/tourkia-stin-konstantinoupoli-i-poreia-gia-ti-dikaiosu-
ni-pou-organose-to-chp
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07.07.2017

AP Photo/Lefteris Pitarakis

“Adalaet İçin Yürüyüş” İstanbul’a ulaştı

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) hapisteki milletvekili için pro-
testo eylemi olarak düzenlediği “ Adalet için Yürüyüş” İstanbul’a vardı.  
15 Haziran’da Ankara’dan başlayan ve 45.000 kişinin katıldığı yürüyüş 
Pazar günü Enis Berberoğlu’nun tutuklu olduğu Maltepe Cezaevinde 
sona erecek.

Milletvekilinin tutuklanmasını protesto etmek için 15 Haziranda 
Ankara’da başlayan ve Türkiye’nin ana muhalefet partisinin önderlik 
ettiği “Adalet için Yürüyüş” bugün İstanbul’a vardı. Enis Berberoğlu 
2015 yılında Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı bir röportajtan dolayı 
mahkûm oldu. Bu röportaja göre, Türk gizli servisi, Suriye’de İslamcı 
gerillalarla silah sağlamıştır.

Konuyla ilgili benzer suçlamalarla yurt dışına kaçmış olan gazete-
nin yazı işleri müdürü Can Dündar ve gazetenin Ankara muhabiri Er-
dem Gül de karşı karşıya kaldı. Bu üç kişi, ayrıca casusluk ve üyesi 
olmaksızın,  terör örgütüne yardım etmekle suçlanmaktadır. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı halktan çok sayıda ki-
şide karşılık buldu. Fransız gazete temsilcisi, “bunlar çok uzaktan gözle 
görülür halde bugün yollara döküldü” diye bildirdi. CHP, yürüyüşte yer 
alan 45.000 kişinin olduğunu söyledi.

Herkesin dile getirdiği tek slogan “Adalet” idi 

Katılımcılar, Başkent’den hareketle 400 km’den fazla bir mesafe-
yi katettiler. Yürüyüşün, Pazar günü İstanbul yakınında, Maltepe’de,  
Enis Berberoğlu’nun 14 Haziran’dan beri tutuklu olduğu hapishanenin 
önünde son bulacağı bildirilmekte.  
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Kemal Kılıçdaroğlu “Bu uzun yolda herhangi bir yaralanma olma-
mıştır” diyerek mutlu olduğunu dile getirdi. “Birlikte, 9 Temmuz Pazar 
günü yürüyüşümüz tamamlanacak,” diye devam etti. “Fakat Adalet için 
talebimiz bitmeyecek” diye vurguladı. Ayrıca CHP Lideri açıklamasın-
da Türkiye’nin “keyfi bir biçimde yönetilen” bir ülke olduğunu, “yasal 
sınırların ihlal edildiğini” ve “Berberoğlu’nun tutuklanmasının bardağı 
taşıran damla olduğunu” belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu bu yürüyüşle “teröristle-
re” destek vermekle suçladı; ancak yetkililer, yürüyüşün gerçekleşme-
sine engel olmadılar ve güvenliği sağlamak için gerekli koşulları yerine 
getirdiler.

http://www.efsyn.gr/arthro/i-poreia-gia-ti-dikaiosyni-eftase-stin-konstantinoypoli

CNN Greece
08.07.2017

Osman Orsal

“Adalaet İçin Yürüyüş” İstanbul’a ulaştı

Hapisteki milletvekili için protesto eylemi olarak,  15 Haziran’da 
Ankara’da başlayan ve Türkiye’nin ana muhalefet partisinin öncülük 
ettiği “Adalet için Yürüyüş” bugün İstanbul’a vardı. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı halktan çok sayıda ki-
şide karşılık buldu, Fransız gazete temsilcisi, bunlar çok uzaktan gözle 
görülür halde bugün yollara döküldü, diye bildirdi. CHP yürüyüşte yer 
alan 45.000 kişinin olduğunu söyledi.

Herkesin ağzında tek bir slogan: Adalet

Katılımcılar, Başkentten hareketle 400 kilometrenin üzerinde 
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olan bir mesafeyi katettiler. Yürüyüşün Pazar günü İstanbul yakınında 
Maltepe’de, devlet sırlarını ifşa ettiği için 25 yıl ağır hapis cezasına 
mahkûm olan 14 Haziran’dan beri Enis Berberoğlu’nun tutuklu bulun-
duğu cezaevinin önünde son bulunacağı bildirilmekte. 

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
eylem çağrısına halkın büyük bir çoğunluğu karşılık verdi. Bunlar 
uzaktan gözle görülür şekilde yollara döküldü diye bildirmekte Fransız 
gazete temsilcisi. CHP yürüyüşte yer alan 45.000 insana hitap etti. 

Kılıçdaroğlu, “Bugün İstanbul’a vardık ve çok mutluyum” şeklin-
de bugün bir açıklamada bulundu; “bu uzun yolda hiçkimse yaralan-
madığı” için duyduğu hoşnutluğu dile getirdi.

Kalabalığın sanayi bölgesinden geçtiği sırada, katılımcıları selam-
lamak ve onlara alkış tutmak üzere birçok işçi fabrikalardan dışarı ya 
da pencerelere çıktılar. Ayrıca, eyleme destek olarak gelip geçen araba-
lardan da korna sesleri duyuldu. 

“Birlikte, 9 Temmuz Pazar günü yürüyüşümüzü tamamlayacağız” 
dedi Kılıçdaroğlu. “Fakat adaletle ilgili talebimiz bitmeryecek” diye 
devam etti.

Yürüyüşün kenarında, girişimi eleştiren bazı kişiler Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın adını dile getirerek, yuhalama hisslerini dile getirmeye 
çalıştılar. Bununla birlikte, bir çatışma yaşanmamıştır.  

Erdoğan,  bu yürüyüşü düzenleyen Kılıçdaroğlu’nu, “teröristlere” 
destek olmakla suçluyor. Buna karşın, yetkililer yürüyüşün gerçekleş-
mesine engel olmadılar ve güvenliği sağlamak için gerekli koşulları 
yerine getirdiler.  

Fransız gazete temsilcisine verdiği yazılı demeçte CHP Lideri bir 
ülkenin “keyfi şekilde yönetildiği” burada “yasal sınırların ihlal edildi-
ği,” şeklinde açıklama yaptı. “Berberoğlu’nun tutuklanmasının bardağı 
taşıran damla olduğunu” belirtti.

http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/88250/poreia-gia-ti-dikaiosyni-plimmyrise-a-
po-45-000-kosmo-i-konstantinoypoli
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CNN Greece
09.07.2017

Osman Orsal

Türkiye’de büyük Adalet Yürüyüşü” tamamlanıyor  

Türkiye’de, partisinin bir  milletvekilinin tutuklanmasını potesto 
etmek amacıyla  ana muhalefet başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dü-
zenlediği “Adalet Yürüyüşü” bugün tamamlanıyor. 15 Haziran’da  baş-
layan yürüyüşün, milletvekilinin tutuklu bulunduğu cezaevi önünde 
yapılacak bir miting konuşmasıyl sona ereceği bildiriliyor.  

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başkanı,  muhalefet gazetesi Cum-
huriyet’e gizli bilgiler verdiği gerekçesiyle yargılanan Enis Berberoğ-
lu’nun 25 yıl ağır hapis mahkûmiyetini protesto etmek amacıyla, 68 
yaşında Ankara’dan İstanbul’a 450 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleş-
tirdi.   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı binlerce kişinin 
katıldığı bu girişim, bir yürüyüşe dönüştü. Kılıçdaroğlu’nu destekle-
yenler, bu yürüyüşü, 1930 yılında Hindistan’daki İngiliz idaresine karşı 
Gandi’nin yaptığı ünlü “Tuz yürüyüşü” olarak değerlendirdi. 

Diğer yandan Erdoğan, CHP’nin Genel Başkanını, “teröristlerle” 
birlik olmakla suçlayarak, kendisine yasal işlem yapılma olasılığının 
olduğu uyarısında bulundu. 

Kılıçdaroğlu, Cuma günü sadece “Adalet” sloganıyla yürüyüşe 
katılan on binlerce destektiçiyle, yolda bulunan insanların akışlarıyla 
İstanbul’a vardı. Basın’a verdiği demece göre, (yürüyüşün son aşama-
sını) tek başına tamamlayacak.

Binlerce insanın, İstanbul’un bir semti olan Maltepe’de, 14 Hazi-
ran’dan beri Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevi önünde yapıla-
cak olan mitinge katılacağı bildiriliyor.
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Bu mitingin, 2013 yılında Erdoğan aleyhine yapılanların ardından 
en geniş göterilerden biri olduğu bildiriliyor.

Kılıçdaroğlu, “Mitingte Türk bayrakları, adalet isteyen pankart ve 
Atatürk posterleri dışında başka bir şeyin olmasını istemiyorum”  uya-
rısında bulundu.

Fransız basın temsilcisine verdiği yazılı demecinde, CHP başka-
nı, ülkenin “keyfi bir şekilde yönetildiğini” ve “yasal sınırların dışına 
çıkıldığını” belirtti. “Şu anda Türkiye’de parlamento iş yapmıyor, ülke 
Erdoğan’ın kararnameleriyle yönetiliyor” vurgusunu yaptı; “Yargı ba-
ğımsızlığı tümüyle kaldırıldı” diye ekledi.  

Hükümet, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü küçümseyen bir tutum 
sergiliyor. Başbakan Binali Yıldırım, Cuma günü “Rahatsız edici ol-
maya” başladı şeklinde değerlendirdi. “Mitingten sonra sona ermeli,” 
diye ekledi. Yine de yetkililer, yürüyüşe engel olmadı ve polis hergün 
güvenliğiyle ilgilendi.  

http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/88349/oloklironetai-i-megali-poreia-tis-dikaiosy-

nis-stin-toyrkia

CNN Greece 
09.07.2017

On binlerce gösterici, hükümet aleyhine 
protestoda bulunmak için, 400 kilometreden fazla 
yürüdüler 

Kırmızı beyaz Türk bayraklarını salyarak, ayrıca “adalet” yazılı 
pankratlarla göstericiler, 425 kilometrelik yürüyüşün sonrasında ana 
muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinlemek üzere toplandılar.

Haziran ortasında başlayan “Adalet Yürüyüşü”, casuslukla suçla-
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nan parti milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezası almasını 
protesto etme amacını taşımaktadır.  

http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/88410/h-poreia-tis-dikaiosynis-eftase-stin-konstanti-
noypoli-ystera-apo-25-imeres-pics

Newbreast
09.07.2017

 
“Adalet Yürüyüşü” İstanbul’a vardı ve mitingini 

yaptı

25 günün ardından 425 kilometrelik yolun sonuna gelindi

Geçen Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından, hükümet 
aleyhine büyük bir protesto olarak gelişen 25 günlük yürüyüşün ta-
mamlanması dolayısıyla, bugün on binlerce insan gösteri yaptı. 

Kırmızı beyaz Türk bayraklarını salyarak, ayrıca “adalet” yazılı 
pankratlarla, göstericiler, 425 kilometrelik yürüyüşün sonrasında ana 
muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinlemek üzere toplandılar.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) lideridir. Hazi-
ran ortasında başlayan “Adalet Yürüyüşü”, casuslukla suçlanan parti 
milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını 
protesto etme amacını taşımaktadır.

http://www.newsbeast.gr/world/arthro/2762161/i-poria-tis-dikeosinis-eftase-ke-diadilo-
se-stin-konstantinoupoli
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VİMA
09.07.2017

İstanbul’da Erdoğan’a karşı insan seli, 

Adalet Yürüyüşü’nde Zirve

Ana muhalefetin düzenlediği Adalet Yürüyüşü’nün doruğunda on 
binerce kişi, bayrak ve flamalarla Cumhurbaşkanı aleyhine İstanbul’a 
akın etti. Başarısız darbe girişiminden bir yıl sonra, Kemalist CHP’nin 
başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan yürüyüş, cezaevindeki 
meslektaşıyla ilgilidir.   

Pazar günü, Ankara’dan 425 kilometrelik yürüyüşün ardından, ko-
nuşmasını yapmak üzere, Kılıçdaroğlu İstanbul’a vardı. Binlerce des-
tekleyeni, ellerinde Atatürk resimli Türk bayrakları ve “Adalet” yazan 
pankratlarla onun ardından girerek yürüyüşle birleştiler.  

Başta, yürüyüşü destekleyen az bir kesimdi. Fakat Reuters’in bil-
dirdiğine göre, yürüyüş sona yaklaştıkça, katılım sayısı artmıştır ve 
Kürt yanlısı HDP gibi başka partiler de sempatisini dile getirmiştir.  

Erdoğan’ın kendisi “Adalet parlamentoda aranır, yollarda değil” 
diyerek yürüyüş üzerine değerlendirme yaptı. Türk Cumhurbaşkanı,  
Kılıçdaroğlu’nun yanında yürüyenleri, geçen yazki darbecilerine ben-
zetti. Ayrıca adli davalarla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti. 

Bununla birlikte, OHAL’e karşın yürüyüşün gerçekleşmesine izin 
verildi. İstanbul yönetimine göre, yürüyüşün güvenli geçmesi için Pa-
zar günü 15.000 polis memuru görevlendirildi.

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=890848
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altsantri.gr
09.07.2017

“Adalet için yürüyüş”, İstanbul’da büyük bir 

mitingle tamamlanıyor

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin bir millet-
vekilinin tutuklanmasını protesto etmek için, 15 Haziran’da başlattığı 
“adalet için yürüyüşü” bugün tamamladığı ve vekilin tutuklu bulundu-
ğu cezaevi önünde toplanan halka bir konuşma yapacağı bildiriliyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) lideri Kılıçdaroğlu, muhalif 
Cumhuriyet gazetesine gizli bilgiler verdiği gerekçesiyle yargılanan 
Enis Berberoğlu’nun 25 yıl ağır hapis mahkûmiyetini protesto etmek 
amacıyla, 68 yaşında Ankara’dan İstanbul’a 450 kilometrelik bir yürü-
yüş gerçekleştirdi.   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı binlerce kişinin ka-
tıldığı bu girişim, bir yürüyüşe dönüştü. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen-
ler, bu yürüyüşü, Gandi’nin 1930 yılında Hindistan’daki İngiliz idaresi-
ne karşı yaptığı ünlü “Tuz Yürüyüşü” olarak değerlendirdi.

Diğer yandan Erdoğan, CHP’nin Genel Başkanını, “teröristlerle” 
birlik olmakla suçladı ve kendisine karşı yasal işlem yapılması olasılı-
ğının olduğu uyarısında bulundu. 

Kılıçdaroğlu, Cuma günü sadece “Adalet” sloganıyla yürüyüşe ka-
tılan on binlerce destektiçiyle, yolda bulunan insanların akışlarıyla İs-
tanbul’a vardı. Basın’da verdiği demeçe göre, (son aşamada) tek adam 
yürüyüşünü tamamlayacak.

Binlerce insanın, İstanbul’un bir semti olan Maltepe’de, 14 Hazi-
ran’dan beri Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevi önünde yapı-
lacak olan mitinge katılacağı bildiriliyor. Bu mitingin, 2013 yılında Er-
doğan aleyhine yapılanların ardından en geniş gösterilerden biri olduğu 
bildiriliyor.
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Kılıçdaroğlu, “Mitingte Türk bayrakları, adalet isteyen pankrat ve 
Atatürk posterleri dışında başka bir şeyin olmasını istemiyorum”  uya-
rısında bulundu.

Fransız basın temsilcisine verdiği yazılı demecinde CHP başka-
nı, ülkenin “keyfi bir şekilde yönetildiğini” ve “yasal sınırların dışına 
çıkıldığını” belirtti. “Şu andaTürkiye’de parlamento iş yapmıyor, ülke 
Erdoğan’ın kararnameleriyle yönetiliyor” vurgusunu yaptı, “yargı ba-
ğımsızlığı tümüyle kaldırıldı” diye de ekledi.  

Türkiye’de ana muhalefet, özellikle Nisan ayında yetkilerinin 
arttırılması yönünde yapılan halk oylamasında “evet”in üstün gel-
mesinin ve geçen Temmuz başarısız darbe girişimininin ardından, 
Erdoğan’ın artan otoriter eğilimlerini kınıyor: Yaklaşık 50.000 kişi 
tutuklu ve 100.000’den fazla kişi de işten çıkarıldı ya da açığa alın-
dı. 

Hükümet, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü küçümseyen bir tutum ser-
giliyor. Başbakan Binali Yıldırım, Cuma günü “Rahatsız edici olmaya” 
başladı şeklinde değerlendirdi. “Mitingten sonra sona ermeli” diye ek-
ledi. Bununla birlikte,  yetkililer, yürüyüşe engel olmadı ve polis hergün 
güvenliğiyle ilgilendi.   

https://www.altsantiri.gr/kosmos/mia-megali-sygkentrosi-oloklironete-poria-gia-ti-dikeosy-
ni-stin-konstantinoupoli-ikones/

KATİMERİNİ
10.07.2017

Adalet Yürüyüşü için İstanbul’da insan seli: 
Kılıçdaroğlu, korku duvarlarını yıkacağı sözünü 
verdi

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü yapılan bü-
yük mitingte, ülkenin diktatörlük rejiminde olduğunu söyledi ve geçen 
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yıl Temmuz ayındaki başarısız darbenin ardından, Türk yetkililerin baş-
lattığı kovuşturmalar yüzünden hükümeti eleştirmeye devam edeceği 
sözü verdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve adalet yazılı pankart tutan yüz binler-
ce kişiye seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a yaptığı 
25 günlük yürüyüşün -İstanbul’daki mitingle doruğa çıkan- uzun mü-
cadelenin ilk adımı olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
lideri, başketten başlattığı 425 kilometrelik yürüyüşün tamamlanması 
sonrasında karşılamak üzere, mitingte toplanmış olan kalabalık halka 
“Korku duvarlarını yıkacağız!” diye seslendi.  

İlk günlerde, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü az sayıda insanı cezbet-
mişti; fakat sonrasında, Adalet Yürüyüşü’nü, 15 Temmuz 2016’daki 
başarısız darbedenin ardından Türk makamlarının yürüttüğü kovuştur-
malar aleyhine en büyük gösteri olarak nitelendirerek, pekçok kişi onun 
ardından gitmeye başladı. 68 yaşındaki siyasetçi,  “Adalet için Yürü-
yüş’ümüzün son günü, yeni bir başlangıç, yeni bir adımdır” vurgusunu 
yaptı, öte yandan halk da “Hak, hukuk, adalet” sloganıyla bağırıyordu.   

Katılımcılar, halkın gelmesinin cesaret verici olduğunu söyledi. 
“Geleceğimiz tehlikede” dedi soyadını vermek istemeyen 50 yaşındaki 
memur Beyhan. “Bu kalabalığı görmek, umutlarımı canlı tutuyor. Biz 
burada adalet ve demokrasi için geldik. Buradayız; çünkü bir kişi tara-
fından iktidarın uygulanmasına karşıyız. Demokrasi yok, özgürlük yok, 
düşünceler bile kovuşturuluyor” dedi.

Marmara Üniversitesi’nde öğrenci olan 21 yaşındaki Şaman Burak 
Şeri, Erdoğan’ı terörist olarak nitelendiren bir tweet attığı için dört haf-
ta hapis yattığını söyledi. Sonunda hapishaneden çıkmasına izin verildi; 
ancak duruşmasını bekliyor. “İstanbul’daki Pazar mitingin, muhalefetin 
2013’teki Gezi Parkı protesto gösterileri ve Türk Cumhurbaşkanı’nın 
yeni yetkilerinin sınırlandırması üzerine başarılı geçen Nisan referan-
dumu sonrasında bu türden büyük mitigleri gerçekleştirmeyi başardığı 
üçüncüsü olduğunu” söyledi.

Türkiye ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, ülkenin hükümetinden 
bir yıl olarak öngörülen Olağanüstü Halin kaldırmasını, cezaevinde tu-
tuklu bulunan birçok gazetecinin serbest bırakılmasını ve Türk yargısı-
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nın yeniden bağımsızlığını kazanmasını talep etti.

CHP’nin genel başkanı, parti milletvekili Enis Berberoğlu’nun ca-
susluk suçundann 25 yıl ağır hapis cezasına mahkûm edilmesi sonrasın-
da protesto gösterisini başlattı.

Berberoğlu, kovuşturmalar kapsamında tutuklanan ilk CHP mil-
letvekilidir.  Yaklaşık 50 bin kişi tutuklandı ve -aralarında öğretmenler, 
yargıçlar, polis memurları ve askeri personel olmak üzere- 150 bin me-
mur ve görevli de ya işten çıkarıldı   ya da açığa alındı.

“Yaşadığımız dönem diktatörlüktür” açıklamasında bulundu Kılıç-
daroğlu.

İnsan Hakları Savunucuları ve Erdoğan hükümetini eleştirenler, 
Türkiye’nin son yıllarda, Türk cumhurbaşkanının yetkilerini güçlendi-
ren Nisan referandumundan sonra da hızlanan mutlakiyetçi bir sürece 
girmesinden rahatsızlar.  

Hükümet, Türkiye’nin karşılaştığı güçlükleri ve güvenliğini tehdit 
eden tehditleri önlemek için, kovuşturmaların ve anayasa değişiklikle-
rinin gerekli olduğu karşılığını veriyor.

Erdoğan, adaletin yollarda değil, parlamentoda aranması gerekti-
ğini belirterek, Adalet Yürüyüşü’nü başlatan Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.  
Hatta protestocuları, başarısız darbe girişiminde bulunanlara benzetti 
ve ceza uygulanmasının olası olduğunu duyumsattı.

Bununla birlikte, Kılıçdaroğlu muhalefetin başka seçeneği olma-
dığı, çünkü Türk adaletinin siyasileştirildiği, “TBMM’nin yetkilerine 
el konulduğu” ve basının susturulduğu karşılığını verdi. “Adalet talep 
edebileceğimiz tek bir yer var, bu da yollar” diye ekledi.

http://www.kathimerini.gr/917712/article/epikairothta/kosmos/lao8alassa-sthn-kwnstanti-
noypolh-gia-thn-poreia-ths-dikaiosynhs-8a-ri3oyme-ta-teixh-toy-fovoy-yposxe8hke-o-kilits-
ntarogloy
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Left.gr
10.07.2017

Kırmızı beyaz Türk bayraklarını salyarak, ayrıca “adalet” yazılı 
pankratlarla, göstericiler, 425 kilometrelik yürüyüşün sonrasında ana 
muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinlemek üzere toplandılar.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu Pazar günü gerçekleş-
tirdiği büyük mitingte,  ülkenin diktatörlük rejiminde olduğu ve geçen 
Temmuz ayındaki başarısız darbe girişimindenden sonra Türk yetkilile-
rinin başlattığı davalara eleştiri getirmeye devam edeceği açıklamasını 
yaptı.

Ellerinde Türk bayrakları ve adalet isteyen pankratları tutan yüz 
binlerce insana hitap eden Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a başlattı-
ğı ve 23 gün süren yürüyüşünün uzun mücadelenin ilk adımı olduğunu 
söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri, 425 kilometrelik yürüyü-
şünü tamamlamasının ardından, onu karşılamak üzere toplanan halka 
hitap ederek, “Korku duvarlarını yıkacağız” vurgusunu yaptı. 

Başta Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü, az sayıdaki insanı cezbetmişti, 
fakat sonrasında sürekli ve artan şekilde insanlar onun ardından gitme-
ye başladı, sonunda Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminden 
sonra Türk yetkililerince yürütülen davalar aleyhine büyük bir protes-
toya ulaştı. 

68 yaşındaki politikacı, “Adalet için Yürüyüş’ümüzün son günü, 
yeni bir başlangıç, yeni bir adımdır” diye vurguladı.   

“Hak, hukuk, adalet,” diye bağırıyordu halk.  

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın hükümetinden 
neredeyse bir yıldır ülkeye dayatılan Olağanüstü Halin kaldırılmasını 
ve cezaevinde tutuklu bulunan birçok gazetecinin serbest bırakılmasını 
ve Türk yargısının bağımsızlığının yeniden sağlanmasını istedi. 
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CHP lideri, için parti milletvekili Enis Berberoğlu’nun muhalif 
gazete Cumhuriyet’e gizli bilgiler vermesi sebebiyle 25 yıl ağır hapis 
cezasına mahkûm olması dolayısıyla protesto yürüyüşünü başlatmıştı. 

Berberoğlu, kovuşturmalar kapsamında tutuklanan CHP’nin ilk 
milletvekilidir. Yalkaşık 50.000 kişi tutuklu ve 150.000 kamuda memur 
ve görevli -öğretmen, yargıç, polis ve askerden oluşan- ya işten çıkarıl-
dı ya da uzaklaştırıldı. 

“Yaşadığımız dönem bir diktatörlüktür” diye vurguladı Kılıçdaroğlu. 

İnsan hakları savunucuları ve Erdoğan hükümetini eleştirenler, 
Türkiye’nin son yıllarda, Türk cumhurbaşkanının yetkilerini güçlendi-
ren Nisan referandumundan sonra da hızlanan mutlakiyetçi bir sürece 
girmesinden rahatsızlar. Hükümet, Türkiye’nin karşılaştığı güçlükleri 
ve güvenliğini tehdit eden tehditleri önlemek için, kovuşturmaların ve 
anayasa değişikliklerinin gerekli olduğu karşılığını veriyor.

Erdoğan, adaletin yollarda değil, parlamentoda aranması gerektiği-
ni vurgulayarak, Adalet Yürüyüşü’nü başlatan Kılıçdaroğlu’nu kınadı. 
Adalate hesap vermeleri gerektiğini söyleyerek, göstericileri de başarı-
sız darbeye kalkışanlara benzetti.  

Bunun üzerine, Kılıçdaroğlu da muhalefetin başka seçeneği olma-
dığı, çünkü Türk yargısının kuşatıldığı, “parlamentonun yetkilerine el 
konulduğunu“ ve medyanın susturulduğu yanıtını verdi. “Adalet talebi-
miz için sadece bir yer kaldı ve o da yollar” diye açıkladı.  

Kırmızı beyaz Türk bayraklarını salyarak, ayrıca “adalet” yazılı 
pankratlarla, göstericiler, 425 kilometrelik yürüyüşün sonrasında ana 
muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinlemek üzere toplandılar.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu, 68 yaşında, 
olup, muhalif gazete Cumhuriyet’e gizli sırları vermekten yargılanan 
partisinin milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl ağır hapis mahkûmi-
yetini protesto için, 15 Haziran’da Ankara’dan İstanbul’a bir yürüyüşü 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı binlerce kişinin 
katıldığı bu girişim, bir yürüyüşe dönüştü. Kılıçdaroğlu’nu destekle-
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yenler, bu yürüyüşü, 1930 yılında Hindistan’daki İngiliz idaresine karşı 
Gandi’nin yaptığı ünlü “Tuz Yürüyüşü” olarak değerlendirdi.

Diğer yandan Erdoğan, CHP’nin genel başkanını, “teröristlerle” 
birlik olmakla suçladı ve kendisine yasal işlem yapılma olasılığının ol-
duğu uyarısında bulundu. 

Kılıçdaroğlu, Cuma günü sadece “Adalet” sloganıyla yürüyüşe 
katılan on binlerce destektiçiyle, yolda bulunan insanların akışlarıyla 
İstanbul’a vardı. Basın’da verdiği demeçe göre, bugün (son aşamayı) 
tek adam yürüyüşünü tamamlayacak.

Kılıçdaroğlu, “Mitingte Türk bayrakları, adalet isteyen pankrat ve 
Atatürk posterleri dışında başka bir şeyin olmasını istemiyorum”  uya-
rısında bulundu.

Fransız basın temsilcisine verdiği yazılı demecinde, CHP başka-
nı, ülkenin “keyfi bir şekilde yönetildiğini” ve “yasal sınırların dışına 
çıkıldığını” belirtti. “Şu anda Türkiye’de parlamento iş yapmıyor, ülke 
Erdoğan’ın kararnameleriyle yönetiliyor” vurgusunu yaptı, “Yargı ba-
ğımsızlığı tümüyle kaldırıldı” diye ekledi.  

Türkiye’de ana muhalefet, özellikle Nisan ayında yetkilerinin 
arttırılması yönünde yapılan halk oylamasında “evet”in üstün gel-
mesinin ve geçen Temmuz başarısız darbe girişimininin ardından, 
Erdoğan’ın otoriter eğilimlerini kınıyor: Yaklaşık 50.000 kişi tu-
tuklu ve 100.000’den fazla kişi de işten çıkarıldı ya da açığa alındı. 

Hükümet, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü küçümseyen bir tutum ser-
giliyor. Başbakan Binali Yıldırım, Cuma günü “Rahatsız edici olmaya” 
başladı şeklinde değerlendirdi. “Mitingten sonra sona ermeli” diye ek-
ledi. Bununla birlikte, yetkililer, yürüyüşe engel olmadı ve polis hergün 
güvenliğiyle ilgilendi.   

Herkesin dile getirdiği tek slogan “Adalet” idi. 

Kılıçdaroğlu, “Bugün İstanbul’a vardık ve çok mutluyum” şeklin-
de dün bir açıklamada bulundu. “Bu uzun yolda hiçkimse yaralanmadı-
ğı” için duyduğu hoşnutluğu dile getirdi.
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Kalabalığın sanayi bölgesinden geçtiği sırada, katılımcıları selam-
lamak ve onlara alkış tutmak üzere birçok işçi, fabrikalardan dışarı ya 
da pencerelere çıktılar. Ayrıca, eyleme destek olarak gelip geçen araba-
lardan da korna sesleri duyuluyordu. 

“Birlikte, 9 Temmuz Pazar günü yürüyüşümüzü tamamlayacağız” 
dedi Kılıçdaroğlu. “Fakat Adaletle ilgili talebimiz bitmeryecek” diye 
devam etti.

https://left.gr/news/adalet-stin-konstantinoypoli-i-poreia-gia-ti-dikaiosyni-fotografies-vinte

ΚΑTİMERİNİ
 10.07.2017

Türkiye: Erdoğan aleyhine İstanbul’da büyük 
bir “Adalet Yürüyüşü”  

25 günde Ankara’da başlayan, İstanbul’da son bulan 250 kilomet-
reyi yürüyerek kateden, Erdoğan karşıtı gösteri yapan on binlerce insa-
nın yürüyüşü Pazar günü tamamlandı. 

Geçen Temmuz yaşanan başarısız darbeden sonra, hükümet aley-
hine, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde başla-
tılan en büyük bir protestotur.

Kırmızı beyaz Türk bayraklarını salyarak, ayrıca “adalet” yazılı 
pankratlarla, göstericiler, 425 kilometrelik yürüyüşün sonrasında ana 
muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinlemek üzere toplandılar.

“Adalet için yürüyüş,” ana muhalefet partisinin üyesi olan ve ca-
susluk suçlanan Enis Berberoğlu’nun 25 yıl ağır hapis cezası almasını 
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protesto etmek için, başkentten başladı.  

Bunu düzenleyenlere göre, gösteriler, Türkiye’de olmayan düzgün 
adalet sistemi adına isteklerini yürüyüşe katılarak dile getirdiler. Par-
tilerin bayrakları ya da bazı parti sloganları yürüyüş boyunca yasaktı.

http://www.kathimerini.gr/917683/gallery/epikairothta/kosmos/toyrkia-sthn-kwnstantinoy-
polh-h-megalh-poreia-ths-dikaiosynhs-kata-erntogan

KATİMERİNİ
11.07.2017

Avusturya-Türkiye son durum  

İstanbul’da muhalefetin basın açıklamasından bir gün sonra, Ke-
malist parti CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “casusluk” ve “terör” 
suçlamasıyla, 25 yıl ağır hapis cezasıyla tutuklanan ilk milletvekilini 
ziyaret etti.  

İstanbul’uın güney doğusunda bulunan Maltepe Cezaevi dışında, 
ana muhalefet lideri, milletvekili Enis Berberoğlu’nun davasıyla ilgi-
li olarak “Adaletin kendisi yargılandı ve mahkum edildi” şeklinde bir 
açıklama yaptı.

Kemalist milletvekilinin tutuklanması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Haziran’da Ankara’dan başlattığı ve İstanbul’da yüzbinlerce insanın 
katıldığı çoskulu bir mitingle son bulan büyük “Adalet için Yürüyüş” 
etkinliğine neden oldu. Halk mitinginde, 25 günde 450 kilometreyi ka-
teden CHP lideri, Türkiye’nin “diktatör” rejimini yaşadığını belirtti ve 
demokratikleşme ve adalet için mücadeleye devam sözünü verdi.    

Dün, Türk polisi, Temmuz 2016’daki başarısız darbenin ardından 
bir yıldır süregelen kovuşturmalar kapsamında,  72 üniversite mensu-
bunu daha tutukladı. 8’i Boğaziçi Üniversitesi’nden ve 64’ü Medeniyet 
Üniversitesi’nden olmak üzere, tutuklananlar, İslami hoca Fethullah 
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Gülen’in iletişim ağıyla ilgisi olmakla suçlanıyor. Bu arada, Ankara ve 
Viyana arasındaki gergin ilişkiler dün daha da arttı. Avusturya Dışiliş-
kiler Bakanlığı, başarısız darbenin birinci yıl dönümü dolayısıyla, soy-
daşlarıyla yapacağı mitingte konuşması için Türk Ekonomi Bakanı Ni-
hat Zeybekçi’ye giriş izni vermeyi red etti.  Türk Maliye Bakanlığıysa, 
Zeybekçi’nin böyle bir talebi olduğunu reddetti. Ancak, daha önce Türk 
Dışişleri Bakanlığının basın sözcüsü, bu olayın “Demokrasi değerlerini 
savunma bildirgesine karşı Viyana’nın dürüst olmadığını gösterdiği” 
şeklinde bir açıklama yapmıştı. 

ABD Dışişleri bakanı Rex Tillerson, Türkiye’yle ilişkilerin düzel-
tilmesini savundu. Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya 
geldikten bir gün sonra, ABD diplomasi heyetinin başkanı, İstanbul’da-
ki elçilik görevlileriyle konuşarak, iki müttefik arasındaki karşılıklı gü-
venin, Obama yönetimi sırasında sarsıldığını belirtti. Yine de Tayyip 
Erdoğan’la arka arkaya üç kez bir araya gelmekle, ortamın düzeldiğini 
belirtti.  

İstanbul’daki dünya petrol kongresinde konuşan, Türk Cumhur-
başkanı, Irak Kürtlerine 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumuyla il-
gili planlarını iptal etmeleri çağrısında bulundu ve komşu ülkenin top-
rak bütünlüğünü savundu. Konuşmasının bir yerinde Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin en kısa sürede Karadeniz kıyısındaki Sinop’ta ikinci bir 
nükleer santral kurmayı arzu ettiği açıklamasını yaptı.

kathimerini.gr
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PONTİKİ
31.07.2017

Erdoğan’a yeni başağrısı  

Yurttaşların yasal haklarını savunmak amacıyla 
“adalet için yürüyüş”

Türkiye’de “adalet çin yürüyüş”ü uluslararası basın kuruluşlarının 
izlemesi hakkında. 

Yürüyüş Temmuz ayında Ankara’dan başladı ve 9 Temmuz’da, İs-
tanbul’da büyük bir mitingle tamamlandı.       

Yürüyüş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti mil-
letvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını ve bunun sürmesini pro-
testo etme girişimi olarak gerçekleştirildi. Berberoğlu, geçen Temmuz 
olan başarısız darbe girişiminden sonra tutuklanan ilk milletvekillerin-
dendi. Haziran ayında, 2015 yılında Türk istihbarat güçlerinin Suri-
ye’ye silah götürdüklerini gösteren videoyu “Cumhuriyet” gazetesine 
verdiği suçlamasıyla, Berberoğlu, 25 yıl ağır hapis cezasına mahkûm 
oldu. 

Adalet sloganı 

Yürüyüş, parti ambemleri olmaksızın, sadece “adalet” sloganıyla 
yapıldı,  yürüyüşe katılanlar günde yaklaşık 20 kilometre yol katettiler.  

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da toplanan kalabalığa yaptığı konuşmasın-
da,   “Adalet için Yürüşüyüş’ünün son günü, bu yürüyüşün sonu de-
ğil, yeni bir başlangıç, yeni bir adımdır”  dedi. Yürüyüşün, ülkede tüm 
yurttaşların yasal haklarının korunması amacını taşıdığını vurguladı.  
Yürüyüşü kısaca “Varolmayan adalet için, tutuklu mağdurların, yasa 
koyucuların ve gazetecilerin yasal hakları için yürüdük” diye belirtti, 
yürüyüşün başarılı ve kan akıtılmadan bitmesinde haklı olduğu ortaya 
çıkan CHP lideri. 
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Öfke ve kaygı 

Erdoğan ve hükümeti başından beri yürüyüşü “gülünç” olarak ni-
telendirdi. Sosyal medya aracılığıyla destekçileri, Kılıçdaroğlu’nu ve 
giydiği ayakkabıları da alaya alıyorlardı; “onu İstanbul’a kadar götürüp 
götürmeyeceklerini” ironik olarak sorarak.  Buna karşın, yürüyüş ne 
kadar genişlemeye başladıysa, Erdoğan’ın da sözleri o kadar tehditkâr 
olmaya başlamıştı, en        -büyük muhalefet partisi olan- CHP’ye, Fet-
hullah Gülen “terörünün” yanında yer alma suçlamalarında bulundu. 

Aynı şekilde, anayasa değişikliğinde ve Nisan referandumun-
da “evet” oyu için Erdoğan’da destek olan Milliyetçi Haraket Partisi 
(MHP) lideri Bahçeli de. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nın  milliyetçi örgütün 
ve MHP “Bozkurt” gençlerinin yürüyüşte provokasyonlarda bulunabi-
lirler şeklindeki uyarılarını (…?)  çağrı olarak niteleme  noktasına vardı.

Fakat Erdoğan’ın ve destekçilerinin tehditleri,  tam tersi sonuca 
yol açtı: Daha fazla yurttaş yola çıktı. Sonuç olarak Türk ve uluslararası 
birçok basın kuruluşu, Erdoğan’a karşı durabilecek ve onunla “mücade-
le edebilecek” tek lider olarak Kılıçdaroğlu’nu izlemeye başladı.

Yeni “baba” mı?

Nitekim katılımcıların sayısı bir milyon yurttaşı aştı, ayrıca yü-
rüyüşün sonuna doğru Kürt partisi de katıldı.  Erdoğan, seçmenlerini,  
uluslararsı medyanın Türklerin yeni babası olarak Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nu acele vaftiz etme yoluyla, “Adalet için Yürüyüş”ün yeni bir darbe 
girişimi olabileceği şeklinde uyardı.

Bununla birlikte, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin genel başkanlığını 
devraldığı 2009 yılından itibaren, Erdoğan karşısında hiçbir seçim ya-
rışını kazanmadığını gösteren rakamlar görmezlikten gelinemez.  Yerel, 
genel, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halk oylamaları, CHP’yi yenil-
gilere götürdü. 

Bu durum gelecekte değişirse, Ege’de kendi tarafımızda anımsa-
mamız gerekecektir. -Kılıçdaroğlu’nu Türkiye’nin Erdoğan’dan “kurta-
rıcısı” olarak nitelemeden önce-  medyanın büyük kısmının Türk Cum-
hurbaşkanını da -2002 yılında- Türkiye’nin askerlerden  “kurtarıcısı” 
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olarak gördüğünü. Onun batıyla samimiyetle işbirliği içinde olacağını 
söylemekte acele ettiler; çünkü görüldüğü üzere, kendi İslam gündemi-
ni hayata geçirmenin fırsatını gözetmekteydi.

O halde, Yunan-Türk ilişkilerini bataklığa götüren Erdoğan’ın oto-
riter lider olduğunu, buna karşın Kılıçdaroğlu’nun daha uzlaşıcı ve in-
san haklarının savunucusu olduğunu söylemede acele etmeden önce,  
Eylül ayında Erdoğan’ı “18 Türk adasını Yunan işgaline teslim ettiği” 
şeklinde yerdiğini hatırlatalım. 

Artık Yunanistan’da sağlam durmamızın vakti geldi: Türkiye’de 
yönetimde kim olursa olsun,  hangi politikadan gelirse gelsin, Anka-
ra’nın Atina karşısındaki politikası aynı olacaktır. 

Ankara’nın Ege ve Kıbrıs’taki temel çıkarları değişmemektedir. 

http://www.topontiki.gr/article/231409/neos-ponokefalos-gia-erntogan



248



Cumhuriyet Halk Partisi
Bilim, Yönetim, Kültür Platformu

Takım No: 978-605-85968-9-4 (Tk)

D
ün

ya
 B

as
ın

ın
da

 A
da

le
t Y

ür
üy

üş
ü 

- 3

Yayıma Hazırlayan: Onur Bilge Kula




