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anayileflme alan›ndaki geliflmeler, özellikle de
bilgi ekonomisi olarak adland›r›lan sürecin ortaya ç›kard›¤›
yeni ekonomik yap›lanmalar, say›s› oldukça fazla olan
yeni meslek alanlar›n› da gündeme getirdi. Bu ba¤lamda,
sanayi kurulufllar›n› yönetenler, bilgi teknolojisinin etkiledi¤i
alanlarda çal›flanlar, profesyonelce hizmet üreten mü-
hendisler, mimarlar, doktorlar, avukatlar, ö¤retmenler,
memurlar, finans, bankac›l›k ve sigorta sektöründe hizmet
üretenlerle, di¤er e¤itimli ara elemanlar›n taleplerindeki
bir kesiflmeyi de ortaya ç›kard›.

Bu geliflmelerle birlikte 2001 y›l›nda yaflad›¤›m›z kriz,
faiz ve dövizdeki h›zl› t›rmanma, borsan›n önemli ölçüde
düflmesi, enflasyonun neredeyse üçlü rakamlara ulafl-
mas›, piyasalardaki çek ve senetlerin ödenemez olmas›na
da neden oldu. ‹flsizlik, iflten ç›karmalar, birçok finans
kuruluflu ve bankan›n batmas›, yat›r›mlar›n durmas›, yeni
bir ekonomik yap›lanmay› da gündeme getirdi. Bu dö-
nemde ‹MF ve Dünya Bankas›’yla yap›lan anlaflmalar,
bir yan›yla, Kemal DERV‹fi yasalar› (!) olarak da tarihe
geçti.

Ayr›ca, bu puslu dönemin yaratm›fl oldu¤u karmafla orta-
m›, ABD’nin, Irak ve Ortado¤u’nun yeniden yap›land›r›l-
mas›na yönelik senaryolar›, dönemin koalisyon hükü-
metini de önemli ölçüde y›pratt›. Bu durum, toplam seç-
men kitlesinin % 25’inin, seçime kat›lanlar›nda toplam
%34’ünün oyunu alarak, 360’dan fazla milletvekiliyle ye-
ni bir AKP iktidar›n›n ortaya ç›kmas›na neden oldu.

2002 y›l› seçim sürecinde gündeme gelen,
- % 10’luk seçim baraj›n›n indirilmesi ve seçim
  yasas›n›n de¤ifltirilmesi,
- Siyasal partiler yasas›n›n de¤ifltirilmesi, kat›l›mc›
  bir yasan›n oluflturulmas›,
- Sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi,
- Yarg›ya siyasetin kar›flmamas› (yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n
  korunmas›)
- Milletvekillerinin kürsü ba¤›ms›zl›¤›n›n d›fl›nda
  yarg›lanabilmelerinin yolunun aç›lmas›,
- Demokratik hak ve özgürlüklerin gelifltirilmesi,
- ‹MF ve Dünya Bankas›’yla birlikte ülkemizin gelece¤ini
  ipotek alt›na alan anlaflmalar›n yeniden gözden

  geçirilece¤i veya ortadan kald›r›laca¤›,
- ‹flsizlik ve yoksullu¤un yan›nda, yolsuzluklar›n da
  önlenece¤i seçim alanlar›n›n temel propagandas›
  olarak gündeme geldi, ve tart›fl›ld›.

Bugün çok daha iyi anlafl›l›yor ki, Türkiye, ‹MF ile anlaflma
olmadan, ya da stand-by gibi ba¤lay›c› bir anlaflma yapma-
y› sürdürdükçe, kendi sanayileflme ve yat›r›m program›n›
yapamayacakt›r. ‹MF ile yap›lan anlaflmalar›n ana halkas›,
ülkemizin varolan borçlar›n›n (iç ve d›fl) ödenebilir bir
seviyede tutulmas›n› sa¤lamak üzerine kuruludur. Bu
kapsamda, 2002/3 Kas›m seçimleriyle iktidara gelen
AKP’de, koalisyon döneminde uygulamaya konulan ‹MF
program›n› aynen uygulamay› sürdürdü.

Ülkemizin kamu d›fl ve iç borçlar›yla birlikte özel d›fl borç-
lar› bugün 408 milyar dolara ulaflm›flt›r. Bu borç, AKP
iktidara geldi¤inde 219 milyar dolard›.

Anlafl›lan o ki; seçim ortam›na girildi¤i ve yeni bir iktidar›n
beklendi¤i günümüzde, bu ve benzeri ekonomik açmazlar›n
nas›l afl›laca¤›na iliflkin tart›flmalar, seçim sürecinin
temel konular› aras›nda yer alacakt›r.

Ayr›ca, iflsizli¤in resmi olarak bugün de % 10’larda olmas›,
gayri resmi olarak da % 20’lere ç›kmas›, gelir da¤›l›m›ndaki
adaletsizli¤in giderek artmas› ve azalmas›, üretenlerin
bütünlü¤ü içerisinde eme¤in pay›n›n giderek düflmesi,
bugünün önemli göstergeleri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Yine, GSMH’deki art›fl, ekonomik istikrar varm›fl gibi bir
izlenim do¤urmaktad›r. Oysa, tüm Cumhuriyet tarihi bo-
yunca ülkemizin tüm d›fl borçlar›n›n 110 milyar dolar
olmas›, 4,5 y›ll›k AKP iktidar› döneminde bu borçlar›n
230 milyar dolara ç›km›fl olmas› da bir “ak›l tutulmas›”
olarak de¤erlendirilebilecek hayati bir geliflme olarak
gündeme geliyor. Yine d›fl ticaret aç›¤›n›n 7 milyar dolardan
40 milyar dolara yükselmifl olmas›, ihraç etti¤imiz mallar›n
içerisinde ithalat›n pay›n›n da % 60’lar seviyesinde bu-
lunmas›, ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan da büyük önem
tafl›maktad›r.

Anlafl›l›yor ki; ‹MF ve Dünya Bankas›’n›n ülkemiz ad›na
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yürüttü¤ü politikalar›n temel amac›, yeni bir krizle karfl›-
laflmas› durumunda borçlar›n ödenemez bir noktaya gel-
mesine engel olmakt›r. Bunun için ülkemize giren s›cak
para, durmadan rekor k›ran borsada tutulmaktad›r. Ayr›ca,
hisse senetleri içerisinde yabanc›lar›n pay› %38 olmas›na
karfl›n, bu senetlerin parasal karfl›l›¤› %70’e ulaflm›fl
bulunmaktad›r.

Yine küresel sermayenin ve büyük flirketlerin dayatmalar›
do¤rultusunda 20 y›lda (1983 sonras› dönemde) toplam
8 milyar dolarl›k özellefltirme yap›lm›flken, 4,5 y›ll›k AKP
iktidar› döneminde Telekom’dan gübre fabrikas›na, ban-
kalardan limanlara, TÜPRAfi hisselerine kadar kamu mal-
lar› sat›lm›flt›r. Bu özellefltirmelerin toplam bedeli 18
milyar dolar mertebesindedir. Bundan sonraki hedef
olarak da, ulafl›mdan enerjiye kadar henüz sat›lmayan
kamuya ait kaynaklar›n sat›lmas› olarak planlanmaktad›r.

Bugün ülkemizin içinde bulundu¤u ekonomik ve sosyal
problemlere, yeni bir cumhurbaflkan›n›n seçilememesi
konusu da eklenmifltir. Cumhurbaflkanl›¤› seçiminin ilk
turuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin 367 millet-
vekilinin mecliste bulunmas›n›n gerekli olmas›na karar
vermesi, Kas›mda yap›laca¤› düflünülen milletvekili
seçimlerinin 22 Temmuz’da yap›lmas›n›n kararlaflt›r›l-
mas›yla birlikte, bir dizi anayasal ve yasal de¤iflikliklerin
alelacele yap›lmas›n› da gündeme getirmifltir.

Cumhuriyet Mitingleri

Geçti¤imiz aylarda yüzbinlerce kifli, günlük yaflam biçim-
lerini tehdit eden geliflmelere karfl›; laiklik, cumhuriyetin
de¤erleri ve demokrasinin korunmas› ad›na meydanlar›
doldurdu. Ayr›ca, insanlar›n mutlu olmalar›n› sa¤layacak
ifl ve afllar›n›n azalmas›, giderek iflsizli¤in artmas›, bu-
günkü ekonomik politikalar›n sorgulanmas›n› da gündeme
getirdi. Bugünkü ekonomik politikalar›n vitrinini oluflturan
ucuz ithalat›n, düflük enflasyonun ve ucuz dövizin, iflsiz
insanlarla birlikte emeklinin ve düflük ücretlilerin afl›na
bir katk›s› olmad›¤› da birkez daha görüldü.

Çok say›da insan›m›z; tar›m ve imalat sanayinin çök-
mesiyle iflsiz kald›. Bugünkü ekonomik çark›n dönmesinin
nedeni özellefltirme ve varl›k sat›fllar›n›n üzerine kurul-
mufltur (‹ETT ve karayollar› arazisinin sat›fl› gibi). Art›k
bu kapsamda d›fl kaynak ak›fl›n›n da birgün kesilece¤i
genifl kitleler taraf›ndan fark edilmifl bulunmaktad›r.
E¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesi, son derece
fazla olan iflgücünün de¤erlendirilmemesi, kaynaklar›m›z›n
israf edilmesi, iflsizlik, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik,
cumhuriyet de¤erlerinin korunmas›, laiklik ve demokrasi
konular› bir dizi sosyal gerginliklere de neden oldu.

Bugün, sürdürülmekte olan ekonomik politikalardaki

de¤iflikliklerin, döviz giriflini durduraca¤› ve içeride de
dövize olan talebi fazlas›yla art›raca¤›ndan korkulmaktad›r.
Ayr›ca hazinenin yüksek iç borcu döndürmesini s›k›nt›ya
sokacak faizlerin yeniden t›rman›fla geçmesi de önemli
bir sorun olarak gündeme gelmektedir.

Ülkemizin 2007 y›l›n›n ilk befl ay›na s›¤d›rd›¤› geliflmeler,
gerek içeride, gerekse d›flar›da gündemin bafl köflesine
oturuyor. Bugün yüzbinlerce insan arka arkaya yap›lan
gösterilerde meydanlarda toplan›yor. Özellikle 1980 dar-
besinden sonra giderek siyasetin d›fl›na düflen kitleler,
AKP yönetimine karfl› ba¤›ms›zl›k, laiklik, cumhuriyetin
korunmas› ve demokrasi talepleriyle ortaya ç›k›yorlar.
Fiziki fliddet içermeyen, korkudan ar›nd›r›lm›fl gösterilerin
az›msanacak birfley olmad›¤› da ayr›ca dikkat çekiyor.
Aç›kcas› yap›lacak gösterilerde risk azal›nca, kat›l›mda
art›yor. “Orta s›n›f›n” bayrama gider gibi bu gösterilere
kat›lmas›nda di¤er sokak gösterilerinde görmedi¤imiz
insan profillerinin bu gösterilerde yer almas›, “riskin en
az düzeyde olmas›”yla da yak›n bir ilgisi vard›r. Oysa ris-
kin yüksek oldu¤u baflka gösterilerde bu eylemci profilleri
giderek azal›yor.

Ülkemizin tarihine bakt›¤›m›zda, güvenlik görevlilerinin,
özelliklede polisin, sokak gösterileriyle ilgili olarak bek-
lentisi, cayd›rma ve korku politikalar›n›n uygulamaya kon-
du¤u bir alan olarak gündeme geliyor. Bu nedenle ülke-
mizde ki gösteriler, flimdilik ola¤an bir kat›l›m biçimi
olarak kabul edilmiyor. Bu gösteriler ve kat›l›mlar, uygu-
lanan kamuya iliflkin politikalar›n etkilenmesi anlam›nda
bir siyasal kat›l›mdan çok, “farkl› politik gruplar›n” ken-
dilerini belli ettikleri, son derece önemli bir de¤erler sis-
teminin korunmas›na iliflkin ortaya koyduklar› bir gösteri
olarak gündeme geliyor. Dolay›s›yla yüzbinlerce kiflinin
kat›lm›fl oldu¤u “Cumhuriyet Mitingleri”, hükümet tara-
f›ndan “bölücü ifli” olarak gündeme getirilmemifl olsa
da, “bindirilmifl k›talar” etiketini yemekten de kurtulamad›.
AKP iktidar›n›n bu mitingleri engellemesi çok kolay de¤ildi.
Oysa bütün dünyada kutlanan 1 May›s gösterilerinin en-
gellenmesi, ayr›ca, fliddet eyleminin kullan›lmas› da çok
ilginçti.

Sonuç olarak, cumhurbaflkan› seçiminde uzlaflmadan
uzak bir yolun izlenmesi, dindar bir cumhurbaflkan›n›n
seçilmesine yönelik AKP taraf›ndan sergilenen “dayat›c›”
politikalar, anlafl›l›yor ki, seçimi ve seçim sürecini de
önemli ölçüde etkileyecektir.

Ayr›ca, son günlerde ülkemizin dört bir taraf›n›n cenazelerle
sars›lmas›, a¤layan anne ve babalar›n ac›lar›n›n yürekleri
yakt›¤› bir dönemde seçimlere gidilmesi, ülkemizin ba¤›m-
s›zl›¤› temelinde; insanlar›m›z›n özgür, eflit, demokratik
ve laik bir Türkiye’de kardeflce yaflama anlay›fl›n›n egemen
k›l›nmas› en yak›c› iste¤imiz ve mücadelemiz olacakt›r.


