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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

2010’dan 2011’e Türkiye...
2011 ylnn en önemli siyasal olay kuşkusuz haziran aynda yaplacak
olan genel seçimlerdir. Bu seçimler AKP’nin sonsuz ve snrsz gücünün
tescil edilmesinin ya da Türk demokrasisinin olgunlaştğnn göstergesi
olacaktr.
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010 yl, toplumsal ve siyasal gelişmeler açsndan Türk siyasal
yaşamnda özel bir yer alacaktr.
Halkn çok büyük bir çoğunluğunun içeriğini tam anlamadğ bir
halkoylamas, TSK’ye karş sistemli saldrlarn muvazzaf subaylarn tutuklanmasna
kadar giden düzeyi, Ergenekon davas yannda yeni davalar, yasadş dinlemeler,
emekçi dünyasna yaplan basklar, Kürt açlmnn daha sonra milli birlik açlmna dönüşmesi sonunda, anayasann temel ilkelerini aşan istemlere konu olmas, CHP’nin bir
yl içinde iki kez kurultay yapmas ve üst yönetim yapsnn tamamen değişmesi, üniversite gençliğine karş polisin orantsz
güç kullanmas, WikiLeaks belgelerinin
doğrudan Başbakan Erdoğan’ hedef almas,
Türk ekonomisinin krizden kurtulamamas,
2010 ylna vurulan damgalardr.
Tarihe not düşmek için konular ksa başlklarla ele alacağz.

Yasadışı dinlemeler
2010 ylnda da sürdü; hatta ne kadar ac
ve ilginçtir ki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcs Aykut Cengiz Engin’in bile dinlendiği ortaya çkt.
Buna paralel, Balyoz plan iddialaryla ilgili olarak eski kuvvet komutanlar (Hava
K.K. Org. İbrahim Fırtına, Deniz K.K. Oramiral Özden Örnek, 1. Ordu Komutan
Org. Ergin Saygun) gözaltna alnd, savclk
soruşturmalarnn ardndan serbest brakldlar.
Ayrca emekli subaylar, Org. Çetin Doğan, Korg. Engin Alan, Tümamiral Semih
Çetin, Tuğamiral Turgay Erdağ ve Tümgeneral Süha Tanyeri ve Albay Dursun Çiçek tutuklandlar.
Bu derece yüksek rütbeli TSK mensubunun tutuklanmas ilk kez görülüyor...
TSK’ye kaş sistemli stratejik savaşn ilginç bir göstergesi, TSK’de terfilerin görüşüldüğü günlerde yaşanan gelişmelerdir.
Temmuz aynn son haftasnda, İstanbul 1.
Ağr Ceza Mahkamesi, beş ay sonra başlayacak Balyoz isimli davayla ilgili olarak büyük çoğunluğu halen görevde bulunan subaylar da dahil olmak üzere 102 TSK mensubu hakknda tutuklama karar ald.
YAŞ toplantlarnn başlamasna birkaç
gün kala verilen bu tutuklama kararlaryla,
sözü geçen subaylarn terfileri sakatland. Bu
kararlarla ilgili olarak basnda “müthiş bir
zamanlama, özenli bir tutuklama örneği,
tutuklama mühendisliği” başlklaryla yorumlar yapld.
Böylece, KKK’ye atanmas beklenen 1.
Ordu Komutan Hasan Iğsız, hakknda
“savcılık tarafından soruşturma açılan bir
kişi” olduğu için emekli edildi.
Ergenekon davasnda olumlu bir gelişme
olmad, Prof. Haberal, Mustafa Balbay,
Tuncay Özkan ve İP Genel Başkan Doğu
Perinçek’in tutukluluklar sürdü.
Ancak, Cumhuriyet gazetesinin başyazar İlhan Selçuk’un Ergenekon iddianamesini hazrlayan cumhuriyet savclar ZekeOrijinal Boyut : 20 * 32 cm

riya Öz, M. Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın
aleyhine açtğ dava sonuçland. Eşi bir
başka ülkede görülemeyecek bir durum ortaya çkt. İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, sözü geçen savclara, İlhan Selçuk’un
kişilik haklarn zedeledikleri gerekçesiyle knama cezas verdi.
Ayrca 17 Nisan 2009’dan bugüne tutuklu olan Prof. Dr. Haberal’n tazminat davas açtğ 9 hâkim, 1500’er TL tazminat ödemeye mahkûm edildi. Balyoz davas sanklarndan eski 1. Ordu Komutan E. Org. Çetin Doğan ve E. Tümgeneral Süha Tanyeri
10. Ağr Ceza Mahkemesi’nde görev yapan
3 yargca karş 120.000 TL’lik manevi tazminat davas açt. Bu kişisel tazminatlardan
çekinen siyasal iktidar bu gibi tazminatlarn
devlet tarafndan ödenmesini öngören bir düzenlemeyi ‘torba yasa’ya koydu ve Meclis’ten geçirmek istiyor.

Referandum
12 Eylül 2010 Pazar günü anayasa referandumu yapld. Bütün demokrasilerde kabul edilen evrensel ilkeye göre halkoylamasna sunulacak yasa metninin somut ve
açk olmas gerekirken, anayasann birbiri ile
ilgilisi olmayan 27 maddesi değiştirilerek referanduma sunuldu. Başbakan Erdoğan konu için yaptğ açklamada, “Bir hap yapıp
halka sunacağız” diyerek aslnda siyasal tarihe geçecek bir itirafta bulundu. Büyük kitleler referandumda neye, niçin ve ne gerekçelerle oy kullandklarn tam bilemediler. Siyasal iktidar her türlü olanağ devreye soktuğu için “orantısız siyasal güç kavramı ve
uygulaması” bu referandumda tam anlamyla gerçekleşti. Sonuç, yüzde 58 evet, yüzde 42 hayr oldu. Belirtmeliyiz ki, en üst düzeyde devreye sokulan “maddi, manevi ve
siyasal” güç karşsnda referandumda ortaya çkan yüzde 42 hayr oyu çok önemlidir.
Yarya yakn bir toplum katmannn verdiği hayr oyu bu kitlenin “kuşku” içinde olduğu ve kafalarnda AKP’nin uygulamalar bağlamnda “soru işaretleri” bulunduğunu
açkça göstermektedir.
Türkiye Cumhriyeti 88 yllk çağdaşlaşma
tarihinin en zor günlerini yaşamaktadr.
“Kürt açılımı” ad verilen açlmn içeriği
siyasal iktidar tarafndan doldurulamadğ
için, konu paramparça olmuş ve kaosa
dönmüştür. Bu konuda adeta her kafadan bir
ses çkar duruma gelinmiştir. Kasm 2010’da
Demokratik Toplum Kongresi’nde özerk
Kürdistan’ hedefleyen bir taslak oluştu. Bölünme tartşmalar güçlendi. Bir zamanlar
“Kürt realitesi”ni konuşan, TSK’ye zt
mesajlar vermeye özen gösteren Başbakan
son MGK bildirisiyle, geriye dönüş yapmak
zorunda kalmş, adeta açlm konusunda yaptğ hatalar kabul eder duruma gelmiştir.

Basın tutuklamaları
Basn kuruluşlarnn yaptğ açklamalara
göre 50’den fazla basn emekçisi cezaevlerinde tutukludur. Tutukluluk, artk Türkiye’de
ceza yerine geçmiş bulunmaktadr.
Siyasal iktidarn özgürlüklere karş tutu-

mu her vesile ile somut olarak ortaya çkmaktadr. Örneğin, Başbakan Erdoğan’n 14
Mart 2010’da Abdi İpekçi Spor Salonu’nda
Roman vatandaşlarla bir araya geldiği etkinlikte, “parasız eğitim istiyoruz” gibi çok
masum bir pankart açan üç üniversite öğrencisi gözaltna alnd. Bu öğrencilerden 2’si
hâlâ tutukludur ve haklarnda “terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmak” suçlarndan dava açlmş bulunuyor.
Üniversite rektörleri ile Dolmabahçe’de yaplan toplant srasnda, barş içinde bildirilerini okumak isteyen üniversite gençliğine
karş polis orantsz güç kulland. Üniversitelilere biber gaz skld, cop kullanld, tekme tokat dayak atld. Bir genç üniversiteli
kz, polisin tekmeleri yüzünden çocuğunu
kaybetti. Başbakan Erdoğan Meclis’te bu
gençleri ellerinde “molotofkokteylleri” ile
yürüyen teröristler olarak niteledi. Olay diğer üniversitelere sçrad, üniversitelerde
AKP politikaclarna karş yumurtal protestolar yoğunlaşt.
Özgürlüklere karş höşgörüsüzlüğe ilginç
bir örnek de Haliç’te Yaşayan Simonlar adyla kitap yazan bir emniyet müdürünün, tutuklanp içeriye atlmasdr.
Oysa o kitaptaki vahim iddialarn incelenmesi gerekirdi.

Siyasi partiler
Siyasal partiler açsndan 2010 ylnda hzl devinimler yaşand.
Saadet Partisi’nde bölünme oldu ve Numan Kurtulmuş’un yeni bir parti kurmasyla
sonuçland.
CHP 2010 ylnda iki kurultay yapt. Birisinde CHP’nin 1992 ylndan bugüne son
18 yldr genel başkanlğn yapan Deniz
Baykal görevinden ayrld, ikinci kurultayda ise CHP’nin üst düzey yönetici kadrolar yeniden oluştu.
WikiLeaks internet sitesinin açkladğ
belgelerde, Türkiye ile ilgili son derece
önemli ve çarpc ifadeler yer ald. Bu belgelerle “iki kaynaktan duyduğumuza göre Başbakan Erdoğan’ın İsviçre bankalarında 8 gizli hesabı vardır” iletisi önemli etkiler yaratt.
Ünlü Ekonomist dergisinin her yl yaptğ Demokrasi Endeksi sonuçlar aralk
aynda yaymland. 167 ülkeyi kapsayan araştrmada demokrasi standartlar açsndan
Türkiye’nin 89. sraya düştüğü, otoriterliğe
çok yakn mesafedeki “Melez Rejim” kriterleri içinde yer aldğ açkland. Melez rejimlerin en önemli niteliği, siyasal iktidarn
belirgin basks ve yarg bağmszlğnn olmamas ve yaygn yolsuzluklarn görülmesidir. Uluslararas bu endekste Türkiye’nin
bu düzeyi aslnda utanç vericidir.
Bu yazda, dş politika ve ekonomi konularna girmeyeceğiz.
2010 yl gazetemiz yönünden çok acl
geçmiştir. Gazetemizin başyazar, aydnlanma bilgesi sevgili İlhan Ağabey (Selçuk),
dünya ölçeğinde karikatür sanatçs sevgili
Turhan Selçuk ve Vaziyet köşesinin yazar sevgili Deniz Som’u kaybettik.
2011 ylnn en önemli siyasal olay kuşkusuz haziran aynda yaplacak olan genel
seçimlerdir.
Bu seçimler AKP’nin sonsuz ve snrsz
gücünün tescil edilmesinin ya da Türk demokrasisinin olgunlaştğnn göstergesi olacaktr.

