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Sunuş

KARANLIĞA, ZORBALIĞA, KURALSIZLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ 

Kasım ayında birçok önemli iç ve dış gelişme yaşandı. 

Ekim ayının son gününde Cumhuriyet Gazetesine yapı-
lan operasyona karşı tepkiler Kasım ayı boyunca sürdü. 
Ay içinde terör sürdü, bombalar patladı. HDP Eş Genel 
Başkanları tutuklandı, Güneydoğu’daki Belediye Başkan-
larının tutuklanması ve buralara kayyım atamaları sürdü. 
FETÖ/Gülen Cemaatinden alınan yurtların Ensar vb. ge-
rici yapılara teslim edildiği ve diğer cemaat-tarikat yapı-
larından kadroların devlete yerleştirildiği yönünde birçok 
haber yayımlandı. 

Şirvan’daki bir bakır madeninde yine toplu iş cinayeti, 
yine bir toplumsal dram yaşandı. 

Aladağ’daki kız öğrenci yurdunda başka bir toplumsal bir 
drama tanık olundu, küçük kız çocuklarımız denetimsiz-
lik ve gericilik çarkı içinde birbirlerine sarılarak yandılar. 

Çocuklara ve kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayetler 
sürdü. 

Cinsel istismarı önleme iddiası altında, istismarcıları istis-
mar ettikleri çocuklarla evlendirecek ve suçlarına af ge-
tirecek bir yasa girişimi ise kadınların toplumsal boyuta 
ulaşan tepkileri sonucu geri çekildi. Fakat konunun tekrar 
Meclise getirileceği ilan edildi. 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü 
dolayısıyla yapılan kitlesel etkinlikler, mücadele alanları-
nın boş, çocuklarımızın sahipsiz olmadığını gösterdi. 

Alkollü içecekler, tütün ve otomotivdeki ÖTV, KDV 
artışları, yeni zam furyasının ilk işaretleri oldular. Döviz 
kurlarındaki artışın fiyatlar ve enflasyon artışına daha fazla 
yol açacak olması da söz konusu. 

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri 
(KHK’ler) ile kamudaki ilerici, demokrat insanlara yönelik 
kıyımlar, açığa almalar ve ihraçlar sürdü. Birçok meslek-
taşımız bu hukuk dışı uygulamaların mağduru oldu. Aynı 
KHK’lerle bazı dernekler basın yayın organları kapatıldı, 
grev hakkına yeni kısıtlamalar getirildi, üniversitelerdeki 
rektörlük seçimleri kaldırılarak rektörlerin Cumhurbaş-
kanı tarafından atanacağı hükmü getirildi. 

Antidemokratik gelişmeler, Başkanlık sistemine yönelik 
adımların hızlanması ile sürüyor. Aralık-Ocak ayları ile 
birlikte bu yöndeki girişimlerin yoğunlaşacağını ve ülke-
mizi yeni bir kutuplaşmaya sürükleyeceğini söylemek 
mümkün. 

Diğer yandan, birçok uluslararası etken ile birlikte Türk 
Lirası ile üretim ve tüketimin, ithalat ve ihracatın dola-
ra endeksli oluşu ve Türkiye’deki ekonomik-siyasal kaos 
ortamı nedeniyle sürekli develüasyon anlamına gelen 
dövizin yükselişi de söz konusu. 2008 krizinde “yastık 
altındaki altınları bozdurun” diyenler, şimdi de eriyen 
döviz rezervlerini artırmak için “yastık altındaki dolarla-
rı bozdurup Türk Lirası ve altına çevirin” diyorlar ama 
emekçi halkın elinde dolar olmadığı ve borçlu yaşadığı 
da bir gerçek. Dolar bozdurma, yurtdışındaki yurttaşlara 
1.000’er Euro’yu Türk bankalarına yatırma karşılığında 
Cumhurbaşkanı ile tanıştırma vaadine bağlanarak döviz 
rezervlerini artırma girişimlerinin ve zamların ülkemizin 
içine girmekte olduğu kapsamlı krize çözüm oluşturma-
yacağı, bütün yükün yine halkın sırtına yükleneceği bilin-
mektedir.

OHAL’in kaldırılması, KHK uygulamalarının durdurulma-
sı, yasama işlevinin Meclise bırakılması ve Meclisin onay 
yeri olmaktan çıkarılması, hukukun üstünlüğünün tesisi, 
sosyal devlet yaklaşımının benimsenmesi, üretim, istih-
dam, yatırım, planlama, kalkınma dengesinin kamu-halk 
çıkarları ekseninde kurulması, temel hak ve özgürlüklerin 
eksiksiz olarak tanınması,  ülkemizde ve bölgemizde ba-
rışın tesisi, bugün demokratik muhalefetin temel istem-
leri arasındadır. 

Odamız da bu çerçevede karanlığa, zorbalığa, kuralsız-
lığa, kamu-toplum kaynaklarının talanına karşı durmaya 
devam edecektir. 

Esenlik dileklerimizle. 
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