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24 Ocak…  Çoook Olumsuz Bir Gün… 
 
Tarihimizde 24 Ocak birçok olumsuzluğun yaşandığı bir gün. 

24 Ocak 1980 Kararları bu gün 35. yılını tamamladı. 

Dönemin Başbakanı S. Demirel‘in “Devlet 70 Cent’e muhtaç” sözleri kulaklarda hala yankılanıyor.  

3 yıl önce bu gün, bu Kararlar ile ilgili bizim çıkardığımız bir kitap özetine sitemizde yer vermiştik.  

4 A4 sayfası oylumlu bu metnin bir kez daha okunmasında 

çok yarar görmekteyiz.. (http://ahmetsaltik.net/2013/01/28/24-ocak-1980-kararlari/) 

 

Bu Kararların olağan bir rejimde yürütülmelerinin olanaksızlığı çok geçmeden anlaşılmış ve  

12 Eylül 1980’de ansızın Sıkıyönetim gelivermişti! Sıkıyönetim “kardeş kanı dökülmesine”  

1 gecede son verdiği gibi (!), CHP dahil tüm siyasal partileri, sendikaları, kimi dernekleri.  

kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarını (Türk Tabipleri Birliği vd.).. kapatmıştı. 

 

Kararların tüm ekonomik faturası gene emekçi halka çıkarılmaktaydı : 

 

– Kamu harcamaları kısılıyor,  

– Sosyal devlet geriye çekiliyor,  

– Vergi tabanı genişletilerek oranlar yükseltiliyor,  

– Yeni vergi türleri ekleniyor (KDV 1985’te kondu!),  

– KİT ürünlerine okkalı zamlar yapılıyor ve şirket gibi yönetilmelerine geçiliyor,  

– Özelleştirme (talan!) hız kazanıyor ve  

– Dış ticaret kısıtları tümüyle kaldırılarak tam liberasyon ile ithal ikamesi rejimi terkediliyordu.. 

… 

Küresel emperyalizmin maşası IMF ancak bu koşullarda “can yeleği” atıyordu Türkiye’ye.  

Ardından da bir dizi “yapısal reformlar” (!) yapılacak ve alınan önlemler kalıcılaştırılacak, 

ekonominin - devletin DNA’sı değiştirilecekti (Structural Adjustment Programs) .. Bunlar  

çok büyük ölçüde Askeri yönetimin gözetimi altında “çifte müsteşar” (DPT ve Başbakanlık) 

mühendis Turgut Özal tarafından kotarıldı ve piyasa ekonomisine - dış ticarette gümrük 

korumasının hemen hemen hiç kalmadığı bir düzene geçildi.. 

 

Borç ve de emir alındı aynı anda.. 

 

1982 Anayasası da bu bağlamda içeriklendirildi. Örn. sağlık hizmetleriyle ilgili 56. maddede 

Devletin sağlık hizmetlerini “denetleme ve düzenleme” üzerinden yürüteceği belirtildi.. 

Sosyalleştirilmiş sağlık sistemine son verme olanağı sağlandı ve bu AKP eliyle yapıldı! 

Özelleştirme ve taşeron devlete kapı aralandı ve son 35 yılda sonuna dek açıldı.  

Özellikle AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm programıyla.. 

35 yıl sonra geldiğimiz yer, küresel ekonomiye neredeyse tümüyle eklemlenmiş yarı-sömürge 

sınırlarını aşmış bir Türkiye’dir. Sorunlar süreğenleşmiş (kronikleşmiş), kalıcılaşmış, 

ekonomi bir şeytan üçgeninin içinde tutsak edilmiştir : 
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– Bütçe açığı 

– Dış ticaret açığı 

– Cari açık… 

 

 
 

AKP, 2002 sonunda devraldığı toplam 221 milyar $ borcu 3 katına (600+ milyar $!) çıkarmıştır.  

Gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksullaşTIRma tüm vahşetiyle sürdürülmektedir.  

 

Üstüne bir de dinci baskı rejimi ve bölünme tehlikesi.. 

 

“Yeni anayasa” dayatması ise, Türkiye’nin küresel sermaye birikimi sürecinde uysal bir ülke olarak 

rolünü sürdürebilmesi için Anayasa’da yer alan son birkaç “engelciğin” kaldırılması hedeflidir 

özünde.. Sosyal devlet, hukuk devleti, yurttaşların ekonomik ve sosyal hak ve özgürlükleri – 

devletin görevleri… falan.. Ne demekmiş bunlar? 

 

Ayrıca Başkanlık! Federatif hatta olursa daha iyisi bölünmüş bir Türkiye.. 

Bağımsız Cumhuriyet direnci kırılmış, Misak-ı Milli onuru zedelenmiş, ekonomik - siyasal bakımdan 

tama yakın sömürge kılınmış, “Sevr benzeri” (Quacy Sevres!) koşullar dayatılarak uygulanmış ve 

teslim alınmış bir Türkiye.. 

 

35 yıl sonra, “24 Ocak 1980 Kararları sistematiği” nin orta erimde ülkemizi taşıdığı yer böyledir. 

Tarihsel miyopların, burnunun ucun göremeyen ve 3 sayfa yakın tarih okumamış ülke 

yöneticileriyle politikacıların dikkatine sunsak ne olur, sunmasak ne olur? 

***** 

Bu yazdıklarımız daha çok gençleredir.. 

Büyük ATATÜRK‘ün Cumhuriyetini emanet ettiği Gençlerimiz… 

Bütün umudumuz onlardadır. 

Mustafa Kemal Paşa da öyle demekteydi : 

– Bütün ümidim gençliktedir.. 

Sürdürülemez ve insanlık onuruna aykırı bu gidişi gençler durduracaktır. 

Daha yaşanası, insanlık onuruna dayalı bir düzeni onlar mutlaka kuracaklardır. 
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Biz kıdemli kuşaklar, onların yaratıcılıklarına ve devingenliklerine (dinamizmlerine) ket vurmadan 

birikimlerimizi - deneyimlerimizi onlara hep sunacağız, omuz omuza olacağız evlatlarımızla.. 

İnsanlık onuru mutlaka kazanacak.. Kapitalizm - emperyalizm de yeryüzünden yok edilecek..  

Bu hedef, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da öngörüsü idi.. 

***** 

 

Bu gün, 24 Ocak 2016 günü 

 

– Uğur Mumcu‘yu 24 Ocak 1993’ten bu yana bir kez daha acıyla andık.. 

 

 
 

– Bu gün, Diyarbakır Emniyet müdürü A. Gaffar Okkan ve 5 polisin şehit edilişini 

15. kez daha andık (24 Ocak 2001).. Devletin emniyet müdürünü arabasıyla ve 5 korumasıyla 

havaya uçuracak gücü “birilerinin” Diyarbakır’da nasıl elde edebileceğini sorgulamayı sürdürdük.. 

 

 
 

Her 2 cinayetin (ve daha yüzlercesinin!) gerçek işletenlerinin “hala” yakalanamayışına sardonik  

(acılı) gülüşlerle tepki (!) verdik.. Devletimizden umudumuzu kesmek istemiyoruz inat ve dirençle..  
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Bir gün mutlaka.. Ama ne zaman?? 

 

– Bu gün laik sermayenin, Atatürk Türkiye’sinin yarattığı ulusal burjuvazinin Atatürk’e saygılı 

eliti Mustafa Vehbi Koç‘u toprağa verdik.. (Küba’nın başkenti Havana’da Atatürk yontusu yanında) 

 

 
 

– Bu gün Kamer Genç nam bir yiğit – Atatürkçü – ulusalcı Tunceli milletvekilimizi uğurladık.. 

Vasiyeti gereği Türk bayrağına sardık ve Tunceli toprağına uğurladık.. 
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– Bu gün, Cumhuriyet kuşağı ve onun ürünü – onuru devrimci dilbilimci, yazar, düşünür..  

Atatürk aşığı Prof. Tahsin Yücel‘i sonsuzluğa uğurladık.. 

 

 
 

Lütfen bakınız : TAHSİN YÜCEL’İ YİTİRDİK.. Mustafa Koç ve Kamer Genç’i de! 

(http://ahmetsaltik.net/2016/01/23/tahsin-yuceli-yitirdik-mustafa-koc-ve-kamer-genci-de/) 

***** 

 

“24 Ocaklar olmasın!” diye haykırmak geliyor içimizden… 

Merhum bilge Oktay Akbal’ın “Hiroşimalar Olmasın” özlemi ve isyanı gibi.. 

Dayan yüreğim dayan.. 

 

Sevgi ve saygı ile. 

24 Ocak 2016, Ankara 

 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net, profsaltik@gmail.com 

http://ahmetsaltik.net/2016/01/24/24-ocak-coook-olumsuz-bir-gun/ 

 

http://ahmetsaltik.net/2016/01/23/tahsin-yuceli-yitirdik-mustafa-koc-ve-kamer-genci-de/
http://www.ahmetsaltik.net/
mailto:profsaltik@gmail.com

