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Yıldırım Koç
Türkiye tarihinin çok ilginç bir dönemini yaşıyoruz. Halkımız ilk kez İslamcı bir partinin 6 yıllık
iktidarının ardından çok büyük ve derin bir ekonomik kriz yaşıyor ve daha kötüsünü de
yaşayacak. Bunun toplumsal ve siyasal etkileri son derece önemlidir.
Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kuruldu. Cumhuriyeti kuranlar, 1923-1945 döneminde,
çeşitli nedenlere bağlı olarak, kaynak sağlanmasında nüfusun yaklaşık yüzde 70-80’ini
oluşturan köylülüğe yüklendi. Köylülük, özellikle dolaylı vergiler aracılığıyla, devlete önemli
miktarlarda kaynak aktardı. Bu nedenler, millileştirmeler, sanayi yatırımları, demiryollarının
inşası, Osmanlı borçlarının ödenmesi, eğitim ve sağlık alanındaki büyük atılımlar, eşkiyalıkla
ve isyanlarla mücadele, yaklaşan dünya savaşına hazırlık ve yeni bir devletin yaratılmasıydı.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu önemli nedenlerin yol açtığı giderleri karşılamak için son
derece sınırlı dış kaynak kullandı. Harcamalar, denk bütçelerle ve nüfusun çok büyük
bölümünü oluşturan kırsal nüfusun yarattığı artığa el konularak sağlandı. Bu sorunlara bir de
1929 dünya buhranının etkileri eklendi. Köylülüğün hayatı daha da zorlaştı. Devlet ayakta
kaldı; ancak köylülükte CHP karşıtı bir tavır gelişti. CHP, yokluk ve yoksullukla özdeşleştirildi.
İkinci Dünya Savaşı’nın sıkıntı dolu, karaborsalı yoksulluk yıllarında da iktidarda CHP vardı.
1950’li ve 1960’lı yıllar, kapitalizmin altın çağıydı. Türkiye, Soğuk Savaş’tan yararlandı,
bağımsızlığına büyük darbeler indirildi; ancak halkın refah düzeyi yükseldi. Bu döneme
damgasını vuran partiler, Demokrat Parti ve Adalet Partisi idi.
1978-1979 yıllarında iktidarda CHP vardı. Türkiye, büyük kıtlıklar yaşadı. 2001 krizinde de
başbakanlıkta Bülent Ecevit bulunuyordu.
2002 yılına kadar, kamuoyunca “sol” olarak bilinen partilerin iktidar dönemleri sıkıntılarla
dolu, “muhafazakar” olarak bilinen partilerin iktidar dönemleri ise rahat olarak algılandı.
Şimdi, hem Türkiye’nin iç dinamiklerinin yol açtığı kriz, hem de küresel kriz, zamandaş olarak
etkisini göstermeye başladı. Daha işin başındayız. Tarihimizde ilk kez, 6 yıldır işbaşında
bulunan İslamcı bir partinin iktidarı döneminde, örneği görülmemiş boyutta bir yoksullaşma
yaşanıyor ve daha kötüsü yaşanacak. İşsizlik daha da artacak. İflaslar daha da çoğalacak.
Köylü tarlasını satıp, daha hızlı bir biçimde kentlere akacak. Hırsızlık, gasp olayları,
cinayetler, rüşvet, fuhuş olayları daha da yaygınlaşacak. 2009 kamu kesimi toplu
sözleşmelerinde büyük sıkıntılar yaşanacak. AKP artık kömür dağıtamayacak. Deniz
Feneri’nin de feneri söndü. Bütün bu gelişmeler, AKP’nin ampulünü fena biçimde karartacak.
Bölücü terör örgütünün azgınlaşması sorunları daha da artıracak.
Kendisi büyük bir krizle cebelleşen ABD ve Avrupa Birliği ise, AKP’nin istediği desteği
veremeyecek.
Yaşanan ve derinleşen kriz, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal tarihinde bir dönüm noktası
olacak.
Hoş geldin kriz. Geçmiş olsun AKP.

