Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!

Nerede bir yoldaş varsa,

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı

“Başkanlık Sistemi”
Ama Nasıl?

Şu günlerde “başkanlık sistemi” tartışması
ülkemizde revaçta. İşbirlikçitekelci
burjuvazi ve yabancı sermaye ülkede
sermayesini ve yatırımlarını uzun vadede
garanti altına almak için, sermayeden
yana otoriter, baskıcı düzenin sürmesini
ve gücü tek elde toplamayı uygun görüyor.
Bu onların zayıflıklarına delalettir.
Korkuyorlar... Sınıf hareketinin
yükselmesinden, halkların özgürlük
hareketinden korkuyorlar. Korkunun
ecele faydası yoktur. “Başkanlık sistemi”
ile kendilerini güçlü göstermeye, bu sunni
gücün rüzgarında ömürlerini uzatmaya
çalışıyorlar.
Biz bu tartışmada başka bir perspektif
geliştiriyoruz. Egemen sınıfları kendi
silahları ile vurmalıyız. Madem ki
başkanlık sistemi istiyorlar, tartışalım.
Bizim açımızdan iktidarın yürütme
organlarının biçimi ve şekli değil, sınıfsal
özü ve içeriği belirleyicidir. Dolayısıyla
bu konuda tavrımız iktidar mücadelemiz
ile sıkı sıkıya bağlıdır. Adı ve biçimi nasıl
konursa konsun, burjuvazinin iktidarı
yıkılmalıdır. Bunun ilk aşaması anti
emperyalist demokratik halk devrimi
sürecine tekabül edebilir.
Onlar, bu tartışmayı kendi içlerindeki
güçler dengesi müsaade ederse “yeni
anayasa tartışmaları” çerçevesinde
gündeme getiriyorlar. Yeni anayasa sadece
“başkanlık mı, değil mi?” meselesinden
ibaret değildir. Yeni anayasa “vatandaşlık”
tanımının netleşmesi gerektiği, “çok uluslu
bir cumhuriyet”in tanımlanması gerektiği,
işçi sınıfı ve geniş emekçi kesimlerin
demokratiksosyal ve siyasal haklarının
yasal güvence altına alındığı, Kürt
ulusunun siyasi ve demokratik haklarının
eksiksiz tanındığı bir çerçeveye
oturmalıdır. Ulusların, özellikle ve
öncelikle Kürdistan’ın demokratik özerkliği
ve diğer ulusların ona uygun siyasi
yapılanması yeni anayasa çerçevesinde
olmazsa olmaz belirlenmesi gereken bir
gerçektir. Özerk cumhuriyetlerin kendi
devlet başkanları olursa, özerk
cumhuriyetler birliği niteliği alacak olan
merkezin de tabii
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Türkiye Komünist Partisi
oradadır!

Suriye’den Elini Çek!

AKP rejimi ABD ve AB emperyalizminin taşeronu olarak Suriye’nin iç
işlerine müdahil oluyor. Böyle bir politika ve “komşuluk” ilişkileri ne de
“uluslararası diplomasi kuralları” ile uyumlu değildir. Ama bunu kime
söylüyorsun. Her fırsatta demokrasiden, insan haklarından bahsedenler,
konu kendi sınıfsal çıkarları olunca gemi azıya alıyorlar, gözlerini kan
bürüyor. Dört koldan saldrırıyorlar. Türkiye kontraların eğitildiği kampların
yuvası. Amerikalı, İngiliz, Fransız ve Türk subaylar kontralara silahlı
eğitim veriyor. Yine Amerikalılar ve Almanlar istihbarat eğitimi veriyorlar.
Savaş tekniği tüm NATO ülkelerinden toplanarak getiriliyor. İskenderun
limanı silah kaçakçılığının ana üssü oldu. Türkiye, çok yönlü olarak görev
üstlenmiş. Hem yer tahsis ediyor, lojistik destek veriyor, hem de bölgedeki
etnik özellikleri değerlendirerek gizli operasyonları üstleniyor. Sarı saçlı,
mavi gözlü, arapça veya kürtçe bilmeyen bir yabancı elemanın
üstlenemeyeceği görevleri, özel harekatçı sivil timler, faşist ve islamist
paramiliter unsurlar yerine getiriyor. MİT de onlar vasıtasıyla bölgede
cirit atıyor. Suriye’de alıkonan sözde “gazetecilerin” ne görevle oralarda
dolaştıklarını belirtmeye gerek yok. Hatay halkı huzursuz. Kardeşlerinin,
akrabalarının katledilmesi için düzenlenen senaryoların aleti olmak is
temiyor.
Suriye’nin radar sistemlerini test etmek için savaş jeti yollayacak ve onu
kobay olarak feda edecek kadar gözü dönen bu iktidar maalesef hırs ile
hareket eden ve ne yaptığını bilmeyen bir çocuk gibi davranıyor. O kadar
raydan çıkmışlar ve yaptıkları yanlışı o kadar kanıksamışlar ki, gayet
rahat, Suriye’ye müdahale edebileceklerini her fırsatta söyleyebiliyorlar.
Roboski’de 35 suçsuz insanı katleden ve üstünü örtenler, Kürdistan’da
“terörle mücadele ediyoruz” maskesi altında köyleri bombalayan, insanları
zorunlu göçe zorlayan, tek beslenme ve gelir kaynakları olan tarlalarını
imha eden, hayvanlarını katledenler kendileri değilmiş gibi. BDP dışında
parlamentodaki hiç bir partinin mensubu da kalkıp “siz ne yapıyorsunuz”
demiyor.
Ortada çok ilginç bir tablo var. Ama bu tabloyu anlamaya çalışmak eğer
siyasal olarak doğru bir bakış açısı geliştiremiyorsanız mümkün değil.
Böyle barbar bir iktidara karşı ne yapacağını da bilemezsin o durumda.
Onun için, “emperyalizm savaş demektir” cümlesinin anlamını çok doğru
kavramalıyız. Emperyalizm savaş demekse, halklar da barış istiyor. Ancak
bu ulusal bir mesele değildir, sınıfsal bir sorundur. Çünkü emperyalizm
sınıfsal bir olgudur. Emperyalizme karşı mücadele CHPli, MHPli, İPli,
SPli hempaların “ulusal” mücadelesi ile alt edilemez. Emperyalizme karşı
sınıfsal mücadele işçi sınıfı ve onun avantgard gücü Türkiye Komünist
Partisi önderliğinde, bu süreçteki siyasal ve sosyal bağlaşıkları ile
yürütülecektir.
Barış ve Demokrasi mücadelesi, iktidar ve sosyalizm mücadelesinden
bağımsız ele alınamaz. Emperyalizme karşı mücadele de proletaryanın
uluslararası mücadelesinin bir bileşenidir. Türkiye Komünist Partisi,
Türk, Kürt, tüm uluslardan devrimcileri emperyalizme karşı mücadeleyi
yükseltmeye çağırıyor.
Emperyalizm; Suriyeden elini çek!
Türkiye Komünist Partisi
01 Temmuz 2012

Atılım
M. Kadırga

Sosyalizmde temel sektörlerdeki üretim
araçları toplumsal mülkiyet altındadır.
Üretim, bölüşüm ve tüketim, merkezi
planlı sosyalist ekonomi kuralları
çerçevesinde toplumsal gereksinime
göre belirlenir. Kapitalizmde ise,
üretim araçları üzerindeki özel
mülkiyet sömürünün kaynağını
oluşturduğundan, işçi sınıfının
sömürülmesini ve üretilen ürünlerin
adil olarak bölüşülmemesini
beraberinde getirir. Onun için
sosyalizmde “sosyalist ekonominin
gelişmesinden” söz edilir. Karl Marks’a
göre, emek, üretimin değerini
belirlediğine göre, aynı zamanda
sosyalist ekonominin gelişmesinin de
motorunu oluşturmaktadır. Lenin
de, sosyalist ekonominin gelişmesinin
ve sosyalizmin başarısının emek
üretkenliğinin artmasına bağlı
olacağını belirtmiştir.
Kapitalizmde ise ekonomik büyüme
kavramı, üretilen mal ve hizmet
kapasitesinde oluşan artış için
kullanılır. Kapitalist bir ülkenin
ekonomik büyümesi, ülkede kişi başına
gayrı safi yurtiçi gelirin (eski adıyla
gayrı safi milli hasıla GSMH) sürekli
olarak artması olarak anlaşılmaktadır.
Kapitalizmde ekonomik büyüme işçi
sınıfı ve diğer emekçi katmanların
sömürüsünün artmasına ve işsizler
ordusunun büyümesine sebep olur.
Kapitalizmde, ekonomik büyüme
göstergeleri açıklanırken, genellikle
sadece mal ve hizmet üretimindeki
artış değil, aynı zamanda fiyat
artışlarından ötürü oluşan değerler
de bu istatistiklere dahil edilerek sunni
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Ekonomik Büyüme?
ve şişirme ekonomik büyüme oranları
açıklanır. Bu da kuşkusuz ki reel değil
dir.
Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki,
kapitalizmde ekonomik büyüme ile
sosyalist ekonominin gelişmesi
kavramları arasında öz itibarıyla
önemli farklılıklar vardır, daha doğrusu
apayrı yaklaşımlardır.
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mekanizmadır. Yabancı sermaye
yatırımları, borç ve kredilerin hesaba
katılması ile belirledikleri bu büyüme
değerlerini bir de fiyat artışlarından
dolayı oluşan kişi başı gayrı safi yurtiçi
gelirin yükselişini ekonominin başarısı
olarak göstermek yanıltıcıdır. Yani
“pazar hareketli, insanlar daha fazla
para harcıyor” demek istiyorlar. Bu
harcamaları toplumu boğazına kadar
kredi ve borç batağına sokarak
yaptırdıklarını, öte yandan da işsizliğin
bu koşullarda sürekli artmasından söz
etmiyorlar. Dolayısıyla “ekonomik
büyüme” söylemleri kapitalizmde
toplumu yanıltmak ve kendi düzeninin
süresini uzatmak için kullanılan yanlış
bir bilgilendirmeden başka birşey
değildir.

Bir ülkede sanayi üretiminin gelişme
oranını dikkate almadan, sadece genel
olarak üretim ve hizmet alanında
büyümenin gelişmesini ve onun
sonuçlarını yüzdeler ile yansıtmak bir
ülkede ekonominin gelişmesini doğru
olarak açıklamaz.

Sosyalizmin ise böyle yanıltmalara
ihtiyacı yoktur ve de bu ölçüler ile
sosyalist ekonomi ile kapitalist
ekonomiyi karşılaştırmak da doğru
değildir. Apayrı gelişme yolları
gösterecek olan iki ayrı sistemin iki
ayrı ekonomileri, bu gelişmenin
topluma yansıması oranında
birbirleriyle uluslararası planda
hesaplaşacaklarıdr. Onun için iki ayrı
siyasal ve ekonomik düzenin
özelliklerini birebir karşılaştırmaya
çalışmak bizi doğru sonuçlara
götürmez.

Kapitalizmde ekonomik büyümenin
yüzde oranlarının artışının propaganda
edilmesi, öz itibarı ile toplumun sınıfsal
sorunlarından ve mücadelelerinden
uzaklaştırılması için kullanılan bir

Günlük çalışmalarımızda, sosyalist
ekonominin propagandasını yaparken
ve bir sömürü ekonomisi olan kapitalist
ekonomiyi eleştirirken bu olguları
dikkate almalıyız.

THY Emekçilerinin Direnişi ve Çıkarılması Gereken Dersler
İşi yavaşlatma eylemi yaptıkları için
işten çıkarılan THY emekçilerinin
haklarını savunmaları da engellenmeye
çalışılıyor. Yeşilköy Atatürk Havalimanı
idari amiri vali yardımcısı, havalimanı
çevresini eyleme yasak bölge ilan etti.
Sendikalaşmaya karşı dünyanın her
yanında havayollarının kendilerine
göre önlem almaları kimse için sır
değil. Sendikalaşmayı engellemek için
en çok kullandıkları yöntem, önder
konumunda olan veya sosyal haklarını
korumak için eylem yapma cesareti
olan emekçileri işten çıkarmak. THY
de bunu uyguladı. Çalışma Bakanının
dahi aracılık yapma girişimini reddetti

THY yönetimi. Halbuki Başbakan „alo“
dese hemen esas duruşa geçen THY
yöneticileri onun girişimde bulunması
durumunda itirazda bulunamazlardı.
Ancak, Başbakan neden „alo“ desin
ki? Bu uygulamalar zaten onun
felsefesine uygun yöntemleri içeriyor.
İspanya, Yunanistan ve Almanya’da,
THY’nin emsali bayrak taşıyıcı
havayolları gibi THY de çeşitli
yöntemler izliyor. Birincisi; taşeron
şirketler kullanıp belirli hizmetleri
onlardan alıyorlar. THY, bu uygulamayı
2 sene önce çağrı merkezlerindeki tüm
çalışanları
„çağrı
merkezlerini
kapatma“ gerekçesi ile işsizler

ordusuna kattı ve çağrı merkezi
hizmetlerini dost ve akrabalarına
kurdurdukları özel bir şirkete taşare
ettiler.
İkincisi;
bazı
şirket
departmanlarını ayrı şirketler haline
getirerek, yeni şirketler kurarak,
sendikalaşmanın önüne geçmek ve
sosyal hakları budamak. THY, bu
uygulamayı yine 23 sene önce binlerce
çalışanını kapsayan yer hizmetleri
alanında gerçekleştirdi. TGS adı altında
yeni bir şirket kurarak, yer
hizmetlerinde çalışan emekçileri hiç
bir tazminat
ödemeden THY kadrosundan çıkarıp
TGS kadrosuna
Devamı 3. sayfada
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THY Emekçilerinin Direnişi ...
İkinci sayfadan devam

soktular. İtiraz edenleri ise, işe almama
tehdidi ile baskı altına alıp konuyu
çözdüler. TGS’ye geçen emekçilerin
tüm kıdem tazminatı haklarını, Hava
İş
Sendikası
ile
THY’nin yıllara dayalı
mücadeleleri sonucu
elde ettikleri sosyal hak
kazanımlarını
budadılar, yok ettiler.
Daha önceki yıllarda
da THY Teknik’in ayrı
olarak şirketleşmesi ile
benzer uygulamalar
yaşama geçirilmişti.
THY’nin eskiden kendi
araç parkı ile yaptığı
personel servisi taşımacılığı önce
Başbakan’ın akrabaları ve THY
yöneticilerinin hemşehrileri Albayrak
grubuna, yakın zamanda da Albayrak
& Günaydın ortaklığı ile kurulan
TUREX’e devredildi. Günde bine yakın
seferin rantı bu efendilere yediriliyor.
En son İETT’nin de katkıları ile
havalimanışehiriçi yolcu taşımacılığını
da HAVATAŞ adı altında bu gruba
verdiler.
105 THY emekçisinin, sadece işi
yavaşlatmalarından dolayı iş akitlerinin
SMS yoluyla fesh edilmesi ve tüm
dayanışma eylemlerine ve protestolara
karşın bu kararın geri alınmaması,
konunun yargıya ve iş hukukuna havale
edilmesi ile devam ediyor. Burada
önemli olan ülkede bu kadar göz

önünde olan ve ağırlık hissesi kamuya
ait bir işletmede bile çalışanların büyük
çoğunluğunun bu direnişlerin dışında
kalması ve dayanışma amacıyla dahi

işten çıkarılan arkadaşlarının yanında
yer almamalarıdır. Halbuki, 105 THY
emekçisinin SMS yoluyla işten
atılmaları duyulur duyulmaz tüm THY
emekçileri aktif direnişe geçip bu karar
geri alana kadar tüm uçuşları ve
hizmetleri durdursalar idi tablo çok
farklı olacaktı. THY direnişinden ve
onun sonuçlarından çıkarılması
gereken en önemli ders bu gerçektir.
İş yavaşlatma sonucunda THY
yönetiminin yaptırımlarını engel
lemenin ve bu tür yaptırımları her
alanda engellemenin yolu aktif direniş
ve grev olurdu. Böyle bir direniş, işçi
sınıfının sendikal mücadelesinde de
genelde ciddi bir ivme sağlardı.
Türkiye

Komünist

Partisi

bu

gelişmelerden önemli sonuçlar
çıkarıyor. THY içinde, tek tek
vardiyalarda, departmanlarda öncü
işçilerin ve emekçilerin örgütlen
mesinin ne kadar yakıcı
olduğu ve bu kadar
stratejik bir işletmede
yetersiz kalınmasının
değerlendirilmesi
gerekiyor. Hava İş
sendikasi
özünde
mücadeleci
bir
sendikadır, ancak bu
gerçek gösteriyor ki,
sendika yönetiminin
uzlaşmaz tavrı tek
başına yeterli olmuyor.
Taban çalışmasının geliştirilmesi,
sendikal bir hak olan sendikal eğitime
THY emekçilerinin daha yoğun
katılımının sağlanıp, sınıf bilinçlerinin
geliştirilmesine katkı sağlanması
olmazsa olmaz önem taşıyor. İşten
atılan emekçiler ile ulusal ve
uluslararası dayanışma çok önemli idi
ve çok güzel bir örnek teşkil etti, ama
bizzat THY emekçilerinin haklarına
daha fazla sahip çıkmalarını
sağlayamama nedeni ile tek başına
yetersiz kaldı. THY’de çarkların
durması
Türkiye
Cumhuriyeti
Hükümetinin tahammül edemeyeceği
maddi ve politik zararlara sebep
olacağından kesinlikle sonuç alıcı
olacak ve işçi sınıfının sendikal
mücadelesinde ülke çapında bir
kıvılcım vazifesi görecektir.

4+4+4, Kürtaj, Sezeryan …
AKP Rejiminin Kadınlara Karşı Girişimi

Türkiye önce bir süre eğitimdeki 4+4+4
konusunu tartıştı. İlginçtir ki yoğun
bir tartışmanın ardından herhangi bir
sonuç alınmadan konu gündemden
kaydı. Ardından „terör“ v.s. derken
konu dağıldı, bir geçiş dönemi
yaşandı ve birden Başbakanın kürtaj
ve sezeryan’a karşı söylemleri ortalığı
karıştırdı. Bir süre de bu konu
tartışıldı ve yine sonuçta bir
değişiklik olmadan jet uçağının
Suriye karasularında düşmesi ile
gündem yine değişti.
4+4+4 ile ilgili farklı yorumlar ve
değerlendirmeler yapıldı. Birincisi ve
en önemlisi İmam Hatip Mezunlarının
yüksek
öğrenime
geçişlerini

kolaylaştırıcı bir formül olarak
adlandırıldı. İkincisi, 12 yıllık eğitimin
birçok yoksul ve dar gelirli aile
çocukları için mümkün olamayacağı,

bundan dolayı da eğitim düzeyinin
düşürülmesinin hedeflendiği dile
getirildi. Üçüncüsü ise bu uygulama

ile kız çocuklarının eğitime daha erken
son vererek eğitim düzeylerinin
gerileyeceği değerlendirildi.
Bu görüşlerin tümüne katılmakla
beraber buna bir de dördüncüsünü
eklemek gerekir. Bu da bütün bu
nedenlerden ötürü, kadınların
toplumsal yaşamdan ve üretimden
koparılması, eve hapsedilmesidir.
AKP rejimi, çocukların eğitiminden
başlayarak bu amaca ulaşmaya ve
toplumun çok dinamik, aktif
toplumsal bir kesimini oluşturan
kadınların bu yöntemle pasifize
edilebilmesini hedefliyor. Aktif
olacak ise de ancak islami hareketler
içinde bunu
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Başkanlık Sistemi ...
Birinci sayfadan devam

ki bir devlet başkanı olabilir. Buna
itirazımız yok.
O halde, egemen sınıfların oyununu
bozalım,
“başkanlık
sistemi”
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tartışmasını, “yeni anayasa” ve
“demokratik özerk cumhuriyetler”
temelinde geliştirelim. Ülkede siyasi
anlamda böyle bir gelişme egemen
sınıfların iktidarını sarsacaktır, güçler

dengesi değişecektir. Parlamentoda
ve parlamento dışında, uyumlu bir
mücadele, onların korkulu rüyasıdır.

4+4+4, Kürtaj, Sezeryan …
Üçüncü sayfadan devam

uygalayacakları bir yapı hedefliyor.
Halbuki kadınlar, birer anne olarak,
birer öğretmen olarak, birer işçi olarak
ve hayatın hangi alanında üretime
katılırlarsa katılsınlar, toplumsal hak
ve özgürlüklerini en yüksek sesle dile
getiren kesimdir.
Kürtaj ve sezeryan tedavilerinin
uygulanmasının yasaklanması da aynı
mantığa hizmet etmektedir. Her ailede
en az üç çocuk olacak ve kadınlar bu
çocukları büyütmek ve ev işlerinden
başka toplumsal sorunlar ile
ilgilenmeyecekler. Kürtaj ve sezeryan,
özel hastahaneler tarafından kötüye
kullanıldığı ve haksız kazanç sağlanan
uygulamalar yoluyla devlet bütçesine
zarar verdiği öne sürülüyorsa, bu doğru
değildir.
Türkiye’de özel hastahane furyasını
başlatan AKP rejimi olmuştur ve en
büyük özel hastahane (hastalık ticareti)
zincirleri AKP’ye çok yakın kesimlerden

oluşmaktadır. Başbakanın da eşi
üzerinden meşhur iki sağlık grubuna
ortak olduğunu bilmeyen kalmamıştır.
Eğer sezaryan ve kürtaj ticari amaçla
kötüye
kullanılıyor
ise
onu
engellemenin yolu bu tedavileri
yasaklamak
değildir,
kendi
hastahanelerini daha iyi denetlemektir
ve o ranttan kendilerinin vazgeçmesini
sağlamaktır.
AKP
rejimi
toplumsal
kadın
hareketinden,
ilerici,
devrimci,
özgürlükçü, kadın hareketinden
korkuyor. Farklı yol ve yöntemler ile
dolaylı
olarak
bu
korkunun
gerekçelerini ortadan kaldırmaya
çalışıyor. Ancak ilerici, devrimci,
özgürlükçü kadın hareketi bu
uygulamalara teslim olmayacaktır.
Maalesef „yetmez ama evetçi“
kadınların etkin olduğu, kadın
hareketini
sınıfsal
köklerinden
koparmaya çalışan kadın oluşumları
destek oldukları AKP karşısında gerekli

tavrı alamamışlardır ve alamazlar da.
İşçi sınıfı hareketinin önemli ve
belirleyici bir bileşeni olan ilerici,
devrimci, özgürlükçü kadın hareketi
bu konularda mücadele içinde ağırlığını
koymadığı sürece, AKP rejimi az da
olsa kazanılmış kadın haklarını da
budayacaktır.
İlerici, devrimci, özgürlükçü kadın
oluşumlarını, toplumsal mücadelenin,
siyasal, sendikal ve demokratik
dernekler alanında, fabrikalarda,
işyerlerinde, öğrenim ve eğitim
kurumlarında, işçi ve emekçi yatağı
mahallelerde,
güçlerini
birleştirmelerinin ve örgütlenmelerinin
gerekliliğini vurguluyoruz. Varolan
girişimler geliştirilmeli, olmayan
yerlerde ise oluşturulmalıdır.
Kadının kurtuluşu işçi sınıfının
kurtuluşundan bağımsız değildir.

Kavga Sesleri Geliyor
Köylerden ve Şehirlerden
Atılım dergisi yazı kurulunun
saygıdeğer mensuplarına.
Atılım’ın Haziran sayısında CHP
hakkında tespitlerimizi de içeren “her
devrimci komünist değildir ancak her
komünist devrimcidir” yazınızı ilgi
ile okudum. Yazı hakikaten cesaretli
bir yazı. Tespitler doğru. Birçok insan
bunu bildiği halde dile getirmeye
korkuyor. Siz tarihsel gerçeklerden
yola çıkarak bu tespitlerin maddi
düşünsel
tabanını
gerekçelen
diriyorsunuz. Yazdıklarınızın eksiği
var fazlası yok. Bu konudaki
görüşlerimi çalışmalarınıza bir katkı
olması açısından derleyerek size
ulaştıracağım.

Ben şahsen TKP’li olmamakla beraber,
eskiden CHP üyeliği bulunan bir bilim
insanı olarak sizin yayınlarınızı ilgi
ile izliyorum ve çalışmalarımda
faydalanıyorum. Yalın bir dille, kuru
ajitasyon yapmadan, sloganvari
ifadeler kullanmadan Türkiye’nin ve
dünyanın yakıcı sorunlarına parmak
basıyorsunuz. Parmak basmakla
kalmıyor gerçekçi ve doğru fikirler
ileri sürüyorsunuz.
CHP’nin savunduğu ekonomik
politikaların ne kadar sermaye
sınıfından ve uluslararası emperyalist
kuruluşlardan yana olduğunun ispatı
olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002
yılının Mayıs ayında verdiği bir

demeçle ispatlamak istiyorum. Recep
Tayyip Erdoğan şöyle diyor: “Kemal
Derviş’in ekonomi politikalarını büyük
oranda benimsiyorum. Bir bakıma
iktidara
geldiğimizde
bizim
uygulayacağımız ekonomi programının
zeminini oluşturuyor. Biz genel çağrı
yaparak herkesi partiye davet etmiştik.
Bu, Kemal Derviş’i de kapsıyor. Derviş
partimize çok yakışır”. Doğru söze ne
denir? Sizlere çalışmalarınızda
başarılar diler saygılarımı iletiyorum.
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