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TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, 3 Kasım 
2017 tarihinde Ankara'da Çağdaş 
Sanatlar Merkezi'nde düzenledik-
leri ortak basın toplantısıyla "OHAL 
Değil, Demokrasi İstiyoruz!" kam-
panyası başlattı. 

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 
ardından yaşanan OHAL ve KHK re-
jiminin sürdürüldüğü 16 aylık sürede 
Anayasa'nın "fiilen ilga edildiği", yasa-
ma-yürütme ve yargının "tamamen tek 
bir kişinin emrine verildiği" kaydedildi. 
"Türkiye Cumhuriyeti artık hiçbir bi-
çimde Anayasa'da iddia edildiği gibi 
‘Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' 
değildir" denilen açıklamada, biçimsel 
demokrasinin dahi rafa kaldırıldığına 
işaret edilerek, şu noktalara dikkat 
çekildi:

"TBMM fiilen etkisizleştirilmiş, 
yasama yetkisi de bütünüyle askıya 
alınmış durumdadır. TBMM onayın-
dan geçirilmeyen KHK'lar, yargı sü-
reçleri ile de denetlenememekte, tek 
bir kişinin akşam aklına gelen, sabah 
kanun olabilmektedir. Yaz saati uygu-
lamasından, kış lastiğine kadar darbe 
girişimiyle uzaktan yakından ilgisi 
olmayan hemen her konu, KHK'lar ile 
düzenlenmektedir."

Kayyum atanması ve istifa ettirme 
yöntemleriyle Türkiye nüfusunun yüz-
de 43'ünü atanmış belediye başkanla-
rı tarafından yönetildiğine vurgu ya-
pılan açıklamada, "Milli irade diyenler, 
TBMM'den yerel yönetimlere halkın 
iradesini gasp etmeye devam etmek-
tedir" denildi. OHAL'in muhalefeti sus-
turmanın yanında gerici-mezhepçi bir 
toplum inşası için kullanıldığına vur-
gu yapılan açıklamada, darbe girişimi-
nin merkezinde olan cemaatin devle-

tin her kademesinde kadrolaşmasına 
olanak sağlayanların bugün boşalan 
kadrolarını biat eden tarikat ve cema-
atlerle doldurduğuna vurgu yapıldı. 
Dini cemaatler arasındaki mücade-
le ekseninde şekillenen bir devlete 
"laik" demenin mümkün olmayaca-
ğına vurgu yapılan açıklamada, eği-
tim müfredatın gericileştirildiğine ve 
tüm okulların imam hatipleştirilmeye 
çalışıldığına değinildi.  Müftülere ni-
kah kıyma yetkisi verilerek çok eşlilik 
meşrulaştırıldığının ifade dildiği açık-
lamada, kadın ve çocukların yasalarla 
korunan haklarının törpülendiği kay-
dedildi. 
"OHAL Yoksulluk Demek" 

OHAL kapsamında grevlerin er-
telendiği ve yargı kararı olmaksızın 
130 bini aşkın kamu görevlisinin ih-
raç edildiği hatırlatılan açıklamada, 
"emeğiyle geçinenlerin iş güvencesi-
nin" yok edildiğin vurgulandı. Kanun 
Hükmünde Kararname ile İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan sermayeye kay-
nak aktarıldığının belirtildiği açıkla-
mada, OHAL sürecinde kamu kuru-

luşlarının Varlık Fonu'na devredilerek, 
ipotek karşılığı borçlanmaya gidildiği 
vurgulandı. 

"Demokrasi İstiyoruz! OHAL'de 
direneceğiz!" diyen 4 demokratik kit-
le örgütü, demokrasi ve barış için ilk 
şartın OHAL'in kaldırılması, KHK'ların 
iptal edilmesi olduğunu bildirdi. 
Toplumun tüm kesimlerini OHAL re-
jimine karşı mücadeleye çağıran açık-
lamada öncelikli hedef 20 Ocak 2018 
tarihinde OHAL'in tekrar uzatılmama-
sını sağlamak olarak ortaya konuldu. 
Açıklama şöyle tamamlandı:

"Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
olarak; geleceğimizi ipotek altına al-
maya çalışan, hak-hukuk tanımayan 
bu adaletsiz düzene karşı, OHAL reji-
mine karşı, toplumun tüm kesimlerini 
ortak mücadeleye çağırıyoruz. Siyasi 
partilerle, demokratik kitle örgütle-
riyle, gazetecilerle, akademisyenlerle, 
sanatçılarla, toplumun tüm renkleriyle 
Hayır'ı kazanan, adalet talebiyle yan 
yana yürüyen milyonlar olarak bir ara-
ya geldiğimizde neler yapabildiğimi-
zin tanığıyız!"

OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz Kampanyası...
OHAL GERİCİLEŞTİRİLMEYE HİZMET EDİYOR
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