2020’DEN BAKINCA 28 ŞUBAT
28 Şubat Darbesi sonucu kamu görevinden ihraç edilen biri olarak 2020 yılından 28
Şubat’a baktığımda, orduda, poliste, yargıda hayalini kurduğum başörtüsü
serbestliğinin gerçekleşmesinin benim için anlamı “1000 yıl sürecek” denilen 28
Şubat’ın hükümsüzleştiğinin açık delili olması açısından çok büyüktür.
28 Şubat bugün hükümsüzleşmiş fakat etkileri ve tehlikesi geçmiş değildir. Etkisi
geçmemiştir çünkü 28 Şubat darbesinin yaraladığı kardeşlerimiz hala o dönemin
yükünü acısını ve etkisini bugün taşımaktadır. Tehlikesi geçmiş değildir. Yerel yönetim
kazanmış 28 Şubat zihniyeti hemen başörtüsüne saldırmayı görev bilmiştir.Dolaşıma
sokulan darbe söylentileri geçmişin karanlık günlerini hatırlatmaktadır.
Türkiye’nin bugün geldiği refah seviyesi ve özgürlük ortamının oluşmasında 28 Şubat’ın
direnen kadınlarının ve erkeklerinin emeğini kim inkâr edebilir. Bugün 28 Şubat’ın 23.
Yıldönümü, hala haklarımız verilmedi diyenler varsa eksik kalan bir şeyler var demektir.
Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bir şey yapılmadı demek insafsızlık
olur. Neler yapıldığını şöyle sıralamak mümkün:
1. Öğrencilere ve memurlara yönelik farklı yıllarda disiplin afları çıkarıldı. Fakat uzunca
bir süre başörtüsü yasağı kaldırılamadığı için bu aflardan yararlanamayan birçok
kardeşimiz oldu.
2. 2005 yılında çalışma süreleri uzun olup ihraç edilen memurların emeklilik hakkı
kazanabilmesi için geriye dönük SGK borçlanması imkânı tanındı. Bu imkandan
parası olanlar yararlandı.
3. 2006 yılında çıkarılan 5523 sayılı disiplin affı kanununda aftan yararlanan
memurlarının geriye dönük hak talebinde bulunamayacakları şartı getirildi.
4. 2011 yılında çıkarılan disiplin affında mayıs 1999 – eylül 2006 arasında geçerli olmak
üzere devletin geriye dönük SGK pirimlerini ödemesi kararı verildi.
5. Hatalı tariih sebebiyle bu kanundan yararlanamayanlar için 2013 yılında çıkan torba
kanuna bu disiplin affı eklenerek 28 şubat 1997 – eylül 2006 arasında geçerli
olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Bütün bu çalışmaları, iktidar ve muktedir olma arasındaki makasın açık olduğu
dönemlerde olması bakımından anlıyor ve çok kıymetli buluyoruz. Fakat tam
anlamıyla kapsayıcı olmadığı için her seferinde hakkını tam olarak alamayanlar
oldu. Ayrıca çıkarılan kanunlar hep disiplin affı adıyla çıkmıştır. Hangi suçtan

dolayı affedildik diye soruyoruz? Başımızı örttüğümüz için mi dindar olduğumuz
için mi affedildik. Af ile eğitim ve çalışma hayatına dönmek züldür. Hırsızlarla
arsızlarla aynı kefeye konmak istemiyoruz.
Şer odakları tarafından gasp edilen hakların iadesi konusunda yeni bir anlayışa
ihtiyaç vardır. 28 şubat darbesi olmasaydı bugün hangi durumda olacaksak aynı
şartların sağlanması, darbeden etkilenmeyenlerle hukuki ve fiili durumun
eşitlenmesi adaletin gereğidir. Aksi takdirde 28 şubat zihniyetinin kestiği ceza
devam ediyor demektir. Bu durum ancak 28 Şubat zihniyetine sahip olanları
sevindirir o dönem dimdik ayakta duranları incitir.Söz konusu adaletsizlik
kapsayıcı bir iade-i itibar kanunu ile düzeltilebilecektir.
İade-i itibar ve geçmişte gasp edilmiş haklarımızın geri verilmesi konusunu bazı
siyasilerimize, milletvekillerimize ilettiğimizde kimileri bütçenin zorlanacağını
iddia ettiler. Kimileri de işinize okulunuza döndünüz şükredin şeklinde tahkir
edici cümleler kullandılar.
Ergenekon sebebiyle işlerini kaybedenler mahkeme kararı ile aklandırlar. Geriye
dönük haklarını ve yüksek miktarda tazminatlarını aldılar. 15 temmuz sonrası
KHK’lar ile işlerini kaybedip sonra KHK yada mahkemeler ile işlerine geri
dönenler de geçmişe dönük haklarını eksiksiz aldılar. Devletin canımızı çok
yaktığı dönemlerde ihanet içinde olmadık, sabrettik, 23 yıldır sabrediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti bugün bölgesel bir güç olma yolunda büyük projelere imza
atmıştır. 3. Köprü, 3. Havalimanı, Marmaray, Avrasya tüneli hayata geçirdiği dev
projelerdir. Kanal İstanbul hedefindedir. 4,5 -5 milyon civarında Suriyeli
kardeşimizi topraklarımızda misafir etmektedir. Böylesine büyük işleri başaran
bir devlet için kendi vatandaşlarının devletin eliyle açılmış yaralarını sararken
bütçesinin zorlanacağını iddia etmek, bu büyük devlete karşı yapılmış başlı
başına bir haksızlıktır. Devletin açtığı yaraları yine devletin sarması gönlü kırık
vatandaşları ile devlet arasında güvenin yeniden perçinlenmesi ve helalleşmesi
açısından değeri parayla ölçülemeyecek büyük bir kazançtır. Ayrıca kurumların
hafızasına şu yer etmelidir. “ Haksız, hukuksuz uygulamaların muhakkak bir
karşılığı olur.”
28 Şubat sürecinde mobing sebebiyle istifa etmek zorunda kalanlar ya da bizzat
yöneticileri tarafından istifaya zorlananlar normal istifa edenler gibi
değerlendirilebilir mi? Bu konuya da muhakkak hakkaniyetli bir çözüm
bulunmalıdır.

28 Şubat sürecinde Müslüman dindar kadının “hak arama mücadelesi” gelecek
nesillere aktarılması gereken bir tecrübedir. Bütün bu mücadele süreci içerisinde
hukuk dışına çıkılmamış, bir kaldırım taşına dahi zarar verilmemiştir. Bugün
gündemimiz geçmiş hakların iadesi yerine gelecek nesillere bu tecrübenin
aktarma biçimlerinden olan 28 Şubat müzesinin kurulması olsa çok daha fazla
yol kat etmiş olurduk. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum.
Biz sizin halkı ile arasına mesafe koymayan, merhametli, hakkaniyete önem
veren bir lider olduğunuzu biliyoruz.
Sn. Cumhurbaşkanım, Halkı ile hemhal olmanın bir gereği olarak bir çok
vatandaşınızla, bir çok grup temsilcisi ile bir araya geldiniz.
28 Şubatta aynı kaderi paylaştığınız biz kardeşleriniz de, sizinle istişare için bir
araya gelebilmeyi umuyor, derin saygılarımızı sunuyoruz.
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