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Sözde deðil özde demokrasi istiyoruz

DARBEYE GEÇÝT YOK
Generaller “yeterli halk
desteðimiz yok” diyorlardý
ve 14 Nisan’da Ankara’da,
29 Nisan’da Ýstanbul’da
“halk” jeeplerine, BMW ve
Mercedeslerine binerek
halk desteðini oluþturdu.
27 Nisan’da ordu bir kez
daha darbe tehdidi yaptý.
Yayýnlanan bildiri ülkede
þeriatçý bir tehlike
olduðunu anlatýyor.
Þeriatçý tehlike için verilen
örnekler ise 3-4 kýz
çocuðunun baþlarý örtülü
ilahiler okumasý.
14 Nisan’da, 29 Nisan’da
gösteri yapanlar açýkca
darbe çaðrýsý yaptýlar.
Darbe bildirisini desteklediler.

Kim bunlar?

Türkiye’de saflar keskin
bir biçimde netleþiyor. Bir
tarafta ABD’nin hizmetinde olan, NATO içinde
her denileni yerine getirenler var. Keskin demeçler
verip ardýndan Afganistan’a asker yollayan bu
ülkenin iþgaline ortak
olanlar var.
Ýsrail ile anlaþmalar
yapan, Irak savaþýna katýlmak isteyen, Ýran ile
savaþa tutuþmak isteyenler
var.
1 Mart’ta savaþ için yetki
isteyenler var. Bütün yeni
liberal tedbirleri onaylayan, krizlerden büyük
paralar kazanýp servet edinenler var. Kirli savaþtan
rant yiyenler var.
Bir tarafta kendilerini
Türkiye’nin sahibi olarak
gören, bu ülkede yaþayan
insanlarýn çoðunluðunu ise
hiçe sayanlar var. Çýkarlarýna dokunulduðu için
yýrtýcýlaþýyorlar.
Ama bu kez duvara toslamak üzereler. Kýrýk dökük
iki mitingle halk desteði
saðlanmýyor.
Televizyonlarýn bu mitingleri aðýzlarýndan köpükler
saçarak milyonlar olarak
göstermesi ile, Cumhurbaþkanlýðý bütçesinden
verilen yardýmlarla halk
desteði saðlanmýyor.
Destek dedikleri bu
toplumun en fazla yüzde

Hrant’ýn cenazesine katýlanlar ise 1 Mart’ý yapanlar. Irkçýlýða ve milliyetçiliðe olduðu kadar küresel sermayeye karþý çýkanlar. Küresel ýsýnmayý insanlýk için tehlike olarak gören ve bunun sorumlusunun kapitalizm olduðunu bilenler. ABD emperyalizmine, onun hegemonya savaþýna
yýllardýr cesaretle karþý çýkanlardýr.

10’u veya belki yüzde
20’si. Toplumun ezici
çoðunluðu darbeye, darbecilere karþý. Onlar için iþte
tehlike bu.
Yoksul insanlarýn, emekçilerin öfkesi birikiyor.
Onlar sorunu laik-þeriatçý
ikilemine sýkýþtýrdýkça
aslýnda yeni liberalizme
destek veriyorlar. Yeni liberal uygulamalarýn göz
ardý edilmesini saðlýyorlar.
Saðlýðýn, eðitimin
özelleþtirilmesini, kamumallarýnýn yok pahasýna
elden çýkarýlmasýný göz
ardý ediyolar. Çünkü aslýnda onlar da IMF politikalarýnda anlaþýyorlar.
Çünkü hep birlikte
IMF’nin, Dünya
Bankasý’nýn, küresel sermayenin hizmetindeler.

Onlarýn düþmaný
antikapitalistler

Hrant Dink’in cenazesi
bir milattýr. O gün yüzbinlerce insan sel oldu sokaklara aktý. Hepimiz
Ermeniyiz diye gürledi ve
milliyetçiliðe, ulusalcýlýða,
ýrkçýlýða karþý ayaða kalktý.
Hrant Dink’in cenazesi
darbe isteyen herkese
korku saldý. Bu nedenle
þeriata karþý darbe tehdidi
içine ustalýkla “Ne Mutlu
Türküm” demeyen herkesi
düþman ilan eden bir ifade
kondu.
14 ve 29 Nisan’da
tepindiler. “Hepimiz
Mustafa Kemaliz, Hepimiz
Türküz” diye. Ermeni
Hrant Dink’in
öldürülmesini bir kere
daha kutsadýlar.
14 Nisan’da Hýristiyan
azýnlýðý hedef gösterdiler.
“Misyonerlik faaliyeti”
dediler. Bundan cesaret
alan 3-5 ýrkçý milliyetçi

Malatya’da insanlara
iþkence yaparak katletti.
Hrant’ýn cenazesiden 100
gün sonra Agos
gazetesinin önünden 10.
Yýl marþlarý okuyarak
geçtiler. Rövanþý alýyorlardý. Onlar aslýnda
AKP’ye deðil, Hrant’ýn
Cenazesine katýlanlara
öfke duyuyorlar. Asýl
sorunlarý onlarla.
Hrant’ýn cenazesine
katýlanlar ise 1 Mart’ý
yapanlar. Irkçýlýða ve milliyetçiliðe olduðu kadar
küresel sermayeye karþý
çýkanlar. Küresel ýsýnmayý
insanlýk için tehlike olarak
gören ve bunun sorumlusunun kapitalizm
olduðunu bilenler. ABD
emperyalizmine, onun
hegemonya savaþýna yýllardýr cesaretle karþý çýkanlardýr.
Kürtlere karþý savaþýn
bitmesini, Kürtlerin kimliðinin tanýnmasýný,
demokratik ve barýþçý
çözüm isteyenlerdir.
Hrant’ýn cenazesine
katýlanlar darbelere karþý
demokrasiyi savunanlardýr.
Ýþte bütün bu nedenlerle
“Ne Mutlu Türküm”
demeyen herkes düþman
ilan edildi.
Aslýnda tüm antikapitalistler düþman ilan edildi.
Onlar savaþa karþý gösteri
yapanlarý düþman olarak
gördüklerini ilan ettiler.
G8’e, küresel sermayeye
karþý gösteri yapanlarý
düþman olarak görüyorlar.
Onlar küresel ýsýnmanýn
kapitalizmin ürünü
olduðunu söyleyenleri
düþman olarak görüyorlar.

Darbeye hayýr!

Darbecilerin þansý yok.

Sýkýþtýlar. Biliyorlar ki
çözüm ellerinde deðil.
sadece tehdit ediyorlar.
Göz korkutmaya çalýþýyorlar. Ama boþuna.
Bu ülkede yeni liberalizme karþý, küresel sermayeye karþý güçlü bir
hareket var Milliyetçiliðe,
ýrkçýlýða karþý güçlü bir
hareket var. darbeye geçit
yok diyen büyük, çok
büyük bir kesim var.
Bunlara güvenmek ve
cesaretle, yalpalamadan
darbeye karþý çýkmak
gerekiyor.
Bugün görev ortada
kalmak deðil tavýr almaktýr. Ortada kalanlar hayali
þeriat tehlikesinin ardýna
gizleniyorlar. Darbecilerle
þeriatý eþit tehlikeler olarak
görüyorlar. Oysa ortada
ciddiye alýnabilecek bir
þeriat tehlikesi yoktur.
Darbe ise kapýda. Kim ki
kapýdaki tehlikeyi küçümserse aslýnda darbeye
hizmet eder. Darbecilerin
halk desteði arayýþlarýna
destek verir.
Bugün tek ama tek bir
görev var: Darbeye karþý
çýkmak!
12 Mart’a, 12 Eylül’e
dönüþ yok. Ýþkencehanelere, idam sehpalarýna
dönüþ yok.
28 Þubat’a dönüþ yok.
Herkes tavrýný belirlesin.
Demokrasinin çifte standardý yok. Ya seçilenlerin
yanýndasýnýz ya da darbecilerin, derin devletin
yanýndasýnýz.
Ya özgürlükleri savunursunuz ya da darbeleri ve
diktatörlüðü.
Ya ýrkçýlardan ve milliyetçilerden yanasýnýz ya
da özgürlüklerden
yanasýnýz. Ortasý yok!

ÝÞTE TEHLÝKE

ÝÞTE CEVAP
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Darbeye sessiz kalma
Ordunun 27 Nisan
muhtýrasý demokrasiye
indirilmiþ bir darbedir.
Burada önemli olan
demokrasinin sýnýrlarýnýn
ne kadar geniþ olduðu,
Türkiye'de rejimin zaten
çarpýk olduðu deðildir.
Önemli olan sýnýrlarý ne
kadar geri olursa olsun
demokratik alana asker
müdahalesi yapýlmasýdýr.
Bu demokrasiyi beðenmiyor muyuz? Evet!
Bu demokrasinin sýnýrlarý dar mý? Evet!
Düþünce, gösteri ve
örgütlenme özgürlüðü
üzerinde engeller var mý?
Evet!
Yine de ne kadar dar
alana hapsedilmiþ olursa
olsun, mevcut demokrasinin sýnýrlarý 1980
darbesinden sonra iþçi
sýnýfýnýn verdiði mücadelenin ürünü olarak geliþti. Sýnýrlarý dar olduðu
için siyasi demokrasiye
yönelik askeri müdahaleyi görmezden gelmek,
örgütlenme ve düþünce
özgürlüðünün daha da
darlaþmasýna neden olacaktýr.
TKP, 27 Nisan
muhtýrasýndan sonra
yaptýðý basýn açýklamasýnda "Genelkurmay
Baþkanlýðý'nýn dün gece
yapmýþ olduðu açýklamayý "meþruiyet" açýsýndan deðerlendirmek,
konuyu asker-sivil ya da
seçilmiþler-atanmýþlar
ikilemi içerisine hapsetmek yanlýþtýr." diyor.
Ardýndan ekliyor, "Bu
nedenle konu, TSK'nýn
seçimle iþbaþýna gelmiþ
bir hükümete ve parlamentoya müdahalesi ekseninde ele alýnmamalýdýr.
Bugünkü hükümetin ve
parlamentonun, demok-

ratik bir anlayýþý temsil
yeteneði de, niyeti de
bulunmamaktadýr."
TKP açýklamasýnda
daha da vahim olan
nokta, Genelkurmay
Baþkanlýðý'nýn hayali bir
olguyla uðraþmadýðýný
söylemesi ve AKP'nin
gerçekten de "dinci gericiliðin" bekçisi olduðunu
söylemesi. Bu yaklaþým
nereden bakýlýrsa bakýlsýn
muhtýrayý meþrulaþtýrmaktadýr.
Muhtýrayý meþrulaþtýran
bir sol olabilir mi?
Ordu içerisinde ilerici
bir birikim arayan bir sol
olabilir mi?
Demek ki olabiliyor!
Üstelik TKP bu konuda
tek baþýna deðil.
Halkevleri'nin yaptýðý
basýn açýklamasý da
TKP'nin açýklamasýyla
büyük bir benzerlik
taþýyor. Halkevleri de

Anayasa Mahkemesi’nin
CHP’nin baþvurusunu olumlu
bularak Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinin ilk tur oylamasýný
geçersiz saymasý ile birlikte
artýk erken seçim gündeme
oturdu.
Þimdi Cumhurbaþkaný’nýn da
halk tarafýndan seçilmesi gündemde.
Anayasa Mahkemesi
kararýnýn hukuða aykýrý
olduðunda hemen hemen
bütün hukukçýlar birleþiyor.
Zaten Mahkeme’nin
raportörünün verdiði raporda
ayný yönde. Buna raðmen
hakimler farklý karar vediler.
Abdullah Gül’ün adaylý açýklandýðýnda ilk kutlayanlardan
birisi TÜSÝAD’dý.
Genelkurmay bildirisinden
sadece birkaç saat sonra

þeriatçý Amerikancý bir
darbe giriþiminin askeri
darbe tarafýndan karþýlandýðýný söylüyor.
Böylece AKP'nin bir
darbeye hazýrlandýðýný
da Halkevleri'nden
öðrenmiþ oluyoruz.
Her iki yaklaþýmýnda
solla hiçbir ilgisi olamaz.
Gerçekten de bu açýklamalarý yapýp hala sol
saflarda kalmaya çalýþmak imkansýzdýr.
Sol, kuþkusuz %10
seçim barajýnýn yarattýðý
çarpýk demokrasiye
karþýdýr. Karþý olmalýdýr.
Ezilenlerin, sosyalistlerin,
Kürtlerin ve iþçi sýnýfýnýn
öncülerinin parlamentoda sesini yükseltebilmesi
için bu barajýn mutlaka
kaldýrýlmasý gerekir.
Barajýn kaldýrýlmasý bir
mücadele konusudur.
Siyasal demokrasinin
sýnýrlarýný geniþletme

sorunudur. Ama bu baraj
sistemini yaratan 12
Eylül yasalarýný üreten
askeri darbeye verilecek
en ufak taviz, askerlerin
hangi seçim barajý olursa
olsun, seçimlerle iþbaþýna
gelenlere yönelik müdahalesini anlayýþla
karþýlayan her türlü yaklaþým demokrasi
üzerindeki askeri zorbalýða verilen prim
demektir.
Bunun solla hiçbir ilgisi
olamaz. Bu
arkadaþlarýmýz soldan
hýzla kopmaktadýr.
Bunun nedeni ise giderek
garipleþen þeriat analizleridir. AKP'nin þeriatçý
bir parti olarak görülmesi, tepeden inmeci bir
"cumhuriyet kazanýmlarý" anlayýþýna sahip
olmalarýdýr.
Cumhuriyetin korunacak bir kazanýmý yoktur.

Ýþte burjuva devlet
TÜSÝAD bu defa erken seçim
gereklidir dedi.
Anayasa Mahkemesi kararý
açýklanmadan önce gerek
Genelkurmay bildirisi gerekse
“iç savaþ çýkar” diyen CHP
Genel Baþkaný Deniz Baykal
aslýnda mahkeme kararýný etkilemelerine yani suç iþlemelerine raðmen haklarýnda hala takibat yapýlmadý.
Bütün bunlar burjuva
demokrasilerinde parlamentonun hiçbir öneminin
olmadýðýný gösteriyor.
Kararlarý parlamento deðil,

parlamentonun arakasýnda
çeþitli devlet kademelerindeki
bürokratlarýn burjuvazinin
onayý ile aldýklarýný gösteriyor.
Sosyalistler parlamentonun
sadece göstermelik olduðunu,
seçimlerin sadece 5 dakikalýk
bir demokrasi olduðunu
söylerler.
Son zamanlarda yaþadýðýmýz
bütün bu olaylar bu saptamanýn ne kadar doðru olduðunu bir kere daha gösterdi.
Solda olduðunu söyeleyenlerden bazýlarýnýn da burjuvazinin bu en temel tutumunu

Cumhuriyet tarihi halklarýn ezilmesinin, iþçi sýnýfýnýn ezilmesinin, Kürtlerin ezilmesinin, siyasal
Ýslamcýlarýn ezilmesinin
tarihidir. Yaþam tarzýný
savunmak sosyalistlere
düþmez. Sosyalistler, tüm
kesimlerin yaþam
tarzýnýn baský görmeden,
özgürce ve sürdürülebilir
biçimde garanti altýna
alýnmasýný savunurlar.
AKP ise dinci gericiliðin
partisi deðil, neo liberalizmin partisidir. Sermayenin partisidir. Sermaye
açýsýndan son on beþ
yýlda yükselen en önemli
istikrar partisidir.
AKP'nin dinci gericiliðin
partisi olduðunu ya da
þeriatçý bir siyasi hareket
olduðunu düþünerek,
darbeye sessiz kalan, açýk
ya da örtülü destek veren
bir sol, sol sýfatýný hak
etmiyor demektir.
Darbeye açlýk açýk karþý
çýkmadan, neo liberal politikalara karþý çýkýlamaz.
Darbeye açýk açýk karþý
çýkmadan, demokrasiyi
savunmadan, kendi yaptýklarý anayasayý ihlal
eden zinde kuvvetlere
karþý çýkmadan ne yüzde
10 barajýnýn düþürülmesi,
ne savaþa karþý çýkýlmasý,
ne sendikal ve siyasi
özgürlüklerin geniþlemesi mümkün olabilir.
Þeriatçý olduðu yanýlsamasýyla darbeye de
AKP'ye de eþit mesafede
kalanlar, ne yazýk ki üstü
kapalý bir biçimde darbeye destek olmaktalar. 28
Þubat darbesinden hiçbir
ders alamayanlar giderek
daha da saða savrulmaktalar.
Giderek, solun tüm
deðerlerinden uzaklaþmaktalar.

desteklemeleri en garibi.
Kimi sol gruplar yaþanan
çatýþmada darbecilerle
seçilmiþlerin karþý karþýya
geldiðini görmüyorlar, görmek
istemiyorlar. AKP’nin seçilmiþ
bir yönetim olduðunu kabul
etmiyorlar. Bu aslýnda halkýn
eðilimlerine karþý çýkmak ve
darbecilerden yana, burjuvaziden yana tutum almaktýr. Sol
keskinlik bunun üzerini örtemez.
Bir de “ne þeriatçý darbe, ne
askeri darbe” diyenler var.
Oysa ortada “þeriatçý bir
darbe” yok. Tek darbe tehdidi
asleri darbe. Þeriatçý darbeden
bahsedenler de aslýnda askeri
darbenin, burjuvazinin yanýna
düþüyorlar.
Seçimlerde halkýn iradesini
göreceðiz.
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29 Nisan darbe
çaðrýsýdýr
29 Nisan Mitingi'ne katýlýmýn
yoðun olduðu açýk. Sendikalar ve
solun bir kýsmý katýlýma bakarak
mitingi ya eleþtirmiyor ya da açýktan destekliyorlar. Ulusalcý cephe
uzun süredir siyasi gerginliði yükseltiyor. Son birkaç aydýr malum
eller tarafýndan gerçekleþtirilen
saldýrýlarda bu gerginliðe bahane
olarak kullanýlýyor.
Katýlýmcýlar tek bir amaçta birleþiyor. Vatan elden gidiyor gün
onu savunma günüdür. Ne uygulanan ekonomi politikalarý, ne
demokrasi talepleri bu mitingi
düzenleyenlerin ilgi alanýnda deðil.
Düzenleyenler, genelkurmayýn
dayattýðý yapay laik- þeriatçý
ikilemine hapsolmuþlar.
Hem 14 Nisan, hem de 29 Nisan
mitingleri bu yapay gündemin
etrafýnda toplanarak, aslýnda darbecilerin, milliyetçilerin ekmeðine
yað sürdüler.
Bu mitingleri düzenleyenlerin ve
bazý katýlýmcýlarýn sözlerine
bakarak gerici niteliðini tespit
etmek mümkün. Ýþte 29 Nisan'dan
gazetelere geçen bazý sözler:
ADD Genel Baþkan Yardýmcýsý
Prof. Nur Serter: "Genelkurmay
Baþkanýmýza 'memur' diyen bir
zihniyete karþý, þanlý Türk ordumuzun önünde eðiliyoruz."
Bazý katýlýmcýlar:
"Darbe olmasý iyi deðil, en az 5-6
6
yýl geriye gideriz ama hükümetten
kurtulmuþ oluruz. Yalnýzca
hükümetten deðil, þeriattan kurtuluruz, her þey daha iyi olur",
"Biz tepede üç tane türbanlý
kadýn istemiyoruz. Demokrasiyi
araç olarak kullanmak istiyorlar.
Hükümet ordunun açýklamasýný
hak etti. Darbe olacak.",
"Ordunun açýklamasý geç bile
kaldý. Darbeye razýyým, kuru
ekmeðe bile razýyým, yeter ki bu
hükümet gitsin.",
"AKP yerine darbeyi tercih ederiz, AKP yerine açlýðý bile tercih
ederiz.",
"Ordunun açýklamasý geç bile
kaldý. Darbeye razýyým, kuru
ekmeðe bile razýyým, yeter ki bu
hükümet gitsin.",
" Türk oðlu Türküm, milliyetçiyim. Bindirilmiþ kýta varsa o da
AKP'dir.",
"MHP'liyim. Parti önemli de-ð
ðil.
Önemli olan, cumhurbaþka-n
nýnýn
AKP'den seçilmemesi."
Atýlan bazý soganlar ve açýlan
pankartlar:
“Çankaya yollarý irticaya, þeriata
kapalý .
“Atatürk'ün evinde senin iþin
ne?”
“Hepimiz Kemalistiz, hepimiz
Türküz”
“Her þey vatan için.”
“Türkiye'nin gururu TSK.”
Bütün bu sözler ve sloganlar
aslýnda mitingin profilini gösteriyor. Bu þiddetten yana milliyetçi bir
profildir. Bu miting korku üzerine
inþa edilmiþtir ve darbeye sýðýnmaktadýr. Katýlanlarýn tümünün
niyeti bu olmasa da sonuç olarak
miting bu iþlevi üstlenmiþtir.

