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12 Eylül, alternatifsiz seçim ve referandum…
Öncesi ve sonrasıyla, Cumhuriyet tarihinin en fazla konuşulan miladı 12 Eylül,
içeriği ve görünümüyle toplumumuzun tepeden tırnağa kendi rızası dışında
yeniden şekillendirildiği bir süreci işaret etmektedir.
Bu süreç, toplumun 'kendisini yönetmesi' olarak da tanımlanan 'demokrasi'
kavramının içeriğini boşaltan; topluma neyi ne kadar düşüneceğini, çalışma
yaşamında nelere sahip olup olamayacağını; toplum için vazgeçilmez sayıla-
bilecek eğitim ve sağlık alanındaki haklarını da belirleyen bir süreçtir.
Çoğu zaman '12 Eylül hukuku' olarak da tanımladığımız ve kırmızı bir çizgiyle
belirlenmiş sınırların içinde dayatılan 'kurallar bütünü', hala toplumun dilinde
ezberini sürdürmektedir. O günlerde toplumun üstüne giydirilen 'deli gömleği'
henüz tümüyle atılabilmiş değildir.
12 Eylül'den sonra iktidara gelen partiler, farklı adlara sahip de olsalar, o baskıcı
sürecin hukukunu sürdürdüler. Demokratikleşme sözcüğü, toplumun yaşamına
yansıtıl(a)madı.
AB sürecinde çokça konuşulan 'demokratikleşme' kavramı, hala 12 Eylül
hukukunun içinde tartışılmaktadır ve çalışma yaşamını düzenleyen yasalardan
tutun da, eğitim ve diğer pek çok alanda o 'baskıcı' dönemin izleri bulunmaktadır.
Bugün, yeni bir yüzyılın başında, önceki yüzyılın kalıntılarıyla uğraşan insanımız,
ikinci dönemini yaşayan AKP iktidarın eliyle, globalleşen dünyanın emperyal
kurallarının dayatmasıyla karşı karşıyadır. Uluslararası güçlerin de desteğini
alan, onların koyduğu kurallara göre oynayan bir iktidar, demokrasi güçlerinin
onca karşı çıkışına rağmen o güçlerin kurallarını topluma dayatmaktadır. Tek
kutuplu bir dünyada, ülkemiz de, son süreçte tek kutuplu bir siyasal ortamın
içine itilmiştir. Ne yazık ki bu global saldırı karşısında sitemin devamını isteyen
partiler yelpazesi de birbirinin aynı olmuştur. Var olan iktidar karşısında alternatif
olabilecek partiler de bu özelliklerinden uzakta durmaktadır.
Şimdi, bu 'tek başınalık', iktidarı, o kurallar bütününü biraz daha global gücün
yararına değiştirmeye itmektedir. Referandumla amaçlanan da bu değil midir?
Referandum (latince referendum) genelde anayasa değişikliği, yasaların kabulü
ve ya çok önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan
oylamadır. Referandumda halkın iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta
olup, doğrudan demokrasinin güzel bir örneği sayılmaktadır. Ama bizdeki
referandum, halka anlatılmayan, değişik çevrelerce tartışılmayan kurallar bütü-
nünün oylanmasından başka bir şey olmamıştır.
Odamız emekten, halktan,demokrasiden,özgürlükten, yana tavırla çalışmalarını
üyelerimizden aldığı güçle sürdürecek, toplumumuza dayatılan politikaları
sorgulayacak, her platformda görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini, uyarılarını
yapmaya devam edecektir.
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