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21. yüzyilda artik artik darbeler dönemini kapattik derken, bir kez 
daha darbe sesleriyle sarsildik. Sokağa dökülüp bu çağ dışı ayıbı 
hep birlikte önledik. 
 
Çıkar ve mevki elde etmek amacıyla tek tip cemaat 
örgütlenmelerinin yıllarca devletin tüm  kademelerine nasıl 
sızıldığını bu kanlı cunta girişimi açığa çıkarmış oldu. 
 
Her fikrin, her inanişin, her farklılığın bir arada yaşaması için milli 
iradenin güncesi olan demokrasiden başka seçeneğimiz 
olmadığını da yine bu olay bize bir kez daha ispatlamış oldu. 
 
Sık sık ülkemizde yaşanan derbe,cunta ve muhtıralara karşı 
şimdiye kadar sesiz kalan halk bu kez demokrasiden yana tavrını 
canı pahasına ortaya koymuştur. Topa,tüfeğe, tanka ve postala  
geçit vermemiştir. 
Bu cuntaya dur diyen sivil demokratik ayaklanma Türkiye’nin 
gelecek nesillerine birakacağı en övünülesi miraslarindan biri 
olarak tarihte yerini alacaktır. 
 
Bu demokrasi duruşumuzu, bütün partilerimizin , kurumlarımızın , 
sivil toplum örgütlerimizin ve vatandaşlarımın ortak kazanımı 
olarak görmeliyiz. 
Aynı zamanda bu muazzam ortakliğimızı, bozmadan, 
tekelleştirmeden, demokrasimizi inşa etmenin bir harcı olarak da 
görmeliyiz.  
Bu vesileden yola çikarak, fikir ve vicdan hürriyetinin, inanç 
hakkının, kendini ifade etme özgürlüğünün kapılarını sonuna kadar 
açmalıyız. 
Devletin tüm organlarının sağlıklı çalışabilmesi için güçler ayrılığı 
temel ilkesinde, can ve mal güvenliğimiz için bağımsız yargıya, 
tarafsız bir güvenlik ağina,özgür basına, kültürlü ve bilinçli bir nesil 
için çağdaş bir eğitim sistemine ihtiyacımız olduğunu 
unutmamalıyız.  
Alın teriyle, emeğiyle ve aklıyla var olmaya çalışan her bireyimizi, 
ırkına, diline, dinine, düşüncesine bakmadan hakkettiği 
yere,mevkiye ya da işe layik görmek ülkemizin ve demokrasimizin 
ana sigortasını kurmuş olduğumuz anlamina gelir. 



Doğup büyüdüğümüz ve her değerine sevdali olduğumuz bu güzel 
ülkeyi , yani Türkiye’yi bir bütün olarak ayakta tutmamızın tek 
yolunun sadece demokrasi olduğunun bir kez daha farkına 
varmalıyız 
.  
Diğer yandan, 
Elbette ki bu vahim, kirli ve kanlı cunta girişimini organize edenlerin 
en ağir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. 
Ama bunu yaparken, kinlenmeden,öç ve intikam hırsına 
bürünmeden , toptanci bir anlayişa kapilmadan, Türkiye’yi dünyaya 
örnek gösterecek  bir hukuk yolu izlemeliyiz. 
 
Bizler, tarihte benzeri olmayan istiklal savaşını kazanarak bu yurdu 
yani Türkiye Cumhuriyetini kuranlarin çocuklarıyız. 
Nasil ki emperyalist işgallere karşi bağimsizlik savaşi vererek 
mazlum dünyaya örnek ve önder olup, yeni modern Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kurduysak, ayni şekilde yeni bir demokrasi örneği 
oluşturarak ta ayni öncülüğü yapabiliriz. 
 
Emperyalizmin ve gericiliğin, talan,işgal,tecavüz,sürgün ve 
katliamlar yaşattiği günümüzde, mazlum dünyaya bir kez daha 
örnek olabiliriz. 
Tarih bunu bunu bize bir görev olarak önümüze kaymuştur. 
Bunu mutlaka başarmalıyız. 
Her düşünceyi, her inanci, her ırkı, her dili ve bu ülkenin her 
bireyini , kuru tartışmalardan uzaklaşıp demokrasi inşa etmeye,bu 
konuda bildiriler yayınlamaya davet ediyoruz.  
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