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Anti-faşist anti-emperyalist Demokratik Plâtformu oluşturmak üzere 
biraraya gelen örgütlerimiz, yapılan ilk değerlendirme ve tesbitleri, 
basına ve görüşlerinize sunmayı uygun görmüştü.
Size ilettiğimiz görüşler yıllardır her türlü baskılara ve faşist 
saldırılara karşı bağımsızlık demokrasi mücadelesini sürdüren kitle
lerin, örgütlerinin her gün her yerde çok açık biçimde söyledikleri ve 
uğrunda yılmadan mücadele verdikleri görüşlerdir.

Özellikle hükümetimizin, parlamentoya sunduğu, örgütlerimizi ve üye
lerimizi doğrudan ilgilendiren, bize göre anti-demokratik yasa tasa
rıları karşısında ilk tepkilerimizi ortaya koymak bir görevdi*
Anılan yasa tasarıları gruplarınızda görüşülürken yaptığınız konuş
mada, gönderdiğimiz mektubu ve çalıştaalarımızı çok acele bir değer
lendirme ile haksız suçlamalara yöneldiğinizi belirtmek isteriz.

Bu açıklamalarınız içinde örgütlerden birini ayırıp diğerlerini top
tan suçlayan tavrınızın doğru olmadığı ve demokratik plâtformun çalış
malarını engellemiyeceği açıktır.
Bu tür suçlamalar yaşadığımız günlerde gerici güçler tarafından sık 
sık size de yöneltilmektedir. Ne size başkalarının, ne de sizin biz- 
lere yönelttiğiniz bu tür tavırları onaylama olanağı yoktur.

Getirdiğiniz yasa tasarılarının anti-demokratikliği, Anayasa*ya ay
kırılığı, kişi ve konut dokunulmazlığını zedelediği, derneklerin 
işlevlerini ortadan kaldırdığı, memurları kullaştırrnaya yöneldiği 
açıkken; yaptığınız savunma ve açıklamalar inandırıcı olamaz. Ayrıca 
örgütlerimize yaptığınız suçlamalar da haksız ve üzücüdür. Tasarı
ları savunurken kullandığınız yöntem, daha da üzücüdür.
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"Aşırı sağ ve sol şiddet eylemcileri butasarılara karşı çıkıyor" 
diyorsunuz. Aşırı sol ve sağ tanımlaması sizlerin de çok iyi bildiği 
gibi 12 Mart’tan kalan ve her türlü doğru demokratik mücadeleyi engel
lemeye yönelik olarak kullanılan bir deyimdir. Bugün Türkiye’de sağ-sol 
çatışması yok, emekçi halkı yıldırıp teslim almak isteyen faşist te
rör vardır.
Bu faşist zorbalığın önü alınmadığı, cesaretle üzerine gidilmediği 
için, her geçen gün saldırganların cüretini arttırmaktadır. Faşist 
saldırganlığın bir amacı da sınırlı özgürlüklere son vermektir! Denem 
dönem aynı güçlerce sıkı yönetim ve yönetimin orduya devrinin istenme
si bunun açık göstergesidir. Faşist güçlerin, getirilmek istenen öz
gürlükleri sınırlayıcı tasarılara karşı çıkışı, sadece biçimsel ve de
magojiktir. Nitekim geçmişte bu tedbirlerin bir kısmının aynı çevreler 
tarafından yasalaştırıldığı ve CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mah- 
kemesince iptal edildiği hatırlardadır.
Dün Anayasaya aykırı olan bir hüküm nasıl oluyor da bugün uygun görü
lüyor.
MC döneminde devlet kadrolarını özellikle, polis kadrolarını faşistleş
tirmek için atılan adımlar herkesçe bilinmektedir. Barış adına göste
rilen kararsızlığın acıları hala tüm boyutları ile yaşanmaktadır. Ana 
Muhalefet lideri iken İzmir’de size yapılan suikastin dahi üzerine ye
terince gidilememiştir. 1977, 1 Mayıs katliamının sorumluları halâ 
ortaya çıkarılamamıştır. Böyle bir ortamda polise verilecek yeni ve 
çok geniş yetkilerin, kimlere karşı, nasıl uygulanacağı bellidir.
12 Mart'tan bugüne kadar baskı tedbirlerinin sağcı ve faşistlere karşı 
kullanılmadığı da bir gerçektir.

— Muhalefette iken, memurlara pek çok kez kitleler önünde vaadettiğiniz 
ve partinizin programına da geçen sendika haklarını vermek bir vana, 
dernekleri dahi işlemez hale getirecek yaeal düzenlemelerin yapılmak 
istenmesi, demokrasi adına savunulamaz.
Demokrasi mücadelesinin yolu özgürlükleri kısmaktan değil; tersine, 
emekçi kitlelerin ekonoınikrdemokratik taleplerini karşılamaktan geçer. 
Düşünce ve örgütlenme özgürlükleri üzerine konan -engeller kaldırıl«», 
dıkça demokrasi yaşar ve gelişir.
Örgütlerimiz, yasal meslek ve kitle örgütleridir. Kitlelerimizi, örgüt
lerimizi doğrudan ilgilendiren konularda mücadele etmek görevimizi bir 
an için erteleyemeyiz. Bugün tüm demokrasi güçlerinin istediği: faşist 
odakların, örgütlerin dağıtılmasıdır. Bu yapılmadıkça katil yakalamaya 
çalışılmakla, faşist zorbalığın önü alınamaz. Anti-demokratik yasa ta
sarılarına karşı çıkan sadece örgütlerimiz de değildir. Tutarlı tüm 
demokratlar, tüm anti-faşist anti-emperyalist güçler, bunlara karşıdır. 
Örneğin T.BoB.’nin karşı çıkışı son derece anlamlıdır.



Bizi.er hergün üyeleri faşist saldırılara uğrayan, öldürülen, yaralanan, 
ağır baskılara hedef olan kitlelerin örgütleri olarak:

1- Anti-demokratik yasa tasarılarının geri çekilmesi,
2- Demokratik hak ve özgürlükleri geliştiren yasal düzenlemelere 

yönelinmes i,
3- Demokratik örgütlere haksız suçlamalar yöneltmekten vazgeçilmesi,
4- Devlet kadrolarının faşistlerden arındırılması,
5- Faşist odakların üzerine kararlı bir biçimde gidilmesi, 

gereğine inanıyoruz. Bu inançla çaba harcamayı yılmadan sürdürmeye 
kararlıyız.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
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2- Demokratik hak ve özgürlükleri geliştiren yasal düzenlemelere 

yönelinmesi,
3- Demokratik örgütlere haksız suçlamalar yöneltmekten vazgeçilmesi,
4- Devlet kadrolarının faşistlerden arındırılması,
5- Faşist odakların üzerine kararlı bir biçimde gidilmesi, 

gereğine inanıyoruz. Bu inançla çaba harcamayı yılmadan sürdürmeye 
kararlıyız.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
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