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TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker'in çıkarılmak istenen antidemok

ratik yasalarla i lg il i  olarak C .H .P  l i  parlementerlere ekte su

nulan mektubu göndermiştir.

Aykut Göker mektubunda "MC döneninde yine 'anarşinin önlenmesi1 

gerekçesiyle getirilen pek çok antidemokratik yasa maddelerine 

bizzat C .H .P  tarafından karşı çıkılmış, yeni yasal düzenlemelere 

gerek olmadığı belirtilmiş ve söz konusu maddeler Anayasa Mahke

mesine baş vurularak iptal ettirilm iştir. Şimdi bu yasa maddele

rinin aynen yada daha antidemokratik bir içerikle iktidarda iken 

getirilmek’, istenmesi çarpıcı bir çelişkidir. Ve bu durum demok

rasi güçlerince asla kabul edilemez.” olduğunu belirtmiş ve devam

la "ülkemizi içine sürüklediği bu ortamdan çıkarmanın yolu, te- 
ı
rörün kaynağına inmek, gizli-açık tüm faşist odakları dağıtmak,

MC döneminde faşistleştirilm iş devlet kurumlarını faşistlerden 

arındırmak ve cinayet şebekelerinden hesap sormaktan geçer. Bu 

ise ancak bütün demokrasi güçleriyle birlikte davranmakla yapı

labilir " gerçeğini dile getirmiş ve sonuç olarak C .H .P  l i  tüm 

parlementerleri emekçilere dayatılmak istenen bu anti-demokra- 

tik yasal düzenlemelere karşı çıkmaya çağırmıştır.



Sayın

le] erin ya narı koşulları dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Ekonomi ala-

rat ile hakları kısıtlayan enlemlere yönelinmekte ve "ou yolda .yasa ta
sarı l a n  ha zırlanı. aktadır.

Yaşanılan olaylar ise katliamların Hsağ-sol çatışması olmadışını,tüm 
bunların ‘planlayıcısı ve uygulayıcısının faşist hareketin siyasi ör
gütü ve onun yan örgütleri olan Ü6D,Ü0D' v .b . gibi faşist odaklar ol
duğunu göstermektedir. j,u gerçek yıllardan beri demokrasi güçlerince 
belirtilegel.miştir.Son zamanlarda hükümetin en yetkili anızlarınca 
da defalarca açıklanmış*bu açıklamalar baaııı ve 1 dc kamuoyuna du
yurulmuş tur.

Üyelerimizden Ilürcan C-^vses bir süre önce Bahçeli evler * de, 7 arkadaşı 
ile birlikte, kaldığı evde*Kenan öz türle İstanbul'da işyerinin önünde 
katledilmiş,Genel Yönetir' I'urulu üyemiz bilim adamı recdet r ulut ise 
Trabzon*da olculdan lojmanına dönerken silahlı saldırıya u. ramış ve 
ağır bir şekilde yaralanmıştır.Bütün bunlara karşın bu günkü siyasi

demokratik bir hale getirilerek demokrasi mücadelesinin Önüne 
yeni 3>-cni engeller dikilmeye çalışılmaktadır.
Getirilmek istenen 3’asa tasarılarıyla cezalar ağırlaştırılmak,kanun 
larda tanımlanmamış jreni suçlar oluşturulmak istenmektedir. Anayasa
nın temel ilkesi olan kuvvetlerin ayrılığı ilkesi ihlâl edilmekte 
ve yargı organları geniş ölçüde yürütme organlarına bağlı kılınmaya 
çalışılmakta,demokratik hak ve özgürlükler kullanılmaz hale getiril
mek istenmektedir.

Ülkemizi içine sürüklendiği bu ortamdan çıkarmanın yolu, terörün kag 
nağına inmek, gizli-açık tüm faşist odaklari damıtmak, MC döneminde 
faşistleştirilm iş devlet kurumlarını faşistlerden arındırmak ve ci
nayet şebekelerinden hesap sormaktan geçer. 35u ise anoak bütün demok 
rasi güçleriyle birlilrte davranmakla yapılabilir.

MC döneminde yine "Anarşinin önlenmesi" gerekçesi ile  getirilen pek 
çok ar.ti-demokratik yasa maddelerine bizzat CI3? tarafından karşı çı
kıl :ış, yeni yasal düzenle ı.elere gerek olmadığı belirtilmiş ve'söz 
konusu maddeler Anayasa Mahkemesine başvurularak iptal ettirilm iştir. 
Pimdi bu Yasa maddelerinin aynen ya da daha anti-demokratik bir içe
rikle iktidarda iken getirilmek istenmesi çarpıcı bir çelişkidir. Ve 
bu durum demokrasi güçlerinle asla kabul edilemez.

Bugün başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm ezilmek istenen ve sömü
rülen emekçi kitleler, ilerici,yurtsever demokrat aydınlarımız faşiz
me karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerdir,

Sizleri emekçilere dayatılmak istenen bu anti-demokratik yasal düzen
ler; elere karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Saygıları ila


