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Sıkıyönetim İlan edilen bazı
illerdeki şube erinicin kapatılması
hakkında*

Sayın Başbakan,
Faşist güçler ve Özellikle, onların siyasi platforncLa^ci tensileile
rinin ’sıkıyönetim getirilmesi" yolundaki taleplerime ı.n nea bil
süredir karnı durmanıza rağmen sonunda bu talepler eck 1 1 usunda
tavır alnara. ve li ilde sıkıyönetim ilan edilmi; olracı demokra
siden yana güçler tcrnfmdan dikkatle değerlendi:.1 İnektedir# şim
diden açık kalplilikle söylemek gerekirkij bu de erle i:r enin so
nucunda sisi ve îıüldinetiniai haklı görmek mümkün olmayaca tır*
Son seçimlerde milyonlarca işçi ve emekçi, faşist terörün goriletilebilecc'ipcan güvenlisinin saflanabilecek!, demokratik haklara
kavuşulabllec i ve ekonomik sıkıntılarına bir çare bulunabileceği
’'umudu" ile genel bankanı bulunduğunuz partiye oylarını vermişti,
kitlelerin böylesi bir "umuda” sahip çıkmalarının objektif olarak
dofru olup olma'ı ını burada tartışacak deliliz. Incloi kitlelerin
siyasi tercihierini şu ya da bu yönde belirlemelerine, onlaaın
beklentilerine saygı duyana* He varki, Hükümetinizin iş "başında
bulunduğu süre zarfında bu beklentilerin hiç birisi karşılanabil
miş derİldir*
İşçilerin, cne!.çilerin ekonomik sıkıntılarına çare bulunamamışj
yaşam koşul arı dahn/tla ağırlaşmıştır. Ücretlerin dondurulması yö
nünde uygulanan resmi politika, sermaye sınıflarının kendi ekono
mik bunalımlarının bc elinin işçi ve emekçilere ödettir! İnek isten
mesinin açık delilidir. 3u İse, vaadedilenlerin tersi bir tutumdur
Demokratik hak ve Özgürlüklerin genişletilmesi, kamu kesitlinde ça
lışan emekçilere sendikal haklarının tanınması ttr yana, vaadedi-

lenin tan t -rsinc saten sınırlı olan demokratik h u l r r r » nzg:.rlükleri
daha d© kısıtlayan, dernekleşme hakkını bile ortadan kaldırma sonu
cunu yarat® yak yasa düzenlemelerine girişilmiştir* Can iivealir inin
sağlanması M r yana, faşist terör tüm halk kitleleri^ıiâtehdit eder
bir boyuta ulan ..içtir. Kahramanmaraş* taki faşist katlia .bunun açık göstergesidir* Serörü geriletebilmek, önce terörün kaynarının
ve amacının do:'ru terhis ▼* tesbitini ve terörün kaynağının üzeri
ne kararlıli;:1a yürümeyi gerektirirken, bunun tam tersine, teşhis
ve teabitte yanılgıya düşülmüş; "aşırı sola da karşıyız, aşırı sa
ğa da” politikacı kcnjbccraerek objektif»gerçeklikle ba.‘iantisı bu
lunmayın k©rc:eci bt3 tutum içine girilmiş ve terörün asıl yara
tıcısı olan :'anişt odakların üzerine gidilmemiştir* karattıkları
terör ortam-.ii siyasi iktidarı ele geçirebilmenin etkin bir aracı
olarak yaygınlaştıran faşist güçler sıkıyönetimi, hedeflerine gi
den yolun bir dönemeci olarak görmüşler ve sıkıyönetime karşı çı
kar gözüken ükümeti izi de bunu kabul etmek durumunda bırakmış
lardır. BÖyleoe İşçiler ve emekçiler, kendilerine, saten sınırlı
olan ekonomik-demokretik haklarının daha da kısıtlamasından,
hatta tamamen ortadan kaldırılmasından başka bir şey getirmediği
ni yaşayarak öğrendikleri sıkıyönetim olgusu ile bu kesde sisin
Hükümetiniz döneninde karşılaşmışlardır* Taadettitiniz " Uz, ürlükçü
demokrasi” sıkıyönetimi« noktalanmıştır#
Sözün la sacı, Sayın Başbakan, vaadettikle rinizle gerçekte olanların
muhasebesi yapıldığında sonucun işçiler ve emekçiler lehine olmadı#
ğını herhalde sizjEie kabul edeceksiniz*
Sayın Başbakan, sıkıyönetimin temel hak ve özgürlükleri,. koruyucusu olacarını ifade ciiycrsunuz* En azından böylesi bir tc-nemdyi
dile getiriyorsunuz ve kuşkusuz bu temenninizde de iyi niyetlisi
niz* He vaatti, Sayın "ar'>akan* iyi niyetlerinizin ve bulundurunuz
vaadlerin !mrüne dek' hayata geçtirin# henüz şahit olur ık* nite
kim, sıkıyönetim ilan edilen bir kısım illerde ilk iş olarak de
mokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan derneklerin şube
leri, bu arada demetinizin şubelerime en küçük M r fark gözetmek
sizin ve ac vcut yo salar itibariyle herhangi bir suç unsuru bulunup

3
bulunmalı 3. amantırinnaksızın faaliyetten alıkonnuştur. **I içbir der
neğe, hiç dr korulda dokunulmamalıdır" gibi mekanik M r yaklaşıma
sahip değilin. Jaşist terörün tezgahlayıcılıfını yanar, örgütler
açıkça hiliTünektedir. Banların üzerine gidilmeni, kapatılmaları
örgütünü inikle nakir çıktığı demokratik bir taleptir. kma görülen
oduı^ki, bu tür BrgütlerŞİyfttoplumun demokratikleştirilncsinden, de
mokratik ha^k ve özgürlüklerin tanınmasından yana olan ve mücadele
lerini, taleplerini demokratik bir temel üzerinde yükselten kuru
luşlar ayna Irnfoye 1 o m maktadır.
Sayın ;s)V na, demokrasiden yana olan güçlere indiri. ıek istenen
darbe aslır la sisin siyasi iktidarınızın da varlık ne .enini orta
dan kaldır- .aktadır. r ist güçler siyasi iktidara yürümektedirler.
Kendilerinde-i yana olmayan herkesi ezmeyi hedefle elrteJisMer. Bu
gerçek artık görül: eli lir. Gün, faşismi geriletebil:ıek için tüm de
mokrasiden yana olan güçlerle dayanışmanın günüdür* ars^zmi gerile
tecek ve yol: edecek tek güç işçilerin, emekçilerin Ikgktlü gücüdür.
Bu güce inanmadan, bu gücün doğrudan desteğini almadan faşizmin üs
tesinden gclack olanaksızdır. Bunun bilincinde olanlar mücadelele
rini bu perspektif içinde, koşullar lıer ne olursa olsun yılmadan
sürdüreceklerdir. Ve inancımız odurki, işçiler ve emekçiler er ve
ya geç yarının ay m âk (Türkiyelini kuracaklardır.
Sayın Başbakan,
Gün sizin içi |le karar verme günüdür.
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ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — TÜTED Genel Boşkanı
Aykut Göker, bazı illerde dernek şubelerinin kapatılması ü
zerine Başbakan Bülent Ecevit’e gönderdiği mektupta, «Fa
şişt güçler iktidara yürümektedirler. Faşizmi geriletecek
ve yok edecek tek güç işçile
rin emekçilerin örgütlü gücüdür. Bu güce inanmadan, bu
gücün doğrudan desteğini al
madan faşizmin üstesinden ge
lebilmek olanaksızdır» demiştir.
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