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TÜTED Genel Başkana Aykut GÖKER, bir kısım illerdeki sıkıyönetim
Komutanlarının, aralarında TÜTED Şubelerinin de bulunduğu "top-’
lumun demokratikleştirilmesinden, demokratik hak ve özgürlükle
rin tanınmasından yana olan ve mücadelelerini, taleplerini de
mokratik bir temel üzerinde yükselten“ dernekleride faaliyetten
alıkoymaları üzerineJ Başbakan Sayın Bülent ECEVİT’e ekteki
29.12,1978 tarihli açık mektubu göndermiştir.
Aykut GÖKER bu mektubunun son bölümünde şöyle demektedir}
Sayın Başbakan, demokrasiden yana olan güçlere indirilmek istenen
darbe aslında sizin siyasi iktidarınızın da varlık nedenini ortadan
kaldırmaktadır. Eaşist güçler siyasi iktidara yürümektedirler.
Kendilerinden yana olmayan herkesi ezmeyi hedeflemektedirler. Bu
gerçek artık görülmelidir. Gün, faşizmi geriletebilmek için tüm
demokrasiden yana olan güçlerle dayanışmanın günüdür. Eaşizmi ge
riletecek ve yok edecek tek güç işçilerin, emekçilerin örgütlü
gücüdür. Bu güce inanmadan, bu gücün doğrudan desteğini almadan
faşizmin üstesinden geloek olanaksızdır. Bunun 1ilimcinde olanlar
mücadelelerini bu perspektif içinde, koşullar her nc olursa olsun
yılmadan sürdüreceklerdir. Ve inancımız odurki, işçiler ve emek
liler er veya geç yarının aydınlık Türkiye'sini kuracaklardır.
Sayın Başbakan,
Gün sizin için de karar verme günüdür.

29 . 12.1978
Sayın Başbakan,
i’şşifltgüçler ve özellikle, onların siyasi plartfomdaki temsilcilerinin ’'sıkıyönetim getirilmesi’1 yolundaki taleplerine uzunca bir
süredir karşı durmanıza rağmen sonunda bu talepler doğrultusunda
tavır almanız ve 13 ilde sıkıyönetim ilan edilmiş olması demokra
siden yana güçler tarafından dikkatle §crerlcndiril. ■cirfcçöi.3>t Şimdi
den açık kalplilikle söylemek gerekirkij bu değerlendirmenin sonu
cunda sizi ve Hükümetinizi haklı görmek mümkün olmayacaktır.
Son seçimlerde milyonlarca işçi ve emekçi, faşist terörün gerileti
lebileceği, can güvenliğinin sağlanabileceği, demokratik haklara
kavuşulabileceği ve ekonomik sıkıntılarıma bir çare bulunabileceği
••umudu" ile genel başkanı bulunduğunuz partiye oylarını vermişti.
Kitlelerin böylesi bir :!umuda:ı sahip çıkmalarının objektif olarak
ı

doğru olup olmadığını burada tartışacak değiliz. Emekçi kitlelerin
siyasi tercihlerini şu ya da bu yönde belirlemelerine, onların bek
lentilerine saygı duyarız. Ne varki, hükümetinizin iş başında bu
lunduğu süre.zarfında bu beklentilerinin hiç birisi karşılanabil
miş değildir.
İşçilerin, emekçilerin ekonomik sıkıntılarına çare bulunamamışJ
yaşam koşulları daha da ağırlaşmıştır. Ücretlerin dondurulması yö
nünde uygulanan resmi politika, sermaye sınıflarının kendi ekonomik
bunalımlarının bedelinin işçi ve emekçilere .ödettirilmek istenmesi
nin açık delilidir. Bu ise, vaadedilenlerin tersi bir tutumdur.
Demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, kamu kesiminde ça
lışan emekçilere sendikal haklarının tanınması bir yana, vaadedilenin tam tersine za;ten sınırlı olan demokratik hak ve özgürlükle
ri daha da kısıtlayan, dernekleşme hakkını bile ortadan kaldırma
sonucunu yaratacak yasa düzenlemelerine girişilmiştir. Can güven
liğinin sağlanması bir yana faşist terör tüm halk kitlelerini tah
dit eder bir boyuta ulaşmıştır. Kahramanmaraş’taki faşist katliam
bunun açık göstergesidir. Terörü geriletebilmek, önce terörün kay
nağının ve amacının doğru teşhis ve tesbitini ve terörün kaynağı
nın üzerine kararlılıkla yürümeyi gerektirirken, bunun tam tersi
ne, teşhis ve tesbitte yanılgıya düşülmüşJ "aşırı sola da karşıyız
aşırı sağa dat: politikası benimsenerek objektif garceklikle bağlan
tısı bulunmayan ::dengeci" bir tutum içine girilmiş ve terörün asıl
yaratıcısı olan faşist odakların üzerine gidilmemiştir, Yarattıkla*
rı terör ortamını siyasi iktidarı ele geçirebilmenin etkin bir ara
cı olarak yaygınlaştıran faşist güçler sıkıyönetimi, hedeflerine

giden yolun bir dönemeci olarak görmüşle:’ ve sıkıyönetime karşı çite
kar gözüken Hükümetinizi de bunu kabul etmek durumunda bırakmışlar
dır. Böylece işçiler ve emekçiler, kendilerine, zaten sınırlı olan
ekonomik-demokratik haklarının daha da kısıtlanmasından, hatta ta
mamen ortadan kaldırılmasından başka bir şey getirmediğini yaşaya
rak öğrendikleri sıkıyönetim olgusu ile bu kez de Dizin Hükümetiniz
döneminde karşılaşmışlardır. Vaadettiğiniz "Özgürlükçe demokrasi”
oıkıyönetimle noktalanmıştır.
Sözün kısası, Sayın Başbakan, vaadettiklerinizle gerçekte olanların
muhasebesi yapıldığında sonucun işçiler ve emekçiler lehine olmadı
ğını her halde siz de kabul edeceksiniz.
Sayın Başbakan, sıkıyönetimin temel hak ve özgürlüklerin koruyucu
su olacağını ifade ediyorsunuz. En azından böylesi bir temenniyi
dile getiriyorsunuz ve kuşkusuz bu temenninizde de iyi niyetlisi
niz. Ne var ki, Sayın Başbakan iyi niyetlerinizin ve bulunduğunuz
vaadlerin bu güne dek hayata geçtiğine henüz şahit olmadık. Nitekim
sıkıyönetim ilan

edilen bir kısım illerde ilk iş olarak demokra

tik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan derneklerin şubeleri,
bu arada derneğimizin şubeleri de en küçük bir fark gözetilmeksi
zin ve mevcut y a s l a r itibariyle herhangi bir suç unsuru bulunup
bulunmadığı araştırılmaksızm faaliyetten alıkonmuştur. "Hiçbir
derneğe, hiçbir koşu 1da_dpkunulmamal.ıdır!! gibi mekanik bir yakla
şıma sahip değiliz, Faşist terörün tezgahlayıcılığını yapan örgüt
ler açıkça bilinmektedir. Bunların üzerine gidilmesi, kapatılmaları
'".gütümüzün de sahip çıktığı demokratik bir taleptir. Ama görülen
odur ki, bu tür örgütlerle, toplumun demokrat üçleştirilmesinden,
demokratik hak ve özgürlüklerin tanınmaŞLndan yana olan ve mücadele
lerini, taleplerini demokratik bir temel üzerinde yükselten kuru
luşlar aynı kefeye konulmaktadır.
Sayın Başbakan, demokrasiden yana olan güçlere indirilmek istenen
darbe aslında sizin siyasi iktidarınızın da varlık nedenini ortadan
kaldırmaktadır. Faşist güçler siyasi iktidara yürümektedirler.
Kendilerinden yana olmayan herkesi ezmeyi hedeflemektedirler.
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gerçek artık görülmelidir. Gün, faşizmi geriletebilmek için tüm
demokrasiden yana olsn

güçlerle dayanışmanın günüdür. Faşizmi ge-
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riletecek ve yok edecek tek güç işçilerin, emekçilerin örgütlü gü>
cüd'ür. Bu güce inanmadan, tru gücün doğrudan desteğini almadan fa
şizmin üstesinden gelmek olanaksızdır. Bunun ‘bilincinde olanlar
mü-.cadelelerini bu perspektif içinde, koşullar her ne olursa olsun
yılmadan sürdüreceklerdir. Ve inancımız odurki, işçiler ve emek
çiler er veya geç j/arınm aydınlık Türkiye’sini kuracaklardır.
Sayın Başbakan,
Gün sizin için de karar verme günüdür.

Saygılarımla
Aykut GÖKER
TÎJTE’
J Genel Başkanı
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