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TÜTED Genel Başkanı Aykut GÖKER, CHP Milletvekillerine gönder

diği bir açık mektupta 2 aylık sıkıyönetim uygulamasının mu

hasebesini yaptı ve sıkıyönetimin uzatılmasına ilişkin Mec

lis görüşmelerinde Milletvekillerinin oylarını hangi yönde 

kullanacaklarının dikkatle izleneceğini belirtti.

Aykut GOKER'in gönderdiği mektup ekte sunulmaktadır.
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TÜTED

(TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ)

GENEL MERKEZİ

Mithatpaşa Cad. 28/24 Ankara 22,21979

Sayın

Milletvekili

2 aylık sıkıyönetim uygulamasının sonuna ¿elindi. 2 aylık sıkıyöne

tim uygulamasının muhasebesini yapmak her ilericinin, demokratın, 

yurtseverin görevi, onların örgütlerinin görevi.

İlerici, demokrat, yurtsever teknik elemanların kitle örgütü TÜTED 

î” görevi, kendi payına düştüğü oranda, yapıyor, yapacak.

Sıkıyönetimin ilanında gerekçe olarak ilr,r'i sürülen somut olay fa

şist güçlerce düzenlenen ve uygulanan Kahramanmaraş katliamıydı. 

Gerçektende sıkıyönetimin gerekçesi ancak ve ancak; Kahramanmaraş 

katliamıyla noktalanan, tüm halk kitlelerini tehdit eder hale ge

len faşist terörü geriletmek, kaynağını kurutmak olabilirdi. Çün

kü emekçi halkın yaşadığı somut gerçek, karşılaştığı yaşamsal so

run "faşist tırmanış" olayıydı.

Nevar ki; geçen iki ay içinde gözlenen somut olaylar ve uygulama

lar, Hükümetin kendi rasyoneli çerçevesinde ileri sürebileceği 

sıkıyönetim gerekçesinin tam tersi doğrultuda bir yönlenmeyi vur

gulamaktadır.

Faşist terörün geriletilmesi bir yana, tırmanması sürmektedir. 

Doğrudan halk kitlelerini hedef alan saldırılar bir yana artık 

Abdi İpekçi gibi liberal kişiler de saldırı hedefleri arasına a- 

lmmiştır. Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Merkezi bombalanmaktadır. 

Bütün bu olayların düzenleyicileri, siyasi; plandaki teşvikçileri 

-destekleyicileri, uygulayıcıları durvmundaki gizli-açık faşist 

üslenmel©r, odaklar, örgütler belli iken bunların üzerine giden 

yoktur. Ama öte yanda, ilerici yayın organlarının basım ve dağı

tımı yasaklanmakta, demokratik kitle ve meslek örgütleri gerekçe 

gösterilmeksizin aranmakta, kapatılmakta, yöneticileri gözaltına 

alınmakta, öğretim üyeleri bilimsel araştırmaları için kütüpha

nelerinde bulundurdukları kitaplardan dolayı sorguya çekilmekte,



zaten sınırlı olan demokratik hakların kullanılması fiilen ortadan 

kaldırılmaktadır. Hem sıkıyönetim bölgelerinde hem de u bölgelerin 

dışında gözlenen gelişmeler arasında tam bir paralellik sürüp git

mektedir .

Bu olumsuz gelişmeler TÜTED açısından da, yaşanan olaylar haline 

gelmiştir. Mücadelesini demokratik bir plâtform üzerinde yükselten 

TÜT'ED'in bir kısım .şubeleri gerekçe gösterilmeksizin aranmış, ka

patılmış, üyeleri gözaltına alınmıştır. Bir şubesinden merkez ya

yın organı toplanıp götürülmüştür. Bizler 2 aylık sıkıyönetim uy

gulamasının muhasebesini, sıkıyönetim uygulamalarını yaşayarak 

yapıyoruz.

tîmidederim ki, siz de Sayın Milletvekili, sıkıyönetim ilanında söz 

ve karar sahibi olmanın toplumsal sorumluluğu içinde iki ayın mu

hasebesini yapmışsınızdır. Faşizme karşı yükselen demokratik top

lumsal muhalefetin yapı taşları olan örgütlerimiz, sıkıyönetim sü

resinin uzatılmasına ilişkin Meclis görüşmelerinde oyunuzu hangi 

yönde kullanacağınızı dikkatle izleyecekledir.

Faşist terör faşizmin sınıfsal kaynağı kurutulmadıkça yokedile- 

meyecektir. Faşizmin geriletilmesi, giderek sınıfsal kaynağının 

kurutulması yönetimsel bir biçim tercihini değil; hedefi belir

lenmiş, somut, kararlı ve tüm emekçi kitleleri, demokrasiden yana 

olan tüm güçleri saflarına alan örgütlü bir mücadeleyi gerekti

rir. Her şeyden önce emekçi kitlelerin gücüne inanmayı gerekti

rir. Kullanacağınız oyun yönü bu gerçeğin kavranıp davranmadığının 

bir ölçütü olacaktır ve mensup olduğunuz siyasi örgütün demokra

si mücadelesi içindeki yerini belirleyecektir.

Saygılarımla

Aykut GÖKER 

TÜTED Genel öaşkanı


