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Ua * lkemizde sürekli bir özgür
lük düzeninin kurulup İş
lemesinden hoşlanmayan, 

böyle bir düzeni kendi ard- 
niyetlerlne ve çıkarlarına Aykı
rı bulan çeşitli örgütler vardır. 
Bunlar açık yüzle ortaya çık
mazlar. Gizildirler. Kimi zaman 
İktidardan yana, kimi zaman 
iktidara karşı eyleme girişirler. 
Çok kez de yasal güçlerin göl
gesine sığınarak ortalığı karış
tırmak, ülkeyi anarşi batağına, 
arkasından da dikta rejiminin 
dikenli kucağına sürüklemeyi 
amaç edinirler. Normal demok
ratik koşullar altında amaçla
rım gerçekleştiremeyeceklerini 
bildiklerinden ortak hedefleri 
ilkin ülke havasım bulandır
mak, hukuk devletini yıkmaktır. 
Aralarında hesaplaşmaya ancak 
bundan sonra sıra gelebileceği
ni düşünürler.

TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜ- 
TED tarafından cumartesi günü 
Ankara’da düzenlenen «Ekono
mik ve Demakratlk Haklar» mi
tingi işte bu gizil örgütlerin 
İşe kanşmasiyle baltalanmış, 
bir ölçüde de başarılı olmuştur. 
Bir ölçüde diyoruz, çünkü An
kara Valisi "nin aldığı süresiz 
kapatma kararının hukuksal da
yanaktan yoksun bulunduğu 
kanısmdayn.

Sayın Vall’nin hırçın sesini 
radyodan dinledik. Her flç der
neğin miting sırasında amaçla
rından saptığım, illegal (yasa 
dışı; bir görünüme büründüğü
nü, bu yüzden kapatıldıkla; nı 
söyledi.

Adı geçen dernekler toplam 
yüzblnleroe üyeyi kapsayan, 
yıllardan beri binblr güçlüğe gö
ğüs gererek hak ve haysiyetleri
ni kprumaya çalışan yasal (le
gal) kuruluşlardır. Bu kuruluş
lar şimdiye dek çok saldırıya 
uğramışlar, ama kendileri hiç 
bir zaman saldırgan olmamış
lardır. Son mitingde patlak ve
ren olaylar da bütün görgü ta
nıklarının belirttiği gibi kala
balığa arkadan katılan yasa dı
şı gizil örgütler tarafından bi
lerek, İsteyerek çıkarılmıştır.

Ankara’nın hırçın Valisi buy
ruğundaki kolluk güçleri ile 
duruma el koymak, mitingi ama
cından saptırmak İsteyen kendi 
deyimi ile illegal gruplara en
gel olmak, kışkırtıcıları ya la- 
tıp adalete teslim etmek görevi 
ile karşı karşıya bulunuyordu. 
Bu görevini ne denil yerine ge
tirdi bilmiyoruz. Şurası açıktır 
ki, yasa dışı bir azınlığın neden 
olduğu bir saldırıyı bahane ede
rek yasalarımızın koruyucu ka
natları altında çalışan legal ör
gütleri süresiz kapatmaya git
mesi son derece yanlış bir dav
ranış olmuştur. Sayın Vali bi
lerek ya da bilmeyerek İllegal 
güçlerin amacına yardım eder 
bir durama düşmüştür.

Seçimlere yaklaşıldığı bir sı
rada böylesl davranışların re
jimi ne büyük tehlikelerle kar- 
şılaştırabileceğini görmemelin 
edemeyiz. Yarın siyasal partiler 
de ülkeyi karış karış tarayarak 
toplantılar, mitingler düzenleye
ceklerdir. En başta Anamuhale- 
fet Partisinin toplantıları büyük 
önem taşıyacaktır. Yarın CHP’ 
nln Tandoğan Meydanında bir 
büyük miting düzenlediğini dü
şününüz. Geçmişte örneği görül
düğü gibi gizil örgütlerin, kış
kırtıcı kişilerin olay çıkarması, 
ileri geri sloganlarla tabancalar 
patlaması halinde Sayın Vali ne 
yapacaktır? Amacından saptığı 
gerekçesiyle CHP’yi de kapat
maya cesaret edebilecek midir?

Demokrasi ve özgürlük düş
manlarının oyununa gelmemek 
zorundayız. Parti ayrımı gözet
meksizin her birimize düşen 
ulusal görevimizdir bu!.
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