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BASKI YASALARINA HAYIR !
Ülkemizde hayat pahalılığı alabildiğine artmakta, ücret artışları fiyatların kat kat gerisinde
kalmakta, işçi ve emekçi kitleler açlığa, yoksulluğa, işsizliğe mahkum edilmektedir.
Maaşlarımız, yan ödeme, mesai ve diğer ödemelerimiz fiilen dondurulmakta; artık gün bile
geciktirilmeden verilmesi gereken Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkımız tanınmamaktadır.
M EYA K adlı soygun KIT çalışanlarını da kapsayacak biçimde genişletilerek yasallaştırılmak isten
mektedir. İşbirlikçi tekelci burjuvazi ekonomik ve politik bunalımının faturasını tüm emekçilere
ödetmek, soygun ve sömürüsünü alabildiğine sürdürmek istemektedir.
İşsizlik, pahalılık ve yoksulluk içindeki halkımızın acısı bu kadarla da kalmıyor. Ölüm acısı
hepsini bastırıyor. Faşist çeteler hergün üç - beş yurtseveri öldürüyor, kitle katliamları düzenliyor
lar.
Öte yandan muhalefetteyken emekçilere "refah getirmekten", "hakça bir düzen kurmaktan",
"demokratik hak ve özgürlükleri sınırsız vermekten" söz eden bu günkü iktidar emperyalist tekelle
rin dayatmalarına boyun eğiyor. İktidar halka refah yerine yoksulluk, bir avuç tekelciye, vurgun
cuya ise yeni kâr kapıları açıyor.
Ancak emekçiler işsizliğe, pahalılığa, yoksulluğa kapitalist sistemin yol açtığını günden güne
daha iyi kavrıyorlar. Sömürüye, soyguna karşı örgütleniyorlar. Derneklerinde, sendikalarında safla
rını daha da sıklaştırıyorlar. Faşist teröre karşı demokratik güçbirliğini geliştiriyorlar. Faşizme ge
çit vermemek için yığınsal çıkışlar örgütlüyorlar.
Emekçi sınıfların bu örgütlenişinden ürken uluslararası sermaye ve onların iç uzantıları kârla
rına daha fazla kâr katmak, demokrasi güçlerini sindirmek, askeri politik ve ekonomik çıkarlarını
korumak için faşist odaklar eliyle terörü yoğunlaştırıyor. Uluslararası sermaye ve işbirlikçilerinin
talebi olarak demokratik hareketi ve demokratik örgütleri tamamen ortadan kaldırmak için baskı
yasaları çıkarılmaya çalışılıyor. Muhalefette iken demokratik hak ve özgürlükleri genişleteceğini
vaad eden bu günkü iktidar bu konuda da uluslararası sermayenin kucağına düşüyor. Ülkemizde gi
derek artan faşist terörün kaynağını yanlış değerlendiriyor. "Sağ - sol çatışması" olarak görüyor,
göstermek istiyor. Buradan kalkarak demokratik hakları kısıtlayan önlemlere yöneliyor. Baskı yasa
tasarıları hazırlıyor. Başbakan kendi partisinin programına dahi ters düşen ve savunmakta güçlük
çektiği bu yasa tasarılarına karşı çıkan sendika ve demokratik örgütleri "sağ ya da sol terörün des
tekçisi olmakla" suçluyor. Demokratik örgütlerin bireysel terörün her türlüsüne karşı olduğunu
unutuyor.

BASKI YASALARI NELER GETİRİYOR ?
Şimdiye değin mahkeme kararı gereken aramalarla ilgili yeni öneride: "Mülkiye amirinin em
riyle... polis ... kişilerin üstlerini, araçlarını, eşyalarını, özel kâğıtlarını arar, suç unsuru gördükle
rine el koyar." denilerek, keyfi uygulamaların kapısı açılmaktadır.
Polis "kimliğini saptayıcı belge gösteremeyenler veya gösterdiği belgenin doğruluğu konu
sunda ciddi kuşku duyulan kişiler..."i gözaltına alma yetkisine kavuşmaktadır.
Yine tasarılarda dernekler "hiç bir biçim ve yönde siyasi tutum ve davranışta bulunamazlar."
hükmü getirilerek sendikal haklardaıf, katsayıya, görüş belirtme hakkımızı kısıtlama yoluna gidil
mektedir.
Dernek tüzüklerini komik hale getiren, bu yolla örgütleri işlemez kılan maddeler de tasarılar
da önemli yer tutmaktadır. Örneğin "İçişleri Bakanlığı ve valilikler,...... dernek tüzüklerini yeni
den inceleyebilir" hükmü ile onaylanmış bir tüzük yüzünden derneklerin mahkum edilebilmesini ge
tirirken, onaylanmak üzere hazırlanmış bir dernek tüzüğü yüzünden keyfi bir şekilde derneğin ka
patılması ve yöneticilerinin mahkum edilebilmesinin yolu şu maddeyle açılmaktadır: "Amacı tek
ve belirli olmayan veya tüzüğünde saptanan çalışma konuları ve eylem biçimleri amaca uygun bu
lunmayan dernekleri kuranlar veya bu yolda yönetenler hakkında...... 6 aydan 2 yıla kadar hapis
ve 1.000 liradan 3.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur ve her durumda derneğin kapatıl
masına..."
Dernekler Yasası'nda düşünülen en önemli değişikliklerden ikisi de şunlardır : "Suç sayılan
eylemlerin dernek yöneticileri ve üyeleri tarafından ülkenin başka başka yerlerinde olsa bile birden
fazla işlenmiş olduğunun,.... belirlenmesi durumunda o dernek kapatılır." Bu maddeyi uygulaya
rak bir üyesi trafik suçu işleyen, diğer bir üyesi ise kız kaçıran dernekleri bile kapatmak olanaklı
olmaktadır. Diğer maddede ise "dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye
Bakanlığı'nca bastırılır. Bu alındı belgelerinin.... denetlenmesi ve alınacak ücret İçişleri ve Maliye
Bakanlıklarınca..... saptanır." hükmüyle derneklerin para toplaması bakınlıkların insafına terkedilmektedir.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'ndaki değişikliklerle bu hak fiilen gaspedilmektedir.
72 Saat önceden bildirimin yanısıra, mülkiye amirine süre sınırlaması olmaksızın yer ve güzergahı
değiştirme yetkisi şöyle verilmektedir: "Mülkiye amiri..... gösteri yürüyüşünü 10 günü aşmamak
üzere erteleyebileceği gibi... toplantı yeri ile gösteri yürüyüşü yolunu........süre sınırlaması ile bağlı
olmaksızın değiştirebilir."
Bunlar yalnızca birkaç örnek. Belki de en önemlisi bu tasarılarda yer alan önerilerin bir ço
ğunun, bugün tasarıları getirenlerin başvurusu üzerine, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilmiş olması.

F A Ş İZ M E G EÇ İT Y O K !
Tehlikeli boyutlara ulaşan faşist terörü önlemenin yolu, demokratik hak ve özgürlükleri daha
da kısıtlayıcı bir dizi polisiye önlem getirmeye çalışmaktan değil, terörün kaynağına inmek, onu
kaynağında yoketmekten geçer. Bu ise faşizme ve faşist güçlere karşı örgütlü kitlesel mücadele ile
mümkündür. Bu nedenle iktidar tüm güçleri ile faşist terör odaklarının üzerine yürümelidir. Açık,
gizli, resmi, sivil tüm faşist yuvalar dağıtılmalıdır. Cinayet şebekeleri yargı organları önüne derhal
çıkarılmalı, faşist katillerden hesap sorulmalıdır. Devlet kurumlan faşistlerden arındırılmalı ve demokratikleştirilmelidir.
Faşist terörü önlemenin yolu hayatın her alanında örgütlenmekten geçer. Bu yüzden de ör
gütlenme özgürlüğünün kısılması faşist hareketin ulaşmak istediği amaçlardan birisidir. Örgütlenme
özgürlüğünü engelleyici değil, genişletici yasalar çıkarılmalıdır. Örgütlü gücün yenilmeyeceği unu
tulmamalıdır.
Faşist terörü önlemenin yolu, mahallelerde, işyerlerinde, alanlarda demokrasi güçlerinin bir
liğini yükseltmekten, yığın eylemlerinin örgütlenmesinden geçer. İktidar faşist terörün tezgahlayıcıları olan emperyalizme, uluslararası para kuruluşlarına, işbirlikçi büyük burjuvaziye boyun eğme
politikasından vazgeçmeli, demokrasi güçlerinin yanında yer almalıdır.
Ö R G Ü T L Ü G Ü C Ü M Ü Z Ü Y Ü K S E L T E L İ M ...
T Ü M D E M O K R A S İ G Ü Ç L E R İ F A Ş İ S T T E R Ö R E K A R Ş I E Y L E M B İ R L İ Ğ İ N E . ..
B A S K I Y A S A L A R IN A H A Y IR !
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