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Eşkıya Ortalıkta Kol Geziyor

Antalya İl Kongresi’nde Genel Sekreter olarak yaptığı konuşmadan, 10 Mayıs 1970.

Memlekette asayiş, can emniyeti diye bir şey kalmamıştır. Bir yandan eşkıya ortalık-
ta kol gezerken, öte yandan şehirlerde gençler güpegündüz, herkesin gözü önünde 
ardı ardına vurulmaktadır. Eşkıya ile başa çıkamayan, daha doğrusu çıkmak için 
ciddi tedbirler almayan hükümet, Doğu’da masum, yoksul halkın oturduğu köy ve 
kasabalara kaçak silâh ve kaçak suçlular aramak bahanesiyle baskınlar yaptırmak-
tadır. Şıhların, ağaların, yerli nüfuzların koruduğu eşkıya ve suçlular serbest dolaş-
makta; baskınların ızdırap ve çilesini ise yoksul halk çekmektedir. Doğu’da yer alan 
olaylar bir hukuk devleti, sosyal devlet anlayışıyla, Anayasanın bütün yurttaşların 
kanun önünde eşitliği hükmüyle, demokratik hak ve özgürlükle asla bağdaşmaz. 
Hükümetin, Güney-Doğu’da izlediği politika, devletin ve ülkenin bütünlüğünü ze-
deleyen, çok ters bir politikadır.

İdarenin bozukluğu, halka karşıt bir tutum içinde oluşu, devletin halk nezdinde 
itibarını ve otoritesini düşürmektedir. İktisadi zorluklar, geçim sıkıntısı, yoksulluk 
içinde bunalan halk, haksız, usulsüz, zorba hareketlerle de karşılaşınca, ister iste-
mez direnişe geçmektedir. Bütün olup bitenler karşısında ise aciz kalan hükümet, 
sorunlara köklü ve olumlu çözüm yolları aramak yerine baskı ve şiddet usullerini 
arttırmaya yönelmektedir.

Öğretmenler topluluğuna yapılanlar da utanç verici faşist baskılardır. Mahke-
melerin beraat ettirdiği boykota katılmış öğretmenlerimizi, disiplin kurulları ce-
zalandırmaktadır. Türkiye İlkokul Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı ile II. 
Başkanına ve 8 öğretmene meslekten ihraç cezası verilmiştir. Boykot demokratik 
bir haktır, suç olmadığı mahkeme kararlarıyla sabittir. Farzı muhal, bir an için suç 
olduğu kabul edilse dahi, meslekten ihraç gibi ağır bir ceza, suç olduğu iddia edilen 
hareketle -boykotla- asla orantılı değildir; haksız ve insafsız bir cezalandırmadır bu. 
1961 Anayasamız gibi bir Anayasanın var olduğu bir memlekette öğretmenlere bu 
çeşit cezalar verilmesine ve diğer haksız muameleler yapılmasına cevaz olamaz.

Üniversite şehirlerimizde gençlerimizin ardı ardına vurulmasından da aslında 
hükümet sorumludur. Hükümetin elinde bu cinayetlerin faillerini bulup çıkarmak, 
adalete teslim için yeterli kanuni mevzuat, emniyet ve adliye teşkilâtı vardır. Poli-
sin diğer vakalarda failleri bulup yakaladığı görülmektedir, ama vurulan gençlerin 
katilleri hep meçhul kalmaktadır. Adam kurşunlamayı âdet haline getirmiş sağcı 
örgüt ve gruplar serbestçe harekete devam etmektedir. Şimdi, sözde öğrenci şiddet 
hareketlerini önlemek üzere, üniversite muhtariyetine ve özgürlüklerine deli göm-
leği gibi giydirilmek istenen “tedbirler” tasarıları hazırlanmaktadır. Hükümet bunu 
başarırsa, ardından anayasal hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı baskı tedbirlerinin, ka-
nunlarının geleceğinde şüphe yoktur.
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Bu iç durum, başta Partimiz olmak üzere bütün ilerici, devrimci örgüt, çevre 
ve kişilere Anayasa hak ve hürriyetlerini azimle ve cesaretle savunma görevini her 
zamankinden fazla yüklemektedir.
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