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Faşist Yöntemlere Hukuki Kılıf

Basın açıklaması, 6 Aralık 1970.

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun verdiği demeç ve İstanbul’da polis şefleriyle 
yapılan gizli toplantılara ilişkin haberler, bu Sayın Bakanın ve mensubu bulunduğu 
AP iktidarının ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kanlı olaylardan, geçirilen tec-
rübelerden hiç ders almadıklarını -almaları da beklenemezdi zaten- göstermektedir. 
Hâlâ daha baskı ve şiddet kanunlarıyla, polis tedbirleriyle toplum yapısının doğur-
duğu sorunları çözebileceklerini, toplumsal gelişmeleri önleyebileceklerini sanıyor-
lar. Kanlı olayların sorumlusu iktidarın kendisidir; toplumun tarihsel gelişmesine 
ters düşen politikasıdır; “tedbir” adına yaptığı basiretsiz, insafsız uygulamalardır. 
Yönetimi aldığından beri Anayasayı ihlâl edegelmiş bir iktidarın İçişleri Bakanının 
Anayasayı, demokratik özgürlükleri ağza almaya bile hakkı yoktur; samimiyetsiz-
lik ve iğretilikle dökülüyor bu sözler onların dilinden. Sosyalist Türkiye’ye gelin-
ce, Haldun Menteşeoğlu, mensubu olduğu hükümet ve parti ve egemen sınıfların 
irili-ufaklı diğer partileri isteseler de, istemeseler de mutlaka ergeç gerçekleşecektir. 
Çünkü Türkiye’nin toplumsal gelişmesi bu doğrultudadır ve Sosyalizm tarihsel bir 
zorunluluktur.

“Aşırı sağ ile aşırı sol aynı paraleldedir” sözlerinin ifade ettiği cehalete ise kızmak 
bile elden gelmez, ancak gülünür. Menteşeoğlu’nun “aşırı sağ” dediği ve sözde karşı 
çıktığı nesnenin, iktidarın koruyucu koltuğu altında gelişip palazlandığını artık bil-
meyen kalmamıştır. Ve “aşırı sağ” bugünkü bozuk ve esasen sağcı düzeni muhafaza 
etmek görevini görmektedir, Menteşeoğlu’nun iddia ettiği gibi “yıkmak” değil. Hi-
maye ve destek görmesi de bundandır.

İşçi sendikaları, öğrenci dernekleri, işçi ve öğrenci hareketleri hakkında geniş 
bir rapor hazırlanmışmış! Bu rapor T.B.M.M.’nin gündemindeki baskı ve şiddet 
kanunlarının görüşülmesinde “dayanak olup, ışık tutacakmış! Taktik apaçık orta-
dadır: Çoktandır uygulanmasına geçilmiş ve kanlı, hunhar meyvelerini vermiş olan 
faşist yöntemlere hukuki kılıflar hazırlanmaktadır. Bu raporun da Menteşeoğlu’nun 
selefi Sükan’ın hazırladığı o gülünç “zehir hafiye” raporlarından farkı olmadığı gö-
rülecektir ve bu da o raporlar gibi tarihin süprüntü sepetinde yerini alacaktır.

Türkiye hızlı bir değişme ve gelişme içindedir. Hiçbir faşizan veya açıkça faşist 
yönetim, üzerine bir üniforma giydirilmek istensin veya istenmesin, bu gelişmeyi 
durduramayacaktır.
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