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Başbakan Erim’e Muhtıra

23 Nisan 1971

Sayın Nihat Erim, Başbakan
Türkiye’nin emekçi halk kitlelerine ve tarihsel gelişmesine karşı sorumluluğu-

nun bilincine varmış sosyalist bir parti olarak, bugünkü durum hakkındaki görüşle-
rimizi, ülkenin geleceği hususundaki endişelerimizi ve istemlerimizi yüksek dikka-
tinize arz etmekte yarar ve lüzum gördüğümüzden bu muhtırayı sunuyoruz.

12 Mart muhtırasıyla “Anayasanın öngördüğü reformları yapmak” ve “Atatürk 
devrimlerini korumak” görevini yerine getirmek üzere teşkil olunmuş ve işbaşına 
gelmiş bir hükümetin başkanısınız. 1961 Anayasası, eski hükümetin istifasını sağla-
mak ve yeni hükümeti teşkil etmek yöntemi açısından ve bu ölçüde, askıya alınmış 
bir duruma getirilmişse de, halen Anayasanın diğer bütün hükümleri yürürlüktedir. 
Halen yürürlükte olan bu Anayasa, koyduğu sosyal devlet ilkesi, yurttaşlara tanıdığı 
siyasal, sosyal ve ekonomik haklar ve yurttaşlar yararına devlete yüklediği görev ve 
ödevlerle halktan yana, halka dönük bir Anayasadır. Ayrıca, Başbakanlık görevini 
aldığınız zaman kamuoyunun desteğini kazanmak istediğinizi beyan ettiniz. Bütün 
bu veriler ışığında, hükümetiniz işbaşına gelince, eski iktidarın Anayasal demokra-
tik hak ve özgürlükler üzerinde oluşturduğu ağır boğucu havanın ve baskı uygula-
malarının kalkacağı, bir ferahlığa kavuşulacağı beklenirdi. Bu olmamıştır. Aksine, 
önemli ve anlamlı bir takım olaylar yeni olumsuz gelişmelerin uç verdiği kanısını 
uyandırmaktadır. Şöyle ki:

- Üniversite öğrencileri arasında silâhlı çatışmaların yaratıcısı olarak kamuo-
yuna gösterilengelen Dev-Genç hemen hemen ortadan çekilmiş göründüğü halde, 
Ülkü Ocaklarına bağlı kişilerin, sağcı komandoların silâhlı baskın ve saldırı hareket-
leri artarak ve pervasızca devam etmektedir. Bunların örgütlendiği ve kümelendiği 
merkezler, yurtlar bilindiği halde bu saldırı ve tedhiş yuvalarını dağıtmak, sorum-
luları yakalamak konusunda etkin tedbirler alınmamaktadır. Bunun yerine fakülte 
ve üniversiteler bir bir ve çoğu kere süresiz kapanmaktadır. Hükümetin üniversite 
özerkliği konusunda tasarılarının ne olduğu ise henüz somutlaşmış değildir.

- Partimiz örgütüne yönelik kanunsuz hareketler de devam etmektedir. Yeni 
hükümetin kuruluşunu izleyen son birkaç hafta zarfında Başkent Ankara’da Par-
timize ve Partili üyelerimize sağcı komandolar ve/veya Ülkü Ocakları mensupları 
tarafından -sonuncusu İl Merkezimize silâhlı bir tecavüz olmak üzere- üç saldırı 
yapılmıştır. Başkentte ilk defa karşılaştığımız bu durumun bu yeni döneme rastla-
ması düşündürücüdür. Eskişehir’deki olayı ise, oranın İl Örgütü Başkanımız telg-
rafla Yüksek Katınıza duyurmuştur. Geçen hafta da Yalova İlçe Başkanımıza bir 
ölümle tehdit yazısı gönderilmiştir. İlçe Başkanımız durumu kaymakama bildirdi-
ğinde “Senin peşine adam koyup güvenliğini nasıl koruyalım? Sen de bu gibi işlerle 
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uğraşma” mealinde bir cevap almıştır. Oysa İlçe Başkanımız kanuni bir partinin 
ilçe başkanlığını yapmaktadır. Kaymakam, “Sen de bu gibi işlerle uğraşma” nasıl 
diyebilir? Bu ilçe başkanımız kısa süre önce sokakta saldırıya uğramış ve tartaklan-
mıştır. Yalova gibi küçük bir ilçede saldırganları yakalamak, tehdit yazısının hangi 
daktiloda yazılmış olduğunu tespit etmek zor bir iş değildir.

Maraş ilimizden aldığımız son raporda 8 Nisan tarihine kadar bir aylık dönem-
de Maraş içinde Ülkü Ocaklarının ve komandoların küstah hareketleri, saldırıları 
sıralanmaktadır.

Bütün il ve ilçe örgütlerimiz sağcı çevre ve güçlerin baskısı altındadır ve idari 
makamlar AP iktidarında olduğu gibi, kayıtsız ve pasif tutumlarını sürdürmekte-
dirler. Amasya il Başkanımızın ve Sivas Yıldızeli İlçe Sekreterimizin katilleri henüz 
bulunmamıştır ve bulunması için yetkili makamların ciddi bir gayret sarf ettikleri 
de görülmemektedir. Amasya İl Başkanımız ölümünden önce kendisine, Partimize 
ve Amasya’daki ilericilere bir saldırı olacağını anlamış ve bunu yapabilecek şahıs-
ların bir listesini hazırlamıştır. Bu liste halen Savcılığın dosyasındadır. Amasya gibi 
hemen herkesin birbirini tanıdığı küçük bir çevrede katilin ve olayın diğer sorum-
lularının bulunamaması düşünülemez. Israrlı ve sıkı bir kovuşturma ile mutlaka bir 
sonuç alınır. Bu konuda Merkez Yürütme Kurulu Üyemiz Avukat Turgut Kazan’ın 
Amasya Valiliğine sunduğu dilekçeye Valinin verdiği yazılı cevap bir ibret belgesi-
dir. Gerek Amasya’da gerek Yıldızeli’nde yetkililer, şüphelendiğiniz kişileri delille-
rinizle birlikte bize bildirin, biz de gerekeni yapalım tutumu içindedirler.

- Bu son günlerde basın savcılığının parti[mizin] sorumlularına karşı faaliye-
te geçtiği de gözden kaçmamaktadır. Son hafta zarfında Ankara Basın Savcılığınca 
Partimiz sorumluları hakkında iki siyasi hakaret davası açılmıştır. 10 yıllık siyasi 
faaliyeti zarfında Partimiz örgütleri sayısız bildiri, demeç yayınlamıştır, ama bu se-
beple hakaret davaları açılması yönüne gidilmesi ilk defa şimdi vuku bulmaktadır.

- Geçmiş dönemde öldürülen gençler, Partimiz yöneticileri, Partimize ve üye-
lerimize, öğretmenlere ve diğer ilericilere yapılan kaba kuvvet saldırıları adi zabıta 
vakaları değildir. Bunlar siyasi suçlardır. Bu olayların dosyaları üzerinde ciddiyetle 
durulacağı, faillerinin, kışkırtıcılarının bulunacağı, sağcı saldırgan örgütlerin faa-
liyetlerinin ve ilişkilerinin araştırılacağı konusunda hükümetinizin açık ve kesin 
bir beyanı ve tutumu olmamıştır. Türkiye’de demokratik hak ve özgürlüklerin fiilî 
teminatı, demokratik ortamın muhafazası ve geliştirilmesi açısından bu konu, en 
azından vergi kaçakçılığı, zamlar, geçmiş hükümetin almış olup da gizli tuttuğu ka-
rarnameler konuları kadar önemlidir. Bizim kanımızca daha da önemlidir; çünkü 
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarına toplumu ilerletici ve geliştirici yön-
de çözümler bulunabilmesi, son tahlilde, işçi ve emekçi halk kitlelerinin ülkenin 
siyasetinde seslerini duyurabilmelerine, ağırlıklarını hissettirebilmelerine bağlıdır. 
Emekçi halk kitlelerinin katkısı olmadan halk yararına işler yapılamaz. Bunun için, 
Anayasal demokratik hak ve özgürlükleri, söz, fikir, eleştiri, örgütlenme, toplantı 
vb. özgürlükleri kısıtlayıcı tedbirler veya bunların fiilen kısıtlanmasına yol açan sağ-
cı ve gerici bir baskı ve tedhiş havasının ülke üzerine çökmesine müsaade eden bir 
tutum, Türkiye’yi daha büyük bir bunalımın içine sürüklemekten başka bir sonuç 
vermeyecektir.
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- Hükümetinizden demokratik ortamı ferahlatıcı bir politika ve tutum bekler-
ken, Meclis’e getirilen ilk kanunun, AP iktidarının hazırlamış bulunduğu toplum 
polisinin yetkilerinin arttırılmasını ve silahlandırılmasını öngören kanun olması da 
dikkat çekicidir. Toplum polisi geçmişte çok kötü bir imtihan vermiştir. Şimdi yet-
kileri arttırılacak ve eline ateşli silâh da verilecek bu gücün toplum olaylarına müda-
halesinin doğuracağı sonuçları endişeyle karşılamamak mümkün değildir.

- Halen İş Kanunu yürürlükten kaldırılmış durumdadır. İşveren-işçi ilişkileri 
gibi toplum hayatının en önemli bir kesimi kanuni düzenlemeden yoksun bulun-
maktadır. Mahkemeler iş ihtilâfları konusunda karar verememekte, davaları müra-
caata bırakmaktadırlar. Umut ederdik ki, hükümet, toplum polisinin yetkilerinin 
arttırılması ve silahlandırılması kanunundan önce İş Kanununu ivedilikle Meclise 
sevk etsin.

Türkiye, kapitalist gelişme ve sanayileşme sürecinde yeni bir aşamanın eşiğine 
gelmiş bulunduğundan, tarımda feodal kalıntıları tasfiye edip kapitalist işletmeciliği 
ve üretimi geliştirecek bir toprak ve tarım “reformu”, yüksek tarım gelirlerinin ver-
gilendirilmesi, vergi kaçakçılığının önlenmesi, dış ticaretin daha bir disiplin altına 
alınması vb. tedbirler, esasen toplumumuzun objektif tarihsel gelişmesinin günde-
mindedir. Önemli olan, bu işlerin hangi siyasi ortamda yapılacağıdır. Hükümetini-
zin yapabileceği tercih bu noktadadır. Anayasal demokratik hak ve özgürlüklerin 
serbestçe kullanılabildiği bir ortamda mı, yoksa “asayiş ve nizam” parolası altında 
bunların kısıtlandığı, hatta yok edildiği, burjuvazinin ekonomik ve siyasal egemen-
liğinin daha açıkça diktacı bir biçime büründüğü bir siyasal rejimde mi söz konusu 
işlerin yapılması öngörülmektedir? Soru budur. Yukarıda özetlediğimiz olay, du-
rum ve gelişmeler bize ikinci yöne yönelindiği izlenimini vermektedir. Bunu ise 
Türkiye’nin geleceği bakımından son derece sakıncalı, hatta tehlikeli bulmaktayız.. 
Bugüne kadar Türkiye’de “aşırı sağa da, aşırı sola da karşıyız” denilerek hep sol 
kanat ve akımlar engellenmiş, baskı altına alınmak istenmiştir. “Sağ” ile “sol” ise 
toplumların tarihsel gelişmesinde terazinin aynı kefesine konulup, aynı biçimde 
mütalâa edilecek iki taraf değildir. Sağ, geriye ve geçmişe, sol ise ileriye ve geleceğe 
yöneliktir. Dünyada bütün toplumların gelişmesi sol doğrultudadır; Anayasamız da 
halktan yana ve halka dönük niteliği ile sol bir Anayasadır.

Bütün bu nedenlerle,
-  Yukarıda açıkladığımız konularda ve genellikle demokratik hak ve özgürlük-

ler konusunda hükümetinizin tutum ve politikasını tereddütlere ve değişik 
yorumlara mahal vermeyecek açık-seçik ve somut bir şekilde bir an önce 
açıklamasını,

-  Bütün adli ve idari makamlara can ve konut güvenliğine karşı işlenmiş ve 
işlenecek suçlarda failleri ve sorumluları bulmak üzere titizlikle ve ciddiyetle 
kovuşturma yapılması ve mutlaka sonuç alınması, umursamaz ve partizan tu-
tumlardan kesinlikle vazgeçilmesi konusunda emir verilmesini ve bu emrin 
yerine getirilip getirilmediğinin üst kademe yetkililerince takip edilmesini,

-  Sağcı saldırgan örgütlerin kanun gereğince dağıtılmasını ve bu örgütlerin 
ülke çapında ilericiler üzerinde sürdüre geldiği baskının kaldırılmasını,

- Geçmiş iktidarın üniversite, TRT, toplantı ve yürüyüş kanunu, ceza ve askerlik 
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kanunları konusunda hazırlamış bulunduğu anti-demokratik, Anayasaya ay-
kırı tadil tasarılarının reddedildiğinin açıklanmasını,

-  Demokrasilerde “fikir suçu” diye bir suç kategorisi olmadığı, olamayacağı 
için kanunlarımızdan bu çeşit suçlarla ilgili hükümlerin kaldırılmasını ve bu 
suçlar için bir af kanunu çıkarılmasını,

-  Anayasa teminatı altındaki serbestçe sendika kurma, sendikaya girme, sen-
dikadan ayrılma özgürlüklerini kısıtlayan kanunun yürürlükten kaldırılıp bu 
özgürlükleri sağlayan yeni bir kanun tasarısının Meclislere sevkinin sağlan-
masını,

-  İşçi sınıfının Anayasa çerçevesi içinde ekonomik mücadelesini kısıtlamayan 
ve engellemeyen yeni bir iş kanununun bir an önce çıkartılarak çalışma haya-
tının aksamasının ve işçilerimizin haklarının kaybolmasının önlenmesini,

-  Toprak ve tarım reformu, vergi, kredi, dış ticaret düzenlemeleri gibi işlerin 
büyük emekçi, üretici kitleler yararına, sermaye temerküzü sonucu bu kit-
lelerin mülksüzleşmeyeceği ve yoksullaşmayacağı bir biçimde plânlanıp ka-
nunlaştırılmasını,

bugünkü siyasal, ekonomik ve sosyal bunalımın daha da derinleşmemesi için 
önemle arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,
Behice Boran
Genel Başkan 

Tarih Vakfı TİP Arşivi
 


