Mc’ye Karşı Harekete Geçilmelidir

Basın açıklaması, 13 Ocak 1976.
Cana kıyım, asgari ölçüde bir demokrasiden söz edilebilecek bir ülkede aklın alabileceği tüm ölçüleri aşmıştır. Türkiye’nin, özel “ölüm mangaları” adı altında gizli polis
teşkilatı kurulup bu ayın ilk haftasında on iki cinayetin işlendiği faşist Brezilya’dan
bir farkı kalmamıştır. Demirel sanki hükümet başkanı değilmiş de olayların dışında sıradan bir vatandaşmış gibi “teessüf” demeçleri vermeye devam ederek birbiri
ardına gelen can kayıplarıyla adeta alay etmektedir. Meclis içi ve dışı muhalefet hükümet ve resmi makamlar üzerinde baskılarını güçlü bir biçimde hissettirmeli, bu
cinayetleri durdurma yollarını bulmalıdırlar.
1. Meclis hükümet üzerine denetimini koymalı, Meclis içtüzüğünün bütün
imkânlarını kullanarak hükümeti sıkıştırmalı, can güvenliğini mutlaka sağlatmalıdır.
2. Hükümeti düşürmek için gerekenler yapılmalıdır.
3. MHP’nin Genel Başkanı Türkeş’in cinayet şebekeleriyle ilişkileri konusunda
savcılar tahkikat açmalıdır.
4. Ülkü Ocakları hakkında tahkikat açılmalı, örgüt lokalleri ciddi şekilde aranmalıdır.
5. Saldırı ve cinayet olaylarının ardında daha başka hangi güçlerin bulunduğunu adli merciler araştırmalı, açığa çıkarmalıdır.
6. Üniversite ve yüksek okullarda Ülkü Ocaklıların ve/veya komandoların şebeke kontrolü, imtihanlara, fakülte ve okullara sokmama, yurtlarda barındırmama gibi eylemlerine kesinlikle son verilmelidir. Bütün bu kanunsuz
eylemler üniversite yönetimlerinin bilgisi içinde ve güvenlik kuvvetlerinin
gözü önünde hiç bir müdahaleye uğramadan sürdürülmektedir.
7. İşyerlerine işçi adı altında komando sokulması, işyerlerinde bir terör havası
estirilmesi, işçilere ve sendikal toplantı ve örgütlere saldırılar son bulmalıdır.
Sendikalar işçi üyelerine ve yerel örgütlerine sahip çıkarak olayları sonuna
kadar israrla ve güçlü biçimde takip etmeli, etkinliklerini duyurmalıdırlar.
8. Tüm ilerici, demokratik örgüt ve kuruluşlar ve basın elbirliğiyle saldırılara
ve cinayetlere karşı çıkmalıdırlar ve bu karşı çıkış kampanyasını zayıflatmadan sürdürmelidirler. Her fırsatta katillerin, canilerin aranıp adalete teslim
edilmesi konusunda şimdiye kadar ne yapıldığı sorulmalı; resmi makamlar
sıkıştırılmalı, görevleri kendilerine hatırlatılmalıdır.
Durum, ah vah etme safhasını çoktan aşmıştır. Kanunsuzluğu kendisine kanun
edinmiş, saldırıyı, adam döğme ve öldürmeyi olağan yönetim usulü haline getirmiş
MC hükümetine karşı kamuoyu uyarılmalı, harekete geçirilmelidir.
Yürüyüş, Sayı 41, 20 Ocak 1976
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