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TÜTED adına saygılar sunarım.
DG-M'ler yasa tasarısında somutlanan faşist tırmanışın vurguladığı bir
eylül yaşadık. Ama buna karşılık yükselen işçi hareketinin vurguladığı
bir başka eylül yaşadık. Yarınlara aönük olanı, yarınlara kalacak olanı
işçi nareketinin vurguladığı eylül.
Demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinin önsaflarında işçi sınıfı yerini
acıyor. Türkiye işçi sınıfı bu.mücadelenin içinde tarihi görev ve sorum
luluğunun bilincine erme noktasına doğru da yürüyor, kaçınılmaz olaraic
yürüyecek, Müvactele uzun dönemli, yürüyüş uzun dönemli*
Demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinde öğretmenler, memurlar,teknik ele
manlar, kısacası tüm çalışanlar yerlerini alıyorlar, - ü u yer alış aaha bir
başlangıç.Ama bu yer alış, ıçinae, tüm çalışan kitleleri en yaygın ta
banıyla kapsama dinamiğini taşıyor. Hareketi tüm çalışan kitlelerde
yaygınlaştırma sorumluluğa var. Bu sorumluluk sürecek*
Demokrasi
bağımsızlık mücadelesinde başta öğrenciler olmak üzere diğer
tüm demokratik güçler yerlerini alıyorlar. Demokratik güçler toplumsal
işlevlerinin daha bir bilincine varma noktasına doğru yükseliyorlar,
yükselecekler.
Demokrasi ve bağımsızlıfa mücadelesine katilanlar; işçiler ve öğretmenler
ve memurlar ve teknik elemanlar ve öğrenciler bu gelişim içinde, başar
mak için hem kendi içlerinde hem de aralarında saflarını sıklaştırmak
zorundalar, başarmak için bütünleşmek zorundalar, başarmak için birleş
mek zorundalar. Bütünleşilecek nokta, birleşilecek nokta belli. Bunu
tarih söylüyor,Türkiye*nin somut koşullarının somut çözümlemesi kanıt
lıyor, Mücadele işçi sınıfının demokratik hareketinin mihveri etrafın
da ve işçi sınıfının biliminin doğrultusunda verilecektir. Bütünleşile
cek, birleşilecek nokta bu.
Bu noktaya varılmasının sağlanmasında,bütünleşmenin somutlanmasında bi
rincil sorumluluk işçi sınıfının. İşçi sınıfının sorumlu oluşu, diğer
çalışan kitlelerin, diğer demokratik güçlerin sorumsuz oldukları, sorum
lu tutulamayacakları anlamına gelmiyor.
Birincil sorumluluk işçi sınıfının. Bilimin tayin ettiği, tarihin doğ
ruladığı nihai hedefine yürürken orta sınıf, tabaka ve katmanlar ile
ittifak sorununu« çözmek onun sorumluluğunda çünkü*
Bizim kitlelerimizin politize olmuşluk düzeyi, işçi sınıfının bugünkü
kitlesel demokratik hareketini vurgulayan bilinç düzeyinin.gerisinde
ölabilir. Bu böyledir diye bütünleşme sorununun çözümü ertelenemez.
Yükselen faşizmin başlıca hedefi işçi s^n^fıdâr. % doğru. Ama aynı fa
şizm çalışan diğer kitlelerin de ileriye dönük hareketini ezmeye yö
neliktir, İlerici, yurtsever öğretmeni sürmektedir, öldürmektedir.
İlerici,yurtsever memurları, teknik elemanları sürmektedir. İlerici yurt
sever öğrencileri öldürmektedir. Binlerce işçiyi işlerinden çıkaranlar,
DİŞE yöneticilerini tutuklayanlar hemen bunun ertesinde bir TÛB-DER!i de
faaliyetten alokoymakta, demokrat, yurtsever bir belediye başkanını,
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Vedat Dalokay'ı görevinden almaktadırlar. Faşizm, cephesini açmıştır.
Bu cepheye karşı bütünleşmek ertelenemez. Türkiye somutunun getirip dayat
tığı notta budur.
DGM yasasının çıkarılmamış olması, TÖB-DER*in yeniden açılışı, Yedat
Dalokay'm görevine dönmesi -©erilen demokrasi mücadelğsindeki karar
lılığın^ mücadelenin bugün üLaşmış bulunduğu, aşamanın bir sonucudur.
Başarı, başta işçi sınıfı olmak üzere demokrasiden yana olan tüm güç
lerindir. Ama açtıkları cepne bugünden yarma hemen gerileyecek değil
dir. Oepne bir ölüm kalım savaşmdaiır. Dış ve iç; desteklerini giderek
ka^Apgimo: kaybetme olasılığı ve tedirginliği içinde daha bir güçlü sal
dıracaktır. Bu saldırıyı göğüslemenin,bu saldırıya set çekmenin,bu saldırı
yı geriletmenin ve onu geldiği karanlığa gömmenin tek yöntemi başta işçi
sınıfı olmak üzere demokrasiden yana olan tüm güçlerin kitlesel hareketi
ni yükseltmekten geçmektedir.
Yaşasın
Yaşasın
yaşasın
Yaşasın

ileriye yönelik işçi sınıfı hareketi
ileriye yönelik öğretmen,memur,teknik eleman hareketi
demokrasiden yana olan tüm güçlerin ortak hareketi
demokrasi ve bağımsızlık mücadelemiz.
*

