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TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu 

22.3*1978 günü, yaptığı basın toplantısında 

"TÖB-DER her zaman demokrasi güçlerinin ve 

demokrasinin yanında olacaktır." dedi.

Sayın Basın Mensupları,

Bilindiği gibi, 16 Mart günü 6 gencimiz İstanbul Üniversitesinde faşistlerin s i

lahlı ve bombalı saldırısı sonucu öldürüldü. Bu saldırı sırasında onlarca genç ağır ya- 

yalandig Faşist katil ve zorbalar henüz yakalanmadı. Bu olay faşist saldırganların ilk 

ve son saldırısı değildir. Süregelen saldırı, sabotaj ve katliamlarının uç bir örneğidir.

DİSK, bu insanlık dışı katliamı protesto etmek amacıyla 20.3*1978 günü saat 

$ö|00 «  18*00 arasında Anayasal direnme hakkını kullanarak, işi bırakma eylemi uyguladı. 

TÖB-DER ve 23 demokratik kitle örgütü DİSK’ in bu demokratik direnişini fiilen destekle

diler , İki saat süren bu eylem, demokrasiden yana tüm güçlerin etkinliğini ve başarısını 

somutlayan ileri bir adım «ldu. Daha önce de açıklandığı gibi, bu eylem hükümete karşı 

değil, faşist saldırı ve- cinayetlere, onların arkasındaki karanlık güçlere karşıdır.

Türkiye eğitim emekçileri bu demokratik eylemde bir bütün halinde hareket etmiş, 

Örgütlü ve örgütsüz yüzbinlerce öğretmen, faşizme karşı mücadelede inançlı ve kararlı 

Olduklarını kanıtlamışlardır.

Sayın Basın Mensupları,

Yakın tarih, faşizm tehlikesinin salt polisiye tedbirlerle değil, demokrasiden 

yana tüm güçlerin seferber edilerek önlendiğini yeterince kanıtlamıştır. Bu gerçeğe rağ

men, ülkemizde süregelen faşist cinayet ve katliamlara seyirci kalmak, büyük yığınsal 

tepkileri örgütlememek, pasif önlemlerle yetinmek, çözüm yolu değildir, DİSK'in koyduğu, 

eğitim emekçilerinin ve diğer demokratik güçlerin aktif flarak desteklediği FAŞİZME İH

TAR grevinin dayandığı temel düşünce budur.

Bu anti-faşist eylem, demokrasiden yana tüm güçlerin istemlerine ve çıkarlarına 

uygun olarak başarılı geçmiş; amacına da ulaşmıştır. Ezilen ve sömürülen kitlelerin üze

rine bir kâbus gibi çöken MC iktidarlarının gitmesinden sonra kurulan hükümet, öğrenim 

özgürlüğünü ve can güvenliğini sağlamak çabasındadır. Faşizme ihtar grevi, bu çabalara 

asla karşı değil, tüm demokrasi güçlerinin yararına sonuçlanmış bulunuyor. Çünkü faşist 

güçlerin tüm girişimlerinin bir amacı da, hükümeti ve demokrasi güçlerini etkisizleştir

me, kitleleri umutsuzluğa iterek kanlı faşizmi yerleştirme amacına yöneliktir. Bu neden

le, faşizme karşı demokratik direnişler koymak, karanlık güçlere ihtarda bulunmak bir 

insanlık görevidir ve Anayasal bir haktır» Faşistlerin kurduğu tuzakları bozmanın yolu 

pasif önlemler almaktan geçmiyor. Kitlelerin yığınsal ve demokratik tepkilerini yönlen

direrek, oyunları bozarak yürümekten geçiyor.

Bu gelinmeler karşısında hükümete düşen görev ise, faşist cinayet şebekelerini', 

mihraklarını dağıtarak can güvenliğini kesin olarak sağlamaktır» Yakalanan canilerin, 

katillerin ceplerinden çıkan kimlik kartları, cniarm  hangi derneklere, partilere mensup 

olduklarını kanıtlamaktadır. "Bataklıklar kurutulmadıkça, sivrisineklerin önü alınama- 

yacağı »■ -rrrrrr . Httr r kdyd.llillld.lLLk. çil. Cıiict.ye F lerın  ve oıayıarm onu de alınamayacak -

9  t ö b  —  DER Adına Sahibi : Gültekin GAZlOĞLU ■  Sorumlu Müdürü Mustafa 
DÜZGÜN ■  Genel Yayın Yönetmeni : Ömer ARSLAN *  Adres : Gazi Mustafa Ke
mal Bulvarı 14/1 — 9 - 1 2  D em irtepe/AN KARA *  Tel : 17 49 27 —  25 14 52 —  18 75 07



■tır.

Ülkemizde bugün, vaktiyle Mussolini'nin kara gömleklileriyle başlattığı faşist 

yürüyüş benzeri? "büyük yürüyüş" başlatıldığı ilân edilebiliyorsa, faşist cinayet Ve ter

tiplerin arkasında böyle bir siyasi hareket varsa ve üzerine gidilemiyorsa, herkesten ölüm 

sırasını beklemeyi istemek hakkını kimse kendinde göremez. Çünkü yaşama hakkından daha üs£ 

tün, daha kutsal bir hak yoktur»

Milliyetçi Cephe topluluğunu oluşturan siyasi kuruluşların koparmak istedikleri 

gürültüye kulak asmamak lâzımdır. Çünkü MC, faşizme süt analığı yapmıştır; onu besleyip 

büyütmüştür, MC şimdi, bugünkü hükümetin de can güvenliğini sağlayamayacağını kanıtlamak 

için her demagojinin ve tertibin içindedir. Bu kuruluşlar, devri hükümetlerinin eseri o- 

lan 28 öğretmenin, yüzlerce gencin, işçinin, emekçinin katledilmesinin hesabını henüz ver

memişlerdir, 1 Mayıs Katliamı hafızalardan henüz silinmemiştir. Milliyetçi Cephenin bugün

kü olaylarda da sorumlulukları, tertipleri, teşvikleri açıktır. Bu kuruluşların derneğimi

ze, diğer demokratik kitle örgütlerine bugün dahi sürdürdükleri saldırılarını yadırgamı

yoruz. Çünkü dünlerini, iktidarlarını yaşadık. Demokrasiye ve demokratik haklara ne denli 

saygısız olduklarını biliyoruz, MC'yi tutan basm-yaym araçlarının örgütümüze attıkları 

çamurları ve yaptıkları çarpıtmaları da yeni yaşamıyoruz. Onların da kamuoyunu ters yönde 

oluşturma, hedef şaşırtmada ne denli usta olduklarını b iliriz . Ancak şu kadarını da belir

telim k i; tüm bu çevrelerin ustalıkla yapmaya çalıştıkları "demokrasi güçlerini birbirine 

düşürme ve zaafa uğratma" girişimleri başarısız kalacaktır. En azından biz TÖB-DER «larak 

onların bu oyunlarına, bu taktiklerine gelmeyeceğiz ve alet olmayacağız.

Sayın Basın Mensupları,

16 Mart İstanbul'daki gençlik katliamı üzerine, 20 Mart'ta tüm ülkede yapılan Ana

yasal eylem konusunda, aynı gün Sayın Başbakanın yaptığı basın toplantısında ileri sürdü

ğü görüşlerden derneğimizi ilgilendiren birkaç nokta üzerinde de durmak isterim. Sayın 

Başbakan konuşmasının bir yerinde diyorlar k i : "Yine ülkemizin bazı yörelerinde bir kı

sım öğretmenlerin öyle sanıyorum k i, derneklerinden aldıkları direktifle direnişe geçtik

leri, bununla da yetinmeyip çocuk yaştaki öğrencilerini de yasa dışı direnişlere zorla

dıkları görüldü."

Bir kere demokrasi mücadelesinde 28 şehit veren, faşist saldırı ve zorbalıklardan 

toplumun bir an önce kurtulmasını isteyen öğretmenlerin, demokratik eylemini ve gösterdik

leri duyarlığı, sadece derneklerinden aldıkları direktife bağlamak> haksızlıkdır. Kaldı ki 

anılan eyleme katılan onbinlerce TÖB-DER üyesi olmayan öğretmen de vardır. Hiçbir demokra

tik dernek, örgütiçi disiplini ne olursa olsun, kitlesini inanmadığı bir eyleme sürükleye

mez. Sürüklemeye kalkışırsa bu denli yaygın ve başarılı bir katılım sağ]ayamaz. Hele hele 

TÖB-DER gibi örgütiçi demokrasinin alabildiğine işlediği bir meslek örgütünde bu hiç olmaz 

Öğretmenler inanmadıkları bir görüşün, davranışın,işaretin arkasından gitmezler*

Çocuk yaştaki öğrencilerin öğretmenler tarafından yasadışı direnişlere zorlandığı 

iddiası, sanıyoruz k i, yanlış bilgilenmeye dayanmaktadır. Belki öğretmenler, davranışla

rımın nedenlerini v© argaçlarını öğrencilere anlatmak zorunda kalmışlardır. Bilinen odur 

ki, 20 Hart günü ülkemizde okullüırda hiçTsir oiddi £>ğr«noi olayı da olmMBigtir. Bm 
i*inf e on günlerin öğrenci olayları yönünden en az el ay m  görüldüğü gün 20 Tte*-

kiye'de çocuklar bile faşist zortcU-lklara karşı çıkacak duruma gelmişlerse, bu, öğretmen» 

lerin çocukları kışkırttığına değil, faşist tehlikenin "sınırlı bazı çevrelerin faşist 

eğilimlerini" çoktan aştığına bağlanmalıdır. Ve eğer çocuklarımız faşizme karşı de®Qkratik
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tepki ggjiştirecdfc kadar büyümüşlerse, "bundan ötürü öğretmenlere teşekkür etmek gerekir.

Sayın Başbakanın konuşmasının bir yerinde, "Tuzağa düşülmemesi için gerekli uyarı

ları zamanında yaptığım halde, bazı kuruluşlar demokratik sorumlulukla bağdaştıramadığım 

eylemler düzenlemeye veya teşvik etmeye kalkıştılar ve iyi niyetlerinden kuşku duymadığım 

bir kısım üyelerini de baskı altına aldılar, sonunda bugünkü olaylar *rtaya çıktı." deni

liyor.

Burada öretlerin  üyelerini iyi niyetli, yönetimlerini de art niyetli gösterme 

çabası sezilmektedir. Oysa, örgütlerin üyeleri ve yönetimleriyle bir bütün olduğu b ilinir . 

Üyelerle yönetimler arasında böylesine bir çelişki doğduğunda, üyeler bu çelişkiyi çözer- 

ler ve diledikleri yönetimleri işbaşına getirirler. Ancak böyle bir sorun her demokratik 

kitle örgütünün bir iç sorunudur ve sadece o örgütün üyelerini ilgilendirir. Kaldı ki, son 

eylemde değil örgütümüzde bizim dışımızdaki kitle örgütlerinde bile,üyelerle örgüt yöne

timleri arasında en küçük bir çelişki görülmemiştir. Herhalde Sayın Başbakan "Halk çok 

iyi amma, örgütleri 4lmasa ya da örgütlü olmasa" demek istememiştir. Yine Sayın Başbakan 

herhalde, "örgütlerin üyeleri çok iy i, ama yönetimleri ve yöneticileri art niyetli ve so

rumsuzdur" demek istememiştir. Bu nedenlerle, Sayın Başbakanın demokratik kitle örgütle

rinin yöneticileriyle ilgili sözlerini anlamakta güçlük çekmekteyiz.

Sayın Başbakanın, faşist ve karanlık güçlerin ülkemizde bir takım tuzaklar kurduk

ları yolundaki teşhislerine katılıyoruz, 0 tuzaklara düşmemek konusundaki dileğine ve dü

şüncelerine de katılıyoruz. Ancak kurulan tuzaklardan birinin de mevcut hükümetle, demok

ratik kitle örgütlerini karşı karşıya getirmek olduğunu biliyoruz. Herkesin de bu gerçeği 

görmesini ve bilmesini istiyoruz»
/

Sayın Basın Mensupları,

Türkiye eğitim emekçileri, baştan beri emekçi halkımızın yanında olmayı, emperya

lizme, faşizme ve her türlü gericiliğe karşı mücadele etmeyi temel görevleri arasında say

mıştır, Son demokratik ve Anayasal eylem bu amaç doğrultusunda yapılmış bir demokrasi gö

revidir.

TÖB-DER, anaşizme, terörizme her zaman karşı olmuştur ve karşı olmaya devam ede

cektir.

TÖB-DER, her zaman demokrasi güçlerinin ve demokrasinin yanında olacaktır.

Saygılarımla. 22»3«1978


