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TÖB-DER, TÜM-DER v e
TÜTED tarafından önceki gün
kü m iting ve yürüyş sırasın
da çıkan olaylarla ilgili olarak
gözaltına alınan 105 kişiden üçü tutuklanm ıştır.
Ankara Valisi Durmuş Yal
çın, sekiz savcı tarafından sor-'
gusu yapılan 105 kişiden tutuklananların, Abdulkadir Ulu
dağ, Niyazi Cemirce ve Gani
Cansever olduğunu, olayda 45
^ iş i hafif olm ak üzere toplam
53 kişinin yaralandığını ve bun
lardan altısının yaralarının ta
banca kurşunundan meydana
geldiğini söylem iştir. Olay y e 
rinden toplanan ve pankartlara
takılı beş çuval dolusu sopayı
basın mensuplarına
gösteren
Vali şöyle konuşmuştur:
«Bütün gayretimiae rağmen
topluluğu silâhtan anndıram am am ız bizi üzmektedir. B ilhas
sa kızlar silâhları aranamayacak yerlerine saklam ış ve son
radan erkek arkadaşlarına dev
retm işlerdlr. 25 bin civarında
İnsanı teker teker re titiz bir
şekilde aramadan geçirm ek *
şasen müm kün değildir.»
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TÜTED Başkanı dün hastane
leri ziyaret ederek yaralılara
geçm iş
olsun
dem işlerdir.
TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, «kendilerini zi
yaret ettiğim iz arkadaşlarımız,
xcaddenin
karşısından atılan
kurşunlarla
yaralandıklarım»
söylediler. I
«Olay m itinge katılan
100
bin kişinin önünde cereyan et,ti. Görevli arkadaşlarım ız her
h a n g i bir sızm ayı ve provokas
yonu önlem ek için tedbirliydi11er. B ir ara İstasyon tarafından
bir kaç bin kişilik bir grup
çık tı. Ellerinde sopalarla poli
sin yanından İlerlemek istedi
ler ve kendilerine engel olm ak
İsteyen arkadaşlarım ıza saldır
dılar.
Ellerinde «K ahrolsun
sosyal faşistler», «kahrolsun
sosyal em peryalistler»
yazılı
pankartlar vardı.
Saldırgan grubun sal
dırılarına güvenlik kuvvetleri
göz yum du. Bazı
gazetelerin
yazdığı gibi solcuların çatışm ası
kesinlikle söz konusu değildir.
Cemal Gürsel Alanında da da
ğılırken arkadan halkın üzerine
ateş açıp sırra kadem bastılar.
Savcı bize soruyor: «Ateş eden
leri teşh is
edebilir misiniz?
diye, nereden bilelim.
Cemal
G ü rsel Alanında olayı izleyen
arkadaşlar anlattılar, bir yan
dan o n la r ateş ederken Niğde
Öğrenci Yurdundan da k om an
d o lar o n lara yardım cı o luyor
larm ış.»
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evrimcilik, sorum luluk ister. Eylem ve düşüncelerinde
sorum luluk duymayan devrimci, em ekçi sınıf ve taba
kalarda kök salamaz. Eninde sonunda, bir «küçük
burjuva anarşisti» olarak, em ekçi yığınlardan soyutlanır.
Yaşadığımız olaylar, bu gözlemi, birçok kez kanıtlam ış
tır. Halktan soyutlanm ış eylem türleri, hiçbir zaman, «ile
rici» bir nitelik kazanmaz. Tersine, bu eylem ve düşünce
ler, amaçlarına yabancılaşır ve birer karşı devrim aracına
dönüşür.
«Bireysel terör», sosyalizm in yabancı olduğu bir eylem
çeşididir. Bu yöntem ler, hiç bir zaman, sosyalistlik adına
savunulamaz. Bu gibi koşullarda, şiddet şiddeti besler ve
sonunda, en etkili silâhlara sahip olanlar son sözü söyler.
Devrimci, attığı adımının ilerisi ve gerisini bilm ek, an
lamak ve hesap etm ek zorundadır. K iminle beraber, kim e
karşı olduğunu belirleyemeyenler, devrim
adma, küçük
burjuva anarşizmi bataklığına saplanırlar, örnekleri çok:
Gördük, görüyoruz
Ülkede can güvenliğinin kalmadığı, tem el hak ve özgür
lüklerin yok edildiği ortamda, bütün ilericilerin en som ut
görevi, bu cephe partilerini iktidardan indirmek değil mi
dir? Eylem lerin, «taktik» ve «stratejilerin», bu amaca yö
nelik olarak ortaya konması gerekmez m iî
Bu görev, bu amaç, bu denli, açık ve seçikken, «sol
fraksiyon» olarak adlandırılan, çeşitli sol odaklar, kendi
aralarında, yıkıcı, yıpratıcı bir tartışmayı ön plana alm ış
lardır.
Bir sosyalist dergiye bakıyorsunuz, bunca kanlı olaj;
unutup, aylardır. CHP, DİSK ve ilerici yazarlarla uğraşır.,
bir başkasının TİP ve DİSK’ten başka düşmanı yoktur.
(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de)
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Biri «sol mcartizm» öfkesi içinde, kendi «fraksiyonu» dı
çındaki, sol düşünce ve odakları, savcılara ihbar edici ya
yınlar yapar., öteki, sosyalist partiyle uğraşır., bir başkası,
DİSK, TİP ve Sosyalist Partiyi, «oportünist» olarak dam
galayıp, kendisinden başka devrimci bırakmaz.
Devrimci bilinci, devrimci sorumluluğu bu mu olmalıdır?
Sol, kendi içinde, eleştiri ve özeleştiri aşamasından geç
m iş değildir. Çünkü, işçi sınırından kaynaklanan, em ekçi kit
lelerden destek alan güçlü bir sosyalist partiden yoksunuz.
Bu eleştiri ve özeleştiriyi yapacak ve toplumun ilerici ke
sim lerine, ışık tutacak olan sosyalist partilerdir.
Partisiz ve örgütsüz sosyalizm, kavram kargaşasıyla yoz
laşmakta, küçük burjuva bireyciliği ile yıpranmakta ve böy
lece halktan soyutlanmaktadır.
Ankara’da yaşanan olaylar, bu örgütsüzlüğün, bu disiplin
sizliğin acı sonuçlarından biridir.
Yaşadığımız ortamda, solun kendi içinde bu denli kav
galara girm esi ve kanlı olaylara yol açması, birkaç soyut
sözle geçiştirilem ez. Bu olay ve bu olaya yol açan kısır
düşünce ve eylemlerin sosyalizm e, katkı değil, «İhanet» oldu
ğunu, elimiz yettiği, dilim iz döndüğü kadar anlatmalıyız...

