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3§İzME KARş] UYARr DİRE!İŞİ BAŞARIı] OIDU
Zaııanı, koşull aı]., s :.n:.r]_ ve çerç eves i iş ç i ve eınekç il eı.

için, tüuı. çalışan kitleler içiı, dcğru s apt a:rarak uygulaııaya kcnu]_an
faşizıiıe karşı uyarı direnişi, başarıya ulaştı. İşyerlerinin büyük bir
bölümünün, bu d.oğru kitlesel eyleme, eyleııin kitJ_eselliğine ve disip-
1inine uyarak, uymarn akt a direnen sosya} şizofrenleri de kiııi yerde
tecrit ederek, kimi yerde uyuınluluğa mecbur ederek .katılmas:.nda
Türkiye İşçi Partililer görev aldılar, öncüf,ük ettiler. Faşizme karş],
kitlese1 direnişin yüzbinlerce işçi ve em ek ç in i_rı kat:-1ıınryla gerçek-
1eşmesi; büyük burjuuazirIin, suskuıluk ve yılgınlık ş aııp iyonl edr:.n:.n
bireysel teıötj,zm yaıllş1 sapkrnlarrn telaşlanmasına yol açtı,

K İt T,ES E], D İRirlv İŞ İ cöl GET, EVl u( İST EYENLER İ
iş ç i s ru rr,ı',ı ]z VE "EuilK ç i x ııını, ıR A}.FETiıi j:jyEC}XT iR J

Guşist, maocu akırnlar; davran rşlarryJ-a soruıu faşizme
karşı kitlese]- mücac]ele o1arak görmedikler rni kar\rt]-ad,rlar. Niyet}erri
ne olursa o1sun, eylemleriyle tam boy açlk faşizıne gid'en yolun açr1-
maslna gerekçe yaratarak, bu yolu katedecek araçları o1uşturmak iste-
yen büy ük burjuvazinin ekmeğine yağ sürdüler. Bireyse1 terörü, kitle-
se1ey1eıııinönünegeçirmekisteyenınacerac1]arnıeydarı1arad.ökü]-erek
amac]. ve biçimi açıkça bel].i olan uyarı direnişini ve kitlese1 eylenin
gücünü gölgelemek üzere harekete geçtiler. Büyük burjuvaziye, or|wL
faşizm özlemlerine karşı uyeırıy]. Ve CHPınin faşizme karşr mücadel.ede
aktif tavır almasrnı sağlamay:. hedefleyen kitle eylemini, hükürnet iıı
ist ifası arrlamına gelen bir boyuta ulaştlrmaya çaf 1şt1]-ar.

Goşist, maoeu grup]- ar, dün cH? rozetlerİ takarak, l'!ek
yt,1 oy, ha].kçr. Ecevit |' af İ.şleri as arak CHP için oy toplamaya çıkar-
kenharıgimantık1ahareketetti1erse,bug.ündeaynıman.tık].aneSne1
01arJr faşizmi- arzu]-ayan büyük burjuvazinin tutunıu ile çakrşeuı tutum
ve davraıışları iç ine girdiler.

3u ak:_mlar, sorunu, faşizmin kaynağına yonelecek güçlere
güç katmak; kolayclf ]-ğr., çekingenliğ1, pasifliği yok etmek o]_arak ele



31maınakt ad:.r1 ar. ıJjIlaJın yaptr]ila,r1, kitlelerin kararlı, ısraİ].1 Ve
örgütlü nrücadele-qi:ıi gölge].enekten öte a]xl ama o loayan dar grup ben-
ei}}iği ve fırsatçılıktarı başka bir şey değİld.ir. 3u anlay]-ş].n özü,
ınücade].e kaçkJ-nlaJ1n],n körk akl*1aİu]_n §öuÖe ttakt if rnücad.eletl İle
maceracI görünüme büTüııdürülol e§ id ir.

§üyük burjuvazi| basln, radyo ve propagarıda araçları İ}e
faşizıne yönel-ik,tertip ve saldırılar:.n]., kitle kırımın:., l|aşl!ı uçtakt
öğrencilerj.n çatışması'' şek|inde yansrtnıak, kaınuoyu oluşturmaya çalış-
ıOakt ad].r. Yüzbinleri bulan lşçi ve ernekçi dlrenişi bu çabalurırr oo,s-
keşini düşürmek ve k a.nuoyunun dikkatlerini faşizme.karşı yoğunlaştır-
mak üzere en etken şekilde gerçekleştirnek için uygulandı. Ancalt ınaoou,
goşist grupl ar meyd.aııl arda ıiıaceracı eğilimleİini sergileyecek d.irenişi
ltöğrencilerin işitı düzeyiıe ind.irmeye çalışırken, büyük burjuv az i,\üı
hesap ve takt ik]- er i_rı i kolaylaştırdılar.

Öte yarıda CH? ve Genel BaşkaJıı ise bir başka açıdan
faşizmin özlencl]erinin işlerini kolaylaştıracak bir tutum içerisine
girdi. Kitlese1 direnişi görmemekte ışrar etnekten öte; orıu h eın goşj.st,
ınaocu haüeketlerle karıştrrdı, hem de işyerle rlnde gerçekleşen kitle
eyletılerİni açıkça karşrsına alÖıı 3öylece tlsağtl bir görüşle eylemi
karalamaya; eyleıne saldıınaya çalışan ğcevit ı in bu tutumu, ssağ tav-
rJ-na gerekçe o].arak sözde llsolı' ıııaceracı gruplarln hareketlerini örı
pl arıa glkarma§1, geniş kitle direnişini sorunsuz gruplartn sözde
'ıeylenitı içinde eriterek karalaınas]. suretiyle; burjuvazi için arzu].a-
n arı iki 1şin gerçek1 eştirilmeslni sağladı

Kltleleri yılgınlığa, teslimiyete, §uskunluğa iten tutun
ve davrarrışlarla; bireysel terörü ve maceracl}ıği kitlese1 mücadelenin
önüne alan maocu-goşi§t 6y1 emler ve davranışlarln her ikisi de, faşiz-
ne zen j-n hazırlamaktarr öte bir iş].ev göİTez. Bir yanda t|solumuzu halk
be1 ir}gl'ıı demek, öte yanda halkın hareketine karşı çıkmak tutaıs:-zlı-
ğını; her demokrat kişi ve kuruJ-uş dikkate alııak zorıındadır.

CHP, bu ,direnişe kat ı].rıak üzere hareket eden örgütl erden
hesap soracağrnı İ.ddİa ediyor. CH!'ınin j-steyeceğİ bir hesap varsa o da
faşizm özlencileriJre tes].iuıiyeti öneren Genef Başkanlarının son derneci
ve tutr.ımu olroal ıd:.r 

"
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K itl,sr; ı{üCADffJsyi çüçr,urıinıwç üzını
«)nıv ıaşwıııız
jşçi s:-nıfı.nın politik hareıtüi iürklye İşçi Parti§i,

kitlel eıi tes1 imiyet e, yılgınlığa, suskun3.uğa it en hareketlerle,
kitleleriı gücünü yok § ayan ve kitlese1 direüişin önüne bireyse1
t erörü koyanları, al,n ı ö}çüd.e zataı7-ı göıür. i'aşizme giden yolu
açaı bu tutunlara, her j]t i yanlışlığa karş1 d.a Şonuna kadar müca-
dele eder ve edecekt ir.

Demokratik hak ve özgürlüK].erin kul]. arıı].mas ı, geliştl-
rilmesi, genişlet ilmes i uğrıında tüın sosyalistlerİİ, ilerİci1 erin,
demokratların birlikte ve örgiltJ.ü ınücadeleşi tüm engeJ.leri aşarak
sis perdeleri.n1 yırt aİak güçlenecektir.

TİP faşizmi engelleyecek, giderelı kaynakları krırut acak
as].1 gücü kitlelerde götür, bu gücü örgütlü hale getirmek için de
tün güei.jnü kullanır. Bilimsel sosyalist hareketi; onrın üyelerinİ,
yandaşlarını hiçbir güç engelleyenez, hiçbir tehd.it yıldıramaz.
Bu yoldaki müc ad el ern iz 1 d.uırn ay ac akt ır.

Demokrasi düşmarılarına, emperyalizmiJı işbirlü çilerine
karş1 kit]-ese1 ınücade].eyi güçlendirınek için İIıERİJ

Tİp ğnkaşa İ1 Başkan].ığı


