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İşçİ TA§rlrg3t
§üRDÜEİnffEKTE

sıkr yöıetimin h;men ardın
dan başlayan işçi tasfiyesi bütün
uyanlara ragilrerı htzından
bil şey kaybetmeksizin siirdiirül
mektedir. Daha sıkı yönetimİı

. ilk-iaftaaında ha,reketin başını
. çeken fabl,ikalardan örneğin,

sungurlar, Arçe.ik gibi işj"ğrle'. -

rinden kütle halinde tasfiyelgr
., olrnuş, ve işveren]. işçileri. ihbar,

sız ve tazminatsrz olarak işten
çrkarn]iştı.,. Kanunsuz lokavt uy,

. -_... &ıl.ayau _ işŞereni e.,-kı__Yğneİım
Komutanlığına §ikAyet eden ve
haklannı arayan işçiter h çbir .

- c"vap atamamıştır. İşverenin
bu tutumu tüm uyarılara rağ-
mcn ilgili makamlarca dikk:ıtc
alınmanıaktadrr. Bunun nedeni
ise aÇrktır. srkı yöletim sad3ce
işçiier için s:kıdır, burjuvazi
ise heı, geccı gİn beşcr onaİ o,
tomarsan, Man, ,\ndon Zorzo g:.bi

işy^-ierindeki DiSK'e bağ'ı işç]-
leri iŞien atmakta, sıkl )önet'm,
den önc; direnen İzsal ve Gün
term'de işv.reıin istekleri silah-
larıı qö'e."İ altndn kebul .edit,
mettİOİt. İsten cıkarılan işçile,irı
sa_vrsr 800'c yaklaşmıştrr. Ö,jc
yandan TİP srkı vö:ıctimin uza,
trjması kararlna karşı Anayas.ı

, Mahkemesine başıT ırmuştul,.

HAŞHAŞ ElrİMİ yuk cry. hareketini .P"İli':*k' tn ar,p ["j İiHffi:,Tlf;1,,h}: İİ:
Türkiye bugiin diiıyada h4ş, reket ışçilerİl ücretlerinin artıl

haş iir,et;,n belti başiı ü.kelcrdeıı masrnr istemelerinden çlkm§trr.
uirıair. Haşhaş Jkiıı alhniarı, . Liman işçileri yi:zde 43 cranında
miktarr kanunla tespit edilm ş, bir artışr tatep (,:inektedirler.

tiJ. Ekimin kanunla tespıt Grevin başiaması iizerine üikedc
ediinıesrnrn ncdeni; iırünii.,ı lip 1920 tarih:i 'oiağanüstü Dulum
ııianrndan başka ulıış:urucu b,r Kanunu' uygulanmaya başlamış,
rnadde olalak kutlanrlabilmesin- _ 36 bin asker alarm durumula
den ileri gelmektedir. Türkiye' gcçirilmiştir. Liman işçilerjnin
de haşhaş ekimi 1960 yılına dek ğrevi ülkenin üş__ticaretin; bü-
42 ild j },apılmak ta},dl. Bu rakam. ıiı. olçüa" etkileyecektir. Limaİı
giderck indirilmiş ve haşhaş eki- işçilerinİn grevine 240,000 büyük
mi sadece şu dört ilde yap rr taşıt §endikasına bağiı işç n n
hale gelmiştir. Afyon. Burdu', katrlmasıyla hareket iyicene g3,

Isparta ve kütahya. tJ]ke iç:ndj nişlemiş ve adaya gelen hlçbir
ekimin krsltlanması ekicileri ve gemi yükünü boşa|tamamtştır,
tarım işçile-ini kötü dullm3 Grevin uzaması halinde Ho'lan,
düşürürken, ABD de kendi üke, da ve Belçika'da liman işçileri-
sinde. afuondan göidüğii zararr nin grevi d.steklemek gayesi ile
iled sürerek ekimin durdurul- İngiltere'den dönen gemiled

masr ve buna benzer tehditler boykot etmesi greve bir anda

sawrmaktadır. Bugün istatistik, ulusa'|^,-ara., hir pöriinlimv,\r,
lere qöre Amerika'da 25 milyon miş ve çeşitli ü'keterdeki d,niz
insan esrar tutkunuduı, Ünivef- ve ihracat kodamanlannı telaş-

iste]eldeyapllan'araştlrmalal landırmıştrr.
öğrencilerjn yiizde 38'ini. Vi.:t,

. nam'daki Amerikan askerleriniıı FINDII(
-ise.viizde65'iu],,ı.ıst]l,ic!ımaddc ÜEErİcİLEaİNİ}r

kullanmaktadlr. Bütün bu ra,

;;;;';*r;" taoitalist blr DjIiENiŞt
İoplrr""" göstergesidir. Kendi Geçen aylardan beri Bulancat,_
toplumu bgnalımı _ şürükleyen tan başlayarak, Giresuı, ordu,
biri;iitemih sci'iumİiıları suç'u, Trabzon,-Vakfikebir g_bi fındık
1ıı_ ilke içinde değil ülke dışın, t"ti"ı"iioin yogun oidugu yer.
da aramaktadrflar. ,Emperlalisi lerde çeşitli gösteriler oimuş vc
lcr koskoca bir Çin haikrnı zehir- ve üreticiler istekleriDin yerine
lemek için zorla afyon anlaŞma- getirileceğine dair söz aldıktaı
ları imzalattlklan günleri ve ka- ionra dircnişlerine ara vermiş,
zandıklan tath karlar. unutmrı, lerdi. Ancak aradan geçen bir ay
şa benzemektedirler. Brınun da icinde hiçbir şey değişmediği
ötesinde dünvadaki tü]'n g'ı"c: için o-au,da l2o kişinin tutuk,
unsurlara ve saldlrgan ülkelere lanmasına varaı hareketler oı ,,,

yaDtrğr silah satrşı, kısıtlamai muştur. Üreticilerin istekleri jüJ"]
istecliği afyondan daha etkin bir noktalaı,da özetlenebilir: i) Üre_
silahtıi], ticilcr, üreticiye sırtınr dönmüş ,

İN§'LTrıE-l ; Fisko Birliğ? kalşı çıkmaktadır-

oıN ışçşnnntx [l"Ji-.'"*;:1"j-H';,."" T:: ,

Krsa bir sürg ötc., isbiş,nj gr- nınmaktadrr. Bu durumda koo-

cen Mu}ıaf 97akar|ara İng:jjz iş- pcratiI kıplsına gilrnekten usı,-

İi sınıİı. l92O dan bu yana i k bii, nan üretici elindeki mahsulti

:
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yok pahasrna tüçcara satmakta.
dır, ii) Buna bağlı olarak üret!
ci tefeciye (tüccarı kastetmek-, te) karşt çrkmaktadrr. Elindeki
malı vok pahasına satınca üreti.
ci borQıanmakta ve tefeciden
yüksek faizle k:edi almaktadrr.
Bunun için bankalafdan ver_ien
kredi azlığından şikayet etmek-
mektedir, iil) Borç içinde inle_
yen ürctici fındığın taban fiatı-
run 860 kuruşa çrkarr]masınr is-
tenıektedir. Bazı tiiccarlara göre
ise bu isteğin nedeni pek basit
1ir, çünkü fındrk üreüici§i mii§.
riftir,

Fındığın taban fiatınrn hala
aclk]enmaması üzerine karade.
niz krlı şeridindeki ekicilerin ka.
tıldığ büvük bir miting diizenle-
miştir. Üreticiler bir süre S:ın.
sun - Trabzon yolunu trafiğe ka-
pamışlar, "Sö,nürüve Pavjos'',

. "Kahro|sun Tefeciler" şek]inde
\., slogınlar atarak vürüvü§e gec.

mi§İ.,-dir. Bıı a,ada mü,kiv_-"ni
korumak icin bir frndlk fabrika_
tö.ü vaŞlr bir frndık üreticisinı
!,rırmuştur,

}ıAD],]N _ İş
DİNLENMD KA]İEI

İ,ş,c.ALİ
Grçtiğimiz haftalaİ içinde Gö.

neır Denizkent'te kurulu Maden -

İş işçi tatil sitesi Tiirk - İş Bursa
nö]ge temsilcisi, Toprak . İş sen-
dikası, Yeraltı Madenleri Sendi-
kası Balıkesir Şube Başkanı ve
Aıman Çiftliği ınuİıasebecisinın
tertibi ve kışkırtmasr ilc işçi et.
bibesi givdirilmiş köytüIere işgıl
etti,İiıdi. Gönen kaüıınakamı ve
savcrsının iŞgalcilere mÜsamahı
eder bir tavır taktnmasl, olayda

\_ Türk - İş'lc birlikte iktidarın dit
parmağı cldufu şüphesini uyan-
dırdı.

İşgalden sonra Maden _ İş Gö-
nen'e arabılarla kendi işçilerini
göndcıdi. Kamp Müdü,ü Ruhi
Yümlü durumun norr,ıa'e ,Jöı,ıii_
ğünü, işgate teşvik edileİ köylü.
Iere gerçek anlatııdığında "b z
işgal edilecek yori bilcmemişiz."
deyip kamp yerini terk etlik'erı
ni, olayın Türk - lş'in ünlü miti-g-
le-i sı-isinden sayılacık ve D.İ.
S.K.'in kamu oyundaki eıkisini
silrnek Arnacıyla tertiplendrğı
ni söyledi. "Hiç kiınse büyük di_
renisin emekÇi ıığ.nları üzern-
deki olumlu etkisini silemez-'
dedi.

tol 0eıen ]aşiım
Burjuva sınıfı egemenliğiıİin son kertesi olan faşizme doğ ıı

dolu dizgin koşmaktadrr.
16 Haziran direnişinden bu yana, İstanbul, Kocaeli vc Getı.

ze'de ğenç yiiziinü gösteren faşizm, burjuvazinin sınrf hAk,m..
yetinin perçinlErnek, kar ve zenginlik uğruna emekçi sınıfian
alabildiğine sömürmek için bütiin gıcü ile sermfy_]nin çıkarla.
rına çalışmaktadır.

sandrktan çıkanlar, anayasa dışı yasalarla sınıf s.ndikacı-
lığı hareketinin yok etmek ve sendikalann denetimini ele geçir-
mek istemektedir. Yani faşizmin gelişmcsi için gerekli olan te.
mel bir şart yaratılmak istenmektedir. Görülüyor ki, diktatöı,.
lüğünü artık kendi demokrasi sınırlan içinde dahi si',,dürern'y9.
ceğine aklı kesen burjuvazi, iaşizmi imdadına çağırmaktadır.
Güçsiizlüğlinün korkaklrğnı ispatrd[ bu...

Patronlar srkı yönetim bö.gclerinde yaratllan bu faşizm or.
tamında oıdum olası özlemini çektikleri şeyiQri g3rçekleştim,.-l
imkanlnı bulmuşlardır. 16-17 Hazirandan beri siiıgülerin göi
gesinde 800 işçi işlerinderı çıkarrlmtştır. Ve patİonlar kovduk a-
rı işçleIe "Sizi ben çıkarmadım, sıkı yönetimdcı gelen bir emri
yerine geti:dim, çıkış keğrtlarınrzla nüfus sureJefinizi oraya
görderdim, cesaretiniz varsa gidip alın" anlamında hflrr etm:ş.
lerdir. Fabrikalarda DİsK'e bağıı otan işçilere baskr yapıımak-
ta, ya işten atılmak ya da sendikadan istifa (]lmek gibi bir du-
rumla karşı karşıya bırak maktadırlar. İhtibflr olan fabrikalarda
ise ihtilAflar sıkı yönetimce ııep patronlar lehine çözümlenmek-
tedir, sıkı yönetim süresince grev yapmak veya bu tür haksrz ık-
Iara Rarşı işçi sınıfının tüm direnme yönlemteri elind r:ı alınlr-
ken patronların işçiyi kovma özgürlüğü srnrrsz olarak sağ an-
maktadı...

sıkı yönetimin i]anı ve takınılan tavlr Tıe kadar "Biz taraf.
sızız" denirse densin bu yönetim işçi srnrfina karşldrr ve hökim
srnıfların çıkarımı koıuyan bir öz taşimaktadır, Sınıfsal karek-
teri Burjuva olan bir ik:idann verdiği sıkı yöneLim kararı nası!
olur da tarafsız oluı. Vl,, bu ne biçim bir tarafsrz bir uvg,lama-
drr. Burjuva basınrnda oldukça geniş olarak akseden bu anlalış
daha doğrusu telkin kasıtlıdlr ve ihanetiı bir b3şlia tüliidür.

Aıayasayl ve emekçi sınlfıan boy hedefi yapan sö:ıülücüler]n
saldınlan, halklann haklı mücadclelerini durduramryacaktır.
Baskı ve şiddet yörıtciılerivte bugüne kadal g j;ici olarak bazr za
ferler kazanmrşlardf. Fakat sonlafı lıep çadlrd,yarak çökmek
_olmuştur.

Zafer işçi srnılınrn kurtuluşuna inananlarrndrr.

§ERMAYnNİN D:KTAfĞn,LrjĞt-I /,,effIi&rfu ,1i!;-E,_D,:E,,

İ{AIıEloLstIN E]tİEKçiYn zULMED]I{LI_R,
I{AIIoİ,stIN FAştzilı...

GENçIİK D;!n§İ§İ

]

-



Genç işçilerin
GEI{çIİK, İştEE vE
ıursi*.i EĞiThI

Kapitaıist ülkelerde, işçilerin çeşitli uğraşlannda
,!-e deınokratik mücadelelerinde gelişen genç işçilerin
ılaha başka sorunlan vardrr. Protestoları, bazı baz|

şiddete Varan davranrşları objektif durumdan doğ
maktadır. Eğ.?r genç insanlar protesto ediyorsa - ve

eğgr protesto. eden sadece onlar değilse , bu on]ann
az,nııt için "tükctim toptum" u olan bir toplumda
kendilerini haksızlığa uğradıklarını hissetmelerinden
ve teknik ilorlemenin otomatik olarak sosyal ilcıle,
meye dönüşmemesindEndir.

İşsİnİ(
Bazen teknik ilerlemenin kendisi işsizlik doğur,

nrakla itham edilir. Sorunlarr bu şekilde açlklayanlar
işsizliğin kurbanları değil, işıizliğin sorum'ularrdrr,
işvercnlerdir. Eğer teknik ilerleme dört transis16: fi-

yatlna beş tane ürğtmeyi mümkün kılıyorsa ekstra

t ansistö-ün işciye gltmesine ne gırek vardır? İş yeri
işverene ait değil midir?

DEgffA a)
1D64 - 1968 seneİeri arasmda 20-25 yaşlannda

olanlar için işsizlik 10 misıi artm§tır, Bunlann ara,

sında 20 yaşından aşiğr olanlar için 6 misli artmıştın

Bilimsel ve tekniL iıerlemenin eksikliği işsizliğin

nedenlerinden bir tanesidir. İşsiztik aynr zamanda

rl"retl"r tlz"ma" de büyük baskı aracrdrr, Ve bundan
ulıitir, işçile. müteessir olur ama özellikle emek pa,

zanna büyük miktarda gelen genç işçiler,

Herhangi bir kapitalist genişleme büt'jfi ulusulı
aıUiİ ae Uiİ azınlığın çıkarlanna tabi kaldıkça yeni

islİr - gerçek bir gcnişlemenin ihtiyaç göstereceği ,

vetersiz derecede yaratılmaktadür, E,n saçma sonuç

ise gençıer eğitiliyor, sertifika veriIiyor", fakat bir ış
tuıa-rnıyor. Buılar hiçblr zaman iş bulamamış 'işsiz,

ler' ve 
"çnellikle diğer işsizluden daha az yardım gö|,

rüvorlaİ,' Genç köylüler kapitalist temerkiiz sonucu tarlala,

rından sürülüyorıar ve kırsal alandaki teçhizatın _ _.

eksiksizliğinden kente varrnca arzu ettikleri işi bu]a, !y
mryollar?

MAD.$.G,qsrAn

1966 senesinde iş için 10.000 müracaat kaydedil
mişti,r. 1.880'i başarrlı srnav vcrdi.

Ve eğer bir makine döıt yerine üç işçi tarafln-
dan imal edilebiliyorsa dördüncü işçiye neden ücret
ödensin? Bırakın herhangi bir yerde dolaşsrn. (Tabii,
soruı bazen daha nazikçc qrtaya konur ama §onuç

al,nrdır.) Bu kapitalist çözümlemedir Sorunlar sos,
yalist iilkci,ı,de de aynl değit midir? Yeni teknikleriıı
sonucu bir iş yerinde işçiler işten çıkarılmaz mı? Bu
g_bi durumlarda neler oldufunu ileride göreceğiz.

4

PAIİAIIA

174.353 işçi arasından 18, 19 yaşndan ilğri olan

5000'e yakın işçinin teknik ve mesleki eğitimden geç-

tiği merkezler.

İş Eğitimi ..............,...,,..."...... 2,062

TekııikEğitim ......,........,.""", 1,851

ziraıEğitim.......,".........."..,.... 39

Endüstriyel Eğitim ...,........... 961

Denizcilikokulları .............-, 76

Toplam Vasıfu



BU YAZİ EYLi}L AYİ İÇİNDE BİJL
GARİSTANİ,A ,GEİtç İşçiLERİN so
RIJNLARı, üzERlNE ToPLlNAcAK
DüNyA SENDİKAIJın KoNFER"INSINA
HAZIRLIK AMACIYı.A wonLD TRADE

UNİON MOVEMENT ADLİ DERCİDEN
öZETLENEREK çEvRİIfiİşTİR

Farkıılaştrnlmış yüksek okul,
Daha yiiksek eğitim,
Eğitim kurslanna devam et-
tikten başka çalışma yeEıe-
rinde de eğitilmişlerdir.

Kapitalizm bir sistem olarak ortadan kalkmadan
önce de yaptlğl tahribatı tamir etmek içiı neler ya.
pııabi:il? İlgili olduğumuz alanda sürekli bir iş poıi-
tikası, demokratik ve etkin bir meslekİ eğitim sistemi
için mücadele vermeliyiz. Eğer beklersek işçi sınıfının
gözleri karşlsında Ye kapitalizm ta,lafından sömürii-
l ıı ve acr çeken milyonların öniinde suçlu olac:rğız.

Büyük devrimci ustalarrn §a\,ıınduğu günbe gün veri-
len ve işçi srnrfrnrn ti.im tecrüb€siyle doğruladığı soıı
derece gerekli mücadelçyi bırakmış oluruz.

ğ

§orunıarı üstüııe
ANDREPAOCO 

-
MB§I;EKİ EĞttİ}I

L _ İşsizliğin nedenlerinden biri de, mestekİ eğitimin
V yetersizliği veya elverişsizliğidir. İşçinin tecrübe vc

bilgi der l:esinin iş bulma f]rsatını etkilediğini anıat-
maya gerek yok. Kapitalist sistemde teknik eğitim ta-
nramen kapitaıistlerin imtiyazlannı devam ettirmek
için amaçlanıı İşverenler için hızlr k?;.'ı sağla-
cak teknik eğitim bütüD eğitimıcrin üstiindedir. Mes-
leki eğitim merkezlerinde düşiinülen iş sırası genel-
likle çok kötü bir şekilde, miimkün olan işlerte bile
ilişkisizdir. Örneğin, binlerce daktilocu, tcrzi ve beı.
ber eğitilir. (Geıellikle özel kurslarda ki, kar fikrj
işlcnir). Öte yandan lızla gelişen kimya ve elektrik
sektörleri eğitim merkezlcrinde tem§il edilemez. Tek-
nik eğitim aynca çok dardır ve öğrencinin o andaki
durumu için bilgi verir, ileIisi için hiçbir fikir vermez.

5EANSA.

Fransa'da t50 bine yakın işsiz genç vardır. Toplam
işsiz sayrsınrn yiizde k;kı, 1964 senesinde Paris civa-
rrıdaki işsizlerin yiizde otuzdokuzu 25'in attında idi.
1968'de bu rakam yiizdc kırküçe ulaştt.

MmErÜN c,tAN NEI}h?

Sosyalist ülkelerde ise bu problemler hem topıum
hem de fertlerin çıkarlan açlsından çözümlenmiştir.
İktidar işçi srnıfının elinde oıduğu müddetçe sömürü
veya kapitalist kAr diye bir soruu kalmaz. sosyal biı.
farklılaşma yoktılr ve eğitim s(|:besttir. Genel eğtim
çeşiü bilgileri kapsar. İlkokuı ve yüksek okullardaki
öğrenciıer teknik bilgiyi (okulıarda makinelerin, aıet

lerin oıduğu çahşma odaıan varür.) öğrenirken tek.
nik oku|lardaki öğrencilerde genel cğitimlerini sürdü_
ri,irler, Demek ki, sadcce sermayefıin ekonomik ve po-

litik bir t üç olarak hekim olınadığı bir sosyaı sisteİn
lşsizlik ve mesıeki eğitim sorunlan çözüıebilir.

sovlİET sc§YAIlsT
CJTIEURiTEIIEP, BbüĞİ
1966.67 serıcsinde bütiin üıke nüfusunun 1/3 (okuı

çağında olmayan çocuklarda dahil) i, yani 73.6 milyon
insan çeşitıi dallalda çaııştı ve eğitim gördü.

27 milyon insan ......... Teknik eğitim,

merkezleri,
4
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Birleşlk Cephe ve GençIik

Arkadaşlar, faşist örgütıere
sürüklenmesiyle gençliğin faşiz.-
min zaferinde, oynadığı ro'ü s:z]
şimdiden beliftmiş bulunuyorıım.
cençIikten siiz açarkcn bizler
açlkça itiraf etme'iyiz kl, kapita
lin gelişır,esine karşı faşizme ı,e
mititarist tehlikeye karşı em k
çi gençlik yığrnlarının desteği ko-
nıısundaki görevlerimizi ihmal et-

tik; bu görevleri birçok ülkeierde
ihmal ettik; bizler fasizm: kırşı
savaşta gençliğin büyük önemini
1-eterince takdir edemedik; bizlgr
g.nçliğin özel ekonomik, polit:k
ve kültürel yönelislıini her z,.ıı,

man dikkate almad,k; bizler ay-
nı zamanda gencliE,in d ıvrimci
eğitimine gerekli dikkati de ver,
memekle hataya düştük.

Bütün bunlar b]zı üikelerde,
ö.el!ik]e c]nçliğin büyük bir kıs,
mının pıo]etaryaya karşı açilan
kampanya]za sürüklendiği Alm,ııı-
ya'da, faşizm tarafrndan ustalık,

la krıllanındı. Şrıraşı dikkatc
alınmaiıdır ki, fışizm g3;çl ği
yalnız miltaristik bir romantizıı,
le sürükl,jmemektedi.T. Gençliğ-ıı
ayrı bir müfreze kısmrnı bes'e,
nekie ve gi,i dirmektedir. Bel l
bir k:smına İşve.erek, hrI l,a g rnç-

lik iÇin kıiltür bü-c'aj"I kurarak,
cmekçi ginçljk vlğünlarının bes

lc:rmesinı, e3ıtllmesrnl ve lş n_

den emin olmasrnl gerçekten is.
tediğine ve bunu sağ'ayacak güç,
le oldu_ğlrna, geııçliği bu yolla
inandrınıştlr.

Bizim Sosyalist Gençlik Birlik,
laıimiz birçok ülkelerde ha:a ço,
ğunlukla sekter, ve yrğrn örg'jt e-

ri oimaktan uzaktrr,, Bu:!lan0
başlıca zal,,ıflıklan halA sosyalist
partilerini, onlann bicim ve yön,
tcmlerini, cençlik Birliğ:niı bir

Bu yazı 2 Ağu:tos 1935 ta-
rihinde topianan 7. Kom]n-
tern'c vo|-]e:ı "Fa§izm n ge iş-
mesi ve Komintern'in emekçi
sınıflar arasıntla birlik iç'n
ve faşizme karşı sava§ında
göıevleri" baş_ıklı rapo_dıı
alınmışt_r.

Şcsyalist Gençtik Partisi olmadı-

ğİnr unutarak, kopya etmeye ça-
lışmalannda yatmaktadtr. Sosya,
list Gençlik Birliğinin kendi özel
görevleri olan bi,r örgiit olduğu-,ıu
veterince anılyamamaktadırıar.
onun çahşpa, eğitim ve mücade-
Ie yönt:rnleri ve biçimleri g:nçlik
temeline ve ihtiyaçlanna mutlaka
uymalıdırı

Bizim Sosyatist Gençlik Birlik-
lerimiz faşist teröre ve lrurjuva
saldırısına karşr savaşta anıiacak
kahramanllk örnek!eri vermiş:eİ-
dir. Buna rağmen hal6 düşmaıı
ca letki altında bulunan gençlik

yığınlan iizeriıde daha sağ anı
ve sürekli başarı ile yeter,i usta,
lığa sahip değildirler. Bu hala gı
derilerneyen, faşist ylğn ö gütle
ri içinde çalışmaya karşı direnme-
nin ince bjr ispatıdır ki, bu day,

ranış, anti - demokra:ik ve anti ,

sosyatist genç]iğ? her zaman içiır
doğru gelmeyebilir.

Tabii büti,ı bunlann doğmasıİı-
da Sosyalist Gcirçlik Birtik'-erine
çalışmalanrıda liderlik etmesi ve
yardlmcl o]mas] gerek_,n Scsva-
]ist Partilerinde bii),iik soi-umlu,
luğu vardır. Çünkü gcnçlik soru,
nu yalnrz Sosyalist Gençlİk Bil
liklerinin bir soıuıu değildiı.
Bu bürün sosyal:st harjketin bir,

sorunudur. Gençlik için savaşta
sosyalist . Partiier ve sosyalist
Gençlik Örgütleri aslrnda kararlı
bir ilcri adım atmak zo,undadıI,
lnr. Kapitalisı ülkelerdeki sosya_-

list gençlik harçketinin temgl gi;

revi, bi:leşik cephe anlal,ışı il:,
genç emekçi nesli ö-giitleme ve
birleştirm-, yolunda kcrkusuzca
1ürürnektir. Fransa ve Amerika'
daki en son önekler bu yolda. a-

tılacak ilk adımiann bile devrim,

ci gençlik hareketine ne kadaı
büyük etkileri olduğunu göster-

miştir. Bu üükelerde sadecg b,r-
teşik cephe kurma çabaları bile
son derecg önemli sonuçlar veı,-

miştir. Buna bağil olarak, enter_

nasyonal birleşik cephe çemberi
içinde, Paris anti,faş:st v;j anti
militarist k9niıelerinin bütün
anti - faşist gençlik ö:gütiefi ara,
srnda enteİnasycnal bir işbi,:liği
sağIaması dikkate değer bir ör-
nektir.

Gençlik birleşik ceplıesi hare,
ketinde atılmış başarılı adımlar
en son yine göstermiştir ki, bü
c.,)he kur_ılu bir mode'e gö e.

uygulanmamalrdır ve sosyalist
Parriıeri. lratiğinde gö;,ülen bir-
leşik cephelerinde a},nısına ben,
zemek zoİa_nda değ]!diı,. sos},a,

list Gençlik Birlik]eri anti , faşisi
gcnçlik },ığrn ö;güılerinin bütiin
güçlerini birlcştirm :k için, faş'z,
me karŞı, gençIiğin militarizasyo,
n,.ııa ve sosyal haklarmdaki du-
y.ılmamış eksikliklere- ka,-şı, genç

neslin ekonomik ve kü'itürel hak-
lan, için, gençliği anti " faş'sı
cepheye kazanrnak için nered -, o
lursa olsun cesur teş3bbüslerdc
bulunmak isü--i kam^ları, okul-
lar, spor, kültür ve diğer ayrr or,

tak öfgi_itler kl.-mak dahil h]r
yolu denemelidirler.

Gençlik öıgütümiizü gıliştirit
ken ve kuwetlenditirken bizim
Sos_valist gençliğim'z s:nrf ka-vga

sı platformrınu sürdü,e"ek, sos-

yalist ve demok,arik örgü-ler'n
anti - faŞist b;rljğini kurmak için
mücade!e etmclidir.
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İŞr diişıTraılar§ıı arhk
anlama|ıyız. Türk - İş yönetldte-
riıln §emaye ıktidanyla tşbtrltğı

llaptttı8rmı görmellyız sanelei-
den beft b2 uyuttukıanaa, bızle-
rl patronlara §attıkıarına lnao-
ıılaItyıZ .274-275 saylı kanunu
kendi çrkarlanİıa çıkartülar. Fa-
&at bu kötü eme!ıerlnde başarİ
oıamayacaİlar. İşçi sınıfı köiü
eıneiü işb}ltkğ san §e|ıd:kacr-

lara dur aleınlştir. Bunlar b!de-
rİn ilsttınde her tiirlü kuman oy-
raınaktadırlar, zarıan h!çblr za-
man düş€ş gelEeyecekİh.

Senaüka özgiirlüğiiıniizü ellınlz-
den aldılaı grev hakkımıa lğs:ı-
ladılar. Gayn işçtler hak vgrtl,
mez alınf demell ve btrleşmeıl,
dlrler. llayat pahalılıh aldı 9,İirii-
dü Köyde kgrdeşlmlztn yettşttr
dlğt, ssbzeyi ylyem€z olcuk. Yedl-
ğmtz kuru ekmeğe zam yaptrlar,
gramını diişilrdülef, vefgllerı a-

&rıaştrdııar BuDıar hep kltııe
ka§ı oıdu gardaşıar.

Faklr fııkara ezlliyor, lşç1 §i-
miiriilüyor. İşçt üdert'ğt yapan

" ralisl BA5Kı KA§ıuNLAR|
MECLişLERbEN çı(MA YoLuNDA... .. //

Tiirk - İş ve ona bağtı $ıdıkataİ
İşçlye üalet !çindedlrıer, Pation-
lara k5k sökaıiren gerçgk d . vr'm-
cl işiler koofed€faşyonunda
(DisK) eı tabaldaki ışçiıer aza-

mi ttderi kacar blllnçüdlr. İşte, cı,
karıla4 ka8unlanı haklannı geıı
aldığru ve sendlka özgürlİiklerin l

kaldırdığnı anlaınış ve anaya§a§ı-

nı konrrİra görevıd yerlne getlr,

rıı:k lçin protesto yiiriiyüşüıil
yapıuş vo dlreDııÜştir.

D:renİEeye devam edeceğfu.

Ka!ırımanca, hakkrıruaalrncaya
kadar savaşaçahz. Artr( bu lşblr,
lit(çı sattımış san sendikac an
€ileceğlz Sömürücüye, scyguncu-
ya paydos diyeceğlz

Etrleşellm §içler*,tin. Geıçek,
tea dsvrlm l sendlkaıar çatısr
altında tcplaşalın adz 8ardaşıa,
rım.

Yust]x, YIIİ}mIM
Maden - İş §€naltkasr
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İstanbul, Gebze vc Kocaeli nde
il6n edilen sıkı yönetim, davranış
ve kararları_ı/]a herg:in dah:! açrk
ve seçik bir biçimde büyük işçi vc
emekçi yığnlarına kimdan yana ol
duğ.ı hakkında bir fikir vermektc-
d j,r^

Babrali'nin patron basınrndan
ki"alık ve saıtlik kalemlcrinden jş.

çiden yaİa o]malarrnı b ;kliyeme,
yiz. onlaıın §ıkr yönetime hatta en
faşist u},gulamalara bile şakşakçı-

. lık yapacakları tabiidil. Fakat, or
tada işçilerin şimdiye kadar k3ndi-
lerinden saldıkları bazı kalemşö]-
lerin de sıkı yönetimi göklere çıkaı.
malan olayı vard:; ki, bunun üslün.
de durmak gerekir.

Bizce.çok iyi bilinen, fakat bü.
yük işçi ve emekçi yığınlarınca pek
az bilinen bu adamlar, şimdiye ka-
dar, takındıklan ilerici, demokrat
liberal düşiinceli vb. gibi §ıfatların
arkaslna sığınarak döneklik ve iki
yiizlülüklerini ihanetleri ile birlik_
te cİtaya koymuşlardıI. İşçi sıııfi
devrimcilerinin ve partimizin (TİP)
bir görevi de bu bahçe kaprsı mis6-
li hem arkaşına hem öniiıe açrlan
adamlaD kitlelerdeTı tccrit etmekta.
diı Nitekim bu göiev önümüzdeki
oslyalist Devrim aşamasmın da g:-
reklerinden biridir ve onun için bü-
yük öncn taştmaktadır. Bu adamla-
rln gerçek kimlikleri işçicmekçi yı-
ğInlarlna açlklanmalı ge]ecekteki
davranış ve tavlrla.,na şimdiden dik
kat çekilmelidir. İşbirlikçi patroıı_
]ann kalemşörleri sıkı \önetimi
göklere çıkara dursun|ar, sıkı yö
netim dc o ö:çüde sinsice bildiğini
okumaktadır.

sıkı yönetim ilönnın ilk gün'e-
rinde b!,r yandan s6kağa çıkma ya-
§ağını kaldınrken diğer yandan işçi-
lerin grev hakkrnı da asklya almrş-
.tır. Bir vandan huzuıu sağlamak
adına tedbirler aldlğmı açrklark.n
diğer yandan asıl. huzursuzluk ka1.
nrğ olabilecek oiaylan kendisi ya-
ratrnaktadrr. İstanbul trafiğine de
el attlğlnı açrklayan s (ı yönetim,
binbir zcr-lukla geçinen işportacıla-
nn, c! arabalı sebzecilerin arabala-
nnr da denize atmaktadır. H._lzur.,
istikrarve sit':ünetin sağIanmısı
adrna h,ızur, istikrar ve sukunetin
aıtlna dinamit konmaktadır. Fakat
Şu],as! bir gerçektir ve mrıtlaka tes"
iin edi]rrıesi p.erekir. o da büvür
ışir - emeKçı Jng]nlannrn gozuoniiıllc

,o

do§tuİlu ve düşmanrnı beltetmed
için lrütüphaneler dolusu kitap, g,ı.
zete bfoşür yazsan yrllarca anlat-
makla ikna edemiyeceği bir şe},i
en kestirme ve en açık bir biçimdc
ortaya sererek öğretmesi ve göst,;f-
mesidir.. Emekçi ylğınıan şimdi dos-
tunu ve düşmanrnı daha ile bi]mek
te, birleşmenin ve savaşmanrn zo-
zunluğunu düne bakınca daha iyi
anlamaktadır!?,]". İşçi ve emekçi
sınlflann mücadele§i işçi şrnıfı d?v-
rimciliği hızla ke§kinl§meye doğru
yol almaktadır.

Bunu böylece belirttikten sonra
gelelim işyerlerindeki uygulama.
lara, gelelim işçilere yapılan bas.
kılara.

İzsAL
C,-evde 68. gününü dolduran iz-

sal işçisi işbaşt yapmaya zoılandı.
Bu durun doğal olarak işçinin d:-
ğiI, patronun işjn_- yaradr. Bülün
gözdağı, ko:kutma, y dırm3 ve baş-
ka tedbirlere rağmen işyerinde
diİeniş çeşitli şekjlıerde sürdürüldü.

Zulüm Bir Gü
sıkı ,-önetim en fazıa 48 saatıe bu
işe çözüm yolu bulabileceğini vc
patronu toplu sözleşmeye ikna ede-
ceğine söz vermesine rağmen bu iş
ancak 27 günde grrcekleesbitdi. V.
topıu sözleşme işçilerin aleyhinde
sonuçlandı.

GİİNIEEM
Silahtarağa'da kurulu bu de-

mireşya fatıikası işçileri de sıkr
yönetimden iki ay öıce diren'ş ha-
lindeydiler. Zira, sendikal hakları,
asgari ücret, fazla mesai hakları ol.
mayan işçiler, sigortaya da kayıtlı
değildiler. Çoğunluğunu 18 yaşındaıı
küçük gençlerin oluşturduğu Gün
t.rm işçisiıin ayhk geliri 300-400
lira' arasrnda değiŞiyo-du ve işin
geribi, iki aydır bir kunış yev;
mive bile almamıştardı. İşlerinin
kötüye gittiğini sövleyen pat-

-ron ortalrkta göriinmezken İşilerde

Maden - lş'e giriyorlardı. Sonunda
patron bulundu. Sendika aracılığıy.
le göiişmeler başladr. Bir tiirlü an-
laşma olmadı, Bunun iizerinc Tür-
kiye'de ikinci dcfa bir işyerinde iş.
çiler kendiıeri için üretimE geçtiler.
At yarışlarında kullanrlan bir çeşit
aletin yapım işini aldılar. Bu aletleı,
yaprlıp yerine teslim edildiğinde iş,

çiler 60 bin liİa alacaklar, bu 60
bin lj,:aYı aralannda eŞit bir şekilde
bölüşeceklerdi. İş epeyce ilerledi.
Günterm iŞcisi o sırada direnişte,
grevde bulunan, Sungurlar, İzsal
ve çevre fabrikaları işçileri tarafın,
dan canı gönülden desteklendiler.
Ne var ki, stkı vönetim herşeyİ alt-
üst etti. Gijnterm önce di-endi. Öy-
leki sıkı yöpetimin 13. güniinde di-
reniş İzs'al'da. ve orada hali sürti-
yordu. S*ı yönetim ise durumun
normale döıdüğiind.n, huzur ve
sükunun avdet ettiğinden dem vu-
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A]i[DoN z]auo
Maden. lş bölge sınrrlan için-

de kalorifer sobalan yapan Topka
pr'da kurulu 30 kişilik bu işyerinde
patron srkı yönetimin uzatrldlği-
nln ilk haftası kanuısuz lokavt yap.
tı. Aırdon Zcrzo işçilerinin en az kı
demlisi 11 yılhk. İçlerinde i5 yıldır
a}Tır işyerinde çalışanlar var. Rum
Patrondan işçilerin geçen yıldaD
clan alacaklaıı şurda dursun g haf-
tadır hiçbiı gün için bir kuruş yev-
miye almadılar. zira pa.i.on srkr
yönetimi firsat bilerek hiçbir maze-
ret görtermeksizin fabrikalı kapaı-
tığr yetmiyormuş gibi Yunanistaı'a
kaçmıştır. Maden - İş'in srkı yöneti-
me başvurmasr da bir yarar sağla-
madl, konuştuğumuz işyeri tcmsil-
cisi "Her çareye basurrduk, patığ
nu slkı yönetime şikayet ettik fa-
kat ne biz ne de sendika bir cevap
alamadı. zaten kardeşim biri de şıı
ötcld de bu, ananr bilmem ne edcn
kadı kirni kimi şikAyet edeckesin'
dedi.

gödşmek şöyle dursun, yürüyüşt,
en ön safta yer aldrkiarı, pasif diı -,-

niş için gizli toplantr yaptıklan ge.
rekçesi ile işçileri sıkı yönetime iır-
bar etti. Önce elebaşiarindan (!)
baş|ayarak teker teker, geçıiğ miz
hafta içinde de toplu olarak 20 işç!
yi işten çıkardı. İşten çıkarmaların
daha devam edeccğini ve öniimiiz
deki günle,:de artacağını ifadı eden
işçiler Metal _ İş'e kaydo|malan içiı
patron ve sarı sendikanın müşteİek
çalıştlğrnr söyıediler.

DEıdE - çE[,tsr
Topkapl'da kurulu bu işyerin"

den şimdiye kadar 4 işçi atıIdı. _Her-
güı bir kaç işçi bir askerİ cipe do[-
durulup Rami karakolunda so-guya
çekiiiyor. işyeri temsilcil-ı.i gece.
yalısı evlerindçn alınıyor. İşyerinde
sıkı yönetimin iiAnından bu yana
tam bir güven§izlik hökim.

c{toMAn"sAN
Yine l. !İilge sınrrlan içinde

yer alan ve Maden - İş sendikasrn-
ca bu yrl içinde örgütlendiri:en bu
iş yerind,ı toplu sözleşmeyi Metal -

İş yapmıştı. lşçilerin Gamak'takine
benzer bir olay y€ratmasından (!)
korkan patron tr{aden . İş'e geç1ne
i§teğine bir şey diyemiyordu. Ö-ıce
keıdi nzalan ile çık:şını a]Tı ve.s"
kere gitrnek isteyen işçileİ a§ke.e
alınmadr, bunun -üzerine 9 işci ye-
niden işverene başııırdular. Fakat
istekleri şiddetle geri çevrildi. Sebı:ı;
yürüyüşe katllmak ve Mateıı . İş'e
geçmek. Aİkasından işçilerin Ma-

M.A.N.
Maden - İş bölge sınırları için-

deki bu oto montaj fabrikasının
500'ünden faz'; işçisi pal:..on zu!mü_
ne ve san sendika baskısrna hayır
demek için yeni yeni örgütleniyor.
du. sıkı yönetimin ilanlndan ewel
işçi önderi Halil Yaman patron ta-
rafından işçileri Maden. İş'e geçme.
ye teşvik ettiği ve bozguncu seri,et
düşmanl bi- TİP'li ( !) o'duğı g;-
rekçcsiyle işten çıkanldl. İşçiler
arkadaşiannu işe alnmasl için di.
renişe geçtiler. İşin sarpa sar<lığını
gören patron yclkenleri sula indiı-
di. Hatta Maden- iş l. Bö'ge başko.
ntnı yanına görüşmeye çağtrd,. Biı
yük derinişin 1. g.]İü ise yürüyüş
ten sonra bütiin işçiler Metal - İş'ten
istifa edip Madcı - İş'e gececek'e.
,rini aqkladılar. Fakat sıkl vönetjm
ilen edilince yeniden eski yiğittiğiıi
kazanan patron Böige Başkanı ilc

n l}uraealıtır!
ruyordu, Giinterm've İzsal bir çı.
banbaşlydı. Mutlaka haltedilmeliy-
di. Nitekim bir sabah patron ve in_
zibatlar fabrikanın kapısına dayan-
dı. vatan ve millet ve yüksek men-
faatler uğruna bir albay nutuk çek-
ti, arllaşmaya gidilmesi gerektiğini
söylcCi. isciler anlaşmaya hazır ol-
mavanın kendileri değit, haklarurt
gasbeden patron olduğunu ve şart_
ları ka$rıl edi]diği takdirde anlaşa_
bileceklerini sövlediler. Albay öncc
alttaı aldı ("AnIaşrn i§ta canım''
dedi.) İsciler diretti. Albay sonl3
sinirlendi masava 5rumruğunu w,
rarak" anlasacaksınu" dedi ve an-
lasıldı. İ5cilcfn iki av\k alacağı 25
gün olarak kabul edildi. İşçitorin
60 bin Türk Liralık işi patron. al-
mış gibi işlem görecekti. Albay ve

, patron rahat bir nefes aldrlar, bir!
6i s ehh birliğini öbürü çantasınr
ahp işyerinden uzaklaştılaa.
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den-İş'den istifa etmeleri için bas-
- krlar başladı, işçiler istila etmemek-

te direnince önce baştemsiici sonıa
bir temsitci daha işten çıkarıtiıı,
Kendisiyte göİiştüğümüz temsiicl-
l€r işçilere baskrnm gün geçtikç3
artlldrğınt, qiinde dört defa karako,
ta götiirütdüklerini, geceleri evle-
rhden alınıo, sabdhleyin işyerine
teslim ediidikleriıi söyledilcr.

ERIL{ BALI\TA
Topkapı'da kurulu ve Maden -

:İş'e bağlı bu işyerinin baştemsi'ci,
si de işçileri pa§if direnmeye teşvik
ettiği gerekçesi iıe çlkışı v--rildi.
Yeni işten atılmalar bekleniyo,r. İş,

çiler Metal - İş köpekleiıin fabri,
rika çevresinde yeniden boy göst€r-

msye başıadıklarını söylediler.

ARÇErK

da işten çıkarma nedeni olarak hjç
bir mazeret göstcrilmedi. Tam bi§
güvensiztik içind§ olan işçilci: sa-

hipsiz olduk]annı sövlediler. Ycni
işien ç*armalal bekleniyoı

oTos.AN
Aıtı işçinin işine son veri]di, iş-

ten çıkanlanlann ternsilci ve baş-

çeken işçi]er o:duğu bilindiğine göı e

sindirme, baskı ve işten çıkarmala-
rın deyam deeceği tahmin ediliyor.

MAGİEI s
Topkapı'da kurulu bu oto mon

taj fabikasr işçileri her türlü baskr
ve tertibi göğüsleyebilecek birkaç
iş yerinden biridir. Ünlü Magirü:
grevi işyerlcrinde o eski birlik ve
dayanışma bütün canltıığt ile devam
etm9ktedir. personel müdürü sıkı
jönetime güvene-ek işçilerin vıl]ık
izinleriıin kaldrnldrğını aç*lamış
bu }:aı:i,,"a karsı cıkanlarrn iş akdi,
ni feshetme tehdidini sar,ırrmayr de
ihnal .İmemiştiİ. Fakat a!-ü gün
rni]dü.iin dajTesini b ısıı M^g',ü;
işçileri kararr geri aidırmışlardlı.
Dı,rurn yeniden normale dönmü;
ttİ,r.

GE§EBaL EIJ,trIIiİ{
Bu işyerinde toplu sözleŞmeyi

üç yıl öıce Maden - İs vap;ntşt] ha,

Icn aynı sözleŞme yüriirlüktedir. Fı_
kax patron ve san sendikanrn ayaır

i10

son olarak dört işçinin dah3 patronun elinde tutulmasınuı
çikanldığü 4. Bö'geye bağlı fabr'ka- ianmasıdır.

o1runları ve lltaden - İş'in o zamanki
tensitcilerinin işçilerin durumunu
pek iyi değerlendİ,rmeleri yiizünd,ıp
bu iş yerindeki işçilerin büyük ço
ğunluğu şu anda Metal . İş'e geçmis

duİumdadrrlar. Son olaylar sarr sen-

dika ve patronun anlaşarak ortaya
koyduiları bir kombinezondur. Fa-
kat buna rağmen işçiler yeni direniş

biçimleri bulmuştardıı. Metal - İş
İstanbul Bölgı Başkanı İrfan Kara,
bıyık yeniden ortaya çlkmıştrr. "Na-
sıl olsa son çlkan kanunla bizim sen,

dikada, Maden- İş'de ortadan kalka-
cak" ben işçi sınıft adna son kozu,
mu oynuyorum" demektedir. Yuka-
ndaki söiler aslrnda hangi oyunlann
tezgahlandığmı oı,taya koymaktadır.
Mesele büyük direnişe fiili katılaı
yeniden Maden - İş'e geçmek isteyen
işçinin birikiminin harcanması işçi-

ye verilecek beş-on kufuşluk blİ
zamda dizgln]erin birkaç },ı!

§liNGURL.dR cffiçEĞİ
Bu yıl en önemli sendikalaşmı

mücadeleüerine sahne olan bu iş ye,

rinde 130 ışçi atılmış geriye kalan
iscilerin tümü Maden - İş'ten istifa

"İmişlerair. 
işçiler şimdi türedi

bir sendikaya kaydolmaktadrrlaı,
Bu durum yalnız srkı 1önetimin
ve patronuır baskısı ile açıklana"

. maz, Zite. aynı baskı başka işyer-
yerindc de söz konusu olduğuna gö-

re neden ayıı biçimde sonuçlan-
mamaktadır? Sungurlar işçlsinin
bo:gunun ge,çek nedeni bu iş yeri
işçileri ite gerek temsilci gerekse

dışandan alakah olan gruplarrn sap,

kurlrğı ile açıklanabili,r. Zira baş,
temslçi kenditerine (Partizaüı) gru,

bu admr veren oportunist bir gru1>

la çok yakından ilgilidir. ve aync-:ı

Milli Demokratik ljtvrimcilerin ye,

ni yeni ihya elıik]cri (!) Devrimci
İşçi Bir|iği, sıkı 1öneıimin, işçi atıl,
malarınıı yarattlğl (fakat düzeltile-
bilecek) Maden - İş mu}ıalefetinden
azaEi ölçüde yaıarlanmakta işçiyi
kendi sapık çrkaı,larrna alct etEek"
tediIler. Bu yiizdeıdir ki, Sungurlar
iscisi bütiin DİsK çatısl altlnd]
top|anan işçilenn gözünden gön,

lü;den düşmüştür. Önceleri Sun,
ğurlar'dan atılan arkadaşlarınr
İii.k D"mir Döliüm işçileri, kendi
fabrikalarrna, patronu zorlayarak
hatta hiçe sayarak ahyoriardı, Ar-

tık Demir Döküm işçisi sungurlaİ
scisi dendi mi değil yaİdım e]ini u-

,^rmak adıarını bile ,anmak istemi-

vorlar. Sungurlar olayr sıkı yönetiın

;ltındabi Türkive işçi slnıtının öncq \
sücijrte ve bütün işçi s,ııf,na yepğ
İepi tecrübeler kazandırarak bir
( siire içinde olsa) kapanmışrıİ,

Yukanda saydıklanmrzın dı-

sındı kalan işyerlerine baskr yapıl,

madığını iddia etmek en azlndan
güliiıİç olu: kanısındayız. Fakat .yi-
ne de srkı yönetimin ve patron Da,

sınrnın ağzrna bakılacak o:urse

baskı ve ü,ı!dtrma hareketleri h:ç-

bir seki|dg söz konusu değildir, zi,

"" oitada Dek çok "kötü niyetli ki
siler" vardır. Onla,ra fırsat verilm(',

mesi eerekir, Bu, gerek 'iyi niyetli

kişilerİn' gerekse vatan ve milletin

selam2ti için elzemdir. Gerçekten,

her fab.ikanın önünde bir saatte

bir askerİ jeep durduğu, eskiye ba

kmca tomsonlu askerle:in işçi semı,

lerinde daha sik devriye gezdiği, ba-

,r'*İi-rı* l:alı..l" raİu1,ola alınıpL )
soıİuva çeki]diği işten e! çektirildi,
ği.6aİ iİ serlerinde zorla toplu söz,

İeşme yaptıntdıgı, icabederse işçi,

lerin devrimci aydnlann hapse atrl-

dlğı. halen işçi:erin ve ayd:niann
ı.,-^,.,. hanishanede o|duğu, kaç

uuİrİ,-İşçl.İ" bu]unduğ,ı. ölenlcrin
sayısının gerçekten üç kişi mi oldu,

ö_İ ölen|erin cenazcjerinin ):ereye

loİtı.tlai;gli gözöntiı, alınmazs,ı

hiçbir baskı yokıur. Bilikis patron-

lann en cesur giinlerini yasadlkları,
kanunsuz lokavtlar yaptrkları sa,İı

sendikacllaİa yeni uinut kapılart-
nın açıldığı da gözönüne alınrftı
baskl ne kelime sıkı yönetim 'bö'ge

sinde btr gelişme, bir serpilme söz

konusudur,

dahı
sağ-



Devalüasyon
Burjuvazi, lıendi arasındaki uzun çe-

kişmeden sonra devaJüasyonda kaıar iıi-
dı. Ancak deva,lüasyan karannı a-mazdan
önce çeşitli kanunlarla ortamr da hazıria-
dr. Devalüasyon, miili parinrn değ:rinin
yabancı parai ar cins'nden diişür'.i.lmesi de-

mektir. Bu clurum a,slında fiilen yiizde 25

oran-nda ıiygulaııyordu; Geıçek ve resıai
tlevalüasyoıia bu oran yiizCe 66.6'ya gıktı.

Az gelişmiş iilkeler iç'n devalüasyon
kaçınılmaz .bir olaydır. Çiiıııkü, az gelişmiş
iijke]crln dş ücaretleri kapitaJist bir sls.
/ıem için ka]dıEan sürece kaçınimaz ola-

. rak aç:k verir. Yaniı toplam itha]at top-
lam ihracattan fazladır.

Devalüasyon, Tiiıkiye'niıı ihraç mıl_
laırnın ct ş piyasada a]rcı bu'masını §ağla_
yacakbr, yani ihracatı artıı:cı blr etkisi
vardır. İhraç mallanm zın ne olduğu ko-

nusuna gelince, bun]aıı son b.r 1ıldrr geli-

şcn köylü hareket]erine bakarsak bu'.abilr
riz. Urününiin iyi değcr.endiriim:mesin-
den şikAyetçi fınd k üretjcisi, incir iireti-
cisi, zgytin ti]€t'c:si vb, gibi. Bu dur-um:.
göre devalüasyoı:dan-bun]ar mı körlı çıka..
cıktır, Tabii ki, değil. IIer ne kadır eile..

rindeki üriinü az çok istedikleri bır tabgıı
f]atına saılma 

_ 
iırıklnına kavuşmuşlaısa

da, eklenen vergier ve zımlarla blr eliy.
le aJdık]annı öbiir eliyle ı,erccekicrdir.
Asi k6rlı olan ve ııırgunu vııran itha]it-
çı ve ihracatçı kes.mtİir.

DovaJiiasyon kısa dönemtle ve iç fiat-
lar yükselmectiği 6ürEce tar.msal ihİaç

maddelerinden çok sanayi rallar:nın jhra-

cüıı afhracıl(trr. Eu dı sanaylci:crin işine
gelecektir. Dş piyasaya daha çok mai sat_

mak im-kAnıru c]cle edecekler vc de cn
önerılisi daiha çok kd.r . edeceklerd'r. Bu
aradaı devaiüasyoıila bifi}rte qlde edjle:ı

bir milyarİü dış yarcLmr da unutmamık
gcrekir. U'us'ararası Para Fonu /IMFI,
Avrupa Para Antiaşmııı /B{A/ gibi ern-

peryalistlerin güdiİmüncleki kunıluşlar-
dan sağlanan ,bu yard:m Maliye Bakanı'-
nın söyled'ğinin tersine, kıı"anıı alnma,
sında baskı olduğunu gö3terir.

Iisaca, devalüasyon burjıivazinin işi-
ne yarayacakhr, çünkü devalüasyon fiat
artışlar. nr da beıaberinde getirir. Daha ilk
ağızda şıkere, akaryalntİ yapılan z- m'ar
bunun somut örneğlcl'r. Ö|e yandın resmt
istatis',"iklere göre son iki yıldır Tiirkiye'de
yiizde yii4 fiat artışı olmuştur. Üretici]er. n
direnişlerini §usturmak için ürüıierin ta-
ban fiatla:ını yüksbk ff.mak, glderek yok_

şullaşın memunı Perso:]e'. Kanrıııu ile aıııt-
mak ve paraıun değer'ni diişü:mek, Görü-
nürde elde edi'en gelir ar',mrştır ana, bu
are,dı hayat da püalılanm:ş ve a}m par
ile geçinmek daha zor hale ge'miştir. çüı-
kü satın alınan mallann fiatları artmıştır,

Kapitalist bir ekonominin g€çlı,d'ği
buh:aniarın geçici çtiziimieri o diizenden
yarar|anacak sınıfın, burjr,,vaz'nin leh'ne
olur. Ve bu tür ckoncmi,k krizletclen yine
de en gok zerar görecek olan çalşan !ıit-

,İl

-

le]erdir,



$ılımuıdu!ıi GHP
..cözDE YENİ NAZ|RİYELERİYLE BİRLİK-
TE BURJIJVA İDEOLOJiSİNİN BÜTÜN DEĞİ
ŞİK ŞEKİLLERiNİN BUGÜN SAI}ECE TEK
E!.R AMACİ VARDİR: SOSYALİZMİ GÖZDEN
DÜŞÜRMEK VE KAPİTALİZMİ CAN ÇEKİŞ-
MEKTEN KURTARMAK İÇİN YIĞINIJIRI
§osYALİzMiN UĞRUNA YAFTIKIJ|RI sA-

VAşTAN VAZGEçiRMEK."

Wa]dcck Rochet

"C.ii.P. nin devrimden anladı& ise, genel o}Tıü

desteği ile ve 1961 Anayasa§ı doğrultusunda yaprlacak
diizen değişikliğini gerçekleştirecek alt-yapı devrim-
ıeridiİ.-' [1]

"Bugün Türk köylüsü, Tiiı:k işçisi, esİaft ve sana-
yicisi, içinde buıundukları koşullan beğenınemekte ve
kendi çevrclerindeki üretim ilişkilerinin değiştirilm9
sini ve sorunlannın daha akıtııca etkin çözümlere b3ğ,
lanmasını istemektedirter." [2]

Altyapt, toplumun ekonomik rei:mi, jiretiIf, tar7|,
zını üretim ilişkileri belirler, Üretim ilişkilerinin esas
unsuru da üretim aIaçları iizeıindeki mülkiyet şekli
dir. Yeni üretim ilişkileriıin kurulmasr, yeni bir mül-
kiyet diizeDinin kurulması demektir.

Bugün Türkiye'de hakim üretim tarzt kapitaliznı,
dir, yani i!;etim araçlarr bazl fertlerin ve gruplann
mülkiyetindedir. Bu üi.etim tarzmın tek alternatifi
ürctim araçıannın sosyal mülkiyetidir ki, bu da sos,
yalizmdir. Demek ki,, bugiin, istenen üretim ilişkile-
rinin değişikliği, dolayısıyla attyapı değişikliği ancak
sosyalist üretim tarzına geçilmekle olur.

c.H.P. xx. Kurultayı Drş Politika raporunda öv,
güyle bahsedilen Sosyal - Demokrat İsveç'in geıçek
tablosu şöyledir ki: "Gerç:kten, başlıca üretim araç,

lan (fabrikalar, madenler, toprak, v.s.) isveç burju-
vazisinin eline brakrlmıştır. Bütiin iştetmelerin o/o gl'i
özeı sektör, o/o 5,i devlet elindedir; cö4'ü kooperatii-
lei tarafindan Jöneti];.. Özel sektör €iinde kalan
alanların oranr, deniz uıaştrrmasında 0/o 99, elektriti
sanayiinde o/0 58, ormancııık işletmeıerinde o/,o75, top,

t2

tan ticarette o/o 90, bankacıltkta 0/o 94'tÜL sanayi iŞÇi-

leriıin o/o 95'i özel işletmelerde çalışır. Bin kadar
miıyoner, ükenin ekonomisini, dolayısıyla siyası ha-
yatını elinde tutar." [3]

Üretirn araçlannın_ özel mülkiyetinde, kapitaıizm,
d:, karşıtığ ödenmeyen emeğe sahip çıkma durum:ı
vardır. Bu kapitalist istismarr doğaı olarak kapitalist.
üretim rarzını yaratır. Şahısların değişmesi, Alihin ye- !!
rine Veli'nin g j:mesi birşey değiştirmez. Değişikıığı
yaratacak olan istisman, sömürüyü reddeden bir
iiretim iıişkisi, bir ijİetim tarzıdır.

Önerilen diizen değişikliğini kim, hangi güçler
sağtayacaktır? Bu di.izeni, C.H.P. nin biinyesindeki
menfaati bu diizenin sürmesinde olan kişilerin
(C.H.P. Mlclis Grubunıın 9o 62.7'si) sağlıyacağı gü,

ıünçtür. o zaman hangi güçler düzen değişikliğini
sağlayabilir? "Üretim tar4nda bu değişikliğ yapma-

ğa objektif olarak muktedir kuwet proletEryadrr:

çünkü, özel mülkiyet doğrudan doğıuya kurbanı
odur; üretim araçlarmrn sosyaı miilkiyeti, sömürü,
len sınlf olarak onun menfaatıerine tıpatıp uygun dü,

şer." [4]

C.E.P. 1961 Anayasası doğruttusunda ve dcmok-
ratik rejim içiıde, bartşçı bir düzen değışıkıiğini sa
vunuyor. Fakat, a]mı zamanda şu tahlil yapılıyoı,:

"Adalet Partisinin yapısr dayandığı sosyal güçler ve
Demirei'i iktidatra getiren hakim kuyvetler onun g3j,

çekten devrimci bir politika iz|emesine izin vermeye_ ğ
cekıir; ,ı,e hele halk yaranna bir diizen değişikliği ha- -
reketiıe girişmelerine @sra göı ylınlmaracakıardır-"
Halk yaranna bir diizen değişikliği yapacak olaır
C.H.P. karşısmda Adalet Partisini destekleyen hakim
kuwetleri, sosyaı güçleri brılunca acaba ne yapacak-

tır? Ya diizen dcğişikliğinden vazgeçecek, ya da kara,
rrnda israr cdecektir ki, o zamanda ne olrır bilin-
mez!..,

1961 Anayasasını dillerinden düşiirmeyenler, sen,

dikal özgürlükleri kısıtlayaD (Anayasaya aykln olan)

274 sayıİ Sendikalar Kanunu ile 275 sayılr Toplu tş
Sözleşmesi Kanunu "Bu kanun değişiklikleri ne ka-

dar iü nivetleİle hazırlanmrş ollı:sa olsun"." diye ni-

telenİirdiİ<ten sonra, sadece Adalet Partisinin eleştiri,
rilcre kaiir olan t-epkiloİni eleştirmişlerdir, Kendilc,
rinin de görebildiği gibi "... hiikümetin, işçi kurutuş,

ları arasrnda, sendikalar ve konfederasyonlar arasın,

da açıkça taraf tutTnasıür."

I



Ç4.ĞATAY GüNDI 

-Bile bile, hükümetin çrkarlarına uyguı, kayırdığı
bir konfede:asyonun güçlenmı:sine, devrimci bir kon-
federasyonun ortadan kaybolmasına EVET diyen bil.
kanuna "Adil bir diizen" isteyen c.H.P. HAYIR deme-
miştir.

. DIŞPOIJTil{A
ü

c.H.P. xx. Kuıultay Parti Meclisi Raporunun dış
politika gelişmeleri böiümiiıden açlk bir şeKildc
anlaşılmaktadır ki, tarafların üstünde gözleyici bir tu-
tum izlenm0ktedif. Dlş poiitika an}ayrşı "tarafsulrk"
tır. Tarafsrzlrk diye biı, kavram yoktur. Tarafsrz oI-
mak en bü}ük taraf tutmaktır.

vietnam'da kitleleI halince siril rn3sum insanlal
napalm, fosfor bombalanlla ö,dürüiürken, insan:ar
yeni sil'ülann tecrübe aIacı }aptiırken, "insanca
düen"den bahsedenler tarafsrz kalamazlar. Kamboç-
_va'},a sc:guslız, sualsiz 1,eni cina}€tlerin pcşinde gi-
ren, li!ıerli ],ağmacı AıTleIikan empeİyalisIlerine kar-
şı "demokralik devlet" ten bahsedenler tarafsrz kala-
mazlar,

Emperyalizmin Ortadoğu'daki kolu zorba İsrail,
Filistin halkıru 1948 Antlaşmasına aykın olarak ye-
rinden etmiştir. Şimdi yüzbinlercc Filistinli mülteci
j,,r.ırtsuz, evsiz işsiz, perişan bi,r durumdadrr. Napalm
bombaları, Phantom uçaklanyla saldırırken Siyonist
ısrail'e tarafsız kalmmaz.

Kuzey İrlanda'daki olaylar CHP'nin yorumladlğı
gibi Katolik - Protestan çatlşma§r, yani bır mezhep kav.
gası değildir. Olay bir sınıf sorunudur. Kuzey İr_aı.
da'nın hAkim sınrfi ile daima ikinci sınf vatandaş
muamelesi gören, ekonomik ve politik sömi.i,rüye he-
def oıan srnrfın mücadelesidir.

Burnumuzıın dibinde, insanhğn yiiz karası faşizm,
kara albavlann Yunanistan'ından yürürlüktedir Biı_
lerce aydrn, seneıerdenbeli cezaevlerinde tutuklu
olup, çeşitli işkencelere maruz kalmaktadrr. sün-
giilerin gölgesinde kabul ettirilen Aıayasa bile bir
ta,-e,fa blrakıhlr, u|ke emirnameıer ile idare edilmek-
tedir. 196l Anayasasrnrn en hararetli koru},ı.ıcu]arı
olarak emirnameler ile idare edilen bir ülkcye karşr
tarasız kaıamazsınrz.

olaytarda, tarafsızlık terkedilffieıi, dürüst bir tu.
tiiıiıla kesin tavrr alınmalrdrr.

AcJ HEDEr,^ı[İz

16-17 Hazfan olaylarını iktidar bir ayaklanma
şeklinde göstererek, böyle olmadığı gün gibi aş:k6r-
dır ki, öıneğin sopalarla ayaklanmaya girişilmez, elli
yıl önccki kanunlara dayanarak §rkı yönetim itan et-
miştir ve bu sıkı yönetim iki ay daha uzatılmiş"Lrr.
Tututlu bulunan işçi sayısı hal6 açıklanmamıştır.
İşçilere polis karakollarında gestapo usulleritie iş.
kenceler yaprlmaktadır. İşçileri sa!,unan avukatla.-a
baskl yaprlmaktadrr.

Yaşaması için emeğinden başka hiçbir şeyleri o!
mayan işçiler kitleler halinde fabrikalardan atılmak
tadırlar. Atılan işçi sayısı 600'ü aşkındır. Atılan işçi
lere patronlan kenciIerini sıkı yönetim komuta4lığın
emrille aıııkIarını sö}lemişlo:dir.

Bu yazdığımız ömekleri daha da çoğaıtabiliriz.
Görmek isteyen gözler çok şey görürler.

sıkı yönetimin seb€bi tabii ki, işçiler değildir.
Ekonomik bir açmazda buıunan iktidarrn bir zamaD
olsun rahat nefes almasrnı, çökmektc olan yapıya bir
kalas deŞtek ko.çmasrnt sağlamak için tezgahlanan
anti- demokratik bir oü.undur.

Durum böyle olunca, kendisini demokrasi ve
Aıayasa savunucusu olarak lanse eden C.H.P. nin
xx. Kurultay Parti Meclis Raporunda sadece ye sa-
deÇe altı sattr (s. 62) bahsetmosi abestir.

Acil olarak tüm demokratik güçlcf, tek - taraflr
işleyen zindanlarından işkenceler hüküm sürdüren
bu anti - demokratik o1ıına ka,ışr giiçlerimizi birleş-
tirelim, direİıelim ve ka§l çıkaıım.

tı] CJI.P. XX. Kurultalı Partı Mec.

lls Raporü, Aıkara 3/7/7o s 38.

I27 a-g.t., s. 92.

[3] Bernhaİd Quandt ve d:ğerlerl,

§oryal Demokratlann Ç*mazı,

[4] George Poııtzer, Marksıst Fels€fe

Derslerr, Sosyal Yayuüar, İstan-

but 1969, * 426.
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Sos,ıaliıt kaııp ülkelerine karŞı kuııanıtmq,k üz§"e hazırlaıan Pro.
methus adlı bir N ATo plaııı ile ve N ATo silöhlatıylo halkru desteğindefl yok-
,ııüı oıarak 2l Nsan 1967'de Anglo - Amerikan empreyallzminin çıkarlanna
uygııı fa;ist bir yönc,lim Yunan haıklnln i,ıstüae bir kabus gibı çöktıi]ştü.

'laktıı komşımu| Yunanİstan'd.a ııygulanan !öntem, Amerikan emper
yalillı,li;ıin c,ita- Doğı! lE Doğu Akdc;liz'dcki çıkarcL politikasına uygun o\a-
rak iıef an Tiirkiy?'de d,e uygılanabilit. Asltnda bıı yoıda hiç te küçüfıL-
senııeyec.:|; ölçüde önemli adıınla; da atıımıştff- Türkiye'dekı tüm sol
g,üçleriı, Arıe,;ikan emperyalizmi ile $birliği halinde buluııan AP iktidatı
taratlndan örgütınel:L zorbalarca uğradığı saldıtılar, devrimci demokrcLtilı
bitiin direnİşıerin kqnıa ba.stırüması, güçıenen bir ınücaceleden korkanla.
,rın başıurdığu anayasa dışt eylcınletdir. Demokratill gelişmenifl normal
şartıa.r ojtlndq, sosyalizme ,afıi emekçi sınıfların yararına olacağınt,ıe on
larin ikti4.annl gerçekleştireccğini anlayanlar yasalart ğğnemek bahasın,ı
da olsa bu gelişmey; e:igel olamayacaklartıı anladıkları anda siiöha s.ırı
ıaca!.ıcrl da bb gelçektir. TıpkL komşwnuz Yuıanistan'da olauğu gibi.-

ceçmiş o\aylardan d.el,slcr alarak harek9t etnaek, laşizmin iğrenç çe|ı-
rcsi.l.i haik yığıılarina göstermek, anıatmak ve ona karşı birıik içinde dö-
ııiiimek gör ev iııizdir,

ıİARA

-_-

Bu yenilginin nedenleri 196ı
yrlında Yunan Komiiıist Partisi ta-
rafindan şöyle srralanmıştı :

Birincisi; Saııcş sonrası yanlış
değerlendiiilmiş, halkın effiekçilel
çevresinde toplanmaslılL imk6n ııe-
recek barışçı mücadele biçimleri kü-
çümsenmiş , şartlartn hiç te müsait
olmadığı bir zamanda silEhlı müca-
daleye girişilmiştir. 

ı
l lcıncsı; 5llahlı mucacteleyc ka-

rar verilıjikte;ı son,a ala işler ağıt
dan alınmış ve düşman burdan ıa"
rarlanarak üsti,inlük şağlamesını
bilffiiştır. Bu temeı fuatdıar, bunıar
ve genel olarak o zamİnkı parıİ ön-
d,efliğiniı sol sekreterliğinden do
ğeı diğerleri, defiokrqtik h"l,eket
içiı f l'Eketli soıl,Jçıat getir7niştir.

Zicafoç'a oöre ise yeni'ginin
nedi şuıIardı :

İç so,yaşıı başladıfu dönemd.e
Yutıan Koın nist Partisi herşey-
d9n önce celişmeli ıe kararsız bir
dönemde idi. Devriınci 

'trateiide 
en

öncııli sorunlardaı biri olan yed.ck
güçler soıunu d.oğru biçimd.c çii.
züImİ,nişti ve ordu karşsında yatı-
ıış bir tuıuma sapıLnmıştL

2. Diinya Savaşıhıı başlamasıy-
la Aıman ve İtalyan faşistlerinin
saldır anna ve üikeyi işgaliıe kaı,
şl kur"ılan EAM (Ulusal Kurtu.uş
c..rhesi) ve oiıun silahh gücü olan
ELAS gerçek an:amda bj,! Uıu§al
Kuriuluş Cephcsini meydana g3iir.
rnişlıjidi,,. savaş sırasıuda fiiıen
Yunan haklannr ve onun kurtu:uş
mücadejcsini temsi| ed :.ı EAM içın-
de papazdan işçiye kadar her sınıt
ve tabakadan insanlar yer a ryoı,
dörjaşüyordu. Tümüy, ; devrimcile-
rin oıuştf.duğu bu cephJnin güç'e
nerek, savaş sonunda Ytınanistan'-
ın kaderi konusunda söz sah]bi ol-
maya aday tek g'jç durumuna gele_
c,:ğini göien ingiItere, h^ıbin son
.,ilianna doğru, gelenek5el po-iti.

,linsına uyg,Jn olarak bir iş savaşn
t,Jh]lmlarrnr atmaya başladı. Sağ.
cıian vc kralcrları empenaıist çı.
karlan için desf ;'ileyen İngiltere'-
ni,ı eviem'^.-i doğrudın EAJll'a y<i

n.lmisti artrk. Devriraciie:"e karş,
i;k si]ih!ı saldırı 3l Aralık 1944'de

ijaşla,dl. Bir iç sav3ş]n Yunan so!u-
ne indirecer_:i daıbeyi (o giinün ko_
su!|arını gii.,e) he§aplayan EAM sü-
ıclili olarai< anlaşma imkAnlan a ı-
, o"dq. KarŞı saldırıya geçilmedi vc
l Ocal. - 12 Mat 1944 anlaşmalar:

5orrlınd^. F.T As silahla.rnl bırakma.
yı kabul etti.

1945 v: 46 yıllarr arasında ku_
rulan Yunan hiikümeti so]ya]is+]e,,e
lrar§r bıiviik bir t.ıör'e giıiş'i. Yu
nanistan'da giin be giin güçlenen
§cl kanat'a karşr empcryalizm, de.
mo](-aril:,-,o'ıar.n tümün-il. kapatı-
ycrdu. Sağcı terörün artan tempo,

t4

su, Yunan solunu isteTnediği haldc
yeniden siiaha sarılmaslna mecbur
etti. ve Yunanijtan'da sosyalistlcr
bir iç savaşın ağrr sorumluluğuıu
omuzlamak zoruıda kaldılar.

lğ46 w 47 yılla;ında çiIıpgrya-
ıistıeİ ve hizınetindeki gericiler
açıkça hark kuvyeııeııırı §a.qirürdyn
başıadııar. Tı,uman ve churchi_l u-r

"Io,aiite., bir hükümeti ekonomih
askeri yönden destJkleme karari
i"e ordurarrnr yenideiı dlizenleyen,
Amerika]ı askeri danrşmanlara ka-
pılarını a,:,drna kadar aç_u gerici_er
çok g.çmeden kendi deviet yöne,
timlerini kuİdula.. Baskılar g,ıg de
yoğl]İlaşıyordu. Yuıan Komi.inist
Partisi yasaklandı, EAM dağ.tı:d,,
demokratik tüm 6İg;tler kapetıldl.
Tiirlü yöntem]erie Halk oİdusu i e
halkın ilişkilerikesildi, gerillalar
kentlerle otan bağlantrlarını kont
rol altünda tutamaz olduli.l,. yarrm
rıiiyoaa yakın köylü kentler eirafı-
na tbplatılrp gözaltına a!ınarak, klr.
lık alanlar boşaltıldl. Böylece g]r:l-
]alar maddi destekten tamam]I]
yoksun kaldılar, kitlelelden kopma.
ya başladılar. İç savaş büti.in şid-
de iylc l949'a kadar sürdü ve ı,zici
çoğunluğuna rağmen Yunan solu
bir savaştan mağlup olarak çıktı.

Yunan solunun ezici güçi,ine l'
fağmen iç savaŞtan yenik olarak
çıkması empoaalizm için bir zafe]a
olumuŞsa da bu çok kısa sürmüş.
tür. Çok geçmeden toparlanan Yu-
nan solu ülkedeki ıözde dçmokrasi.
nin tcmellerini sallamağa başlamıs-
t1. 1963 Ekiminde Papanderou ikti
d3ra geldikten sonra S"syaiist EDA
nln desicği ile güçlenmeye başla-
n1'§ l(U(lu do-ıuŞllmlere g nŞmtŞ:ır.
Merkez Birtiği adı altında çalışma-
lannr !-oö,lnlastıran sosvalistler
parlamentoda da çoğunluğu sağla_
mlŞ ülkenin k2dedni tavin h,kklnı
yavaş yavaş elde etmeye baş'amış.
|.-dü. Yunanistan'rn nomaı siyasİ
yollardan, yani anayasaya uygun
parlamenter usullerlc sosyaıizmi

-
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kabul etme eyilimini tekİar göster-
mesi, washington emperyalist bir
alışkanlıkla, bu gelişmeyi sadtrcc
Yrınanistan'rn bir iç işi saymamış
ve zaman kaybetmeden müdahaie
etmiştir. Aspida mtselesi İıe orta-
ya ç*an ilk halk hare,ketlerini ön-
leme çabı!arının ardı aşkası kesi!mi_
yordu. Hedef açık ve belliydi, amaç,
Iuerkez Birliğini parçalamak iktı-
dardan düşiiınek ve sağcı azınlrğu
partisj olan ERE'yi },önetime gJtiI-
mek. Plan başanya uıaşmakta faz-
la gecikmedi. Seçimlcre bir ay kalr
Krallığa açıkça cephe almrŞ bu u-
nan ve yunanistan'daki sol hareke-
tin liredi dunımunda buluıan pa-

pandreou'nuı seçimleri kazanacağı
g,jrçeğınin ortaya çrkması, Anel.(-
ka'ya ve onun Yuıanistan'daki uşak-
launı faşist bir darbeve itmjşti,r.
Papandreou 196s'de iktidardan dü.
şiirüldü, 1966 Aralığına kadar Mer.
kez Birliğihden kopın Stefan.prı_
1o5 ıaraftndan yöııetilen Yunanis.
tan'da tarn bir kargaşahk hüküıo
sürdü. 1966 Aralrğının sonunda
sağcı ERE'nin lideri Kanallopulos
Stefanapulos'un görevjnin bitliğiıri
i]an etti. Gerekçe ise Aspiİa dava"
srna Stefanapulos'un merkezci un-
sur]an dahil etmeyi becerememiş
olnası imiş.... olaylai bundan soı1-
ra hızla gelişti. Bu arada ne kadaf
masum göst,.ilmeye calışrlırsa ça-
lrşılsrn, ihaneti gün gibi meydanda
olan Kral v€ yardakçılan, anayasa
çerçevesince yaprlacak hür bir s;.
çimde EDAıIn iktidarı alacağı ke-
siıte§mişken CIA ile omuz omuza
versrek 2l Nisan l967'de faşist dar-
beyi ge-çekleştirdilır.

Faşizm aslında Yunanistanh bu
harbe ile gelmcmiştir. Faşizm iç s?ı-
vaştan o tarihe kadar bütün azgın.
hğı ilc vardı. Darbe faşizmin para-
vanası olan sahte demokrasi orta-
dan kaldırarak onun iğrenc çehresi.
ni ortaya çIkartmıştlr o kadar.

Kara Albaylann yönetimi clc
geçj,rmesiylc diinyanın hel tarafin-
dan bu çağ drşr yönetime karşı
protesto sesleri yükselmeye başla-
dı. Batr ülkeleri içiİde en sert tep.
kiyi Daninrarka göstermiştir. Yıı-
nan hükümetinin tanınmamasrnr,
tüm uluslararasr örgütlerden ihrtr.
crnı, yapılmakta olan her türlü yar-
dımın d:rhal durdurulması için
Danimı.ka resmi çevre:erince il-.ri
sürülmüştür. Bu a.ada Amerika,
Yulan Kralr'n:n harekata karışma-
dığını özel bir itina ile yaymaya
çalışırken, sıkıImadan temenni ola-
rak da Kara Aibaylardan bir an ön.
cc demok.afik yönctime dönmele.
rini istemiştir.

Kara Albaylar ilk iş olarak 10
binc yakm sosyalist'i tevkif edo:ek
YERos adasma sürmüş, EDA k.-
patılmış bütün parasma ve malla.
rına el konulmuştur. Ayİl'ca 27'
sol eyilimti örgüt dağıtlliiiiştır- o.-
du'nun ve deV]et kadcmeler:ninin
tasfiyesine girişilmiş, faşist eyiljm-
leriyle iiıiü kişiler köprü başiannı
getirilmiştir.

Kara Albaylann yönetimindekl.
Yunanistan'da bugün BASİN HÜR-
RİYETİ YoKTUR, bunu anlamak
için yayınlanmakta olan ğazete ve
dergilo:e bit göz atmak yeter:idir.
Haber ve makaleler şansürd€n g.ç.
tiğinde, iilke soruıları ile ilgiti kc.
nularda sanki ağrz birliği edi'ıniş-
ccŞine tek şgy sövlenmektedii. D.l
dünya olaylan Yunan halkına ger-
çek olarak yansltılmamakta Emp ^r-

yalizmin maşası Kara Albaylarcı.
arnı edilen vö,lde yan",rllm.kl i.lt r.
YUNANİSTAN,DA HÜR sEçİ]!r-

oPJIAN ToBo§TEı{Eü

LER YOKTUR, 1968'in Eylüliinde
oylaması yapılan Yunan Aıayasası,
Kara Albayların aidığ tcdbi,-, baskı
ve askeri zorbalrkla halk oyıına su-
nuimuş ve onanmlştı (?). Bugüıı
hiçbir maddesi yiirürlükte oıİnayari
bu göstermelik anayasa yerine, Ka-
ra AlbayJarın faşist kararnamlleri
i]e yönetile:ı Yuıanistan'da seçjmic
i§ baştna gelmis olan heyetler ve ki-
şiler göıevleriİıden alınıp, yerlerine
c,lntan!n sad]k u§akian geti.iIm'ş-
tir. Demokrasinin kaçrnı'maz unsu
ru olan divalogia, yerine tck taraf-
Iı nıleınikler hiikiim sürmektedlr
artık Yunanistan'da. Övmek ve yer-
mek Kara Aıbavlann lekelindedi,İ.
De.ıek ve ben7eri ö-Eiitleri kıır_
ınak yine cuıta'nın iznine bağlıdır.

YUNANİSTAN,DA. FİKİR EÜR-
RİYETI YoKTUR. Iıor türlü top-
lantt ve gösteri yürüyüşlerinin ya-
saklandığı bu faşist ülkede vatan
lar fikirlerini selbestçe stiyleyemez-
ler, savunamazla,T. Büti.iır bu ba§kr
ve sindirmeler, faşizmi gerçek o:a-
mıyan bir birlik yaratmış şeklinde
göst.,-mektedir.

FAŞizM ,YUNAN. İşçİsİNİ A_
DALETSİZLİĞİN, SÖMÜRÜNÜN
TA GÖBEĞİNE ATMIŞTIR. 1967,de .

fabrikalann tcptan üre:imi yrlda
yiizde 10 oranında artarkel, yeni
iş açılma oranı yiizde 3'de çakıhp

I

kalm!ştır. Özgür ve devrimci sen ,

dikalaıın yokluğu btlna ka"şı ık
Fotis Markis adlı satı]mış bir Ame-
rikan uşağı sendikac,nın lid-riiğiıı-
deki Yunan S:ndikalar roıf.de*as-
yon,ı. gö.evi icabı ef,ndi],:"in'n
emirlerini uygulamakla yetinm.ktğ.
dir.

İşte enıperyalizmin kiiklasl Ka-
ı,a Albay|arın Yunanisğan'! bud!t:.
Fakat her seve rağmen Fişi7m Yrt_
nanistan'da fazlaca yaşayamayacık-
ttr. Yunanislln'ın kaderini ıav lı
hakkı vine cc,vrimci yunan halkının
olacakt1r.

-
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