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Demİrel yine soldırıyo geçti: Komünizme korşı imiş...
Süleymon Demirel ortlk bir soğuk horb kışkırtıcısı Ve doloylsiyle so-

Voş kundokçtsl olğlok kendini oçıkço ele veriyor- Cünkü Türkiye'de «ko-

münizm» ortlk so},ut bir ldf değİl... Bugün Türkiye'de «komünizm» iki

oyrı toktikİe -bozı bulonık su politikocllc rınl teŞhire yetecek kodor- so-

mutloşmış durumdo. Bu iki toktikten bi11 i. Bilen kliğinin yoyın Ve eylem-

lerinde, diğeri de Kotkl Dergisi'nln fikİrlerİnde tebellür etmektedir.
o holde odonıo sorcrlar «Komüniznlden kosttn hongisİdİr?» dİye,.,
Holbuki Demirel hal0 soyut bir «komünizm» sözcüğüne soldırorok

esos niyet Ve hedefini gizlemeye çollşmoktodlr,
Diğer torofton EceVİt de «Türkiye'de Komünizm'e legolite Verece-

ğim» fi16ıı gibi loflor edere,k, Türkiye'de komünistlerİ kondlrorok kofokol'o
olocoğını İmo ediyor.

ono dq soror:or «Komünizmden kostln hongisİdİr?» diye...
Bilindiği gibi i, Bilen kliğini Ve onun bugünkü sOldırgon «soğuk so-

Voş toktiğini yoroton, emperyolizmin uzun yıllor boyunco Türkiye üzerin-
de estirdiği «soğuk sovoş» rüzgorlorldlr.

Doloylsiyle bugün «komünjzm» qdı c]ltündO -dolqyll Ve imo yolu ile
dohi olso_ i. Bilen kliğini kostetmek, «soğuk sovos» plotformunu kobul
etmek onlomlno gelir. Bu durumdo dq, bc,zl CHP'liler gibi, i. Bilen kliği-
ni kofokoI'o olmoyo çolışon kurnoz(I) kücük buriuvolor ClA'nın oyuncoğı,
AP içindeki Demire! klİği gİbi, i, Bilen kliği ite savoslr görünenler de ClA'
nın soğuk sovoş körüğü holine geIirler,

ı
cHP'lılerin oclklı durumu molüm: CHP'li küçük buriuvoloro göre biz;

solonIoı.do, her türlü toplqntllordo boy gösteren cerbezeli odomlordon
değiIdik; korkunÇ Veyo esrorengiz de değİldik. Ayrlco cHP'ye,boğlı olo-
rok oynonocok bir «komünistlik rolü»nü de kobul edecek odomlordon de-

ğildik. o holde cHP'lilerce komünİstlik poyesine mozhor kIllnmok için
gerekli Vosıflordon hiçbirini hoiz bulunmuyorduk. Yoni ilkel cHP'liler, bi-
zim gibi bo§it -yoııi kompleks olmoyon Veyo değişmezleri (korokteristiği)

olon- inso nlo rı «komünist»e benzetememişlerdi.
Doloylsiyle cHP'nİn «polis oskisi», «bürokrot eskisi» birtoklm kurt(|)

politikocllorl işe el koyup kurdurocoklorl Komünist Portisine laylk komü-
nistleri keşfedip o],tqyo çükormok için, muhtelif Avrupo ülkelerine uzmon-
Ior(!) gönderdiler. Bu orodo kendllerinin eş, dost, okrobo çeVresinden
olon yetenekli(|) klşileri de -onlodıklorı şekiIde komünist(!} olorok yetişti_
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rebilmğk için- sosyolist ülkelere «turistik yeroitı» geziIerine gönderdiler.

Neticede iplerinİn biri clA'ntn, diğeri i. Bilen kliğinin elindo oIon cHP
-monto|- imol6tt, b:r gizli(!) komünist örgüt{!) oluşttl. Ve bu çok gizli(!) ör-
güte bir isim de yoklştırıp TRT dohil bütün bosln yoyln orgonlorl ile ko-
muoyuno -kuruluşunu- ilan ettiler: TGKP (Tüı.kiye Gİzli Komünİst Portisi)...

CHP Genel Bğşkonl Ecevit, kurduğu hükümete meclisten güVen oyu
olomodlğl zqmon bu boşo|.üsız]ığı Mecliste 10 nomuslu odomln bulunmo-
yış!no boğllyordu.

Diğer portiler, hic tohmin etmediği bir şekji.je kıso zomondo birleşip,
2. Milliyetçı cephe Hükümeti'nİ kuruVerdikleri holde bile hola kendine
gelİp bir otakrit|k yopmo gereğİni duymodl. Hotto onlorl -Cephe Portilerini-
soğuk sovoş tlrmğnlşlno teşVik edercesİne Sc]ldl:gonlostl: «Kohrol foŞizm|»
f i16n dedi.

İşte o zomon «soğuk sovoş» uzmonlorı, okiı sıro kurnozlık yopoyın-]
derken soğuk soVoş p!otformuno yuVorlünmlş buIunon EceVit'e soğuk
sovoş mücodeiesinjn ic montlğı uyorlnco tutulmosl gerek|i olon yolu gös-
terdiler: MC'ye korşı UDC; yEni foşist ccpheye korşl, demokrotjk holk
cephesi (Ulusol DCmokrotık cephe),..

Nihoyet Ecevit uyondı: Bu çoğrı -UDC çoğrısı- bir «iÇ soVoş» Çoğrlsl
demektİ; Ve fogist cepheye korşl, goyet doğoldl ki, silohlı sovoşo kodor
Vorocok bir demokrotik cephe mücodelesl yoplllrdl.

Bu «cephe» önerisini kobui etmedİği toktirde yo «ben klzglnllklo Ve-
yo şoko olorok söyledim, MC foşlst folon değildir.» diyecek veyo kendi-
nİn de MC portilerı ile oynl Iplikten dokunduğunu ikror etmiş olocokt|.

işte bu noktodo cHP, i. Bilen ktiği ile oynodlğl «ohbopllk» Veyo «ko-
fokol'(: olmo» oylInunu -oyunun kurollorı dlşlno çlkorok, y6ni mlzlkçllık
yoporok- bozdu; ve i. Biien kliğinin cephe önerisinİ reddetmekle berober
Türkiye'de -Ve bilhosso DiSK iÇinde- «i. Biien komünistliği» oynomolorlno
müsoode ettiği oktörlerİn ışine son verİverdi.

clA'nln soğuk sovoş uzmonlorl bu ilk etopto boşor.ll idiler: CıA uz-
monlorl, cHP'nin mocerocl küçük buriuvo güruhunu, Türkiye Komünist-
lerinin «soğuk sovoşo korŞı coydlrlcl sovos» kodrosunun ydni -o zomonki-
i. Bİlen kodrosunun üzerine göndermişler Ve bu cHP'lilerİ yem gibi kullo-
nlp i. Biıen doktrinini «sovunmocılık» sınlrlndon oşIrtorok Türkiye'nin içi-
ne soldlrgon bir soğuk sovoş cioktrini olorok sokmoyü boşormışlordl.

Şimdi ortık cHP susmok zorundoydl.
Bundon sonro n,]İkrofon Demirel'e Verilecek ve i. Biten kliğinin soğuk

sovoş sold!rtstnq korşı yoplidlğ| bile belirtilmeden koporİlocok soyut bir
onti-komünİzm yoygorosl oltlndo, İ, Bilen kliğinin de rohotslz olduğu Tür-
kiye'deki -soğuk scvoşo korşl- komünisiler boskı oltıno ollnmok istene-
cektİ...

ı
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AP içİnd€ki Demirel kliğine gelince :

Geçici (güVen oyu olomoyon) cHP Hükümetİ zomonlndo Fronso'don
komünistIer gelİp burodo gizli(!) oçlk görüşmeler yoptlklorl zomon, değiİ
yolnlz Demirel, hiçbir soğ Porti Ve bosün, komünizme korşı yoygoro ko-
pormodı; hott6 bu «ilginç» oloyl sözkonusu -yorum konusu- dohi yopmodl.

Holbu,ki bu zİyoretin tertiplen mesinde i. Bilen kıiglnin rolü oşik6rd1 ve
oçlkço do il6n, edjliyordu.

Geçen yoz boyunco İ. Bilen kliğinden olduklorünı iddio eden ve İ. Biten
kliğinin yoylnlorlndo do bol bol reklomlorl yopılon «Toplumsol ilerlemeci»
odlndoki bir güruh, DİsK, TÖB-DER gi,bi kuruluşlorln boşlno musollot ol-
duğu zomon Demirel komünizme korşl hiÇbir çüktş yopmodİ.

i, Bilen klİği, cHP'ye, Mc'ye korşı cophe (UDc) önerisinde bulunun-
co do Demirel'den (lgık» çıkmodı.

Amo ne zomon kj CHP'nIn Ve destekçi kuruluşlorın içine slzmış bu-
lunon i. Bilen kliği'nin uzontlIOr| -]leriemeciler- likide edildi. işte o.ömon
Ecevit'in «güVenoy,.l» yenİlgislnden sonro öne sürmüş bulunduğu AP-CHP
koo|isyonu teklifi cicİdiyet ve önem kozondl.

. i. Blüen kliği bir CHP-AP kooIisyonuno boşton beri korşr idi. Çünkü
i. Bilen kliğinİn Vorllğl Türkiye'deki soğuk sovoşln devo,mlno boğlJ idi.
Holbuki cHP gizli komünisttilik oyunundon, AP de, sinsi foşistlik dene_
melerinden Vozgeçip Türkiye'nİn obiektİf şortlorıno uygun bir kopitolist
ekonomi-politik'de onloştüklorI tokdirde, bu büyük koolisyonun korşısıno
sosyolist ekonomi-Folİtik görüşü sovunon bir legol komünist portinin çlk-
mosl obiektif bir gereklilik hoIİne gelecekti.

işte tom bu slrodo -uzun müddettir suson- Demirel bostl yoygoroyl:
«Komünizme korşIylz! onun için CHP ile koo]isyon yopomoyız!» filan dİye.

Demirel hongi komünizme korşı İdi?...
Sen i. Bilen k!ığı soğuk sovoş soldırılorını sürdür,düğü müddet zor_

fındo komü.nizme kOrşı oImo (suskun dur), Ecevjİ cHP-AP koolİsyonu tek-
lif edjnce, i. BjIen kliği jle sözbİrıiği etmİşçesİne bu teklİfi koyltslz şortslz
reddet; sonro Türkiye'deki soğuk ,horb otmosferini yüksek boslncto tut-
mok icİn cHP içine slzmo tqktiğinİ güden i. Bi|en kliğinin uzontllorl likide
edilince de, misyoılunu (scğuk horb tohr!ki) yitiren i. Bilen kliğin.den-«gö-
rev»i devrol; ve de boşlo soyut bir onti-komünizm yoygoros| ile soğuk hor-
bi körüklemeye...

Nİyet goyet oçık; i. Bilen kliğinin evvelki soğuk hoı"b -tohrik- soldlrl-
lorlnı bohone ederek, komu oyundo, sonkı i. Bilen kliğine korşı mücode-
le ediliyormuş intiiJolnl yorotorok, soyut bir onti-komünizm propogondosl
ile, i. Bilen kliğine korşı çıkmış, onlorın Türkiye'dğki uzontllorlnın -İIerle-
mecilerin- likide ediımesinde öncülük yopmtş olon y6ni soğuk horbe korşı
kororll bir mücodele veren Türkiyg Komünistlerl üzerindekı soğuk horb
boskısını devom ettirmek.
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Kolayco görülüyor ki TKP içindeki i. ailen ı<ıi6ı ile AP icindeki Demirel

kliği oynü kolitedeki korşltlordür. Mücodele plotformunu, şekillerini Ve sj-
lohlorl -oynl cinsten- seçmişlerdir: Türkiye'nin psikoloiik horb yöntemleri
ve «türlü çeşitli» oyok oyunlorl ile sürekli olorok bir soğuk horb ttrmonl-
şl içinde tutulmosı ve en klso zomondo silohll bir iç sovoşo vor|lmosı...

Bugün Demircl 12 Mort deneyinden de edindiği tecrü,belerle yine
«dorbe»ye (Veyo oskeri müdohole) dovetİye çıkormoyo bdşlomlştlr...

Bu oy yopılocok olon genel seçimlerIe Yunoniston'ın doho bir siyosi
istikroro kovuşmosı o moçlo n mo ktqd ır.

Kıbrıs ve Ege §orunlorlnln Ameriko'nln işine gelir biçimde -sosyolist
dünyo do ikno edilerek- cözümlenebilmesi için, demokrotik bİr Yunonis-
ton Ve foşlst bİr Türkiye toblosu yorotılmok İstenmoktedir.

Bu genel tezg6h içinde Demirel de -bir somut politiko önermeyerek
Ve bu hususto dohi cHP ile bir yokınloşmoyl ko'bul etmeyerek, zımnen-
Kıbrıs ve Ege sorunlorının, oncok totoliter (oskeri dikto) bir yönetim oltın-
do susturulmuş yüğlnlordon gizlj olorok oözümlenebileceğini onlotmok is_
temektedir...

Bugün yqpllobilecek herhongi bir dorbe mutloko Demirel kliğini; işi-
ne yoroyocoktır.

Sözkonusu dolbe oynt zomondo i. Bjlen kliğini de Türkiye'de -mües-
sir olomomlş- hiçoir iş korlştlromomlŞ durumo düşmekten kurtorocoktır.
tünkü dorbe oldukton sonro i. Bilen kliği de, Botı'dokj ClA'cı dostlorı ile
berober «foşist Türkiye» temo'stnl işliyerek, Kübr|s Ve Ege sorununun
sosyolist ülkeler de ikno edilerek koloycc -Türkiye oleyhine- çözülmesi-
ne kotkldo bulunmuş olocoktlr.

Koldı ki bugünkü gibi Türkiye'nin sıkışık bir durumundo boşo geçe-
cek moceroperest sİVil, osker eskisi Veyo osker dorbeoiler, Demirel Ve
i. Bilen borozonlorınln golocoğl soğuk horb morşIorl ile iyice oiite olup
biribirleri oleyhine «Voton kurtoron osIon» o]moyo heveslğnebilecekler-
dir.

işte o zomon Demirel kliği i]e i. Bilen kliği oynl kolitedeki mİsyonlo_
rlnı boşormlş Ve eınperyolizmin, Türkiye'yi bölmeye yönelik toktiği -sos-
yolist ülkeler de ongoie edilerek- bir «io sovoş» şeklinde uygulomoyo ko-
nulmuş olocoktır; oklllorl slro. . .

ı
Türkiye komüni§tleri, «soğuk sovoş»o Ve doloylsiyle AP'nin Demirel

kliğine, TKP'nin i, Bitğn kliğine vg CHP'nin «soğuk sovoş» pIatformundo
bonşcılık(!) otroksiyonlorl yopmoyo kolkctn dongolok küçük buriuvo gü-
ruhuno kesinli,kle -«negotion» onlomlndo, yoni kolite forkl ile- korşldlrlor.

Türkiye komünistleri, Demirel kIiği, i. Bİlen kliği gibi «soğuk sovoş»
mİhrok]orInın ortodon koIdtrılmosı ile, Türkiye'de, somut bir kopitolist
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ekonomi-politik ortoyo koyocok liberoI büyük bir portinin Ve bunun «ğn-

ti-tez»i olorok do, somut bir sosyolist ekonomi-potitık ortoyo koyocok le-

gol bir komün]st pcrtinin meydono ç*ocoğIno olon inonçlorlnl -muhotozo

etmektedirler.
Türkiye komüı-tl§tleri, -geljşmesine inqnçlo kotkldo,bulunduklorı- bu

süreç'in, oynl zomondo küçük burıuvo to,bokolorlnln Iikidosyon süreci oI-

duğunun bİlincindedirler; doloylsiyle bu süreçte ilerlerken küçük buriuvo
tobokolortnln -zoten bu sürec dohilınde tebellür etmesıne imk6n bulun-
moyon- siyosi kodrolorlnl belirleyİp tonlyorok (muhotop olorok), .onlorlo
bir cephe teşkil €tmeyi d üşünmemektedirler, Amo, «ulusol buriuvozi»nın
inkorl demek olon böyle bir tovlr, ,kesinlikle, Tc Devleti'nin boğ|mslz Vor-

liğlndon Vozge9mek demek değildir. Çünkü, sözkonusu «slnlflorln -oro
tobokolordon- orlnmost» sürecinin ileri oşomolorlndo, ko,pitolist-komünist
portilerin oçtk tez-ontitez diyoloğu, şeklinde kurulocok olon siyosi den-
ge, -dünyonın bugünkü «sosyolizme getiş» sürecinde- her türlü homösi
«kütük buriuvo milliyetçiliği» nden doho güçIü olorok Türkiye'nin boğım-
sız vorlığını temİn edecektir.

Fokot herşeye roğmon bu borışcı yol ocllomoz Ve Türkiye'nİn bir si-
lohll iÇ sovoşo sürüklendiğİ, somut delilleriyle orto}ıo tıkorso, Türkiye ko-
münİstleri, Türkiye küçük buriuvozisinin Ve köylülüğünün -o zomon belir-
gin bir şeki|de ortoyo olkocok olon- siyosi ,kodrolorl ile bir Milli Kurtuluş-
Çu cephe'de birleşecek Ve rbu cephe, emperyo|izmİ, orgonik uzontl|orl Ve

ongoie ettiği -kondırdığı- her türlü etnik, «sopık komünizon» gruplorlo be-
rober, memlekotten söküp otoco ktlr...

Ne Demirel'in Mc'si, ne de j. Bilen'in UDC'si bu memlekette gerçek-
leşİp bir iş yopo,b!lir,.. BÜnlor sodece «scğuk sovoş» n6rolorldlr... Türki-
ye'de bugün hol6, ./-olnlz Milli Kurtuluşçu Cephe, gerÇektir; Ve gerektiğinde
her türlü yurt sovünmoslndo, yoptlğl işle Ve muhtelif mücodele şekille-
riyle kendini göstorir.

Örneğin:
Mc'nin ilk dönemlerİndeki «serbest Lölgeler» tezg6hl ne oldu?
Milli Kurtuluşçu cephe «toz» etti!..
UDc'nin DisK', -hoİto cHP'yi- ele geçirme tosorllorl ne oldu?
Milli Kurtuluşçu cephe «yengen» etti!..
Ve de böyle oloylordo «soğuk sovoşıı soldlrgonlorüno ilk uyorıyl yo-

ponior Ve lviillİ Kurtutuşçu'loro İlk korşl-toorruz işoretini Veren|er Türkiye

Komünistleri olmuştur.
Bilmeyiz, onloto,bildik mi

Son olorok, Demirel Ve l.

ürktükleri- şu slogonlmlzı bir
DARBEVE KARŞ| OENEL

biroz, ..

BIlen kliklerinin hiç beğenmedikleri -hotto

doho tekrorloyolım:

KATKl



KERİM SADİ
Hğyatı ve mticğdoh8l, Türkiye Komünl9tleri'nin voluno |9lk tutocgktlİ.



KATKl

KERİM sADi,NiN çALIşMA MAsAsl

Mütoqkip sqyrğldrdo, Kerim sodi'nin ömrünün 6on ylllorlndo çqhşmo
ve yotok odog oi§rok kullondiğl mekdnın, dört köşeden çekilrniş fotoğ-
roflorlnI Veriyoruz.

Fotoğroflor, Kerim Sodi'nin vefotlndon hemen sonro cekilmiş olup,
oddslnl, o'nun blroktlğ! şekilde tespİt etmiştir.

Kerim sodi'nin yosdmq ve çollşmo şoİtlqrl, mücodele hoyoİlnln bü-
yük bölümünde bu fotoğrğflorln oksettirdiğlnden dchq mükemme!(!) ol,
mdmtştlr. . .

Türkiye Koınüni§tleri'ılin gerçek hcyot şqİtlornl ot(settirmesi bğkl-
rnİndon, bu fotoğroflorı,

sorı zdmonlordo iyice qz|ton,

ve işi, «gizli komünistcilik» oyununo kodor vordıron,
«yüksek sooyete» sosyğlistteİine,
Ve de yurt dışıı,dokilere,
müıİİkünse, utonstnlor dlye...
irııer(D EDiyoRuz.
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. VEDAD BÜKÜLMEZ

Aydlnlİk'çü şqire ve «işçilerin on06l» Yqşqr Nezihe (Bükülmez)'nın
bİricik oğiu, Aydünilk yozorlorlndon Vn AD BÜKÜLMEZ'i de 29,9.1977 gü-
nü -71 yoşındo- kqybettik.

vokln orkqdoşlorlno Ve bütün dovrİmollere boşsoğltğ! dİ!er!z.



1977 EYLÜLÜNDEN KATK|

7-Eylül : ingiltere'nin en nüfuzlu sendikosl Moden-iş Boşkonı, işti ücret-
leri ortışlnln %1O'!o slnırlonmosl kororlnü soVununco işçilercg döVüldü.

Fronso'do 20O İŞci. potronlorlylo birlikte üç gün Porİs sokoklor|ndo «sen-

diko istemiyoruz» c]iye gösteriler yopmlşlordlr.

8-Eylül : 12Z günlükgrev sonundo Teksif'in imzolodlğl toplu sözleşme, iş-

çİler toroflndon BoYKoT Ve gösterilerle protesto ediImİştir.

12-Eylül : Adono Aslontoş Boroiı yoplmüncjo çoltşon Ve BoYKoT'o kotı-
lon 30 işçi hokklncio komu dovosı oçılmlş Ve 21 işçi tutuklonmıştlr. - Si-
Vos'to Tecer-Kong1| demiryolu işcileri hoklorl Verilmediği için BoYKoT'o
girişince, 104 işAi işten ot|ldl. - Akyozı ormon lŞletmesindeki 40 jşçi, iş-
ten çıkorılmolorü üzerine Bölge Müdürlüğünü iŞGAL etmişlerdir. _ Pet-

kim inşootlorındo çolışon 90 işçi,2 orkodoşlort işten otlltnco toplu olorok
BoYKoT'o boşlomlşlordtr.

14-Eyiül: Sümerbqnklo yopılon toplu sözleşmelerı protesto eden işçiler-
den 150'si işten otüldt. - Aşkole Kömür ocoklorı'nln, TK. lŞletmeleri'nce
kopot]Imok istenmesine korşlllk işçiler ocoklorl iŞGAL etmişler Ve üreti-

mi kendi yöntemlerinde sürdürecekierini oçıklomışlordır.

1S_Eylül :Bokonlo,, Kurulu, DYF-iş'in 30 bin iştiyi kopsoyon gfevini erte-
ledi. - MEsS, Mcden-iş Sendikosınln grev uygulodığı işyerleri iÇin Lo-
KAVT kororl olmış oncok bu kororı şimdilik ertelemiştir.

25-Eyİül :25 bin Demiryolu iŞçisi «erteleme»den sonro olInon LoKAVT
kororınl protesto eİmişler Ve BoYKoT kororı olorok işj yovoşlotmlşlordlr.

29-Eylül : Gönen'dekİ DiSK Yönetim KuruIu toplontlslndo, K. Türkler'in
«Toplumsol itertemeciter» in önerisi olon «Ulusol Demokrotjk cephe» 9oğ-
rısı görüşülüyor. K- Türkler, bu konudo «Yönetim Kurulu kororl vordır»

derken, YK üyeleri bunu yolonlodılor. - Yeni Hober-İş Sendikosı Adono

şube Boşkonı «UDC'ye kotülmod ıklorın I» Ve Türkler'i «işoi düşmonı» ilön
ettiklerİni oçüklod|, - TRT, DisK'in «UDc'yi benimsediğini» Ve «hoyoto
geçirilmesi» kororı oldlğını bildirirken, DiSK Yönetim Kurulu «Böyle bir ko-

ror yoktur» demiştir.

3O-Eylül ; DISK Yürütme Kurulu üçe korşl dört oylo DiSK İçinde mooşll
olorqk çolışon ve (uzmon» odü verilen 7 kişinin işine son verme kororı ol-
dl. Bu kororo evet diyen 4 Yürütme Kurulu üyesi tortoklonmlş Ve birbutuk
soot mohsur tutulorok kororlorını değiştirmeleri i9jn boskı yopllmlştlr. oy-
lomodo kororo korşl çlkonlor: Kemol Türkİer, Mehmet Koroco ve Fehmi
|şlklor. - Yeni Hoiıer-iş Sendikosı'nın Ankoro'doki Genel Merkezi, bilinmi-
yen kişİlerce benzin cİökülerek yoklld|.
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1977 EKıMiNDEN KATKI

1-Ekİm: DiSK-Kent proiesi Yopl Kredi Bonkosıno devredildi.

2-Ekim: DiSK Yürütme Kurulu'nun 4 üyesi bir oçıklomo yoporok: «DisK'
in herhongi bir sol grubun güdümüne girmesine korsı olduklorını» ve «İş-
çi slnıflnln devrimci tek örgütü DiSK'i yok etmeyi omoçloyonlor bulun-
duğunu» bildirmişlerdir. - K. Türkter, izmir'de D|SK Temsilcileri toplon-
tlslndo, «Kosltl| olorok yayllon hober Ve yorumlorln... UDc'nin hoyoto ge-
çirilmesinl önlemeye yönelik» olduğunu söy]edi.

3-Ekim : DisK Adono işçi Temsİlcileri toplontısındo Türkler: «UDC ile il-
gili koror ollnmod|ğl beyonlorının yolon otduğunu» söytedi. - Bilecik PTT
işyerinde,30 işçlden 19'u, yöneticilercg «kendi görüşlerine ters olduklorl»
gerekçesiyle işten otıldı.

S-Ekim : DISK Genel Yönetim Kurutu yoptığı toplontldo: «7 Personel İle
ilgili kororln uygutonmoslno; Yürütme Kurulu üyelerine yopılon so!dırıyı
tertipliyen M. Ertüı.k, B. Erkul, M. Tokmok, K. Doysol ve H. Erdem'in DiSk
üyeliğinden kesın ihroclno; Genel sekreter Mehmet koroco'nın görevden
olınmosı Vo onur Kurulu'no sevkine; K. Türkler ve M. Koroco'nln, yetkili
kurullorln kororlorı olmodon ödemelerde bulunduklorı için DisK'ln hesop-
|orıno el konu|mosıno; Türkler'in Temsilciler Meclisi Ve Genel Kurul çoğ-
rllorının iptoline» koror Vermiştir.

6-Ekim:Uluslororosl Mokinjstler Ve HoVo işçileri Birliğine üye 24 bin işçi
BOEING şirketine korş| greve ,boşlodı. 

- TlVlO İ"tİİ0,0v inşootlqrındo
çollşon 400 ışAi,_ iki orkodoşlorlnln işten otİlmosl üzerine BoYKoT'o bos-
lodl. _ Atoboy iı6ş Fobrikosındo «hom modde yokluğu» g.r"kç""iyıu tjo
işçi işten otıldl. - Alibeyköy Adelo Fobrikosındo 125 işçi i§ten otıloi. işçi-
ler işi blrokmoyorok fobrikoyı iŞGnı ettiıer. - Bir süre önce Türkiye'ye
gelen ünlü gozeteci sulzburger'in ClA oionl olduğu oçlklondl.
8-Ekim : cHP Milletvekİli ve L6stik-iş yöneticisi K. Akmon, K. Türkler,i
Ecevit'le görüştürdüğünü Vo görüşmede Türkler'in: «BEN UDC'YE ŞiD-DETLE KARşlYlM. ANoAK BANA YARDlMcl oLUN. sENDiKALAR|İ\,iıZA
VE DisK,E YERLEşMiş oLAN BU KLiĞi MUTLAKA TEMiZLiYEcEĞiM.»
dediğini ve şimdİ üse «UDC yonlısı olduğunu» söyledi,

9-Ekim: DisK Genel Yönetim Kurulu yoptlğü çoğrıdo: «DiSK, kesinlikle, bir
torikotin güdümüne soku!moyocoktlr... Tobondo, gerçekten fobrikoloro
kodor gidiIdiğlnde, torikot sohiplerİnin ne kodor hovodo olduğu görülecek-
t!r. «DiSK bir siyosol kuruluş değiIdir.» demiştir. - Ege'dekj BMc fobri-
kosl 68 lşçinin işine son verdi. BMC'nİn yon kuruluşlor|ndo çollşon 18OO
işçinin dohd otılocoğl bildiriliyor, Ayrlco otoson'don 600, Tofos'ton 1000
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Ve Renoult'ton 7O0 işci çİkorlldI. - Bomonti'deki Muldo i16ç Fobrikosr 30
İşçinjn işine son verdi. - Arzu Mobilyo sonoyii 30 iş9iyi işten ottt. -DisK Genel Boşkonl Türkler: «Temsilciler Meclisi toplonocoktlr. Sınlf düş-
monlorıno sesleni},orum, hodri meydon!» dedi. DiSK Genel Yönetim Ku-
rulu ise: «K. Türkler'in sorumsuz dovronışlorının ortmosl nedeniyle mec-
buri izne çıkorılmosının kuvvet kozondlğınt» Ve «Temsilciler MecIisi top-
lontlslnln DisK'i iüzom etmediğini, Genel Boşkonın soüono iGD'li miüiton-

lorl doldurorok İşÇiler UDc'yı istiyormuş gibi ğmpoze etmeye ço]lşocoğınl,
oyso bunlorın işçilikle oldkolorı olmodlğlnt» oçlklodl.

13-Ekim : Kemolpoşo'doki omsos Kutu Scnoyii 37 iştİyi işten çlkordl. -
sinop'tokİ ABD üssünde 9olışon 14 işçi işten otrIdl. - Ankor Belediyesi,
toplu sözleşme onlosmozIığı nedenlyle 450 iş9inin işine son Verdi.

1s_Ekim : DisK ü}esi Sendİko Boşkonıorl 4'e korşı 21 oylo, ?2 ArqliKlo
Genel Kurulun toplonmcslnl kororloştlrdl. - Bokonlor Kurulu, DYF-Iş gre-
Vini yeniden erteledi. - içindeki 86 yotcu Ve 5 Mürettebotlo Lufthonso
Uçoğün! koçtron geıilldlor, Almon Cezoevlerinde bulunon 9 Booder-Meinof
örgütü mensubunun Ve Türkiye'de müebbğt hopsg mohkom 2 Filİstinli
geril16nın sei.best b,rokllmostnl istemişlerdir.

17_Ekim : TKi'nin Aşkole Kömür ocoklorlnı kopotmoslno roğmen işçiler,
!şyerini iŞGAL edere,k üretimi sü rd ürmektedirIer. işçiler; «ocoklorl ter_
ketmemekte kororiıylz. Buronın kopotılmosıylo oç kolocoğız. Buro§| bizim
ekmek teknemizdir. ocoğın kopotllmoslno bizden boşko kimse koror Ve_

remez. Burodon oncok ölümüz çı,kor,» demişlerdir. Konuylo ilgili olorok
Yeroltı Moden-İş Sendlkosı Gcnel Boşkonı: «İşçiler holen üretim yqpmok-
todlrlor Ve §ilolordo iki bin ton kömür Vordlr. Buroyt kopotomozlor. Gere-
kirse biz burodon kendimiz holko doğrudon doğruyo sotış yopocoğız ve
kömürün holkln el;ne ucuz o]orok geçmesini soğlıyocoğlz,» dedi. - Torış
iptik Fobrikosı 300 işçiye mecburl izİn verdi. - MESS'in 12 işyerindeki
LoKAVT'ı sürerken !şçiler, işyerıerinj obıuko oltlno oldllor. Bİr işyerini iŞ-
GAL ettiler Ve boşko bir işyerinde om]boro el koydulor.

18-Ekim :M. Nevzot iıOç Fobrikosı 320 işçiden 111'inin işine son Verdi.

19-Ekim ; Dört gün önce koçırılon Lufthonso uçoğl Moğodişu hovoolonln-
do Almon Komondolorlnco boslldl. 4 gerillodon 3'ü öIü birİ yoroll olorok
ole gecirildİ.

2o-Ekim: Lufthonso uçoğInl koçlron gerillolorln öldürüldüğünü hober ol-
dlğl(l) bildirilen, örgüt lideri Andreos ,Booder vg üç orkodoşlnln cezoevin-
de toboncoylo intihor(!) ettiği söyleniyor. Ancok bunu ]bütün dünyo şüp-
he ile korşıIorken, toboncolorln cezoevine nosll girdiğİ sorusuno cevop
bulunomıyor.

15
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23-Ekim : YugosloV Devlet Boşkonl Tito'nun eşinin, bizzot Tito'nun emri
ile 4 oydür göz hopsinde olduğu ve hokkındo soruşturmo oçıldığı bildirili-
yor.

27-Ekim : Aşkole kömür ocoğlndoki işçilerin iondormo müdoholesine roğ-
men üretime devom etmelerİnden sonro lıu defodo işyerİnin elektrikleri
kesilerek çolışmolJrlno engel olunmoyo çolüşıyor.

28-Ekim : intihor ettiği söylenen Booder'in, boğozındon yoroll Ve soğ olon
orkodoşl Moeller; ovukotı yoluylo yoptlğl oçlklomodo özetle: «kendisinin
odoslno goz Verİlerek boyıItıldığını, doho sonro boğozının kesildiğini or-
kodoşlorının do oynı şekilde öldürüldüğüne inondığını» söyledi.

3o-Ekim : Grev kororlorı ikinci kez 60 gün erteienen Devlet Demiryollorl
işçileri işi yovoşlotorok BoYKoT eylemleri yopmoktodlrlor.

Schibi; A. E. Güron: Yozı İşleri Sorumlusu: Mehmet Yovuz, Aylık Siyosi
Dergi - Her oyln ilk hoftoslndo çıkor - iıön kobul etmez , Yozlşmo odresi:
Divonyolu Hoci Tchsin Eey Sokok No. 5 sultonohmet / isTANBuL
Göndeİilen yozllor yoylntonsln Veyq yoylnlcnmosln geri verilmez , Yıllık
Abone 50.- Altl Ayhk 30.- TL.
Dİzgİ ve Boskl : ÜçLER MATBAAS|, israıveuı
Genel Doğltım: Yazüşmo odİesi. Bcsıldığı tğlih | 2.11,1977
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