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ÇALIŞh:A BAPoEU
22 öcak 1-967-21 l{art, ],968
DÖü\Eiül

I-GENEL OLARAK

Easkrlar ve iınL8nsı zlıklar iqinde örgütlerıme savaşlna sürdüren öı'gli
Kurul*
türnüzün, burada, durumunu gözcen geQirme]ı için topJandlk"İkinci
z'üıo yolları,
tay, aksaklıklaraııa zı. görüp, Tü,kiyenin koşullarına uygun çö
bulduğu ölçüde amacı.na ulaşaca]ıtrr.
Önee dünyaryurt ve

gençlik olaylarrna klsaca değinecek,sonra da

eylem

1erirnizi sıralayarak, d,,:ğerlendirnıelerine geçeceğiz,

)1S OLAYLAR
uzattrğ,ı_
ü;ÜcÜış her geçen gün biraz daha basllan eınperyalizıo, lrolunu
ülkelerden p1]_an1- partl §l nı. toplayıp, kovulacağr günleri sayayor"r/j,etyenil
naın halkı,kuvveti git-Likçe arten tokatlarayfa dünya halklarrnln
ınezliğini ortaya koı,u.,,ıor. Uyanan dünya h€l1klar1 , kapitalizııin oJ,rnadığ:"
o]-na-,
ernperyalizııin cılnıao:,i]ı, insanın insan taı,afından sönıürülnre sinin
Oığı yeni bir dünyı, kurnaya hazırlan:-yor,

fngilterenin kenrli adasına gün be gi,in çekildiği su srralarda,dünya
kurrna
emperyali zn,ıinin baş teıısilcisi Ainerİka ' nın, dünya hegenonyasr

.

e-

1erin1 anlaınak _için,yalnrz Yietnam,a ba].mak yetrnez.Çünkü, bu ahto,_
küstah,,
potun kol1arlnl ılzattlğı her yerd,e, ezilen irluslara karşı bir
1ık var,Uzak Doğu' da,Orta Doğu' Ca,Latin Aine:"ika' da ve kendiülkesinde
Birleşik Devletier lrnperyali zııini biı: bütün o],arak siİr[rek, insanlrğa

ınef

karşı bu küstahiığı daha iyi

tanlmaını.za yardırncr o1acak,

Vietnam'rn stratejik öneni Aııeri-ka'nın gözünden kP,Çnamlş ve Frp's''
uzatrır st rr " U zıianlar
ı-iı n çekilmesinden yararlanaxak kollar:.nl buraya
koruırak
göndererek, yardınr diyerekrüs ve tesislerini saldırı"ya kıırsr
yöüzere asker].erini yerleştirerek noüdaheleyi sağ]-ıyan Aınerika,kukla
karşı
netinlerı de bulınakta ge ciknemi ştir.u]_usal kurtuluş cephesıne
\rietnan ordusu
savaş uzun süre Amerika'11larxn yönetimi ııltı_nda güney

taraflndanyapllnlşamabaşar}§rzlıklarAınerika'nrııfiilenmüdahele-.
Kuzey
sine yo1 açmıştır.Yarın nilycn asker ve görülneniş irokAnlarla
Vietnan'ı da, "Tız,rnanna Politikas1,,Paravanasıyla bonbarduglana başiam:_ş

rnilyonu de aş9n ordusu, ne de zeh,irIı gazl trı
ştır "Aksine , Vi etbilyalr boınbaları, napalmleı:i Vietnanr l{alkrnr yr drrnı
''l

Aııa , ne

Arne

rilçı'nrn

var]_!o

+,

n

oA] iö

Ğiinew Vi*

etnanri.n %2o-)o unu kontrolu altında bulunduran Milli Kurtuluş 0rdusu
bu gün aynı bölgenİn ?i 8O ninden fazlaşına hakİtr durunıdaÖır,Aıtık MiL
Ii Kurtuluş Cephesi ı._uvvetl eİİ ,6ef illa §avaşı vermek gafha§lndon çlkııı s, düzenli ordu birlikl erl haliade taarnıılaıa €9gjılgtil..4Dgril.sı' ı}_
1er, bu azinli halk 8ügleri karşısında aavunna duruııuna düşııüşlerdir,
Tarthİn en erdenli şavaşlnl ,Eoliğe karsı baııbunun gavaşını veren Vi_
etnan halkı, sönürüsüz bir dünyayı gerçekleştirne yolundaremin adın lar}at zafere ve barışa g{tınektedir.

dİrenneleriyle karşı karşlyadlr.Son
tsrall_Aıap savaş1, çöınürülen Arap Ha}klarlnın emperyali znıle çatlşnal.

Eııperyalİ

zn|

orta

DÖğuda da ha].]ç

sınğan başka bİr şey değildir.Inperyolİzn,İsrail,i blr piyon gibi ku1
lanarak şavaşı kazannı ştır. Arıa bu baQarı, ezilen Arap ulusları ile emperyalizıı arasındaki çelişiyi daha da keskinleştirıoı ş ve Arap Miuıyetçi.liğİnt eppeıyallzıne karşı güçbirliğine yöneltıniştir"Bu güçbirli_
pağİnin karsışlndarorta Doğu,öaki çıkarlerr, Anerika, nın çıkarlarına
falellik gösteren İngiltere,nin çeki lnesiyl e, yaln:. z Aınerika kalnıqtıı.

Arep_İsıail Savaşının sonuçları , Türkiye

,

Yunani

stan ve Kıbrıs, ın öneıri

n1 daha do a:.t:.rnıştır. Aınerike , ,,tutunacağ:.ın da1,,gözüyle baktığı Yu _
nanİstan ve Türkiye , de , yer.i.ni sağJ.aıılaşt ın6ak için kİrli oyunlara gig
niştir.Yunanİst6n, de seçiıolerln yaklaştığı sırada, seçim sonuçlarından
enin olanıAırerıka, yunan şo1 hareketini bir askerı darbe ile ezdirne
frrsat:.nı bulııuştur" Geıçi, Kıraldan beklediği bu darbenin, bir cunta ta

ıaftndan yapılııası Arıerika'yı şaşlrtnı,ştı, amatdarbe
" ıınduğuna deği1 bulduğuna,, dört elle sarı]"ınıştır,

eönrı

orta!ıa il€

Ayni oyun Tüı}riye'de başka yollardan tezgAhlonıoak lsterınektedir,Du
konuya iç olaylarda değineeeğiz.

Kıbrısıın orta Doğu'daki sosyallst gelioneye set §e!§ek bakınından
§tratejik öneıni,Auerİkan teıasi}cilerine nerkezler ara§lnda nekik dokutturnuş ve bu patlğr fl§lnın yannakta o].an aıevin1 giBdiıİk söndür_
nek nünkün olııuştur.

Gelelln Latln Anerika ' ya. Drunlarınln öibinde bir KÜba'nın Çıkıverıoe-,
§ini haznedenİyen ve çeşİtli oyunlafa giripryüzüne gözüne bulaştıran
A!ıefik§, bu kez karşısında Latin Aüefika llalklarını bulııuştur. Latin
Anerika Devfltrıcİ güçlerİnin katılnasıyla Havana|da yapılan "tatin Aııarilca T)evana§ma Konfefang1" eonunda allnğn. enperııali zme karŞı 9İlah-

Gerçl Aı,ıerika kendisine sadı-k adan].arı. ile işleri
yürütınektedir.Ama
Che Guavere ' 1ar da ç oğalıoakt adır.Che Guevara
ölınü_s|ğ1, ama Che'nin
tüıı yoksu1 ve söıoürülen helklerın hedefi e*peryalizme
lrarş1 birleşııek

tirrS1,ogonr ile kavga şürnıektedlr.

'Aııeriki

kendl ülkesinde de huzursuzçlur. Ekono;nik yapı günden güne
agmazlara girınettedi r - Zenc i er, ha]tlarınr a}ınak
igin dİrenme hareketleri
ne başlanrşlardı-r.Newark'ta yapılan ''I{ara Kuvvet
Konf eransı '' r,a, urrnan"Zencilerin tehaıoııü1 edilınez
şartlar]_n kurbanl o1duklar:_ taktİrde,
isyana ve Şiddet haıelreı"lerine başvura bİl e c ekl eri
'' }(ararx uygulanır
hale gelmi ştir. Al ınaıı kırarın, şiddet hareketlerini
teşvik etmek anlamına gelııediği, şiddete yo1 ngen şartların
zaten var o1duğu belirti]ıniştir.Zenci harelıet in int gi derei., srnıf bilincine ula-sacağı
unudu göz
önüne alınırsa, hareket daha büyük bjr anlanı
kazanlr"
1.

Görülüyor ki dünyay:. dörtbir yandan sarnalı ig-Leyeİr
Ainerika, dörtbir
yandan uzanan }ıollar-"] ;, saı^ı lmakt adı r. Devirdiği
her yııı:tsever *övde,
eolperyeliznin te.buturıı bir civ1 çckn,ıkLcd::..
Enperya.izmi} };Aro, snATo, C,NTO gibi pektlarta
yürütmek isteyen Anenika, bu eraçlar iginde de lıirli]< sağlıvaıema
durunundad:"r De Gau].1e,
"
püsküllü bir be}aı o1arak başınoa sallsnıp
durnıaktadır. Cxi\TO ve SEAT.
nun önemi kalmamıştır. Eunlar yerine,az gelişnriş
ülkel ere, eınperyali zınj-n bekçİliğini yaotıracak yeı-ıi palrtlar
ort.ya atılmakta, bun].ar da
tutınanakt a dır
"

Uluşarası gügler dengesi değişrniş, sosyaJ.izın içj.n ve dünyanln
ezilen
halkları ve ulusları için son derece elveri i enperyal
i zıı ve tüm geşl
rİeİ-tutucu düzenler igin i5g, ayni derecede ,
tehlikeli bir duruına gelııiştir,Eununla bereber sosyalİst kaınp ile ernpeıyalist
kaırıp ar.asındaki,
,
kapitalist üi]<e]-erdeki pro].etaıya ile, burjuvazj_
araslndaki, ezilen
uluslarla ile eııperyaliznı arasrndaki, çelişiler ve te]relci
kapitı.,lİst
gurup}ırııı, einPeryalist ülkelörj-n aralarındaki
çe irişmeler sürrne]<tedir.
İşte bu çe'işi}erin, onlarr çözünılcıncye y'nteeek halk devrlrılerine yo1

agmaları kagınrJ_ınaz bir olaydır

Birleşik Devletler Erıperyali

"

znıi, sal

cırı ve savaş politlkasınl

dünyaya kabul ettirmeye
çalrsrrken, zorunlu olarak, sonuç onun
nin tam tersi olııatadrr vo olacaktrr.Bu

bütün

istediği

ülkelerdeki
halklarırı uyanışlarrnı ve devrirglerini çabalar,bütün
çabukl aşt,:-rınakt an öte bir İşe

Helkları-n nüccdelcleri, bugün,

İç

di-|ny

ı

b:ırrq]_n]_ savunan

çok

büyrrJ<

bir güçtür"

OLAYLAR

kurtuluş saTarihte, büyük kurtufuş savaşla,- r:-,-a ilk ı_sığr yakan, ili< ulusal
savaŞlarına yadırgı
va_Şln1 basaran Türkiye }{alkı, e,,ıi:_en ulı,rsf arın direnirı
değildir.tlalk:-mız,artr]<bizinı:lçirnize.,hayetaln]-zlnengizlinoktalarlnakader s]-zm:.$ o1an eınperyal-izmi, c;ir::in yüzüyle Tanıınııi;ıı başlainı_stı,r"

yaf önce siyasal bı:ğımsı zlr ğrnı z kazanrl_rnış, amı ekonornik bağımsı.zlıkkazanılrıadığriçindirki,emperyaliznlnnüfuzualt].rıe-:ir.ilıniştir.
yabancl sermayeDu gün de, kapütülasyonlar a"iık yoktur ana,194,? den beri.
yi teşvik eden ikiidar vard ı.r . Ila]_kı_ınr z r uşalıleştrrnak için l<öyleriıoizde,
gönüllüleri
öğrencilerinizi halkrndcn 1oparina,k içln, okulları;ıızdıi altrndadrr"
!aı,ı§
vardrr. Ekononini zln her 1<e :.i,ırıi _vabancrlarrn denetirri
bir üçüncü dün_
liATO, Türkiye,yi ke ndi İr, l;esi r]lştnc.. , hı:be::i bile olrnadan
iginde bu_
savaşlna girine ve atom l,:l qlrklı fiizclere herjef o1nıa tehlilçesi

Eunden 45

1undurnıatıdrr

"

bir drş
İzlenen drs !o1İtİkı ,m, i}i h:ıysj_ve tirnizc y:_:raşır, kisiliği olan
ve uygulamann] itil<ı :nlavlsındcn uı,",ktı_r.Du tür bir ciı:] po}itil<a ıınlıyıs
enpefyaslndan uzaklık, özelliLl:, 1-]ı- brr s scı,unundi: ilıice belirmiş ve çözü!0
list ülkefereden bekl er,,ıi şiir. Ger ek Züİih ve Loıfrı,, anlaşrnallrrnrn ,yÜrÜr1ükte olınasa,gerekse Ii-ibrıs,tı: bu}undırrulan silahl1 türk kuvveti,konulayitirrlnda as]]er,la r]uru]_şıı ,lla]İiıl ş Ve bu il_ti ].ozunuz değerl eı"incer.ı Çolt Şey
miştir.I{lbrıs için gr rçekçi çe,zürn yolu bel}ioir.Du d;.,,,birl e şnıi ş ırıll1etler"
ingrantisiıiltrnc.a,'iislerdenej.lntrllş'beğrnsrz,federatifbirdevletkurulna,r

s 1d

1r

,

Nato gibi yurudurnuz çıkiırlarına tabın tebana zıt bir pJktden çrknıamrzrn
söz kcınusu o}rnedrğ,._nrn belirtilnıesi, isl_an p:,,Ltr kurulnı:sr yolundaki gelişnelerde kesin tavrlrn] zln konmainasl, oI.ti]li pazara girnQ gabaları, birleşmiş

ınilletlerdebağrınsrzl.rğliçinnücadeleedcnulus]-aı-a)<arşrtaklnllantavar
1ar, dı§ po]itikanlzln; bağıınlrlığrnı 4çösteren örneklerdir

girdiği ülkeErnperyalizınin nrteli]< değiştirnesi, artık y.benc]. scrn..yenin
sonucudur lii, 911erc}e yerli serııelyeyi ezneyerek, onunlı, işbi,rliğ;i yapIoasl
iEinde sür]çar]arr dışa dönül< bir sermayeda:: tıkaıır, s'ınürüsünü işbirliği
i stl erin yadürnıektedir. Yuı.dumuzun çrkerları söz konusu o1duğunde, enrperyal
yapiaaktadırnlnda ig sörnür,ıcüler herıen yer a:_makta, Sönürünün avukıtlığınr
1ar.Siyasal a_Landa daha sonut örııeklerini gördüğümüz bu durum, emperyaliz-

tre kafs]. nücadele ederken,rayni. zananda sosyalizn igin de nücadelenin ge_
rekliliğini,ig ve dış sönüıüye karşı ıııücade].e}erin bıtbirinden ayrılanıyacağı.n1 ortaya koyuyor.

karşılaşılan güglükler ve gelişiler a,}tedileneıniş ve tıkanıklıklar, politİk alanda anayasa dışı davranışlara yol açııı. ştır. İktidarın

Ekonoıoik alenda

ekonomi ve denokrasi anlayışınln, anaya8a iJ.e g elişne si , topluıosa1 gelişme
kanun]_arlna aykırılığı oürdükge, rahat sı zfıklar da artacak, döneıoegler daha

zor

d6nü]_ece}<tir.

Eııperyalistler ve içerdekİ ortakları debelenip dururlark9n, sevindirici ve
umut verlci gelişıneler artıyor. So syalİ st :;hareket ağ:.rlığını koya, koyargergekleri sere sere amaclna doğru yürüyor.,
[c:,:si]_c j_'l .ıriiri 1nicc ji.ıc,f is; sol;ı.n sosyı.] i ı,i lıir P:.r,i: i , c;:;lıçi iıı.]_!ı yığın_
lı.r]-nc',.ı. 1:öli1,:ş irli -ıı c'_iı_ı_,ı_ya lcı.i:u c anın:'. ı. c',a. s-sini C.u3ur;:ı|;ı bış.lı.dı-. Ulus].a,r_
i,ra"sı Sı,vı"ş Suç]-ı.r1 jia].ı.Lı: ı- s inı v; ;'ı]iıleııiz İ].;r,ici P:.r,!i-l_:r ]ioilf jra.nsıne.
Ti.irlıiyc sc syı.l_is,i;'l ıriıi:r ç ı.a';ı: ı_]_iıı.lı.rı vo 'lıu t o pJ_ı.irt ı_l.ı.r:, kı.,üı_'_ı.rı.lı ı.ğırlık_
1ı.rıııı iluJnırı,ı-J.ı.r ı 'lıiz 'JJ"rl;iyıı §csyı.!_ist'l ıii için oıiur v;riciıl.ir.
Sosyılist 1ıı.rıl: .,biıı iç,-i".; v.; ('.]-ı.,i(',.. ı.r'c:.:ı ;-t]ıiıı}iği für]<iyı toiıJ.rr: ıunun
çcşit].i ]:a'ı;]-ı.rıiıc'_r, i'-ı. Jıı.;r 3ı:,:ıs t ır.
Az gellşınİş biİ kapitaii8loj_n Varlığı sonucu,nitelik ve nİcellk yönlerin _
öen gelişemiyen işçi s ınıfırıı z, giderek s:.nıf bi]_tncİne ul_aşrnaktadır. İşglye
ihanet gtzgisi üzerİnde yürüyen Tülk_Iş crinekte,İşçileı Devrinci İşç1 Se3
dika.lar:_ Konfederasyoı-ıufıun -D!SK- yaprsl içinde örgütlerırıektcdİrler,Ana_
yasanln güvencesİ altlnda, Anayasanln kend,ilefine tanıdığı haklarl kullan_
naktad].rlar.

lüilli gelİrde, az dı olsa, olan artlşın,şerınaye çevrelerİne kaymaoırhalkın
yaşantr_slnda bu rehs.t]_lğl duynanası geniş tepkiler yare.trnıştlr. Üıett 1ği
nahsulünden eneğinin karşılığını alanay..n1:!rln yaptıkları yürüyüşlerıhakim şınıflarln korkularln]. artıİ!ııştlr.NATo'dan çıkaak içİn açı_lan kaııpanyn, başarı l1c yürünektedir.Aııerika, 1ı, DÖlııabahçe,ye, Bsenboğa Havaalanl 'na
ineııez olmuştur,
Yasa slnlrletrx igindeki bu tepktleİ, hekirn sınıfları

1yice dağıtnaküğrğec_
.]_iste kan döknıiye kadaT götürnektedir.Demokretİ!( rejini telılİkeyc düşüree
cek yollara kadar sapılrıaktadır.
Sorunlaı çözüm beklenektediı..,

1I-

GE}rçLİK HAREKİTLIRİ

A-YuRTSoEuNT..,AP'II.JINçözth{YoLuVİğE}IçLİGE!ÜşENGöREV
haliırrır zı- n sosyalizrni kurmas:-na

Sorun}ı.rın çözülınesinin,

bağlı

o1duğu a§lk-

tır.Ancalryurdurnuzunsoüutkoşullırıiçinde.'sosyallstTürkiye,yi'.kurroa
gençliğin yerini ayrıntılıea be+
yönteınini,bu yoldaki uğraşı süreci içindc
lİrtınckyırarlıolıcaktıİ.Buıhenörgütüıııüzünkuruluşundanbuyaon.izlediği
de gelece}c dönero çcılışrıetutunun açık-seçik kavranm,slnı sağ}ıyacak,hcın
larımızc yön verrnede yardıııcı olacnktır,
Genel.deyirıiyle,sosyalizm.]halkkuracaıttlr.xınekçiler,hölkyığı.nlırıeiyasalbilinglcörgütlenecekler,hukukidcyirıiile,kendisiyasalöfgütleri
yolu ile sosyalizrol kuraörgüt
siyısa1
halk
Ve
kaynaşııceklardır,,
içinde
cak,sofunlarıgözürıleyecektlr.Sorunlaraçözüıogetiril.ınesi,siyasalyoJ.la
o1a c akt ır "
Şonra,gençliğe düşeni dc
Kurtuluşun nnı çizgisin" böyleee belirledikten
parti o1ı,rak örgütlenınediğ!
açı"kça oft..ya koynıak gcrek,Gençlik, bir siyasal
göı'ev1 ,
iktidafn gelrne ırnaer gütınediğ,ine göre;gençliğin
ne,gençliJ< olı.re,]<

hal]<rniktidaı:agelııesineyardrrnetmekolacıktlr"Yani-gençlik,ha.lkınpolitikbi}incculışrnesın;:.,siyasalörgütlerıııesineyarılııncı.olduğuölçüdegöre.
vini y ıpınr.s sıyılıcıl;trr,
bu yoldn üstüne dü
hılkr-n ifcri Türkiye'yi kurıınslnı.n! gençliğin
nürıkün o1ıreri bnsarııbi].ne sinin, ancak örgütlü ve sürekli çalrsnasıyle

Öte yın<lı.n,
*qenf

eı.ğı. da

ıgrktır

"

genÇlilü,iki şeYİ bütün gıplaklığı ile göz önüne alacaktlr,Dungösterilen her kesindeki
1ı,rdın i1lıi, Sos;ıılist fürltiye'yi )<urma yolundı,
gcreği,:,klncisi de,gençliğin kendi
içinde,yürütül,mesi
çabanın,bütünlük
başka,kendi iş ve eylen_
uyüıektan
bütünlüğe
yipnrknr,bir
düşonleri
üstüne
Icrini de örgütlü ve sürekli yürütrıek zorunda o1uşudur,

Ru konu(lı

,

P,uözellikleritışımıyı.n,genelhnreketiçindeyerincoturtu].made.n,İagtgebazı yare,rlar seğlayabili:
geçici
ve
tesadüfcrı
a,ncak
hereketler,
yepılı,n
1c
E-GENçLIK ]<EsIılİ\,Dİ cÖRÜLxN ÇAEALAn

hırekctlcri'
değei].endirilnelidir,

Bu döncm içinde görülen gençlik
i oi nr']e

yukardn_koyduğumuz genel çer_

Böylebiıdeğerlendirııeyapıldığında'örgütünüzdısındagençlikkesiminde
yürütülcnçabalafın,genellikledağınıkkaldığı,Türkiyc.de§osyıliznilrurgörülıoektedir"lçinde
na hareketi ile blı bütünlük ve cşgüdiin sağlamadığı
yaşedığıııııtoPluİOdüzcni,çgeüensınıflaryararıne.bilinçleyürütüleneğigerekir,
tln cigteni göu önüne alı.ndığı,nda, bu c,uruııu o3-eğan §eynak
Kapitİrllgt'..ğüzenİÇtncleverileneğitiıı,yerleştirllenörgütlenıoeanlayışı,
nitelikte o1arıazdı,
elbette doğruların. a,çıkça ortaya çıkmasına yarıyacak
eorunleıa
Elbette egenen sı nı.flaı, gençliğin örgütlü ve sürekli çalışarak, ,
isteıniyeceklerdi
doğru çöziiın getirlprhalkın yanında, yer almasını
hep belittği gibi,öğrenci gençlik O",|'::':'}."*nBu yüzden,örgütünüzün

rındürtüsüyleişçakarİOlyacak,laçkaörgütlero].arakgelistirilıniştİ.oğrenej-dernekıeİİninüstörgenlT&ITFninbudöneııiçindetiioiiylesi}innesi
aneakbızıöğı'enciderneklerinintektekveüstörgendenkopukeylenılerde
bulurımas:.,bastanberioftayakoyduğuııuzbusıv].iyicedoğrulaıııştır.
ortayakoyduğurıuzbuvebenzerinec]enlerdendolıyı,ör8ütüüvesüreklİ,hal-

kınegeııenliğieçısındantaüyararlıbiıçılıencanlayışınınyerleşıoesi
değer yaıgıları
kolay olarınmekta, bozuk düaenin yerleştiroİğl ılı ştınlık}cr,
gençlİkkesinindegösterllençabıların,tümüyle,enbşştı'.koyduğurnuzçerçeveye uygun olcrrk yürütülı,ıesini engellenckt edir,

Buarndıgeçendönerıdeortayaç:.kan,.ortan}nSolu"Lı.reketincdedeğirıriekşunu],ın ı,eçctenin
te yarar var.Geçtiğirıiz dönem igindc,ortanın solu adıyla
ötedenberiyü,ütüJ"enbildiğinizbirtuturoun,yenİbirad].ayutturu).iıagabas:,ndanbasındanbaşkabirşeyolııadığr,hemgenelolarıl.k,henıdogençlik
kesininde bütün çıplaklığı ile ,,nlaş],lıol şt:.,,

Bu,billnçlerıııesüreciiçindeolanTürkiyetopluınunda,sorunl:jrıtenllibİr
çözünagetirıolyecek,yapı.yreçetelerin,artıkk..nd].rr'cıolnr':Öığınıgösterııegençliği doyunduracak
si bakınından scvınoırıcıoıı "çıtt ikç c bilinglencn
zorlana, bir orbir öze sahip o}nadığındo,n, başlangıQta olduğıı 6ibi,ycniden
yığın}arında o1duta so1 ycıt].lmaya çı!ış:-1sa bilc, harckct in, erckçi halk
fu gibirgençlik kesininde de tutme, şansı yoktur,
Bİrdeeııekçihalkakarşı,halkıhörgütlerihekaısıbilinçliolorakyürütü. gerçok_
yürütülenbu çabalı,rı,
1en hareketler var.MTTB vc bilinen çevrelerce
tegençlilthareketleriolaraknitelendirınekzordur.Egemensrnıfle.rın,kendisoygundüzen],erinl'sürdürınekiginzorballkyapngları,buyolöakullanaeş
caknaşalaıbulrnalarıherzananıoümkündür.Gör.iilenbunitc].İktekihaıctet.
başvurduğu faşist
şınıfla,rın
içinregernen
önleıoek
uyanışını
eııekçilerln
Leı,

bölüğüdür,
yöntcnlcrdcn yelnxzca bir

SonuEolr.rık,gcnçlikherkctlcri]<onusunda*qugcnclçizgilcrbclirginleşo1an giriıimler, genglik
karş1
;:T:';:' halktan y,|nı örgütle,c,bilinçlc
tkil i
]<e s imindc e
:T::T,
g1cr isc,:ynİ

],Hl;::ru::
",, _"lu::
5'lı'tJ,y(
^:, :::;
bu gucu
kcsirnden

j[**t;l;:il:rül;i,
**:ir
nc alınarı,lr ,,.,rrr,,r_r"iri

zırırlı

^

r;,lİtllll
g]mıdığrndın
;; o1u zgibi,

+.,e+

;;:,, ;
":
uı, ing"rl""urri"-,i",t"o y""ı_r
_;:;T::,

"

y

gö

ve

önü_

olınad:_ğı

dı, olıbilıııe}<te dir,

raylns1 oturınıı yolundııd:,r,Gençlik
n,1"|,:1,ri
Aksaklaklğrıne, 1<ırşın,gançlrO arsiitilniizİn n"r, gclişıncsive cYlemini terne1
gidişln
kcsiıninin hılktan ]""" olu,o,
,""","",""t,bilnesi,bu
ıqı"ao;,;
*""", rıorev,et
çözüıııü sığl:]yec,k
açık bcl irtil cı,i dir,,

Gcrçckten,örgüti-lnrüzünkuı.,:1uŞuvcçılışınılırıylagcnçliğinişlcvi,gergek
go," biçimlenen eylcnlebu_ -,;:;-,-;;;"
ve
nitclİği ilC ort,}e çlkm",ll,tı

riınizin,gcnçlı]<nırei<ct}.:riiçind"..,".r,,i,eıgıttıl.çoırtm::l}ıtıdır"

kesiıoind,
tçindc.laşıdrğrrırztoplunıdüzeniıegÖncnsınrflarcabi1.inçlcyüı:ütlcneği.
sonucu ole,n gcnE}ik
ncdcnlcrin
-irirr,rnl
içinde ortatdan
tirn sistcrni ı,b,t,jibi ı]|Q,iü]"ıdlğaioız
e rune süreci
.r.
gcllşİn"
(1ığln11,"1lk,
dcki karrnılse 1,e
halkln iktidarına yardıncı
iu*uri_
gittj.kçc
l<ı:1!lllcıkıgc,nçliğin cylcnılcri
olrıav ı yönct cc cktir "

irillltll"lr;;' ;il.JlH, i;;;l;l ",

n zor1 anasıyla, gcnç1 i*e
üzcrc doğmuştur , T eınel çöz,iin,

gereks inmcni

düşcn göre,vlerin bı.şır1yı,ulışrnc,srrrr"""eir*"k

münbıŞırrlını'sıyoı-indı,"gcnçliğinışıevinİnncoJ-cluğunuıgrkça}<.]vrarnaş'

örgütüü.,c"tırcı"ii.,.,u*.,,,.,gcrckliolduğubİlincineulaŞnlşgençlerin

kaynışarı1<oıuşturouğubirı.,,,.,l,ştur.Örgütüınüz,gclisnegücünüvcetkinlİğ.
y crini n,
:-İ:İ;İ:::ll'İ::_:lı:"i_' 11::lll,:"*
i ni, t opluın,", r.lo,u,ui
ğ

i:

j

:::;l;*:;::.:r;::;"

birliirtc,örgütü-roüzün bu
s6ylece bclirlcyebiliriz

y olu ş cna sr il e,
;, ;:
: :?y FKF nin işlevinl
";i:;:1:;:;::#"1:
ılarık,
önüne
İo-'eij,
nitcliği,l,
:
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Gençliğin sorunler:"na sahip
1ğf, ,kurulac akt t. r .

dc sıkı iJ,lşkiçrkırken,gcçlik örgütleriyle

da önenli
TXF,gene1 gençlik.örgütü oIrnak dışında,sosya}ist_g":nl::.::u"'*

başarmayrv€sonucagtı..t,,"y*scğlıyacaktür.Eunlarınbaşlnda,öıgütülüçageliyor,Yani,örgüt içinde,öfgütlü ÇalışlaşDayı. sürdürüp sağlamlaştırnak

üe,ortaklasadeğerlendirmevebuyollakendğniaşmaalışkanlığuıyerleşgerekli,üinanik ve gelişlçin
hareket
st
eosya)-i
ak,
o1ar
bağlı
tirmek.Buna
roeyeaçık,sosyalistkura.ıııdıvran:.şlarıylaeşdeıleştirebilenelenanlaryetiştirıoek.
Duelcmanler'sosyalistdisiplinlçindc,yurtsrorunlarıylai}gilenerekha1kın lktidar:.na yardırıcı oIoak görevini taşıyacaklarıdlr,
görev)-erlni ve sosyalist

yurt sorunl..rının çö ztırı yolunu, bu yolda gençliğin
gençlikörgütüolıırak,örgütünüzünişlcvinibelirttik.Şirodi,bclİ.rttİkleriz], inceliyeliıı:
niz ışığında,ikincl döneın ç ölışrnalarınl

g/ı.

i'
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A.

oRclJ$lMÜztİ§ ÇATJI şMAıARI
G]K, MYl( Toplantılaıı

a. §cnc1 Yönctl"l Kuııılu loplantılarıı

d,önc::]i içinr}e, üç kcz toplanoenel iönctin Kl:!ıılu§rz, örgütürlüzün 1kinci
Kunılu Gcnel
,uştir. 28 ocak 196? dc yapılsn İlk toplantıds Gcnc]. Yönctll1

BaşkanlığctazotAraratlıgetiİ.lliştir.McrkczYürütncKurulucgılüyef,lk.
Türkoğlu, Burhan
lorinc Ahı,ictAlİ ırıı. A§aİ i(ökŞalI Must3fa Kıiıcr, Er8un
lvl, A}1 Can_

Ergün,
*u".;" vç 19ı11 cüı..:ıını ycd,,k üycli5}:"ı+_^ işç ğül,şcrcn
baz vc salih Eİ ccçİ1: ılşl-r,Jlr:''karrleş_
l;;";i ioii""rr. 20 Ma;ııs 196? tıc },apıld:., istınbultclak1 so§yalıst
ler1:Iizl.dcğinl.rl.jİiaıaincc}cncrekgekrctcrltğiokuIulru§:-nıngerc.klt

o1ıluğundakarerkııını].ı.ŞckrctcrliğcYcysisaİışözenıSckretcrlikasıl
üycli
üyelikıcrınc Fahr1 öra1, Ayşın Eren, E§et Yarar|, Eı.uc Dö]_cn; Ycr}ek
ıtıındılcı,
lerine }Ioh.,ct Sgl:-ıanoğlu. Şefak Kutsal vc Öı_ıcr tnce
vc IIIYK'nğs şunulan
tüı,üzün i]di nçi ılönc:ı içlndc 20 Llayı sa kadar olan
bc}

c

k_

ve çalışııal.

*zjs (unıü 9alış:ıa_
;ffi";;;
1o,,o,ngcrclrlilİği,akgısıldunılundüzcn].cn:.ıcşiveörgüt}cnılcçabaüuzın
hızlandırılııastnılı8örüşbirliğincvarı},İı.GcnclYönctİ....,Kuı:tıluüyclcrine
büyükgörcvlcrJiiştüğüortcyakonuldu./iyrıc:ı.:ıllrırporgözccngoçlİildi.
§ontoplantı2M3rt1068d.cyepılctı.Kurultayln2lM:irt1958rlobaşlanası.

;;;;;"'u"çtrilıp tartışıld.ı.

çe]_1ş,.ral*rl,

na kglar yşlf }tli.

}IcrlrezlürütllcKun.ıJ.ununçnl1ş'lılarınagoçnedcnöncc,GYİ(ınrr.örgütü.üzçaseçtlğ1 ilcıl,
lış,ra].arln.lo gcrıkli iitizliği. g5stcrıcĞiğini. kÜnülİ içln,Jon
kez Yürü t,-:c Kunrluna ışı!.l tut:,ia görcvini yap:,iadığını bcliıtclirı,

b. lılerkcz Yürütrıc Kunılu top]-entıle]t1:
top_
3ir yılı aşkın bir çal:_şira döne|ii içincle Mer,kcz Yünit;,"o Ku]rılu kırkbcş
sonuçlantı yaptı. Bu toplııntı]-ırrde bl-rçok kcrarler allndı, uygıla:ıılar vc
laıı değe rlcnr1.:1irif ,.1i. Birçok İş}Or dc, Mcrkcz Yünit,_,ç Kunılunun Gcnel

da lrerar a]_ln,l3dı, Alınen
Yürütı.ıc gör.vlcrİn.]Cn şoyaldığa için hcr konuda
]-ııı,
kırarların gyrantılarını 8tr,ırrdcn öncuıi nokt§lan clc au"p sc'gilvecyogenol
giöil:ı{ş
28 Ocak ].967 ıIc ynpılan ilk toplentıtlı g6rcv b6lüşüı:ünc
yoznanlığo A, All Arla r gcüıcl say,,ianlığe Asaf Kökse} atan:iıştır,
cdildi, 2},lr1967
oııdört İıtır lıurrluünün Fct]crasJ,ona kstılııa istcğ1 kıbul
,fcniz rJckrıik ünivı.ısitcsi 3ikir Kulübü, l.5,+, ]961 ılc İştanbuI Tckvcrcltcliİcf İı1*ır KuIübü vc İştınbul EJ.cbly3tlıla5 Fikir Kulübü,
vc İstınbul
22-.4;i967 dc Ankcra Ünivçrstt;si İıp şekiiltcşi ?ittir Kulübü
!ıp Fckültclilır Toplu.lcu Fl!(İr Ku},ibii. 16,6.ı967 dio Atatilrk üniveısitos1
-10,_

Ku].übü, 4.11"196? ı]c Aiü:,,rc -|ir]ttılı fclrnik Tülrgck
öğrot,ıcıı o}cuJu Oğ;r:tıcllcr1 I'{klr Kulübüı 5.\2,196J .1ı İotıınbul Yülç§ck Eğrct, ıcn Oitulu 0ğrı; ı:ic i.'1_ ir ri .,'i]rir Kulübü v, An]tar:-,ı ]j9. ıı1 Yıy!.n Yükgck Okulu

Ziraat Tı}çült'.Jşi iıi}cir

:ic tstanbul
Fikir Kulübü, 5.1.958 .c iz.iir İTİ/r Dtkir T(ulübü ı 9,].ı196Biiştanbul
}:lukuk
Güz,;1 Sın:.t1.:r i,lre'.i:,,Lililcri _T_'i].ir Kulübü, 10;1ı1968 ,1r:
jlekültclil.ri ]'i]:ir.liulübü, }r"1.1968 ]c Atatürlc Üniv rsttcsİ !ürk Dill
ve _İ,ıı_içbiyotl l,,iliir iiulübü, 3,3,ı968,_ic xg:;g Llniv rsitcsi ıı,ilçir KulÜbÜ vc
Fcdcff::2]_.1.19b8 ,1ı İsteııbu]_ .ir.,iv:rsitcsi İktisat ,'.ııı]tülttlsi Ti],:ir l(ulübü
yon üycsi o1ılul:ir. Aj.rıcı , örg,Jt , üz kurucu Kunrcu I(ulüplcrinıicn S3F Fi_
klr Kulübü,ıün ,ıı.,htrııii; J.r:ırerı;ıl:ı k.lpat]-1],ns]. 3oı:Iugu ]ıuru].ın SBil §osYalist

T,ikir Ku]übü 7.7.1967

ir,,ı örgütü,

üzc }ııtılı].ı ı

Merlrez Yü-rüt,ıc Kurulu ü;ıı;lcri,ırıli:,r Nııil Gür ıaı], Asaf }iöitus,}, Burhan Gürcanı
1n ayr].l,]:i1.!r]_ joi:lucu J-l,)rlQr.! y1,1 '.;lc üy;1,;r t:,,rıfınilın io1,lurul('lu, Ivei1
Gür üan, :r.j7 |1ı zi_ii,ii]n.lı GYK YC jldçu]r tra]ült:si üycliirlırinc,lc n ie ıyrı)_,1ı.
Gcnııl Yız,ı:ıiı A. A]i Arla! ı]] ,ı İst:lıbu]_t :i :,ıt:,ıl i:]s]_ sorlu.cu, Aonı1 Yazl,ıanlığal
5.1.1968 tırihiırlc Sıli]|i E,- gctirilıli.

-

etitinliİ :ilıi,:_tır]_nJn birçok kollnr ]ıırull'Lu. Bızcn bcşarılı,
bızcn,]c ı.ğrr al,ıı ılr çı]lış':,i:,r]_ 8örü11l"ü, Bu koı:rul:tr]_ 3tl,inlik :ılıi]lar]_n,la

Teıre1 ve yen

dı, dcğinccı:ğiz.

3_rİl(İNıİK

AıIü{LAnINDA
3.Tcı..c1 c t]iiı tli]ç :,1:ın]_ıl,r 1'-.
ı_"öRGüT],. jN\U

Sosyalist gonç1 ]ri ört:ürlcıı g. rJlis ir ]i |,ı,İo ü:I a,oğ]:in FI(F, ilrinçi
tü yıiyl lıı ı 1:l,:lı ı:rl'].ı b::şarılı bir çılrşıı göıJtcr,,İştir. Birlnçi

Tilrir

..],önc]:].Ic

tlöni_,ıi

örgü-

içindc

Kulübünün bağ1ı olc.,ğğu bir kuİ.u]_uŞ h:llj.nc gi:l,,iiştir. Birirlçi dijn.].ü çalr-ş:ıe1 raborunda
bellrtiltn 11 Fikir iiulübÜriü bİr ].lıt :i!lhı art ar.r3.rli, Ör8ÜtÜ yay''1i1 ŞonunrJnu dehe ilcri götür,e gcrç i:klc şiligt ir.
Eu dörıc:--ıfc örgütl,:ı:.,ı; çiıbırrızcla at111]n cn öncılli ıılıı:, İştıııbu1 Scltrctcr-

oİıbir Fi}rİr Kulübünü ;ı:ıpisrirJ.a bırrnclrrrr]t.

1iğinin

n, bugürr

26

kunı.l] ıı5]- ol,:lu;

bir :lrırıJ.:l topI:ln ııl 1z1,f,.cksj.tiinl
du;yuşu Aıı]ıı rı, i:ı n f ır]rl]-]_]-1rlı r gö t c rr,-ıi şt ir.
İtK3tnin İstınbul iı örgütlınişi üç aönoİjli bir çılış,::ı ijonucu ol:ü.Ştur.

Fikir Kulübl.riniil

İrıt:.ınbul,fa kuruluşu,
g

tllü çABAIAR
p:.,.rclc1 olıırsk İs1965 yrlrnda linlıırı i,i.i €,irişilJn örgütlcn iı, lrırci;ctinc
tınbu1 .;'.ıcla b: lzı girişİl,ilcr c]_du" Bu par ;lclliğc 1ıırşı ,,[ırlt:ı r.ı d kurİ_ıluşun
taşı,,1:_ğı Ciipiriylc İstın}ıul ı|ı cüşiİnülcn kun.ı_luşun ist.,]ncn cepirisi bj.rbirindan fırrlılı clau, Arjl(ırıd:i ,.rcvcut öğrenci 1tunıluşi_:lrınln ışlğlnde onlor-LI-

ı

l,*

al ....e

i

13 orggnik bağ tışr. lı}<$ızın, :rp:_iJ/ra bir yapıda sosy:.,Llst csİsl3r3 Clnyalı
bir örgütl,,n.ıi;yc gic-iİl:lİşti. Iv!ı:vcut öi4rcırci ku]:tı}uşlllrlnrn, Türki;l,:tlc gereksinı,icsi :içrkçı ilulıulın ,j_cngcl. tutır]ı vı: şürciçli bir gJnçli]( cyle',ıini
ıürr]ürc,ıc;ıe cciji , nlışı1:,iış, bu yüz.]rrn sos:i.iıli§t gJnç}.r 1ıcnıli örgütlcrini
kur-ııık gcrcğiıri i[u;,"ııışlarılı.
Gcrçektl:n dı Aı-r]lar:; t L].^ ,ıcvcut gct,.çlil( örgütlcr1 b1]1alİa1]_,.i sor]Yü]liSt cylcı
1ıcn.li bışlcrinı tut:ı11]- o1ılak o1ı,, nılrlırı nr1:,ı ıı },o1ısuııclulır,
İştanbulrdıı ;rultarı.ia sözünü cttiğii.iz il]r drgütlOni-lc 8irişi'l1cri ise benbışka troşu]_1ıır içİnıi,: o1cun 1955-t966 _.,,r-ltırı içiırtı..: bu dcğişi}c ].0şullar

içindc Jıırul uş şu fi]:ir 1rulüplcrini

gör,

i,

ı;Jttc"iz:

Topluııcu Tıbbiyı-,1i1,-r I'i}rj_r [çfüi::ü, İ.Ü. Or ,:rn Fır]ültöıji Filrir Kulübü, İ.Ü.
Eclcbiyat llalcültc-i l'ilrir Ku]_'_ibü, ll:tis:-tt !'akriltcsi 3ikir Kutübü, Ki:rya Top_

luluğu Top]_u,ıcu Tİlrİr tiulübi. İ.T.Ü. Filıir Kulübü, Gızıt,:cililr Enstitüsü
Fikir Kulübii, I.U. }{u]iu]r F:ı]:ü.lt; s i.:"i]ıir Kuliibü.
İ}}c b:ıkıştı, Atıi:iır.,. t c]:ı]ti_ hı rılrctc pı.rı1.,:i o1ılr::lç gcf iş.;n örgütlcır ıc hıre]rc

ti

;ı6 y151

ı,;cviirıl

}ağf

j_rici

:.ıtı,

o]_,i

iuş VC li.]nCl

:i Qıbı:ları

}iı,ş.]

Mt:r]ç_,,zlc

:ıuışt]_.

}turullrn

ilişililorlc

ilk

.i'cıli--r:ıs3

bu hazia gclişi.iirr ıılğlrkl,ız 1-ıir ;,önılc o1cluğu göz,:: çarpt]." Fil(ir Ku_lüp1-.ı:iiııi - i] b j, . kıs ıı sos.,,-::ı]_iıt .ıün,,:,, iıöriisünc '!ı:ırşı 1tişilcr
t c re f Llali.,,. n .1iğ,:r bir ].]-g ı.'iı o 5;ürıc lcıiiır hiçi-ıj.r ör{lütlLi)n,-: ıı:ırck:ti için-

Ancek ].]_s,r zı,
]_

C,c ycra1,

'a,

.an,.'|ır

.rş,

:1c r],i-.;,il

.;

j :: ırLçeJ.],ş1l.İ, t:.r:ıf ı

iı,.'l-:l

ıı

]tuİu,l, üuş 01.J,uğu

anlışılcln

ç

Burrunle bir]_1kt; ]]KF Gc,:lı}Merkczi s.]İtc:r blr tutu ü t:il;ıiı*lı lak için, uzun
ıürrliirdü.
ıürc bu <li:r ı.; çı,b, ıa, .,ıj,r.inc otur,.o,ırş liulüpl:r1., ilişlıiıini

Ailr v ril-rı J;ulüpl;rirı çnğıı ilc topiıı,,.trler .4.üzcnlcnıli. Toplant]"lar]-n geı,Ie1 .ğili. .i Aü,]]i:],re lllcr]lı;zli 3ikir Kulüple :r,i ,cül;r:ı.§j]y'o |lun:] ]cıtıl,ı,a]ç -,crinc
İstınbu1l,-]-ı ı..rıcıı b1]: ']]c(lcrasJon lrur,,:]k i/ö r,ü|:ı!'l,t] i(li.
Nctc}<iı ı bu ,ıiji}iır üolr.ucu .Hu].o.ı_]t ]]ı]tüitı; siırin bir : ifiıinrlc İstıiıbul f ikir
T(ulüpl,,ri j]lC cerı. Sİ,.o l]u.|, nrr.n ;|iur]l] ,:-,Sa \ro'1 ur],i "t ıon bızrrlı1l toplıntıs1 yıpr-lıra}t protolıo1, tüzii ı vı f c ı-l,c r:s,,-oiı ,üiıürii }i.,, z
. İlçi ıı]ıiıililc lçabu1 eılildi liJilcbi;ııı"t i'ar('iiftoıİ _ı'ikir I(ulüpl.ri J.önirtic 11.]-ini n vı: T-]çnilç Ünivcr^
ıitc ,l'i]tir (ulübü ü.lısibirir:ıç :,,rlr:: dıı ş:_ ıı ıon ını.iı toplıntıyı ]iıtalrlal:ir:",
ayr]_ f J,-r,crıs_von tl,;zi.r:; }tırşr .]ur,iılarr iyini7ıtlj_ ı: rlc clıi şlara u.ı.ı rd.]. vc
;]y,J,].c.:ı fcd.crısyoil .:ur.il.i girj_çi;:İni ile önle, liş o]_ l1i. G,jrçül<ten ..Lc bir sÜre
,:onra Ki,.,-l Toplufui.u [oplu:,lcu tril.ir Kulübü ilc kr:,lın ?a]rültosi Fil<İr KulÜbü -TKl. I n.i ]i.,i]_1 i:i liE}]:3f,]_ ı]rlılar,
fl(Tr ııun İijt]:i,ır.ru,1 ' clg ıiriştiği
ör.jitl;n, ı-.n j"n jıj_rlnci s.ıfhıs]_ bujur. Çalış.,-ilır :,,i;ti, Türlriyc ç,,ıpr ııd.:ılri soşy]litjt il.nçfilr hırcki:tiııin bölün,ıcsinc
1.ı] rşa i]|ur ..ılı şc]_J-in.1,: o1,]uştur.
ar_"]_:.,, L._,_r,:.

ı"ı

:I2*

27 Mıyıs FiGcnel lricrke zin o €çünl.r için(lc 27 t/lay:_ s t,lilli Dcvri i Dcı,ncğiı
TMTF vc
kir Kulübü çı;vr,:l(fi.nin rih-ş]-k oltluklarr y6ntı)-,,1crlc ır]rılarını
bölücü faalihatta ikisi hııriç bütütı Iikir Kulüp]-,ırini ,jc :ıl:ir:ıiı giriştiği
z:Ln yan_
ycti aurdur. lı$]_, şu ıni,,e iştaııbule_a FKF içindc ç:r1]_ş.]n ::rl<a,lı şlırı]-,ü
.iurrıl,ı1)sl giırc!,ren
iış nir cylc-.ı yııp..olilr.!_t1l önlö: |csi, üzcrinrlc gcrçcl<tcn
bir boş.ır]- ol"ırş,bl-lr.
nası1 o1up tla
tstenbulc1ı |;irişit;|1 örgütlc, lc h:lrıli,; t i ıri tl bu iljr $:]rfhı$xrr,]_n
bil':,clÇ gcrclrir'
olu,.lJuz bir y6n.ic gııliş-tiğj_ni ı.nl:i,iiı]c için o gün]ıü ortı'ı-r
Atıkırıl daki harc1stanbul, iı 3iltir i(utüpJ.crinin ıi:]ijtz]_n i.urul: üıs1 yi,.lırızca
tluyulın gc_
kctin clürtü.ıüy1: , bir bs,ş]r.: :]nlıı ia] Aıık;lra, Öı sos1,1ili_s,g örİjüt;:

rcksin.ic il j 01 iı- iıştır.
lı]t j ,ı, z J,ı,, ır lıırtırl
İstanbul.:la I'i]rİr i(ulüplcrİ Tlj,IF: :ıu içint1; buluırlrığıı çılı):i An]i,:İ:,it ı],:,, TMIFt hun lKF
çİn ailıta .._ıı il örgüt.l.c]: o1.]rı],. .1üşünü1. üştür. Ö;llc l:1ı.füpl cr :lr::sı toplantı_
yc }..jrşa t:l1<rlii,irğ,ı i;ırs tıv:ı:. }::.ırşilrlı İı.;t::nbul,{i1
lcrTMIFs:l1oıirrnl,aüıtı-.lilçfMT!.yönctici}criııiııli...t].l:.tlıx].;i1eyapıl']ıştır.
Bu iı]cn bö;,1; oa, ırştur?
1.Kulüpyöıı,:ticrl:rİninl,irleıg-.lırrııbılirttiği.izüzcrcıo,.;.,.ılistörgüt,rıçrnı1 .ilz ,iıiçiol_,:: K_u}tipl_cri TlfT']i
1cn icnin ii.irş]_ 9 ]. Lli,!İl o_"]_]::.,} ,r]_, bunlırln
yaia,cl.ii.;l;:ı,örr-;ü'ilır;ii:'l;..lnıikolır:,lı.3ör.iclcrilılzorunlu]ırl..ıştır.
gcnç2. Diile r Kulüp]_Jrii,i yöıı,lt ieilcril:i. iıı lı."tıc );i, :;;iz o1 l:,,1:ırı, lrosyalist
lj]< h:ırclcı,tinc i::ırşı girişiltın rıyunl:,:,r gör-ı;lcriı,,c ıngcl_ o1,Tiştur,
dcndi3. istınbulı ,|ııl;i ,jiıiıçlil ör6ı;ıt }ıırini_n Jüzcl,ıJ.;1 cylı:,ılıri itlr bılraŞta
yiı,iı;iz arkııil:rşJ-ara " c:,zi p gi:1,,ıiş 'iTliT?t ;uz "",1i, ı o1::"-ıy:ıcı,ığ,ı .;;a:.c1 uy:ıı1"}]_ş-

tır.

Gcrçc}ctcn ,J.r: bu "r.rş 6örüntü _çKIt nun İstıirbu1l ıla örgüt_1_ ı nı,lc sİnin gcci]«lc§in_
rlc büyülı ıtltcn ol:,uştrrr. 3u 1uru,:u ttDöiıüşül.tı o J:lyll,,r]_ ü]aa [lılTFt nun Anlçı,,rıtila
Jıarşı, istınbul .r.ıl ]rı:]i,_l., ş çıi;rşlırı so- ut bir örırcl: olılrı.}t ıçılrlır san]"raz,
DURGUNlrjx

DÖN:ffl,iİ

iı l,J6? ılin Mırt ıy}ar]_ııı kıĞ:ir İstı|.1,ıuliı. l,t(F örgütJ_onı,,,c
hırcketi h]_zanx ]iİlıbc,tti. 3u görünüş tıırı ıtı.1 .ış ı.clıl ^llarllell sonra bir lren..,ini bul] lJ. üö;ıc:_ii rij_tı:liğiııi t:l şı,,ıııiltı.yth . Ti].i r ]iultiplcrinin içillJ 3]_z]-l]-Ş
bir tıüçı,l ır(r, i-Lii ş,.iürc. li -,:l.ı ,'lıı r|ıc j;ncrc'i,01-;tış ,üz lin c,;,.iy:;tçiler cı.iğcr Örgütlı;r içirıi; ].iı-i-, ı]önc,.li bi_r çi:lış, lı ,];ı,ııı bul\!.u}illir]- t].',:in, lİulüplcrlc
uğrr.ş,üır]rtan v{r,, g.rç,lrilcr. Kulüplcr 8iJJTck ):cn,.'_i1.1i]İn4ı;ıı ır]_nl_],]_. Gr:rÇc]r sos.yalist eırkeiış1:-,rı: ız illı i!önc .,iır Lrcıııplaş, .ısını yıpara}r gcçirıtiklcri Öcneyi:ii dc.;e rl cnt-LiriLilc.r.
gc rÇ clrlc Ş;'ic rli
iı u. iöi:.:..iılc ör3üt iur :ı!c, ]rulüplcri canla nrlır".ıı]: üylc],C soLl].1c]c
1966 nrn bı şı

ı:ıı_,1.:-l

j

a;,.]9,,

j/.1.

nf

1ş 01ıra](-b.ü hıı3

|1.11ğj.

bir çrltrş yaprl,ı:ıl],ı.

-ı3-

örgütü
ilöno,ıdc bızı- çcvrclcrĞcn gclcıx olcştirilcri
,-1:ı uy,ıııyışı S cle ri:,tırliği ı:r brıgütirij !<uruluşunu
;ıay,.ş. istc!<lcrlnc İstııi-ı.}-ıull
ilc bu iöııo':ıı-"c bi;
hazarla,;i3 ba](]_.u_ndın uon .J.cr.ec ye rinılc o1iu. Gerçclı'icn

FKF G.ı1.1 lılcr}ç.rziniıl

'])u

hırekcti bı, şlatılseyĞı,, FT(T İstanbul da ölü bir
j
itc ği rrili ği_i_i z i:,İt ],,urlü uş çı,bılarıni_l,ı
çoçuk ıio ğur,ın_lş o1!.ç:,1(t]_. . . Yıİcırclı
l1tr irosy:ılist genÇkulüblcri!1 iluru, u FIiTİ yc kıı.t r Ii-i:i bi_r }rına Tür]-liyc ç:ıpınl1
cc,!i"l:lcLlinde, son_
li}ç hıreiıctinİn bö]_ün1lc tchlilıısi, bu tıhlikci:rin brırtcrıf
raİ§t9.nbu].cleiçin.;girilcnoy].,jl.lrjizbirclurp'unlukllöncııilü].ij5cabirörgi,iL
tünkurııl..:'srı.çısınd.',!1§ond':rcccöıru.,liobjclrtif]roşullfrtitizlikleİncb1Ön.]Lcsiyd..)clcn1,1ııı.,il:.'sın:..o1urs,:lo1ıuns:lc]-ıc.)iş-,rıp'iışgörü.ııl:ıclriçinİstaa
jl.r,.1ı }cunıls:ıyÖr işte o z'i!::''i1 çi ii'ıiyl't'ü n vc bili"'sc1*
finçsiz bir örgütü

bulcla örgüt bu

y a]n:I,i

ı_;

aö]:iJ]

lilrtcnuza.kbİrtutu::içincü,Lişüı:ül.üşolr-ıç:l}İt1.]]ubj.zİ,l].!]nilitutuluzle
strete ji :],ışın:l ,-l,üş:lci'iiz :-]n1:','ıln', gee.]'] i s._.ıe:,iiz birrİnci J<urltıy,'la s,ip],anın
,]ıir öraıüt1,,]n,,,cye gir_l,i:c,:}; ı!vur_
ısiz
,la
h:sopsız
11öı.ı-ta,
iıt.,nbul
;";;;;r-;",.ıııü
iluğurruz y :rllc ıi g u 3 tl g,,-'1, ],yc ç,ıl<t İ,
S r,l( RT.jT

ljl]l i

ğ İ i,,]- l(iJP.U

Iü ŞU

rli] jl:rş1:-]nGlç h]t:,:§ın:,
FKf t nun j5l1ıl|ç]l1:.: örgütl ıl ı ,,,c ıİnin zı,l ::ili], na s,:;ç""]

sıptaı ı,','Jı', flı't! o}:ıJ,lırr_ b,- J/ü,jç çti,-c n of ğü "
ilır lrı.ır.ıılııs c:b..l]r]_ tü.].a F,lF h:.reketiıiiıı. İ st.ı. ırbı-r_-]- ı]a TiJTlltyi lİurt:..-,ri l] naro* _
o dön
}rcti ol:irek gılişl ıc cğili:.inile olıl,uğuıru b ıli_rt i,.iişt i]i. Bu ıı:;,lcnlcdc anha_
buıı,un T,XF
cıı içiırJe örgütlcn,..cnin lJ, şırllı,i;,1ığrnl örgütJ_cn l:,, o1sı.iydı
,

yışındiınuz::lıb-'şltı.birörgütlıü:ü].lo}acığ].nr.-Lasöz]ıonusııct...İşti!(.
1966nraıjollr:]1;:r].n',|ı.t.ipJcr1965yıdıiçirr'..-i,ilinıbcnz':ııbirŞ]lİilılcTMTFld
trPkı 1965 Yılı iÇin
ıı , .ı-:..ı-i al tr.c Jci:,iştj_r:..c tclılilı,::siy]c 1r:rşı1::istı, Yin;
gcçi?ilcltinc b.]i,lz()r bir ş,.]lıilılc bir t:ıl<ıl ı kİşilcr Fi}ıir Kı-ı,lübl,)rin h:lrckete
bu h:ir"-lll,ıt,: goçinre yinc
].ick için hı.zr"rlaklı.iİı gtrişti. AnlaşıJ_ılc::ğı gibi
TMTT nu ]irırt:ır iıı c'lo ğrultusuır,iı oldu,
:li,"ir, FKF GEnel_
FKF Gcn:,l l{criçi;zin bı_]_ ü6nc,:,]c]ri gözlei.:l.ri E6t1 i__]_Creçi: öncl
Mcrkczinin!rırş:-l:ştı;,aikisorl-ıilVilT'-.ıJ.11.B.-ış1:'.ırgıçııoktısılı:ıtlöncrckyenidtn Tür].j_yı soılı:_.,list gcnçlİk hır _]i,Jtinin ]ıö]_ün,.,;sinc yön,:lik ça1],şilala_
gcrÇck,ıı
ra ort_i. i z ]_r]_.i: |j,, ü:i! 3,; Artı]r ı,5:rclcli o]-:,iı:ı İs1,:,,ııbul örgüt,r lcsini
ı1::,rı TMTF o,
lcnclir.._:ılı. Bu $oı:L].]ıl_,]rr_ Ir çözü,.ü ku,rulu,Filıir Kulliblıriırin tutu,
||MTF -ı ıla
1ı.y1:lr:_nııı b.ş1,: i,l5:Lyılı ort,ryı çıittıi Gınc] o]_:,lrılr ltu.lüblır
cliğcr h;jcıalc -i örgü"b} cİiı] y._ipı1:1rı h::lclcı_n',:, y;t;ri l<ııi:_.r ı)ıc]rnl:lgl_iı ş o1uzıı}< ötgüt
dulr-,:: TNiT3' ol:lyl,-ırı t.!.,.lsiz sosyalist örgü,blı:n ,; :rır1::-,1ışınd,ın
bir1crin ]<ıitrjtıLz (lljvri,,ıci ;y1.1j yürüt,:;yc ç;k1":rinict__ıitiçi bilinçlcnJ,iriÇi
clı_
İşlcy görc: .ljyic Cirl;ri !]İ gor$i;ljr bil: bunu \7zü_l\ z ; n cvı" ] ctt ir,::,ıcyc ç
tck
lcrini ıçıkcı .c;os-bcr,.iş o1du. Bu 8Crçc]üci görüşı uli-lş,:]]rt], şüphcsiz
ı,paçık
etlçcn TI{TI ol:]yl:ırı clcğl1,1ir. Anç:ık sosş.ılist örgütlcn ic gi:r;ğini
. ort:,ıya ç ı)tıi r.,ll-iil:: s oı-rut bir örne ],, o]_: luştur,
slrı]§]_nBirk:iç tlünOsi nllriç }ir-rrulu Fi]ıir Kulübljri yönJticilt:ri bu ohylır
,,:]._]

].,_!
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l],

;1:.

!X!

.,,nlıy]-ş],

iışınJ: ],,işil,rrin ct]ıilcrini

1,;csinli}r]-c k],ro]-ü3r,

Jı,_1JVJı!

itr.,jçiboynlrzuçj.ğnrrgibice:.1i1,.tçilik1,.ap.iıalrüi:ğillıölrlü$'.ğl1lrlabirör_
ğiitl

rln, 13....;

J};t' o1.1uğunu orteyı1 kolrj,ulı,r,

git

bu i'"urıi, ru, tstai]bu]-'1ı, kurdufu "
ı4l3tal,iı1,
bcri
n
rrufllc-n
!K-n G;nıl NlJrküjzi
1955 yala içinılc başlıyı;rıil:
o
i7]ıii
yıkı,n,ııın
türlü i]_işlri}urle
ci ic c,lilcn ,iJ_
1!nk3raıltı
1ııprlan1,]r,
ırltıclıışla],a
ifiş]ri]_crle İstanbul,]alıi
ıE1:1t]-1'1] ;
Orgütr,o:,onin
sos)ı:ılist
'sı§lıi],
lçalltrnırrık
buraclan
1l

nııı,iıı,]

er vc

Ortccia ]çurı;lu

ukC,rl],,:,,

bir örgüt

v.'r
çr}<arıyorcluo NC
.lönüşcc :ği ıçrl,:tr,

ol],]ıyr-ş]_

lri$ bu tartr

lı
istır i;te-lcz ortayı yığınlı tartıŞl
.,-ıların örgüt lftlr:.u.Lulrtı.,n sotrr,. ososlr b ir

ş.

iKTGcnc1}/icr]iOZinil,].z..ll-].).nz:ü:lıinistanbu].agöni.|.cr.]-ii|i1:o'.i§ji/on13.ri,ı.ptlk-

faraçe]-]-ş:.lırlc::ltr]ıİsteılbıltr.::üaiİllet,.jağl-i].z2:Llııgcri:lıein"lcsiluyulınsosyalictörlti,clcll:-..ctriirEI{.]için,icg;rçclılcş,:l:ilcccğinibütün-bir]rıçı.lrariç,filrirl';u}üplcrincb.,ı:ri..ıct.lişol.r.u.Kır:e':z:..,l.ıncaFj(F'n.alıı.trl..'lı
],.ıır:,rlırı -,1]_;,,,]-.
İıtanbul Sck-bırih]-i
Yöırcti,ı l(urulu toplı,ntrsrnda $(F
2J, l,Iayrs 1967

Gcnı:1

rctcr].iği lıuıııl"lu,

ııin
!ii]] İstınbu1 S,Lrrctcrliği

j,;rt:,nbull,da
ol.uş .:,,s]_nilen sor:iri:,

yı,pılıcılt

ç3lIş.:iananncolırcığrüz]Tincuzunteriışl:alır-.1ıpı1|"1.}lYJ(!nunyöncr,.
'iı
uopt:ın,:1r "
gclcr:- ışrğrnila ça1],ş,üa rçi, ,i
,üphcsiz bu çıllrş-iı,l:ır:"

_L?Kuru,}tı,y'

,1_ın

gcç,;n str;',tc

ji t:'ıcl

01',uŞtu3 l'lE

v:.ıki,Lıcrrüzörgütiin;ıııioluşu'ljcl:;rctcrli]cç'-]..}1ş.].ıülaranrctltilc...iŞ..
iışr 01- ,uştur, Bu
hatta
başarl$az,
,ı13,r
tir. Z:. ı3n z_,ı ıırn çı}ış
":arer

kuru;luruidaioğııl'.'ır.GCrÇ.].t.nörgütsclçılıs,;'.ı"il.ırlclii<çc,ScJ<rctcrliğin
görü]_ür ö}çül_c ırttr, Sc]çr;tcrliğin
göz]-c
tutirlı,lr-]ı
cyJ_c, .lcrin,,lcki
ışa lı, drgütlü ça1]-ş,Enan ]r!,rırlarlnl
].uşunclen bu8ünc k:,J3I ıicçirJ,iği
n Önc- lf il'lir"
1,o lr--i:, b:,i]:]_, :r
ortaYa
tutar}ı-ğr
-iği
lrcr
,..i.ılıın
,lcr]ıızi]_ of
soi]ra, S ıl:retcrlik yönctihc"icn
kuruluşun,,lın
iT r! criİCzi, ii clcrı:tcrliğin
1crj-niörgütüist::.ıbullt-.l)'.rlcştirlılilcgör..;vlınJ,ir.li..Runungerç.J.rtcşti
3irincisi, üyc sıyısrna artt]-r,üe çabavarı]ı,
,aç
ı
ilii
ort,i-lı
iÇin
ril,.Csi
Pi(Ft li
kı,sa z:: ıan içinde gcrçck birı:r
n,,1:-ı

,-

s]_nıi p.jrcl_,,-,l o1ır:ı|ı

arl<ı,laşlerı

yıp.:ılt,i|-iltcj.silcörgütücl.iğıröğr;nciörgütlcri:/lcaynactkinliğcu.laştrr ıal<,
tştcbunci.lcnlır}c,lıl;n.JisinJcnkaynakl:indıi+ıl'iı.zöğrcncikitlcsj.ncscsı
ır]ıaJ.aşlırı kcncli örgütlcri
sosJralist
öııc:.ılisi,
cn
bcllri
ıelç,
ı ıizi duyurı
:Jeşlıclr hcicf o1d,u,
ı],öncıiler:ic
il]t
ıırlııt,lalc
,
^..,-,l _.,Jplaı. ,:ı]_.,.r]_n]_
yarat' ı}<tın Çok, i(F'
bir
gcırc1
i;clişİ'l
l
(lnl
Il'(i_" nin iç i,)ünycsinıle
Y, --5r s,Lül3ro
nrıı gc-lişiı ıihc orta,_ı hızırlaı-iı§trr,, .-

_:,:.ıjİı_.__.ıj.|],;l ..":_;];:ı:l_,_.:_:_,;__ -*,*_ _:.:]

.

__

.

'/

.t-lrilıır

ıi]<iiltosi i!ıir ,(ulübü,

..

nüll }C_.tlf'1,, ı.r:i_},.İ3i ir.ıc ,]_._ ı111,61,. i-,ıtı 1,:i6;_,n, {ı.D.T.U. Sosy- .]_ist T,ilrir
Kulübü Yön;'ti' , .'.urulu' nui:ı ;:ılY;rrs1 üz,.rj.n. , örilı-it ı, 1<:ıtı1,ı , ]<onı,ısundıi
bir G l;ro1 j(uiu]_ J-.lp'6a , 64 ,-, lr_ırşı J2 tı]ı.,ıt]_1,i:i'! ]t:ir:irln:ı r_ığicn, tüzük_
]_-]ri 8.T:]ği 2/f Çoilunllür s_.,1]1:ln: l.,, Jr ğ,r riii:l;ı ]<:.t]_1-i_i k.ir:.ir]_ ı,,1]_n:,l, ar.l .
.l;rzuru'lı ı',-i örgütü'üz:; bıığlr üç FiJ.ıir Kulübü, s;: ]ırı,t,:rl i]< ]rurul.1iüsJ.nln
ç.11]_ş,i-ll-ir]-!".Jıı 5ı.-,1'1]1,1, o,l-:,"cığııı b.:]_irttİlır. Örgütl:ı:ı-ıi-. ]lolu iiı,ıı-. si
fhsiın Bozc].o rj,.:.fl, .-iTz\ür:u: i, .i i]ıi 1(-z gi,] ır.]: .],,,i,ini -1-.r,l-c bulun-r]u. S.-.1ır;tırliğiıı l:uru-l'i ,sı koııul:ırı n;lıı , 3ıı2lş. ı:.1,,rilıı lı ı;.1ı_r ıri].ııl ı ı v] bu ]ıonu'iiurult:_,;ıl .|
},u İ]iinci
ö,:r,bi]. lı:lıi uyi3un bu]_ı],uk.
İzııir ili ç-ılışı ,-,1:,rr, ı:.,] c.Lu,.,1u yolıl:i 1iilişti. i];tisİcli Ti_c|ıri tliiılcr ıilt.,ıilc:iisi 3i]ıir ]iuLübü v. ]ig.) ünivcrıit,ısi li]cir ](ulübü, örgütü:iüzl: ]<-ıtı-1.1ıl:r. !iğ.cı' ;.ülcs..:Jl o],rul vi: 1iilıii,1 t 1.,rı:1.1l]ri ır}rı j:lş1_1rlı i_
lİnti ]iurul.]u. G;;n.;1 'f:ızı ]]n Sılih ,1r v,; örgütlı_.n,ıı kolu b.,şlıiinlığrnıı
gotirilın O:ıı,:: Oz,,rtr rg*t, iz,lirl ,-l.: ili:i in-i-,1,:rJ,; bulunılul:r.
Ğ;çcn iöıı,.,.: ıc gijrc ;ü.:,yüzc tı,:..ısl:ırı-irz ırttı. 01, nıiı1:-ırı-ıız ölçüsünılc h.:r y*r: git'i;y,; c.:1ışt:-i<. Z,ıtcın ijl-ç o )_..i ı_-ı. lculüplcr, .],:ih:ı.
ço'i ltar.1:.:
ılır
ı,ctıucu,
i1 ; ıol;r.ti]ı
şrlılılı
!,ini-ı
::rlıızilı-.tçi bir yöncti.i sist:,iinin 3,:rı';l.i-liği . ır}i:ı.:'l:,ı şlırr. iı zi.i j- nı nd.rrı1:.ırıiı 8ir.lişl.r.-tir,
Bu ırı:']ı 'Şıızlığva .'l : iili ıc].:, bulun:ı, ,.ıılığı lız l;uliliplırin lç:trf :.::, rlilcklcri;ıf ç ric J:;:-ırşılı-l ştlt . Bu tluruıı, $o§:)/.]list il:;nç1l]ı örgütü gJrçciil.]"

nin,

siJsi_,.J_zi J_u;l,r

Örıütü

1.1.:i]-z].n

bir

sorrucudrrr.

G*ç1..n.jn_:,..

Yu]ç:,irilı b.-1irt-iiği-

:iz gibi, bir

y:,,n.l:ın

scıi,ıizj-

ıLu;lur:-::.,

ıız, ötij ,:n-

dan gınçliğİn bi.r-illç1,;nip Ör3,Üt1 ;nİşi, ü;ı.- ,j-l}rl, ia21 ,irttınnştır.
.
Bu,
J<uşlıusuz s.,Yini'] ,c,,iı bir lluru-liiur. ,_iy -. s1;;r1{-r1,.]"iı
rt i:],a §1 y:;.n:.nd:ı, öne,.ii bir ıokt::, cjrgii-Lii g.üçl:n;lir. |.; .iir.
Orgütü 8Lıc1-:n.-Li.r' ,c, örgütün i).i ç:ılış i:ıs.ı iıı s.'lğlı-:: i.ü]i dc-i.]ktir ,ist
.
örgcn, ılt örg -n ilişlril.;rinln r- ı1,.15i3-, oturı ı..ıı, yjni üst örg,.ıllç; y;ril;n ]ıo..u-t V,,. J,,öi-T.ırr8-rf ,;rii: .:1t öri,, ;nlcr tır-ıf.-nil.,.n y jrin].-)
8.-.tiril.ıe§i, :ilt örg.n]|rrin dil.,]ı v.: ist ıiıl,-.rinin üıt drg .;ni] ulış-i..is]_, ör6ütün
bütün üyc v,: örg.;nf ;;rinin i:şgüJ,ü ı içinrlc ort:.ıiı <;y-ıiılcc bulun. ı,ısı, }ti*
şİsil1 vc ;ı:,lp: .7 ııy rı 1ıiıl:ırı ır :ırrtılllr,,-li l: .,,,c.. i.ön-liır ı. -si ,]ı.ııırtiı.
3ugÜnld iş1 .,,'i ş v; ,_'ıııril lı4,1:ı, Jt.K,9. il.i ç,.lış:ln bj_r örgüt :lurır-:ıındı
'].;::,ildİr. lİıt öri5,:ııl_ı :-ilt öT{j,-.nl:]r jr.;ü].nJL:ı h:.b._11._ş:; Loriılorıı ]<uru:]:

1:r:,rarıış, !ılı,:ul ç-l1rş. ..r.s].n.L g!çili,,,l| .iş Y1
ço]( i.ıoz ışgü:iül ı s:lğ.lan"-_ra::irştlr. Saİ;1:;'ı ilİşl:i1,-rin ]turul:ı,:sınıiı ilk b::lrı
ştı. üst örgi_-ıı suclı_
n:ıbilir. l|Sizi, örg,ütün ;örıııti. iin,,] niçin s;ç.tilı, görcvinizi y:ıp_nclınızıı
dcncbilir. BuirJa c]_b,:ttı lıir g,:rç.:ğ pryl v:].ri].ı.r, ijşt örnın.
]rulüolır-

ti:i ]tunılliirınır. işt.n ı1 çıktircrck ,ütcş:bbis hl;y;tlcr lıurı-ll lıilirdi. Bu .r,uruı üır, üst örg;nei; gözönüni: ılın- ilı ,-1ı,ğil. /',,ı'r b j-r y:_ün;L:]ın
}iuliiP} jrin g.:n,,:1 ]iurull:irını y:rp"]ri]k işlırlilr k3z,ln, ],,:1_:r]_ nı.ı1 ü i]cün
işli]rin
o1. :ısı, öt; yıniırı o:,iuz v.rtrn ırl<ıc,laş1l-ırın :,ız1]"ğldlr lri_, b:.zr
yıpıl' ,sın:- ,-'n8 -11J{i.
Sağla:ı iliş}li1.;rin ]ıırrul,i:sınJa :rlt örgcnlcrin ilgisjz:riği ön,ı, l1i bir
fılıtör o1du. DIYKl nun i:ulüp yöncti l kurullarıyle yıptığı topl:rntrlırı
birçolr lru}üp yöiı.::ticişi lıııtı1, ıı*l13,r. Alt örgıı,ı1,_,r'icn ist,,;n_,n kulüp
fistcl,;rinirı 3ıtiril,ıcsi lliiJey üyc giriş biltriri,ıi vL] i,]oru lr-ğ:r,iı"
nın c1]_ş]_ndİ ki..il j.1: k_-,rt}:lranln iağıtıl.ı_vo üst örgcnc_ ul:]iştlr]_1, s1 ,
GCncl lcrk.zl C vorİlJcctt öilcnti tut:r1:]rln]-r]. vi]ril'icsi iionul,1rı-ncla
1şr3r13 duru}duğu hal,Jc, bızr kulüp};,f tıri--ıfınılırn hi13 yırini; g,:tiri1iıııli. 0tc yıinJen, ko1 yö iiıtıc nl.jri n.:1r n ]Jylül ı}rıııd.e l,g:ıç:n ilöniı"i ç:-ılrş_
LlJl.rrln].n sırgilın lcsi v; y.:ni ir1l içİn <lüşünrlüklorinizl, lıolıulu. bir
,,:ıüı,
rapor i§t.nii1 . Y..yı.n Kolu c'lrşınrl:r. hiçbir 1ro1 , r",por sun
Deneyi:.,}Jr, :ıJısı]rlılıl:ırı vc yıpıl,ı:ı§1 gcr;}:.;nlc;rİ göıt.jr]i. l(.,ıı 'lo]_:-.
!t:ıra, ,.sıırlığı , lruşlııyı
ş1.,1ınan il;t;;ni]_.;n biçi,],;1. sii ğla n:,.:..,_ l§]_ , bizi
itıicili. Dcrı :,.1ıp, 5ıJni yöntJ,ilır bul..la;ı:r yöncltti. Y:lpı_l_ın h3t.il:]r]_,
ckşilr}it,.1ı.ri ;öria!rç;, buııJ--ırı gilor-ıe yollırını bulC,ul:çı, 3;1:c -r;t,,lri bcşırı).:ır}-]z]_ ,).:-., h:ı zırlıyorduJ<. İç örgütl.ın,ii: ç.ilı şi: ıl_ı]:]_l1_-, g j_,
çildi vc uzun ç..1r.ş.ı].}_,r.,ln,|1 soirrı !,İç Örgütliln,icİ.cponı" doii,",u. Rıpor_
cla bil.Iiğinlz gib1, Gon;l ]ilırkşZ, fi ckrct l,rlilrlcr v,'r Kulüpli)rin Çı,lıŞ:rı i}]ı-lcı{ ycr :ılıyorrlu. ,;t}ıinli}r e]-3n1l]rln'l:1 çi]lı.ş,i:rlırr:-n ],urı-ıl çe1]_ş.]ığ1 nitıliğinĞc 01,u.§ı vc böylocc birçok .ırli.ı.ı!ı_ ş a y()t]ii V,Jri1.]rclc
görcve koş, lı:srnın sağlan:_iısı konuyor,lu. Bu alurı-l i, bir )rıinlın ılön lticilcrjn yılnız kaloblırıne cn8J1 ol3cak , .ötc )ıı]nd,in örgjit: s, hip çıJcııı ü-.
yılcri ıirttrriıcı,içtr. Gcrçi:ktcn, ;rctki yo soru:.,i çc,rbcrini 1,r,,J- "-ı, k ,rır
vcrr]oy3 lcıtıl-ıı, ortı]rlış"ı çiı}lş,,a s o r_tunf]3 bir ycrl,ırc v:]r-ıı, b'jllrti-}crini göct;r11 .
Son ıylarrla, örgüt içi ht]b.ül.ş: le vC oşgüdülı, gi.,Lcr:}r iüz-.ll]i. 25 T:-_
lçir Ku]_übütnJ.cn 21 iırin orta}t tüzüği kıbul ot-rcsi1 hı, l Ör5l1t içi cşgÜ,ı.lü.i, hclr c.c ç:lış- .ııl:tr].nJ_l ız açısınllın son .1i]rccc ;lı_,r:lrlıchr. Gllıı1
Kunılların Qcıı: :ı;,].ııın sonun3 d,;!ı t ıı,:r:ı-,,1: n-ıı sı için IIYK'nc: vijrilJn
yöncrgc, birçoJr lıulüpl|:r _ AnJ<aı:ı t iı tü,ı lculüplcr __ t:r:,,1rn|.,lil _,rino
gctirildİ. G:il.:l KuJ.r}]_ırını yıpan kulüplcr c,].:,.h:r cın1]_ iş]_Jr h:l1ı gc1"
r]llcr. Yöncti..l i(urLı}u v:j söylcşi toplantılaraB -.K. . nılı yap_ı,,ıyı bış.t:ıcı.lar. !tı(inli]: :ılanlırında kurulu çılış-resına g::çil'Ji. ](ulüp ;röncti:rkurull]rı;.1ı:ıy:ıpıl.ıntopl'entılıristcklcriöğrcn.lıvOh:il]!]rltlş"'.c
bakı_l,.ınilan y.rar1l o1,1u.
_
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]jir i'|iğ.r öİ].] l}İ noirta, birbirİ"iizle kavnış, lı-ixz. ],(avga, bu ıl_ınllı iyi
bir harçtır. Sür,ıiısinılij y.irj.r v:ırı'lır. ].,olt:ılin vıirlı_ğı cle bu açıılın ön3,üiilir. G,orçi 1olrı.1 çolc şil_c ır bi_r yırı_'ıır. A,ı:, lo]ı:lin y.üfıtrl3rın1
görüp, bir 1c ol-,::ı.]rğrnı gözönünu ılsa!<, önıı,ıini i-Lah:ı i;ıi :ınlırı.z.
Konf crıtısl:]r].n, toplıntılırın yep]-l,].rs]_, toplınıp konuştuğuı'ıı;z , clcrt1cştiii,.ıiz, bir ırıJıi bulun,ı:ı,ırzı sığlıyan bir ycr 01,ıas]_, tanış:-p
cr".:

i<i-ıyna

ş

!ü,

u.z

.i ç]_ iJ]. l1,',ı

n

11iilir.

ö nC;,

Orgütlıri .]jt]!i Altrnı A1,,e
F.K.F.niıı cliği;r örgütl.:rlc 5_11şkilJrini

}ı;şlçg
çoJ<

gençlill ör,,jü.t]trri

01,ııktı-..a]-r. l!,.-,cı

aç].s:. n,_'Liin

v:]

01,i.,,iJ]- ıı.oğılJır. :,]tki-ic, (1ah3
,.1JrnJ.k 3i;çi,il.rj_nc lç:itıl,u yolu)ıI3

ilz, clb.,btc ilcrnı]tlcrlı ui,rJç,ı:ık 1ığildir.

A:ıa

bir

y;nİan kı'ru Oyuıı,l:::}:i ıı;.1.r' .]_ürinj, hılktan ,.rn:r Cönüştür.ışlı, ötc Jranclı.n
nlli olen.lklır]-n ]_var zlvar işl.r}iı ı'.xxi1 a ı:-i çli].ı'l1ğ]-ıia z !-azcnt ulıış,iak
i çi n }<ull:ı ıı, .ı.': ;

.rcği

v,-,.:

,

,

Öncc ıicrncJr s::çi :1erj-ııi]r sonuç1,,r,an: b.ili:-,1ı,ı
İstınbul 0r ıın ,..'ı]ııilt s:. v. İ]rtiş:t ";]cültcsi :ı]:ıl.be ö.,,ıiy:tlıri sc_
çi İJrini gos;r.rlİıtl,:r ]: _,z_iiıJ.ı}ır. Or l:n lnı,,]ıiiltısi Cı, liy._.t 3aşk:ınr vc
do}ıuz yöncti i kurulu üJ-.,si, örgütü,ıüz üyc;si buluı_ı., r.i, ıti:,.1ırlar. S.B.:Ii.
nde yapj_I:.ı!ı öğrı;ıci t,.ı ,;iJ-cisi scçi: icrinin üçüt:ıcü yllr.n,'l. clı, ni}tir
Kulübü a.lıyl:ırı i::.za nı].ı}:ır. DTO?. t1,; :"ırka ı'[ı ş1:_ırı ıız s,_-.çi,rlcrc so]rullrı-i].1ar. Hı-ı]tu.l; ,. ı..l<iil,b c s i ' n]c üç tur s;çi ı1 ırı, ]t_.tılın,ıştır. 3cçın y:.1
ıılınan 22Q oy"i k:irş1 , bu ı.ı]_ .Jl]_nan 465 oy , ırtl]: Ejos]/..ılistlcri n g:ıı_
rup1.-ır ir.iı;:.rıi].:ı J.cngı o1 ı-ıl.rt_ın ç:-krp, c,.j i},ı]ti .,,1-iılıa ;ıön,ı:le n bir güç
hı]_inı, 8J]_J,i]r}ijrini 5,östcr: ıiştir . Zir:ıt "'ıkültcsinilc vc -.:r]ıc}i Tc]<nik
Yü]çgc}t Oğırct-:ıır O]rulu' n]ı] y:ıp].f :-in s;çi :1 ,r(l.] , 1-il.ir l(ulübü ü3rc}cri vc
sc ip;ıti_z_,, n1::r, yöriı.ti,, lıuru_I1:irın: i;irıişl,ırl_ir. |ijiti, 1 i'alıiilt ısi I nic
kırşı gurup1a 13--1ı'.:-ı {]i]c,jı-. -11,1 görc fırlı 01,i:-,klı b]r3bcr $clişr1; ygrt'Lır. İstınbu1 lii:biy.,t .]il:ült.-si s çi -1ıri, Toplu ]cu C-urubun j<ız:nra
ş|ins]-n:-n ş;ızlıılığı iı,'.ın ötiirü yaptrrrl ı_ ışt:_r.
Gcçcn y1l:r görı g :liş: :c ol.rıkla b!]rabi:r, gcnc ,_1c ''ikir iiulüplcrinin
ı'KI nin cşgü.l,ü,ü 01,.i]i-r.ın, cy1,;, ıJ_.,;rini sürc'l-ür:lü]çlcrini göri].ük. }Ju clunı*-ı,
ç oğ,ır ycr,].c ailsı]rlılıl.ir ıioğj.ıralu. Karşrl:ışılın sorun]_:rrila, vc bunlı11n
çözü,ü için ılıi:lın t.-1i]lbi11,]r|],ü g,,;ci}ç_ic]_cr görüliü. i]i,,zı kulüp1t:rtlc bir1ik havısı lıurul:ı: i:rılr. jıu .,.]rsı]<1ı1;1a r biziı göstııra,i lri, önü,ıüz4ı,-ki scçi, ,lcra.c üst örgen-ılt örgun cşgü;iü,ıü içinclc gii',il- ıosi vo aı_layların
lrulüp 5ıöaç{i:i l;urulu t:irufın':ın ııptan,ı:ısı .t:] uygun yol(1ur.
Dırnck s.çi,üJri, }<ulüplcrln işl.yişlJrini h]- z 13 n.l]-r,.rı!ı, canlılı}ı !çazınlar ial: bır]rr: ,ırrıl"in yerarlı o1 :ıiçtı-dı.r. ' ilrir iulübü! nCın h:-ıb:ri o1. ,

böJ l,J bir örgü-ü gcrcği duyın ı rlı:,, iiiı şl"ırlı }<arşılışıldı . Yal_1:rilcir j,:ulü-irünün görıv-i, s:iil,Jce i'lcrnelı su,çiıilcrinc 44ir: ıcli dcğildi.r.

,::-y.]n
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BuS..jçi.lır.lcçolıi;ıiçalrş.'l:l}ı,a.:;bununlı.;ı.:tiı,r.l;k,bizcyar3r..Cğjl
zırer vi]ri_r. ÇünJ;ü lıu çılış, iı.ı1:_Lr :] ].;ic:l ulı_rş- ı:ıl<t:rLr]ıllt bir ıreçtar,
.}]ir başka cİ]d,.1t e iil ,ısi gtrcic:ır no!it:], scçİ, ,lor*c tiviz vcrilcrck
ıı
scötı;}ri ]mrullı-şli],rla,| i şbirlitiinıi.ı n kıiçınıp ı so s),:"ilistlcrll ol:irak
İşbirliği, tİviz vorilcı,":e it'ıir,
çi,ücrc 8iri1.]iiij_nin açıkça br,]1rti1
,tsosyrllştlcr|l 01,",,1].,11r vc sosyalİst
Jıcn yapılı lız . lşb:.,şınİ gol.nlirI
strıtcji aşlğ]_n..,:i c_,;lc lcl.e bulun|iala J,lrlar. AcClc:ıiz yoic. Ağı_r ı,:a, c_
,ıin ı,,,,]-r i:-..11:-] il.rltr, ;.ck, hı_,i'loşi,ıize bir clalıa gcri ,Jön:ıc,ick üzcrc ulaştı ı.ı r bizi
jğiti,... v., Bi_ti,

l

Kuruluşvcörgütli)rillciönc.ilçriı:Iinb.,lil§iz]-i]:lCri,bu3üncllclttı.lınıiştir. Örgütü_
1ıı irylı üzırin:..ı; ,].urul.iıısını vc c}c ıf ın-i::srnl 5:cİ,J:tir,
,ıüzün iş1,,;;işi, ıçı)ılrğ:ı ki,,vuştukçı, iş1,:.ıişin önı-,,1i cı,nıl,ı-ıırlarından
biriol3ncğiti.lvcbilr,üzcrinı.leözınlıüluru1.lc.]i{a]icsiııclir.3ugün
uleşt].ğr_] :]_z .,s.,.:.1. i1,: bu lionu işlJilcbilcc,ı]ı duru-_]a {aı1 ıişüir,
0rgıitü,üzün 3i:]_;r;k bii,,,ü,_ıosi y-rp]-lıc,,]r iş},;ri ırttır rış vc örgütlcn-,ıc
D:ıhe Qok
kcsillin:_..c _r",:ğin]iği-iiz iç örgütL.,]nr,jJ ç:b:]l.trıns i;iı'Li]-'ıiştir,
üycy<ı yctlri vc soru.i } v__rirlrcn cğ,iti _ yoluyl:i iiylllıı:jı ü;lc soru:luluğu,
yogörcv bilincini v. soı,J),.ilist ahlil:ı gt-,]i şt ir" ıi:1: ,_- 61f,ak çalış,-is,
jjr;ti }ıöııünı'Le n
lu,]ıl.: ilj_ng,iiz: d sai1,1.:.: ı: $,;]:cği v-r,J,rr, }:,uılutl yan].ilr_'iı
bilıifcn:;ı, ..ııi,ı, tl--,':i7. 't--i;.r ]çosu}} ,1n,i u],,6u|" ol",r:]< o1 ı,,,1ı,r,: ortı't
bir 3ç]_a|:.,n b::l:: iı;;:_ ı_:;1.1ryıibi!_;cJk yö,,üt,,ii bul-:ıılıır d:ı y:ırırl:ırı s.çık_
Ö

l::,sına lt:_lrşın, J,r:.:p}1.-|nlİr iç açael
.l.:ği.}. ]ionİ..]r.-ı]ls1..r, ıöy}cşi1.._.I| b.|Z.]L! ilüzclı11 , 1ı:lz:rlı ıİts::;ı_,.rılr §ürdü,

Gcçın

;ör-ri,

lc ilörc ,

_,.:,l

ha çoJı iş

Jr._ipa1

]jı,.j]criil .i:iti ]i için i}i,iisat , f clscç,: vc toplu, bili,"_ ].co nu}:]rrıı,fa bir
cğiti,,i ş33.-i11:_,ri ..,lüzctrl,;nc],i. ]]rı, s;,iinorc lıulüiı1,._,n.'lcn }iYK ca §ıpta]:ü3n
^.nr.-n,lşl3r ç.]ı ğırrl:r,ı}ır. ]_):]hii §jonrir ]rat11!:|nl ]r o]_.,iu. J,TJ varr ki, ilgİ
11cb:.,şlr;ır:lsı.liııcriıısonugı}.lı,ı.[i.l!ri.ii].aş]..rı..1in.,rC]<et:.1..ıı'l:..va
b -ış1.. lıl_ır.
!!Tür]<iyot .:tı: l(apit:;1iz iin GCliş,iCsit, konulu bir ı;, lin;r ylpr1,1ı. Sc, ıi_
ncrc Sailun ArOü1, Şlncer DivitçıOğlu vc ıiik,i.t ;(rvllc1,]1]_ k3t11",]_1er,
y:irİllsr bülrüır o1i,u. Bu tür s.,,İn.r1,.,rİ ),:1p,i.l,iazln1 ı]lıc]_,
Şj i: lincrin
j_l,r VC ŞoŞi,,,üf
üyclCri.. iizin ,, a;itiliin,_lcn çoii, Türkiyc toplu, ,uirun c]io",o,-'!oğru o}:ır:,"k ort !]}r:,! lıoııl,-iasını V,] §oj]ı,,list
)':-:pas]-}lan 1çl]i s,rçi]( V'
o1,],,kt1,
.).1C. li i_.r. ı,l_ı,tr:: 8üçlii vc slığl_ı, i Jao]_|]ı1 il.rlC",J§inJ y:j]lĞl-]ic1
,"ürrc, l Ar_
l|çr}ı o-curu.]],Jır l,ıüziıir1; J,ilt. iiily Jn5tituli)rini .üi] |.. ;_Li,lünll,ı
1'fı köy
,.ran, AyJrn AJ.,-l" .j_r ve icvf ik Y].1'iızt ın ]iıtlldlğ]_ :rçli: oturu
onstitülcri çcşitli Ji:inl€IraJrf,r ortıye konilu,
_19-

-lilın sonra, Aziz i{csin vı ToS G(]L.]J1 j:]:işlr:n]. "Cyzulle}ı ,Trtuğru] ]conuştular. fstıı_ıbul ıı]trıtırliğ, bu koıııuil:r bışırılı çillş,lıler
göstcr|].i. İlj<in, 9 ,lc,_, _uz 1967 cc Sa.lun Arcn, İlh3n Sclçuk, Qctin Özck
vc İbr:ıLri-: ı ,iürkiün lratrlİ,ığr vc Doğ ın Özgüt,.cn, tn yönıttiği |lAn:ıyaso
ve SosYaliz:,i" a'],1a :ıçı!r oturuı: yıpı,lrlı, Bunu 10 ,ı-ıı1,1ş]. ' rr,c t'Tı-rpcryıı1izr-ı
r(üçü]rö]cr, Icthi Ngci ]rc
Çı}t: ızıll , 10-11 l(:.,sı,,l t:ırihlilrin.c ıle İdris
folch::ıct .,ijerlıısl ın lcıt:-1dığı bir cliğer ıçrlt oturuı-r izl:rli.
:aulüp]crin üyılıriyle }reptıklırı si.],1incr vı söyloşj-lcr giılcrck arttı,
Atıl_ın cn ofu ılu ir,]ııi isc i<it:ıplığın kuıul,,ııs]_ oli1u. Sirin Yazrcıoğlul-,
nun bışırrlr çılış;,,ılır]_ Sonucu, j_şl.r biçi"ie gclın }litıplı}<, bileilcn,-

jiç]_t. oturu

ıc görıviı:ri yırinıl getir,li. ;iitıp fiJı:ıtl:ırınrn yültsıkliği rlc _",,niylc
o}ruua gcrcğİni ]rırşrlıyıl r.aJr:ın birço]< ar}ıı,Jışrn, }titeplrktın y:,,rarlanilığı bir gcrç,:lıtir. Ycni ycni _rh;d.]şlır tınır,!:_]ı. İ1]< z:l, lanler birçok lri*
:1ir.

tıp .kıvbol.Ju .i,-e, sonraJ-ı:,i lıurul çı}ış-r.i3ı-nıj gcçil:ı:si vı ltitaplığı
sıhip çrlr:_1,iısı, kiti:plığın önr:,_:inin :ırl<ı il:ı ş1.irca ](llvron hğrnr ortaya
1-o,,|Llrr,

lğİti ı ı}iınınC.:ı bir bış1,-.; araç i(llVGlı.. Y:yıır o16,:lnı,ızc-lo yıy]-nl:,.n:ın
itTürlıiyc;ıi T:ınıy::11,.r|İ J,.,Za$ayl.] üy.lüri,üizin sitti].1ori ycrlJrdc arış_
trr. .a yap-i_:1:irının yır.j.r]_nı '.Jlirtı.iişti]<, :i.]n sonu.ç ılı" ıııl]ır]r. ]]uniiı
en].et lri,,ilat ]_arı n 'jı;ş11,.u,i:ı.sı yanını'iı, y.:r.ır1 üzırin,],c a,urUl'i','1:]s1
.L:ü ro1 oyn:ı ilı .
i.ü]_

] -

E"{IJi]d

İ]-tc

b:ık:.şta 1,tii nin

ıırlabilcg ı]r ]r:,: ].ır i:.ş:] },önclcn cylc;ılcrı giriştiği §ö;r};ç1l|ilir. A"ı:ı ı:iriştiği,]iiz ,-ıylc,ı1.:ri sır;iilcyip ıicğerf ,: nJircli ğ,;iiri z ılc örgütü,ıüsijn ::] 1.rç}]r]-nı uygun olCluğunu 5örüJıoruz .
Sosyılist h:ırrlic,tiı] bütürı}üğü içinll; ol:ylır }tırşısınile t:ivrınızr orteye
lroy:iıü. Gücü,üzlc or,ııntıh üst:slnilr:n gılcbilcccğii,ıiz cylc ilcro girclik.
] ,-,,.],licrı göz çr}ıır,. ıa,,.ıyı dil<}c:,t ,cttilc.
:ıça]İ
l-crıçlik ].esi,-|inac, , gcrlçli-k örgütl;ri t.-]Şilcil3rinin kıtrlillilara
oturu-]ırCa, g. nçllğln üstünc düş:n 6ör.:vlcr ],<onrisunilı ıçılrlık p;,ıtirc,rclt gınçlilt hı,.rcki,tl crinin ray].nı oturtulıiısınl ç3.lr-şlldı. Robcrt i{o i.c j,dc jr.lpalain llGi:nç'] iğin GörCvili }ıonu]u ıçık o,i; urı-r,,.r3 G,.]n,.j1 Yaz'i3n Ah,ic;t Ali Arlı ic.ıtıl,.-lı vc yıyınlının ort:ı]ı bil,--ıiriı-ic , grır.lli',:lc görüşlcri, liz ycr ı1",r. AMl iicrgisinin ılüz,.ınlccliği 'lG,"ıç]i}i ÖrgJtlcri, SoıırnTst,ıiıbu1 Sr;']<rctcrl
]{cnulu_ toplıl:tıılı
:l..,r]_ Vo Arı ]_:ı rr n,].ıllii llişkilcrit
v.iı§i Sar]_sözcn, ör3ütLi,,iüzün görüşlcrini orti-ryj| 1to;ı,ı.ı1. Ru topl:ntrlır,
öt r]ii g:jnç}iir örgütlcriııi aşıa yolunr'la :/ararla ol.lu.
29 ]{ison top}:ıntısı için TMTF öriiü.tü.üzü ,,lc çağır,tştı. İl]rilc ririz,._Len
ödün ırcrıcCon işbirliğinc giriş:_1-nin y:ir3rlnı_ J.tişünırılr, hızırlılr top,]antrlılrrn:;, k:ıtıldıiı. Gınçliğİ tc,:si1 ıt, :c ii'._'_iı srn l_ı o1ın bİr ]rurrluş
ıc ,-1iğer kuruluiı}ırın halktııQ kopuk girişccc]çl.ri ci.lcne l'Lı:ıylr" C.cclij<.
iı.:r,:;..j<]-.,, s:ı

_2o-

ctin Altan, ın FKF cc vcrlliği konf .rı1nşl 150O .;n f:)zl_ı kişi izlCr_
k.n, zıfcr anrtıntlı yıır:. sııyı:l:i törCn y:,rp111]r,]-.
-,-]aft:iı1" içiı:r, ,,1C hazlrllk
27 i!{3ylŞ ,_iola;rısıy1:l 11üz:nlüni:n l!IJ,._,vrİ: i
t opla ntıları_ niL:ı rl;1nl ciuru u ;_,.iilı,,ük v.: klt11, ü.](,Lak. i]u toplıntllırrn
sonucu bizc 8öŞtcrdi ki, cın çe)ıişeıı aı]:_ büyii],r gençliir ör5ütlcrinin
bukoşulJ.:riçinn.con.ı:ılarro}.,;nı]<srz'lır.Çcliş.l.:l;;rininillctii_

Ç

çinC.c.fir]_er.

Özc1 okull:,l11 prot,;sto ct..ci< i.çin istanbulı.L:in _lrn]t.lrıly.ı bİr yürüyüş
düzcnlenı]ıi. Yürülıüşc I(rzılcı!ı:.l, iı l| ı1:,, oni]ti lıişi;ılc , Çiftlik yakın1o_
rıncla ,]ı örgüt ol,iraÇ k3f,lf irk " Yür,Jyüşün .n ,,]tl.in gücti;,,.r-ük. Özc1 oku]_]_ar3 illı.lşr ;.:pr}.irı bu Lı:rıirct. özı]_ Okullırir,:i o]il-'l/l,.n ı,,rl(adaşl3raı1zr_, gençlj_]i öIaintl.)rij,1; ilt{iicn,lJyc zorlı,ilş vc bu ar:Jı T"T(,T ilc ilı
İ}işlti ].rur-lıl:,.rı iıı yo]. :]a iıştrr.
,}tııynı}<1ar1111z a
liaclc nle ril:ii z. pctrollcri,rizJ vc bunun gibi zonginlİk
.]_ ato.n birtal:ı:l ltişilcr, blr ara oİ. lanlır1!:!zı İöz ii}rtilg3. Özcl
şektörc .,llvTCt-ıcy.r ]rıl]:talı]r. Itu .],üfü :ü7 ? 1i!1;,15 1967, lc ,:1_üze nlc ı:liği,ıiz bir scsİ,iz yürü-,ıLişlc protesto ıttik. J}u protcsto, ka,_,ı.ı.oyunclaki
üiğer tıplıİlırlc birlil__-ti:, tasarli:jln .l,jclİstÜn güri ılln ıaSlnı ctken
olcu. Ötı-, yırıian, bu yüriiyüş g,iicü: üzün bl__l1i bir S:,üyly:] criştiğin1
göstcrrli. İlk ağızdrı 3OO kişiy}e , 'lOriın}ıır içinı' yürüyüş yap,,ra}<rpck
i,biz halkız
büyijJı b._lş:ırl L{ibi görij.ıı:.ıiycbilir. Su var ki, 5OO lrişi
J.iyccck bir b::i;daşı!<1ığa, birörn.rlrliğc eriş,ıiş ]OO }çj-şi isc iş değilrişiyi
şir. Kal.,h tİi, i]/İ b j_x örgütl3lie ilc öz;lcş bağı],:ı şıiılılcta 1000
||

bize sağlar.
,İonlnnla]r için,l , 9 T{:l;r13, t:l İştıinbu_ltc].ı yıprl::n yürü,;ıüşe jlatı1,:r"ı_]ç.
Sckrctcr x.ij:. 1.1:l iı,t,la, !]l1]_ğ;a içi!r, yıJın1-,,,ı1 1,,i 111i::j.lcri; tü,_i ]_<ulüpler ln
i]-|z3§1 ıtrljı.
E:ıpcryıliz,,ie kırşr uy.rnlş , €lcnçli]r hırel(ct lcrİn-tc ]<cnılinl göstcrıli, A]]crik3'ya, viütn,-iii'Ğa iştcd,iği suçlarİan ötürü yargı13,1,,lali üzcrc lrurulsın
v,c çalış]_r3lıra ]ıılşlıvan lrlJluslal3rısı §avaş Suçlıra },[:]hlne, iC si " n, , yurcı.u:luz tlan, so§y.ılist biıı pırtiı.lin Ge nC1 Başkı.nı _ia k:.:,trllı. Mohlrc,':]enin
ça]lşlr3] erlnx İzlcdi](. I(openhıngt3,kİ topl:rntıyı. t şu tclgrafı çcJrtikı
,|Tiirlriyc Sosyalİ_st Ccnçlİği, O: ip.rya}i§t :1:.lır ri]ıa y]- y.ırg]-leyan :rahkeue-

nizc b:işırrlar dilcr.'i

Birare, İstaırbul Ia sls s]_k gclen "Altınc:_ FilQ"nun, İst:jnbul,clan defo_
lupgit-.lcsiiçinloEkiı.ı196?'clcaçlıkgrcvinebaşlınll,ı.G3eç,16Ekin
saet }B.30' de sono crİi. Bildirilör, bısr"n bültcnlcri İle, kar:uoyuna t
l
grev yensıtı]_i]ı. Doli:aba}ıçcyc , c.c çrkııl nyan A,_]crİkc 1a art r_lç tstanbul a
gcle,,icz

o1clu.
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Anayasa ve yasalara ay]çırı d aı-ıırİııŞ J.ar arttı.
Anayasanın
sosyalizne ka_
-cevaet
belirten- ,ienıeçler. ç;r;;:.. Cuıhurbaşİtanı
Sunay'ın
bı-r yc,J-cla bir c'erec verueşi lj.zcı
lııei aşai:;ıdalıi İ;İj;;;
pa-J.r clc'ıuğunu

!|Anı,yasa-nı
ku-],J-anı1l:as

ğJı.ttı.,

n

ve onikincİ c,adnele].irlin euİetti::i gibi egenenİ_iğin
ını"|ördijİcti.
be],],i uır sınıiİn-ı.nİİsu.rınd a bırakna;nak a.a.cıyla
eııckçi
sınıfle-ııın örgü-tlenerek
eiyasi yö;;;;;"
gaye
e.iönen sOsyelizn, te:,ie,, yai arır ri"--" Jiii". acr"riii;;iii*iiuvrrırrrr,lı
ve rııhuna ta,;ıi}iıen uyi;uı,,,ı4,rı-a.
Ana;'rasa-nın elrsil:siz uy6iulanıasını ötec.]en beri
sos}İaliz.ri beniııse.
olarei. anayasaıü]_zln sosyal:i.zııc açrt savunaİl
or.'Gu::u İerı_rtlıeyi görev
iİİrİi;:İ..

Anayas' nın haltı or,yr". sunulgsç11114 alt, ,cı yıl
d ögıünii iiu eıinc par-bi .icler1e:i:ine
telsraf , Cu:ı]rurbaşka-nr. o" ıİrştrı.u", a Aııayaı;a
yo",_land.ı. Tı+ksi:n anıtı_
na- Çelenlı ]ionara}ı Anaya.sanın hallı oyurna
sunu.]rrs yıldönii,ııü
]iutla_nt.lı.

Türl:il'g sCsy;J-iz,iini boğ:, a oyırnları
baslan,l:_ı [qgya. ist bir if-'-etve]ri]-ini:,i: ı"ıo""i J,avas y3.vaş oy.ıan..:3ya
irrri.lJ
.i-"rığ-ııı,ı
ı."j
."niŞldş, Basln bülte,,rJrı.-ru',inJ:_[]o'"ç":,iı",
ıll'ca.l özc1 sL..J,asln1 çıiıarclık| ''nor"ov"'§aveısı t;rr;;ii"ı"i"'rİİi'İ]"İİğ§tş*"r"
Ln;i;-;i;;eyinizı,
-ıı.ibaslıklı.
y",zlyJ-, iiec-l-j,s tı-ı ia,ı a]:1a",-rncl a:ı aJ.arak
ıje,
çoial.itık.
il"r.ket
yf]-ıi]-z
;ti.üzün u"i",ia,}:" ir.ı;;;
+::İi?İİ: İ:İİ;i'i;r?i.lı"u-ıi,i"i",n ,. bi;;;;-

tl.,r."'

lah]:e,ıe

sinin La:,arı, yanhş

heŞı-bın Ba;],iatttan cönlİı_iğünii göster-

İktıiıar" e]iono,.lik alan,j.a hergün aç:lazlara- gİ:cl'iİl:çe,
ha}kın uyaİıışı, bi*
hrz-']-a arttrl ç" iiuirJ,i''Tİİtırı"r,, yöneJ-ı:li.
Soıı olar.ak Anate ıinat:Yasa
sosyaııJi-"iiır partı.i" i;;;ii;irJiı,.u
,be saldırrlc].r. altrnıakı
yti.ce ııeclis_
Bu ,.j-::,vrı,ı" 1s i.rrşı"ıni. iaşın 3ü.]- i;eir]-criy
bi]diı:i j-er ırererek gic'lisin tehliltc-Li. bir yı.ı} o:-,i"!,",ri uerirtiııç.-,i;;i-;;'iiitins*!ıe
tr--i,,r,rk. §j"lc]iı:iniz gibj bu
;;n,ii]_cr,i:n.licn İooİ...İ*uıor, hali< ka,iii,ş ,lan-"l-arııı]-n
ve oı-r]-2rl. "i.tir€;'

J-iıçleıisi

ışbirllİi yrp* polisin ]İailunsuz davranışı-'t-arı
uıi "rn.;";;;-i-;;-;;;il:;"-;;;;il;ilrbin
bir
topluluauı ı..,iiı*uii.rİo
,.ri"uoi r.i. uyenıs
;;itinı j rli tstanbul Su:,r*..["llliİİlr"""'İlgcıuo""r.v"
öğrellci ]tuııılus].e-rı cı.talr]-aga d-iizen]-c,]il,er. 3u-_ıitlnF,ie-|.e
ayni yuıiııı ,öruniiır'-ıroiJ:lctıerıııe gırisi_]_:ıe]r istşnd,r". 3i;: öneeİi ıitlnğcİen'aeneylıı
,ort.ıiar-ie efonlıleı:i
fl:t111=r*r'}iİ,::;i;ıılı.rı:ıı yiİ,ii".. Faşist"İ;;-";;;-aİkac.la.ş].arııız
so:lucu a:.-cI:1a ulaşa..:,:]ı. Bund,aiı
1-;iı j-11];
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]

:,:İ İ

.]_..,' , j ,:i
,. ;
, i

.-, .ı .
".,.... ..,

|:;-]

.

, :J;

., içi,r,

Iı.' ,tırıfı,.]'^.,] 'i!zJ.. 5OOo ];iqilrin iıı]_i:ir.i]ji

i;İıl:,,İ-:,ı., j,,.iti[l Ç.-1]-Fj] |.. |.e.rar,.:,
"",..],..-,;]-_'. "_1]r.
,,.,.
.ı.
ı,
|ur
Iıi,i;İni'. l,
i: ı
ı
Ti-irkiy-. is ı;,-ııl, j_lgasr.na bc"i;].r. 'b:.J..,ıli;tıc tc;rizli]t iş çil_:_,riniır gre
vi]ldc ,,:;I_rv s]_]]ıs]-(l-1 cı.jia-n o.|."y'] ır(a!,. rCr!]vin yi.sık].enıle§]_ üz,:ri]lo y,,.l?].len
]-1itin3t,.), s].iI."V ,_'_tjnçvi (..]],.."sanll. ra-ğr ].jn üy,,,_1_1lrir_,,i z lr;,.zır bulurıt',uı
lr .]_ı]: 1967 .,.rı içr:r-., jin. ,,r :,r.,vi i].ı i_.,.;ij_i ı ]- -.rı.': s.:nt'.i]ıe
il.i,, işbir:Liji ]i111,1L'1._, ]]]-F|i;ur . Sc],:r .,;l)r_.l_ii,](], ,..!:l_-;n a;rĞv bi].ct-l;,ri satıL-,İ,ştır.
iir ,vir] te";lı,:cn sLjna. cr:j :.. öj_ üzljrillj ea.]_rgı,,ı_Lır c'ı-ı-r;:ırs tuİ.

_ı::ncn ,

-i,

,,.
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I(iııye"-İştiı Sj_.ıcııı Gr;vj. ijz:_'t.ii]ı.1..c BBF Sı syı.List Fitıir iiu]_,iibii iı.yc_l_crl tarıfı.na:ın izlcn ıiştir. Şubı"t []y1 içinöc ı ]ıı.lııııc1 bir l]_ı.ç ,ku ıiıı.nyısırıı ]rar_
i_l_cn ],ıırcjıotıı, I s-t a:ı]ırı.!_ Sıılrr,, ti:r_]_i):li bi_'l_ıilri
ş1 lli; Jı.-r9 -İ,. r..f 1rı..l|:]ı ,..;iri_q
yı-,, yı.n_l.]ı- p f..lJri]ro öırii.ı'.:; . .,. ilı!h,,:ı]i 1ı. b,.s!.::ııı1 vı, |1_7 Şuııı.tta ,]_Liz 1ı.'1_c.]].cn
1iirily_t5 - j::-,;11.; .19'ü1: .
ıri'_ı, 1] ;:]ç_1!:i,'.1ğ :.ı.tz, |_ıızıiıiı,! ]/o.-l_u üzer
ötc yıııC:ı.;r, i uırJıJ.i;ı ;l:1i.ı ijiy.:s^.J_ lı y -.,İ:_'l-li-ı_.l.ii-j-J.cr,
rinı1c yitr'ıirh.;n, 1:ı.rı,ı- !.1rr..--r- l,:-.:-,ş ı
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