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Yıl:1 Sayı:6 TÖB-DER GEMLiK ŞUBESi YAYINIOIR 20. 3 . 1975 

SUÇLU KİM ? r,=:- --:,-:,-:,-:.-:.====:.-
1 Mart 1975 tarih ve 840 sayılı I r T ö B - \) t. R l 

Gerıılik Gazetesinde "SUÇLU KİM" adı Ö~GÜ "t Ü Ol R R ~ K 
altında yayınlanan bir I'lakalede 

TÖB- DER' i C.H,P . ile işbirliği ha- \..\AL~lN ÖĞRt"tl"\EN\Y\Z 

linde göstererek halk öğretmenleri- \-\l1LKTAN '/ A.~ Aj\ Z .
1
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:~t:~çek örgütünü yarğılruıak iste-l~ H R l K \ i • • 

0 

....::::s1J 
Güneş balçıkla sıvanrııaz. Gerçekleri halktan her kın olursa olsun 

gizle!'leye ve ta!'l t ersine çevirI'leye kalkarsa -ki bu taktiktir .- yanılır. 

Çünkü günfurıüzde basan ve yayın teknik olanaklarla her olayı anında ka
I'l.U oyuna duyuruyor. 15 Şubatta Örgütürıüzün düzenlediği t oplantıları 
basanların kiMler olduğu , kil'llerin halkı kışkırttığı, ~angi al'l8.çlar
la toplantıların dağıtılrı.ak istendiği ortadadır ••• Yakıian yıkılan 

ve hatta bozkurt bayrakları çekilen yerler de ortedadır. Ve tfuı halkı 

I'l.ızca bilinıııektedir. Suçlular suçluluk duygusu ve takdik gereği ger

çekleri gizliyerek tan t ersini göet erıııe uğraşı içindedirler •••• 

Aranalarda TÖB-DER Şubelerinde ders kitapları bulUlU'lasına karşın 
Ülkü ocaklarında tabancalar, deztir sopalar zincirler ve patlayıcı nad
delerin buluruıası gerçeklerin kanı_tıdır. 

A;nen hitlerin , ser!'layedarların faşist iktidarlarını gerçekleştir

Mede uyguladığı yöntenlerde olduğu gib~ ••• Ne varkie hitler Alııo.n haJJı 

kına yalanları gerçek olarak yutturabilıııiştir ••• Arla bizil'l hnlkırıız 
AJ.ıııan halkı değildir. Ğerçekleri olduğıı,. .gibi görebilrıektedir~-• 

Sayın yazar C.H.P. Gençlik Kolunun dağıttığı bildiri ile TÖB-DER 
&el'llik şubeeinfn dağıttığı bil4iri arasında benzerlik kurnnkta Bildi
rilerin aynı kişilerce dnğıtıldığını ileri aürnektedir. 

Faşizııı ve ezııperyalizne karşı olan del'l.okratik devril'lci li:uruluşlnrıq 

bildirilerinde benzcrlilt bulunabilir. Her ikisi de halkına scslennekte 

Ne 1rar ti, TÖB ... DER Bildirisi Genel Merkezce yazılıııışken diğeri Geııılik 

c.E.P . G~nçlik Kollarınca hazu-lo.ruıııştır.İki ayrı kent t e bastırılan 

bilc..iriler arasında benzerlik bulııak, sayın yazarın ( !) halkatııızı yan

lış düşüncelere yöneltıııek istediğini o.çıkça gösteriyor. GülUnç bir 

iddia ••• Sayın yazar, Öğret~enin halkı~ıza sesleruıesinden gocunııınkta 

Biz de diyoruz ki,biz halkın ögretnenleriyiz, Hnlkız ••• Biz Öğretnen 
sorunlarını halkıru.aın aoruhlarındnn ayrı görnüyoruz ••• 

SAYIN YAZAR- . BUNU BÖYLE BİLMELİDİR ~n •. •. 
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15 Şubatta yapılan Bursa TÖB-DER toplantısında G erılik SUNGİPEK 

Fabrikasında çalışan İşçi lmrdaşıniz K onıiş:rııo.s:ı.nda Ö ğr ctrıonler Biraz 

daha devrirıci olun •• • Çocukln.rırııza Gerçekleri anlat arak Ulusal kay

naklarırıızın nası sörıürüldüğünü diyerek , Türkiyenen gerçeklerini yan

sitrıiş türı ö~retrıenlere erıckçi halkırıız:ı.n insanca yaşrurıası için çok 
büyük görevler düştüğünü hc.t1rlatrııştır •. ,:oplantida orıuzlarda taşınan 

Gerılik 1 in or !'lan kö~rü olo.n Haydariye köyü rıuhtn.rı Ö ğret!'lenlere şöyle 
seslerı..rıiştir; 

Sayin Devrınci Öğretrıenler, İ ş çiler, Ögrenciler ve türı .ı. rıekçi br:rigş:x::e 

(f'} Kardeşlerirı ••• Ben Gerılik'in ışıgı olrıaynn, yolu ve köyü çarıurdan 
ge çilrıiyen dağ köyü htiyda~iyeden sesleniyoruM ., • • 

Scnelerden •beri çıkarcıların, siyasi partilarin palavralarıha ina
narak özgürlük bekledik . ! , bşitlik bekledik • • • İnsan gibi yaş a!'layı 
bekledik . Fakat: yine de zenginl erih uşağı olarak kaldık • • Yedikleri 
ekrıeklerinden sütlerine kadar içinde bizl0rin o.lın t erleri olduğu halde 
bizi yine de sürü saydılar ., , Dertleriflizi dinleyen bile ol!'ladi,,. Has
talandık hastane yollarında öldük • • ,hastuneye gidenlerirıiz l:.:n.pılnrda JBllii 

stiründürüldük ••• Çocu~larırıızı o kuturıadık, çalışacat iş bularıadık. 
l rettiğirıiz rıalları satarak kendirıiz bile yerıeden . başka ihtiyaçlurJ.l'll.zı 

giderrıeye çalıştık ,,. Resrıi dairelerde işiI'lis oldu saatlerbe, günlerce 
bekletilerek kovulduk . Kirıse yüzürıüze bile bakrıadı • • • 

C Kardeşlenirı artık gerçekleri öğtendik/l:erleriI'lizle yoğrulrııuş tiret

tiğirıiz rıalların hakkını alrıak için birleşiyoruz , Kardeşlerirı bizler 

artık öldürülenlerin , hapsedilenlerin sürülen ve dövülen öğretI'lenlerin 
bizler için uğraştıklarını biliyoruz . 

Dostlar , özel o.rabo.lo.rla köylere gelerelı.: I'lüreffeh türkiye yarato.cass:s

ğız , Özgürlük getireceğiz •• Din elden gidiyor . sözlerine inruırııyoruz . 

Bu da.va bizirı davarıızdır ••• • • 1l' ürı. devrirıci kuruluşlarla beraber savo.şa

cağız ••• Geleccğirıizi bizler garo.nti altına alacagız . 1, ç olan ynvrulo.rı
rıız doyacaklar ••• . Yolurıu.z, elektiribiıııiz , olru.lurıuz , fa.brike.ruz ve 

çalışacak işirıiz olacak •• • •• • • ~aşkalarının zengin olrıal~rı için değil 

bizler için çalışacağız . Çoculı:la.rıııııs elbise ayakkabı giyebilecekler . 

BiziI'l çocuklnrıI'lızın da oyuncukları olacak . Gerçek sahibi olduğu.rıuz 
yurdurıuzu kendiI'liZ yöneteceğiz ••• Köylorifliadex fabrikeler olacak. 
Ve biz insan gibi yaşıyacağız ••• 

Sayın kardeşloriI'l , bu uğurda çalışan f1 ğretrı~nlerin , işçilerin ve 
genç yavrularıflızırı yanınday~z . ~e har zaı.ıınn yanında knlucagı z . 

KAHROLSUN BİZLERİ SÖMÜRENLEWi'ı'ı ~ VE SÖMORÜYE ALE .L' OLANLAR ••• · •••• 

Sizleri en derin saygılarıflla selamlaruı, Biz köylüleri seven dost-
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Veysel Saltık 
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.ı • Oğretrıeni 
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Adarı yori ne koyrıudıBını z 
Kendinizi on aylık sandıbınız 
Yoksul halkın erıcğiyl c 
Milyonlnrınıza rıilyonlar 

kuttığınız 
Yeter artık ••• , 
Yeter artık ezildigil'liz 
Kader deyi? üzüldtii::fuıüz 
Drıut deyip b ekelediğil'liz 
A cılarırıız, yoksulluğurıuz ••• 
Son bulnalı halkıl'lın çilesi 
Ne bu aracılar,tefeciler 
Mu tıu yaşarıalı 
G-ülrıeli artık tfuı insanlar 
İ ŞÇ İ!;ER • •••• _. • 
KOYLULER ••••.. 

lı~'h! ; , /~~~ I 
l;1it4 '! ı;;· / / /.- --~ ,~ 
✓ .. f t j / / // . J l . ~~~~ ALİ ŞAI~LAR ••••• 

' '-:J-.:.!. 1· ,' / I J\.. ';\. Zülfü Aşkın 
)ğretrıonin görevi sade~e öğren.61~' "'\ 

OQO 
«) ıe·:-ı:rn a b c yi öğretrıe'k değildir, 

DOSTUM 
GcrçeK Öğr e trıen Lgit.irı-ö 6retirı göre- Sıcak bir çorbaya hasretirı 
v i yarııııda, kendisinin bit' parçası Burarı burarı tüt en . 

Bir ba.ksan::ı nasırlı ellerırıeDOSTUM 
oJ.2.n halkının sorunlarını dile geti- Köylüsü gibiyin Anadolurıun 
ren,çözürılenrıesini isteyen Ulusal Urıutsuz yşrını neyleyirı 

1 Çiçekli bahara rıuhtacırı 
taynnkların halk yararına blllanıl- Bir baksana gözlorirıe DOS'l'UM? 
l"las ın.1. öngören ve bunun gerçekleş:rııe- B~r ya~ardağ gibiyirı 

Bır yagrıur yağıyor 
s.:i. 1ç i n uğ:caş v er endir... ,Şobı::ı.I'l sönrıüş 
Eunlc.r J. duyan, düşünen, savunan -cü.ııı :Eşitlik yok pencerel'lden ba.kışıI11da 

1dşllor :f'ÖB-DER çizgisindedirler... Bir baksana ayaklarımı DOB'.!.1illl ••• 
V& buıüurla könül gönüleyiz Biz. . . Yayında hazır ok gibiyil'l 

Aksini düşünenler yurtsever değil- Geçrrıişil'li hatırlıyoruııı 
dir o " o Halktan yana değildir ••• Çı- Yoksulluktan kıvranan 
kLr cJ dır... Bir baska oluyor yüz çizgileril'l 

Öğret:ıııen Kardc,şirı, :.röB-DER Senin Aç karnına bir avuç su içiyorUE 
örgütündür o Güçlü olrıarıız için birle- Yul'lruklarırıı sıtıyoruııı sonra 
ş E:l .irı. o e .. DişleriI11in arasından haykırıyor1.ll'l 

Yurtsever Halkırı , TOB-DER Şubele- Eşitsizliğe 
r i sana açıktır . Sorunlarını Olanak- Bir baksana yurıruklarırıc. 2JOS'.·. UM 
lı::.n.ı:ııız ölfüsünde çözrıeye hazırız .. zafere hazırlanıyoruııı • • • • • 

x·~xxx~ . 
., " .. 0 .. o,, Tar adan aöndti kulübesine :r-'ıehıııet ŞEN 

Avrat koydu yol'leğ•i ateşe Gerılik Lisesi 5 Ed.1' 
Üstü durıan dur:ıan tarhana 

çorbası .xxxxx . 
Geldi sotrayc içtıler HAVVA 
:Sllerine baktı yarık yarık Yetrıcz rıi çektikleri:rniz 
~~arıya bal~tı alık alık · HAVVA ? 
Dnutrıuştu acıyı neydi acı He sc11i~1 yüzünden 
i:ıliyle a.t oş aldı ocaktan A P 1 suro. bo.krıa 
cıgc'.lrasını ?o.~:tı dur1an~n~ ~fl~di. İf~' ç~ğ insunında.n 
Durıanların ıçınde kendısını ~ordti /: k l düşünce bekeıııiyoru 

darrıudn{µn E~u;ı ADEr1' ~ z 
Kin vardı yüreğinde d BI E 
J.ı.r1a o kini kusa!'lıyordu ' ~yvf:-' Y~ n Z' 
sonra tekrar yuttururlardı İEDIRDIN ??? •• 
Düşündü her gün lrin zahirini Dündar KARABİBER 
Yut.P1aktnnsa öyle ölzrıektense Genlik Lisesi 5 Ed.B 
Ayağa kalktı karıya baktı / / ///// / / / /// 
Dışarı çılctı 
Uç gün sonra buldular //////////////// 
Yerde yat,ıyordu o.mı · / ı ////l///lll il 
KUSNUŞThl'J.:ôünc.M1' .KARABİBER /////il I / / / / / /, / / 

.ı~d .B I I / l /1 // I / / / 11 / / 11 
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Kudri G,1 R 
i~dliy8· I{öyi.ı ·ö~Gtri,.mi 

İLKOKtL Ğ(ıRiıTMbNL:;Rİ SOSYJ~L YARDIM SLifDl r I SOR'Ll;J.,.'.RlEIZ 
~ı:r~ ?ırn~ı~-ıı~ş __ bir ülk"'nin öJrdr1ll.:nlı..ri olnrnk ho.lkınızla birliktv 

c zı~;lıLın, sorı~~~ , ?n.şt'?-n. s?na. kader bozuJc bir ctüzonin çc.:."kları uro.
s :.naayız: :'31:1- sonuru duz0nı ıçınd0 yıll::ı.rdır köylürıüzle , E:l'l(!kçiaizlo bir
L.kt& ezılıyorı.:z . iJlla. c.::.nızııız pahc.sın.:. do. olsa bu sörııürü düzt:nine hı.r
ş.L ~ir ,miyonız , dir,muc0giz . 

OB- 1:' R bl1
• bozuk. düzen içfnde b::ndini kurturıııış, söI'lürtiy8 kc.rşı çık::··s, ezene k::ı.rşı ezılunclen yana. O1.J:ııuş , öt7etr-ıenle halkla bütünluşrııiş 

o .,.:·drı<:n örgütüdür. 
fütz~ Biz öt:7e tP1E-11l "rin yin0 bir kuruluşu olru:ı. 11 İlkokul öör etm:ml cri 

S:.:.ôlık ve Y~dııı:ı Sandı6?:"nın çnlışl'lalı:ırı üzerinde duraca.ı.,ıı'l . 
Kurul~ş arın9J.o.rındo. ; Dyelmrine sto.tüdo b0lirtilen yardıI'lı yapMk a.rıı.a. 

c ._yle tuzel kışili00 sc.hi:ı;> ve 1:iilli Ebi tirıı Balranlı0ına baglı olnak 
fürnrc 4357 sayılı yasanın ll. I5d.ni de .t i çıtirım 7117 yasa ilcl kurvlnuş 
b:.r kurUl'ldur . •• diyo açıklanc.n Ilkotul Öe,retrıenlcıri Sa0lık ve Sosyal 
Yt.r~ın Sand ı~ındruı bizler normun degiliz ,Vnrlıklnrı ile yoklul.:lurı bel 

n 1:. olne..ynn bir kuruluşun örgüts el çı:ı.lışrıa.sı tnı:ııruııon k.'.::.pitnlist diize
n.:_n gcı·vk-'cirdi~i gibi yiJ.rtıl'lekte,özünü oluşturan biz ö6retJ:ı:ıı..,nlcrden 
2ropul:luk içindeclirlor , 

3"U;,;,"iin Sc.;:ıdik suçirııl0ri belli kişil0rin tc:k~lindu y2.pılr'lnl::t n ve bc-
1.:.rli kişilor c.ört yıl gibi uzun bir zD.İ.Tlaniçin yön~tiıııi ellı.;rinc.c tut
rı~.l:tndırlnr ,Sanclık seçiPıleri tüztil;ünc uyııında.n köycle!::i,kcnttc::ki öt:,Tc-c-
~cnlurin ha.ber i oJ.rıından ya9ılcın sççiı:ıılvrle işbaşına. gvlenler do~cl 
o:.aral: ö _rctı:ııcnlonden kopuk olnco.~tır , onlJ..rı terıısil cde11liyocektir. 
Y0nı.:tr1JlilJn 5 . Iıid , deki o.çıklıktı:n ya.rnrlc-.rianlo.r s .::çi!'l günü topla.nan 
5-10 öGr ,tnen1u s~çiı:ııleri y~,ı:ııa.ktndırla.r.Bunun soı:ııut bir örnı.;~ini ise 
• ., ,., C.T11i ZC~.J ,7c.şadıki!forkoz V G köy okul Iid , le:rıinin ilçed .:: yaptıkları bir 
tc>.lntldıdn sanaı~ suçirıleri y~ ..... nıarnl:: türı G erılil:. 1 li öLırJtrıc~hrin s&ç
.-ı , v0 StJÇilr,ıı.., lıa.klnrı çi.::,neruüştir . ·1unurt yL-nıncio. sandık s8çiı.ııl~rinin 
nisan c~·ındc. yr..pılrw.sı köy ö.jrdrııcnl~rinin t~plantı v :.; Sı.;Çi!'llcre kn
tı lnr-ıE!.rııı::.lnrına. nudı.m olmıkta.dır. Tfuı Ilkolrul Ct,r etrıt-11l0rinin bir oraya 
scldikleri scı:ııL~cr ç~lışı:ıınlnrında snndı~ın seçirılerini~ yupılrıa.sı g~
.!' cklidir . r.h:nol Kurulu ko.tılru1 sayın terısilciler n&dtmse bunun degişti
rilrıosi için hiçbir ön~rido bulunrıci.I'lışlardır~Y~ da buluruıak istal'l~niş-
lvrdir. . 

İlçv Kurullarındaki ö~r~trıcnlur üye ö.7otrıtnl~rle ilişki ve dnyruuş 
r:ıc, hı:ılindıJ dobillE:rdiı' , .r~rkc.dı:ı.şlnrırıızın birçoı;u y::..:dıı:ıılarda.n ncı.sıJ. 
yc.rc.rlcm.accklarını bilrı0ı:ııekt"'dirl~r .Bu nodcnlo ilçe kurulları cörcv
lcrini ynprı~flaktn , örgütsel deLil bürokratik çalışrıalarını sürdürı:ııck-
tdirler . 
SnndıGınızın karşılıklı ve karşılıksız ya~dırılo.rı güni.uııüzün toşul

L..rınn vı.:, yuçarıı düzuyinG yet:r.ıuyec .;k durU111do.aır . C-cnvl l:::lı.rul to::,Jl~.ntı-
1::rında yüks0l tilrııcsi yönünı.: gidil:r.ı..ıyurek ö~-retrıımlor urncıya., t0:ı: 0ciy 
JC; bc"'·lı kılınııı.ıştır . .. . . . . I'd · ' . ' 'P l"n 500 ' L rr~- bılıksız ya.rdıı1llnr yonvtr10nlı-.,ının 2• ·1 , s~nct~ Yı. , ı - .,_ • 
~ vl~~e yn.rdırııı gülünç d0n,.1cvl~ l:nd.:r azdır ,B1;1guntu 1:~şull~r~~~ y~rdıııı 
un az 2000 ~1;; , olrıı~lı ve aynı rııo.ddcdu b0lirtıl0n 12 ?d ... ntı od01uı:ıe zo
runlulu.bu lw.ldırılrıalıdır . 6 , ı:ııa.ddodu bdirtilon 3;50 ı'L . çocı.~ y~-.rd~rıı
:un 500 f 1, . yo çılmrılP10.sı, brşılıklı yo.rdırı~nr 1:~pso.rı7nn g~rı.;n yoı~c t-
11 e;li in 12-1~ .Htl . si gür.~tizün l~oştı.llurına goı'v dı:zol tılııı;sı; bum .... ~ dı-
şındd snn~ı~~n· 11 İlka,lrul c~_~trı.:m~<-~i S~~lık vo S~ ~?~-Y~rdıI'l. .. S~nd~uı" 
d .. " ı· l ıı 'l t.,T; O R' IJ11,LIR S.tJ .uJR V,. Sı;SL , J.ı 'YJ :lı.•Tl"-ı i.) 1 , J.ı . . na. donuştu-

v ~ , d ı 
rillJıı.:si gereklili[;i lccınıoın uyıııı • 
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