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MANiFEsTo

- Aroılk 1976 -
Dlsk'in Elet edİldiğİ provokosyon ve likİdosyon hotekdtİ

XATK|'nln Ağustos 1976 torihli 26. soylslndo yerolon AÇIKLAMA boş-
lıkıl yozıdo, işçi ylğınlorlnın protiğinde gelişmekte olon işgol-boykot otlllm-
lorının ne boyutloro uloştlğı Ve nosll bir potonsiyel güA holini oldlğı işoret
€dilmişti.

Bu Açlklomo'nın yoylnlondlğl strolordo Mc Hükümeti Komuoyunu
o6v|ot GüVenlik Mohkemeleri Yososı Ve Yunoniston'lo Sovoş olosılığı ile
oyolorken, gerçekte fiilen «Serbest Bölgeler» Tüzüğünü hozırlıyor ve yü-
rürliiğe koymoyo çollşlyordu.

ıSerbest Bölgeler» öyle somut bir emperyolİst tezgdhtl kı, bunun uygu-
lonmosı durumundo tüm işçi slnlflnün, 

-elemonlorl 
ordunun içine kodor

uzonon- oro tobokolorln tüm ilerici yurtsever bölümleri ile berober bir
mıjüefikler cephesi yoporok, kororlı Ve etkin bir eylem koymosı hiç de zor
olmoyocoktl.

Eylül'ün boşındo çlkon KATKI dergisi işçi sınıf ıno böy|e bir eylem için
uyor| yoplyor ve ittifoklor politikoslnl do işoret ediyordu.

Ne Vor ki işti yığınlorının kozonm|ş olduğu işgol-boykot protiğinin ken-
dıIorı ıçİn d€vomh bi, «Demokles kll|cı» olduğunu iyi bilen emperyolizmin
moşolorı, iş9i slnlflnln, bu horeketiyle de bİr yere voromıyocoğını ispot et-
mck (!) Ve işci yığınlorı orosındo gelişen «müşterek işgol-boykot» yopmo
fikrini 9ürütmek, yani ylğlnlordo bir «potonsiyel güç» olorok birikmekte olon
topluco işgol-boykot yopmo eğilim Ve orzusunu boşo çlkormok için hore-
ftele goçtıter.

DGM yososı porlomentodo cHP torof|ndon engelleniyordu, ve 8üre6i
içinde çlkmoslno imkan yoktu. Bu husus bizzot Bülent Ecevit'in teminotl
ıle Xemol Türk|er'e iletilmişti. 15 Eylül günü Ecevit'in «konunun çlkmo6|no
imkön yoktur onun için herhongi bir extro desteğe de ihtiyoç yokturı on-
lommdo sözleri. Kemol Türkler'e direkt olorok iletilmişti... Bunun üzerlne
sendikolist koriyerist Ve de doıoylsiyle oporiünist Kemol Türkler horekete
g€çmiŞ Ve zoteiı ç:kmoyocok bir konunu «çlkorttlrmomok» için kohro-
monco (!) direnen bir «don kişot» rolünü benımsiyerek, şonını şöhretİni
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koloyco ortt!rmonIn kurn0zİlğıno koptlrıVermişti kendini,.. Çünkü zoten
böyle bir «çorıklı erkdn-ı horb» için, işcİ slnlflnln birIİği Ve bütünlüğü de-
mek, kendinin, buriuvo bosın ve yoyın orgonlorının yordtmı ile şon ve şöh-
rel kozonorok bİr jşçi sln]fl tolemi (Büyük Şef) höline gelmesi demekti...

Verdiğimiz bu ko rokteristikler KemoI Türkler'in şohsl ile pek iIgili değıl-
dir. Bu oç|klodlklcirlmtz 

-evrense] benzerlikleri de olqn- bugünkü Tür-
kiye'deki sendikolisllerin korOkteristiğid ir. Y6ni «Kemol Türklerlik» korok-
teristiğidir. Doloyısiy]e bugün Kemol Türkler yerine 

-hiçbİr lceoİoiik di-
sipline boğll olmoyon- bir bcskosı do geise yine oynı «Kemol Türklerlik»
korokteristiğini toşıyocoktlr.

işte bizim bildiğimiz bu korokteristiklerı pek tobii clA oiontor! do, bil-
mektedir Ve bu «koloyco progromlonobilirıı kofotorı gütmek, onlor.içi,n
çocuk oyuncoğı gibidir...

Nitekim 16 Eylül horekdtlndo do böyIe oidu,
Kemol Türkler, yoptlğl doho doğrusu alet olduğu işin bi|incil:dc c]3_

ğilcii; ono söyletilen söZlerin onlom|orının bile forkındo değildi; çünkü oioiı-
Ior onu, işçi sInlftnın birliğinin kendi koriyeri ile eş onlonTll o!duğuno,

-onun- yolnüz homösi iestlerle de olso şon Ve şöhretinin ortmoslnın, işci
sınıfının birliğinin güçtenmesi demek olocoğlno inondlrmlşiord l.

Amo gerçekte etrofündoki oionlor Kemol Türkler'e işçi yığınlorındo
uzun ytllordlr birikim yopmüş «işgol-boykot yopmo protiği» potonsiyelini bo-

şoltmo görevi yoptlrmlşlordür; Öyle ki bu potonsiyel güc hiç bir müsbet,
iş yoplnoyocok bir şekil Ve Zomondo «serbest b|rokılmlş» tlr.

Türkler «işçi sınıflnl serbest brroktlk» derken bunu ikror ettiğlnin
torkındo bile değildi.

,işçi sınıfı ylğünsot olorok sendikolizmi de cşon.-b.'ütün düzen mİes..
seseleİ,inden toşon- bir dinomik kozonmışt,. Bu birİkimin oluşmosIndo
pek tok odslz-şöhretsiz devrimcinin emeği Vordl. Bu horeketleri sovunon,
bu horeketlere doyonon devrimci oydInlor Vordl. Bu horeketlerle Türkiyo.'-
de ortlk soptk bir oklm olorok zororlt olmoyo boşioyon sendikolizmi de.yo-
luno sokmok goyesi güdülüyordu- ,t,,: ..

sendikolist]er ise potlomoyo hozlr bir hol€ gelmekte olon bu «dino-
mik» in üstüne oiurmuşlor onu boskı ile yok etmeye çolısıyorlordı. An,]o sen-
dikolist boskl İle bu horeketler doho şiddeİleniyor Ve büyüyordu

işte ClA oionlorı bu potonsİyeli boşoltmok icin ölü bir zornon ve biış
(hedefsiz) bir meköür orodılof, Ve Türkİye'nin su slklŞık. durumundo bile bu]-
dulor do: 16 Eylül 1976...

Bü ondo provokosyonu tezgahtomok için Türkiye işÇi sünlflnİn üzerine
lök gibi oturmuş koco oğlonloro «orslonlm oyoğo-kolk do ö güzet 'öndü,-
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mlnı göster» gibi
rlnco...

bilimsel öneriler (!) getirmek kafi gelmişti clA-oionlo-

, 16 Eylül 1976 horekdtl söylenmiş Veyo söylenmemİş olon
gerçekleştirememiştir.

16 Eylül 1976 horekotl ile işçilerin bir genel işgol-boykot
tığ! söyleniyorso do bu kodor «ostorı yüzünden pohol]» bir
rimci oçldon «kozonc» olorok görebilmek mümkün değildir.

16 Eylül 1976 horekdt| 6-7 bin -izofi o;orok- bilinçİi ve

hiç bir hedefi

provosl yop-
horeketi,deV-

Cjinomik işçi-
nİn ışyerlerinden ot|lmosl sonucunu doğurmuştur.

, Doloylsiyle 16 Eylül 197.6 hqlç!Ql!" p]| p.roYo\9_sy9n V_e likİdqsyon ha-
rek6tldlr...

.Bu provokosyon Ve likidosyon horekötl ylğlnlorln işgol-boykot hore-
ketierini biroz duroklotso do, bu onti-sendikolist horeket, önünde sonundo
yİne güçlenerek sendikolistleri ezlp geçecektir-

Kotkl'nın soyl 16-1Z de belirtildiği gibi Kemol Türkler benzeri sendi-
kolistler oncok oportünist sosyol demokrot çizgide y6ni cHP._çizgi§inde
tutorlı bir politiko yüiÜtebilirlbr. Dotoyısiyle cHP gibi kontite oioiok büyük
bir porti ile porolel Çol]ştlklorlndo doho oz provokosyono sebep olurliır Ve
sürüklenecekleri provokosyonlordo biIe büyük ölçüde sorumlulukton kur-
tulurlor.
, Amo sendikocllor, sendikoIist koriyerist olorok «doho sol iddiolt» lığo

sürüklendiklerinde koÇlnl]moz bir şekilde oion]orln oyuncoğl Veyo bizzot
oion olurlor.

DisK Emperyolizmin Aionldrl Torqflndon Bir «soğuk Horb» oeİoğı Veyo
Bir «codl kozont» Durumuno Getirilmek istenmektedir

Bugünkü Türkiye'de, tobondo iŞgol-boykot horeketleri odlnı Verdİğimİz
bjr ylğln horeketi Vor. Bununlo berober bu horeketlere oçlkço korşl çlklp
bunu kobo bir şekilde bosklylo önIemeye çolüşon kuruluşlorln yonlndo, bu
hor€ketleri provoke etmek ve çığırındon çıkormok İçin teşkil edilmiş sen-
C{ikcilisi koriyerİst oportünist legol sol kodrolor do Vor.

.DiSK'in boş.ndoki sendik_ollst kofiyeristler, TiP'in, oğlzlorı dohO iyi ldf
yopon oport_qnİstleri ile, işÇİ sınlf!nln, Şendikolizmi de oşon otıllmlorlnı, pİo-
Voke etmek görevini poyloşomomoktodırlo r. Emperyolizm torofındon iho-
|eye çıkorılon bu kozonçlı görev yüzünden bu kodrolor orosındo boşIoyon
«morifet gösterme yorlşI» bugün emperyolizmin beklediğinden doho iyi so-
nuÇlor Vermektedir.

işçileri tek tek şoyolist yopocoklorlnl voozeden Tie'ıııer, oisr yöne-
ticilerini «işçileri cHP'lilğştinnek» le suçloylnco, koriyer ve ovoİ_,]ta.lorın ı
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TiPlilerl€ bölüşmeye -veyo tümüyle kopttrmoyo- hiç de nİyetli olmİyon
DİSK'in uyonık sendikolistteri hemen refleks (!) göstermişler, bu optcİco
ithomlorl bile fikir terçevesinde cevoplıyocok yetenekten yoksun bulun-
duklorındon, ,her ilkel conlının yopocoğı gibi -bu soldlrl korşlslndo--; slğl-
noeok bır yer oromlşlordlr.

Holbukİ Türkıye gibi bir ülkede bİlin9 ve bilgisıni oşon seviyelerde sol-
culuk iddiolorıno tırmonıp oyoklort yerden 

-görebildiği reoliteden- ke-
silerılğİo, kimlerin sohip çlkocoğl belli İdi.

zoten Ürün Dergisi i|e, 1974 den itiboren kurulmoyo boşloyon bır tez-
göh, «soto.do» bekliyordu. KATKI, Ü rün,.Qe^rgisinin, doho ilk çlklşlndo teorlk
temel toşl olorok ortoyo k9yduğu Turliyquili {g(g*|gşİgİeİeğ sörüşü-
nü -yorumunu- kesin bir biçimde reddetmiş Ve bu derginin «şoibeli» ol-
duğunu işoret etmişti. Amo KATKl, Ürün'ün bir Aevir| dergisi olmosl, telif
yozllorlndon genellikle birşey onloşl|momoklo berober -misyonunu sür-
dürebilmek için- orodo sırodo foydolı çeviri|er koymok zorundo kolmo8l
Ve yolntz l6flo do olso legol devrimci bir portinin gerekliliğini sovunmosl
doloy|siyle, (yoror-zoror oronl» nl gözönünde tutorok bu dergiye korş|,oclk
b|İ İthomdo bulunmoyı ertelemişti.

sonrodon görüldü ki. çlkoronlorl kimsenİn tonımodtğl, legol olğrok
tlkon devrimci bir yoyındo, tonlnon bir sol sohsiyetin buıunmosl gereğl
hotlrlonlnco do qı1,ziyqgJ[g! odındoki bir göz._|ıos]g!k!o_!_!1Ç(9reşş_ısl_
nln bo§J. ozof. *olorok tronsfer edildiği Urün Dergisi, bir dergi olmokton çlklp,
dolıl budokl| bir şekilde müesseseleşmeye (!) boşlod|.

Aıtryı!ş !gc!ır_,y9ş| n"q

9ılt9l!9lfg9:i"-tlı]J}"_V._e.Iı1_9g!ş olduğu holde, koronllk 12 Mort döneminde önl-
den siyo§et meydoryndo zuhüredip, önce K_i_t]e..P_9_rgişjİi__çı,tqjon, sonro do
TSİP Portlslnin ,kgrglqşuns__ğı_gx9t*,9]gn..fuv_2İys_.ÖJk;];ıİn oyrıco T. İP
qgr.ıel aqşkq!! _Qsruçg_Mı olduğu bil inmbİ"-
tedir. Bilgi Ve bilin9 düzeyinin çok üstünde bir ihtiros sohibi olon Boy ziyo
oykut, devrimciler toroflndon «sovunulobilir» bir kişi değiıdİr. Kold| ki ken-
disi dğ 1972 den bU yono yoptlğl otroksiyonlorln nedenlerini oçlklomom|ş
Ve hiç bir özeleştiriye gerek görmemiştir.

Ürün'ün boşl ıco ürünlerinden bi ri YPrüş9ve_L_j.I9ris!_§§[9!!!_Q9İ§§i
d iğori ise ilerici, 9çıçl'E D_. ernsklgri'd i r. ürün D;rÖGİ"d; ü;E'" reffiı _

cıi lveyo tcP"ll].!]]ş_o|*il9i_e..n9ci] olorok biİinen doho pek çok yuvo Vordlr.
Ve bu yuvolor teşkildtl, bugünkü legoİ oportünist portilere Ve bilhoso TiP'e
koİ$ tir olternotif (seçenek} tuzok olorok tertiplenmiştir, Açlkço teslimi-
yeto gurur|orl (l) elvermeyen yiğİt (!) küçük buriuvolor bir (gizlilik oyunu)
ilo teslim ollnmok için kurulmuştur «Ürüncülük» Veyo (Toplumsoı ilorle-
mocillkD t€zgahl...
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işto oisx'ın sendikolist koriyeristleri, TiP oportünıstlerinden kotollm
derken bu tezgaho slğlnorok -orgonik olorok boğlcnorok- DisK'i mo-
cerocılık yoluno çekmeye Çollşmoktodlrlor. DiSK oÇıkton görüldüğü ko-
dorayle meseld ilerıci Yurtsever Gençlik Dergiiı'ni poroco desteklemek-
tedir...

Bugün D|SK üzerinde odokloşon bu provokotif oyunlor, önünde so-
nundo DisK kuruluşunun boşını yiyecek, işci slnıfıno Ve ülkeye de hiçbir
yoror soğlomoyocokttr.

Bu oyunlor, görebiıenler iOin ortlk tıroii-komik bir hol olmlştlr. Urün
Dorgisi ve kollorl bugünkü Türkiye protiğine doir hiçbir öneri getiremediği,
İor|h konusundo hiçbir oroştlrmo, oçlklomo yopomodlğl holde, yolnız soyut
Ve onlomslz l6f|orlo bir evrensel siyosi oklmln Türkiye temsilcisi olduğunu
iddio etmektedır. Böyle bir tovlr kesinlikle Troçkizmİn Veyo clA'clllğln tov-
rıdlr.

Koldı ki, -diğer torofton- Ürüncülük'ün, son zomonlordo yoğunluk
kozonmış olon çok yönlü «ihbor komponycsı» ndon «muof» tutulduğu do
corplcı bir gerçektir. Doho ilginci, legol bosln toroflndon Doğu Berlin'deki
bir kuruluşton emir oldlklorı Ve oroyo -şohıs görüşmeleriyle- orgonik
olorok boğlı bulunduklorı iddio Ve ihbor edilen DiSK'in i9indeki bir kol, ne

sovcılıkço kovuşturulmokto Ve ne de bu kolun içinde şohsen ithom edilen-
İer. şohıslorı od|no bir lekzip yoylnlomoktodlr|or.

Bilokis herkes görevinden Ve yoptığı işlerden memnun ve doho büyük
işler (provokosyonIor) becermek için 6deto biribirleriyle yorlşmoktodirlor...

son olorok bu provokosyon yuvolorİndo 
-oionlor dlşındo- bulunmo-

sl mümkün olon ve provokosyonlordon bile korkmoyon yiğit (!) küçük
buriuvoloro şu hotlrlotmoyl yopollm:

Emperyolizmin oionlorınln cirit ottlğl kesin olon Türkiye gibi bir ülke-
de, ylğ|nlorln somut protiğine doir somut öneriler getirmeden. sosyolizm
torihinı derinliğine oroşt|r,p öğrenmeden, soyut Veyo onlomsız l6flor veyo
muhtevodon yoksun slogonlorlo, sosyolizm ok|mlnln temsilcisi Veyo üyesi
olduğunu im6 -dohi- etmek emperyolizmin oionlorlno yem olmok, ofilo-
rın güdümüne girmek demektir.

Doloyısiyle protikte somut önerilere Ve teoride derinliğine -metodik-bir torih bilgisine sohip olmodon, geri zekoll çocuklor gibi «TKP kurulsun»
ıTKP mi isterim» diye tutturmok, emperyolizmin oionlorlndon, TKP mukot-
|idi bir (bubi tuzoğl» ıstemek, veyo emperyolizmin sosyolist ülkelerin dov-
lotleri ile sürdürdüğü yeroltı mücodelesinde bir oroç, bir oyunook olmok
ist6mek demektir.
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Ydni böyle bİr çocukco eğilim Ve goyret, TKP'nin legol olono çlknosl-
nl değil, tom tersi, onun silohll bir sıcok sovoş dönemine kodor yeroltlndo
kolmoslnl gerektirecek «soğuk horb» Sortlorlnın trkvİyesini soğlor.

Tüm Yurtseverlere!: Emperyolizmin Ei|inçli Moşolorl -Soğ ve Sol Gö-
İünümlü- Bölücüler Dışındoki Heİkese!...

Gerçeklere, emperyolizmın öğrettiği gibi oplş qıc_ş4d9,ü]."_qç|&Tİ_9İ]9L(
gerek... cünkü o Zomon herşey ters görünür...

Türkiye'de Sosyolizm Aklml'nln Soğuk Horb şortlorlnİn boskısı sonucri
o|orok yeroltlno iİilmiş Ve yurt dışıno toşmlş koıtorl Vor. Bunlordon Çoğu
«Hür Dünyo(!)» do koloni teşkil etmiş Ve elemonlorl buriuvo uygorl|ğınln
sopik h(lyot torzlorını meseld «bohem hoyotı» nl benimsiyerek. ClA.nın
«entellektüel kuklo» lorl holine gelmişlerdjr. Yoinlz İçlerinden biri -kişi-lerin hotolorındon sorflnozor bir bütün olorok- evrensel sosyolizm okİml-
nln hİmoyesine kovuşmuş Ve bu evrensel oklmtn Türkİye'ye doir Ve Türkçe
konuşon sözcüsü durumundo, hoyotiyet kozonobilmlştir.

Bu kol, şu ondo i. Bilen'ln liderIiği ile sözkonusu edilen kodrodur.
Bu kodro emperyolizmin Türkiye'yi bir «soğuk horb» olonl durumuno

getirmesi sonucu olorok meydono gelmiş Ve gelişmiştir. Bu kodronun mey-
dono geliş Ve sesini yükseltİş torihleri bellidir Ve hongi soğuk horb soldırl-
lorl sonucu olduklorı do malümdur ilgili|erce... Fokot buno roğlnen emper-
yolizmin rezil uşoklor], tok defo Türkiye'deki onti-komünizm esintisinın
ortmoslno Ve soğuk horbin şiddetlenmesine sebep olorok 

-gertekte 
oncok

bir netice olon- bu kodronun propogondosıntn şiddetlenmesini göstermiŞ-
lerd İr.

son zomonlordo buriuvo yoyın orgon]orl orocıIlğlylo do popüıize edi-
Ien,bu kodro, yine oynl soğuk horp tlrmonmostno bohone yopılmok isten_
mektedir.

Şu noktoy| kesinlikle ifode edebiliriz ki, i. Bilen liderliğindeki söz]ko-
nusu kodronun Vor oluşu, Türkiye'nin bir «soğuk horb olonl» olmoslndon
doloyldlr; Ve Türkiye'nin bu durumu devom ettikte bu kodro 

-şohıslordonsorflnozor- Vor olmoyo Ve dünyoyo seslenmeye devom edecektir. j

Türkiye bir sıcok sovoşo -bir iç sovoşo- sürüklenmeden, (soğuk
hcrb olon|» olmok durumundon kurtulurso -ki bu, Türkiye'de sosyolizm
Akıml'nIn legol bir porti toroftndon temsil edilmesi Ve oynl zomondü eV-
rensel sosyolizm oklmlnın Türkiye'deki legot bir porti toroflndon seslencli-
rilrnesi demektir- soğuk horb gereği Vor olon söZkonusu kodro -ele-
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monlorlnln subiektif niyet Ve isteklerinden sorflnozor 
-gerekiiliğini 

yiiirii
ve ortodon kolkor.

Bu kodro, itilc{iği pozisyon itiboriyle Türkiye'de Ve dünyodo yeroltl ço
lİşmolorl yopor. BıJnu korkusuzco yopObilir de... Çünkü slrilnl evr,nnseI
sosyolizm okImüno doyonllştlr; doloylsiyle yeroltlndo eın;,eıyıIizlnin

-oion -örgütleriyle 
korşlloştlğ lıldo, eVrensel sosyolizm okiıııınc!on yırciırn

görür Ve -şohls hololorındon, şOhls koyıplorıiıdon sorilr,ozor L,:l biliün
olorok- onlo ro yem olmclz.

. Bundon doloyl bu kodroyu yeroltl otroksiyoj]lorl iie «folio bostlrmük»
bir toklm yonllşloro, tezgahloro ongoie etmek mümkün cleğiidir.

Böyle bir niyetle yeroltıno inip, dolop çevirmeye tolışon kLtrncıZ (ç0
rıkİı» lor, önünde sonundo ClA'niı-]. oltosIno yem olurlor ve horconırlor...

clA oltosrno tokllmlş böyle bir yemi, evrensel sosyctljzm cklmlnln himo-
yesinde bulunon bu kociro yemez. Amo eVrensel çopto Ve yeralLlndo c]nti-
komünizm mücodelesi Vermek üZere ortoyo sollverilıniş olon bizim kur-
noz «çorlkiı»ior, l'orklndo bile olmcıdon -ClA ioroflndon- Türkiye'yi böl-
me tezg6hl ha line getiriliverir.

Koldİ ki iş şimdi doho Çok çoiollGŞmlştır: Doğu__B_e1].i_(ci,q .ygpl!,qn.san
«Avrupo Komünist Ve Morksist işçi Portileri Donüşmo Toplontlsl)) ndo ıjü-
tün Avrupo Portilerj İ. Bilen kodrosunun «Türkiye;de morksis'| portinin. !e-
gole 9ıkorllmcısl yolundo 

. 
m üşterek çobo gösterilmes j» teklif ini kobul e!-

mişler Ve doloylsiyle Türkiye'de böyle bir legol porti kuruluncoyo kqdor
do, Türkiye'de Sosyolizm Akımı'nın tenlsilcisi, o1.oroi j, nllJn kodr9şglıı;
tonıyocoklorlnı belirtmişlerdir.

i. Bilen'in Türkiye dOhil bütün AVrupo komünistlerine yoptlğı çoğrıyl,
«legol morksist pcırtiyi gerçekleştirmek icin, protik içince buiur]Cı1 iüısdniö-
rİn somut yokloşrmlortno, toktiklerine muhtoç bulunulduğu) şekliİrC;e cjeğjl
de, ı. Bllen kodrosunun soyut ıfodelerinin -hotto keIimelerinin_ cynen
toklid edilip «onloro yoronmok (|) Ve hOtto.bu yoldc]n giderek onlürla or-
gonik ilişkiye getmek gerektiği» şeklinde _yani tom ters olbrok- ön:
Ioyon mocerocl küçük buriuvolor, bu dönemde çok doho büyük provokos-
yonloro molzemc olobiiirler.

Zoten epey zomondon beri soyut bir TKP l6fını geveleyen bu noce-
roct gOruh, onlomodlklorI bir mesleğin rozetini yokoslno tcıkiVeren sohte-
körlor olorok, c|A oionlorlno, kendilerini kullonsınlor diye dovetiye çlkor-
moktodırlor. ClA oionlorının, buntorın en ollamesini bile ikıro ederek kul-
lonobilme olosüllğ| bugün doho do ortmlsttr. Aünkü Botl Avrupo'dcki ko-
münist portiler, Türkiye'de morksist portinin legole çıkorllmcsı içil1 çabo
göstereceklerine doir yozllI bir kororo kotllmıŞlordtr, Fokot pratikte, Tür-



KATKl
kiye'den gelip kendini komünist diye tonıtorok ilişki kurmok istiyen kim-
seler ıle, hotto o üıkelere yerleşerek Hür Dünyo (!} polisine teslim olmuş
kişiler ile, o portilerin geroek sorumıulorınln meşgul olmosl imkdnl yok-
tur, Doloylsiyle bu Botl Avrupo Portilerinde c|A'yo s|zlntl Veren sorumsuz
kişi Ve grupıor vosltosiyle, Türkiye'de morksist iddiolı sorumsuz Ve bölücü
kodrolor pekald oıuşturuİobilir. Hotto bu kodrolor i. Bilen kodrosu ile _ki
detont politikoslnln sosyolistlere, protikte ehliyetli kişılerce çok dikkotli
kullonllmosı gereğine boğh olorok müsoode ettiğı- progmotik bir onlo-
ylşo doyoll, kıso süreli toktik ilişkiler de kurobilirler. işte bu derecede bir
«inondırıcılık», bizdeki en olldme küçük buriuvonın bile clA toroflndon (bi-
l6koydüşort» tes|im ollnmosıno Ve tom onloml ile ipnotize edilerek i§te-
nildiği şekilde kullonllmoslno yeter Ve ortor...

Diğer torofton böyle bir yeroltı mücodelesine cüret edemeyen veyo
bir süre etmiş de büyük bir zılgıt yemiş olon dongolok oportünist küÇük
buriuvolorın sürüklendiği, i. Bilen kodrosunun yoylnlorln|, plogromlorlnl
eleştirmek ve bu kodronun şohıslorını ylprotmok komponyosl do, yolnız
mĞmlekete zoror getiren bir uğroştır.

tünkü bu kodronun Vorllk nedeni soğuk horp olduğundon, yoylnıorlnln
ifodeleri de -pek doğol ki- emperyo|izmin doyotocoğl soğuk horp, psi-
koloiik horb, slcok horb hotto iç sovoş gibi «türlü-çeşitli» mücodele siloh-
lorlno korşl geçerliliğini koruyobilecek şeki|de hozlrlonmış 

. go_[__s_oYq:
ifodel_er olocoktlr. onun için en yoktn istikbol perspektitini bile düşünmeden
(yoni burnunun dibini görmeden) VĞ bu perspektifte ortoyo çlkmosl muhte-
mel türlü emperyolist oyunlorl, tezgdhlorl için müeyyideli tedbirler getirme-
den «Türkiye'nin Şu porçoslnln şu ondoki durumu şöyle;onlorln dediği buno
uymuyor» diyerek onlorın ifodelerini, progromlorlnl eleştirmeye, reddet-
meye kolkmok, bugünkü Türkiye ortomındo, bir bilimsel kollokyumdo «bir
bobinin hovlomosl» mertebesinden öte bir oğ!rllk toşlmoz, Amo tortlş-
molor| gürültüye boğmokto Ve korgoşo yorotmokto toydolı (!) olobilir.

Demek ki, i. Bilen liderliğindeki kodro hokklndo -yozl ile, söz|e Ve
hotto birtoklm hovolor ile imö ederek- ıe.h_.!9_ıe.s!çy!J,ç:sP"ısn*.v9.J_o"uıg-
cgk olon her tüdü 9P9j!]_qş.y__ol|'g9_rksis! pgrtınjn .legol.e. 9lkmosıno değil
tom tersi, çıkmomosıno ve «şoğ!|k şo.yoşln2 kronikleşmesine ygrdtı! eg9r
Hotto kendilerini l. Bilen kodrosu ile bir ve berober olorok tonltrnokto Eo-
klnco görmeyen kuruluşloro, i. Biıen'in yoyln orgonlorlndo orko çıkmosı,
övmesi de oncok korşılıkıı etkileme yolu iıe bir soğuk sovoş tlrmonıŞı de-
mektir. i. Bilen kodrosu bunun bilincindedir. Türkiye'de _hele bugünkü
şortlordo_ kendilerine yoronmo yorışıno çıkon kuruluş ve kodrolorın on-
cok clA ojonlorının güdümündeki tezgahlor olobileceğini koloyco kovror
onlor... Amo böyle bir ince -veyo nozik (!)- soğuk horb toorruzu kor-
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şlslndo, bu toorruzu oynl şeki|de korşılomokton boşko yopocoklorl bİrşoy
de yoktur.

Bu orodo olonlor bizim sof Votondoşloro olur: Bugünkü Türkiye'dekı
ylğınıorın protiğinde hit bir onlomo gelmeyen soyut löflorl, slogonlorl Yo-
zorok, çizerek, mlrı|donorok ortolordo doloşlp korgoşo yoroton bu şoşkın
Votondoşlor -en dinomik kısml yeroltı mücodelesine çekilmek suretiyle--
emperyolizmin, evrensel sosyolizm okımı ile Türkiye üzerinden yoptlğl so-
ğuk sovoşto molzeme olur Ve horconlrlor.

sonuÇ olorok diyebiliriz ki, i. Biıen kodrosunun hikmet-ı Vücudu Tür-
kiye'deki soğuk horptir. Bu kodro Türkiye'deki soğuk horp bitinceye, ydni
evrensel sosyolizm okımlnln bir kolu olon Türkiye'de sosyolizm Akımı, Tür-
kiyo'de bir legol porti ile temsil edilinceye kodor 

-şohlsıordon 
sorflnozor-

yoşoyocoktlr. Ve de bu kodroyu -en ince kurnozllkloro do doyonso- so-
ğuk horp yöntemleriyle kofokol'o olmok, bir yonl|ş yolo ongoie eimek Veyo
ylprotıp tohrip ederek.ortodon koldlrmok imk6nı Ve ihtimoli yoktur.

Diğer torofton KATKl'yı do soğuk horb tezgahlorlno ongoie etmek, yo-
momok imkanl yoktur. KATK|'yo hoyotiyet Veren kişiler, soğuk horb tok-
tiklerini. yeroltl mücodelelerini ve Türkiye gerçeklerini 9ok iyi bilen kişi-
lerd ir.

KATK|'nln bi|inçli olorok yüklendiği göreV, evrensel sosyoİizm okınıının
bir kolu olon Türkiye'de sosyolizm Aklml'nln bir porti olorok Türkiye Cum,
huriyetinde devlet teminotlno kovuşturulmosldır.

KATKI, bilimsel sosyolizmın evrensel toktik Ve yöntemlerinclen hjçbi-
rine ipotek koymoyo kolklşmodon Ve bu yöntemleri uyguloyon kodrolor
hokkındo bir spekülosyono boşvurmodon, yolundo yürümektedir ve yürü-
yecektir. Fokot bununlo berober TKP tekeli yorotmoyo çolışon Veyo yeroltl-
spekülosyonu yopmoyo kolkon tezgdhIoro 

-yOni tomomen emperyolizme-
korşı do omonslz bir mücodele Vermektedir, Ve Verecektir.

KATKI, Türkiye'nin bugünkü gerçeklerini veri olorok, bu gerçeklere
uygun, fokot oynl zomondo sosyolizmin evrensel geÇerli olgulorlno ters
düşmeyen Ve istikbol perspektifini kopotmoyon goyet somut formül6syonlor
ortoyo koymuş Ve -odeto bir porti gıbi- sorunlorln o|dukço detoy]or|no
kodor inmiştir.

Doloylsiyle rohotco iddio edebiliriz ki, bugün Türkiye'de KATKl'nın
desteklemeyeceği bir legol porii, morksist porti olomoz, Veyo boşko bir de-
yişle KATKl'nın desteklemiyeceği bir legol morksist portinin kurulmoslno
imkon yoktur...
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Bugün Türkiye'dö geneI seçimler yokloşırken izofi ilerici ve boğımsiz
olon DISK sendikolor konfederosyonu üzerine büyük oyunlor tezgdhlcın-
moktodlr (- ).

DisK'in önüne, cHP'yi destekIemesini önlemek üzere bir ikilem ko-

nulmoktodır. empcı,yotizmil,] beyinleri toroflndon...
1 - Sendikolist TiP oportünistleri torofündon DisK yönetiminin ele

geçirilrnesi yeyo bozı sendikolorlnln -yöneiicileri 
Vosltc]slyle- ele geçirile-

rek DİSK'iır porçolonmosı...
2 - TiP kolemşorlorınIn bilimsel (l) eleştirileri ile, 

-korİyerlerİni
«ilelebed nluho[ozo ve müdofoo» etmekte kororlı olduklorındon, cHp'nin
gdleceğine cje pek güVenmeyen- DisK yöneticiierini dOho «sol iddio» İorc

iteleyip, ClA'nün yeroltl tez.gohlorlno mOlzeme holine gotirmek T e büyük

bir provokosyon şoku ile DlSK'i porçolomok...
Bu ikinci Voldo emperyolizmin 0ionlcürl DiSK'in ıjrkek «çorlkll» iorlnı

ikno edebilnrek için «yeroltı solu» nun CHP'ye kodor sızdığını ıleyo sızo-
coğınI yoymoyo çol1ştyorlor. Ve de iddiolorıno inondırıcılık kozondırmok
iç!n yopmodlklorı kolmıyor: Mesel0 ger9ekte «mutemet memur» olup do

önce MDD'cilikte (Veyo Mihricilik) sonro do «toplumsol ilerlemecilik» (Veyo

Ürüncülük) de koriyer yopmlş bulunon bozl devrimcileri (!) cHP'nin setim
listelerine sokmoyo çollşlyorlor.

DisK yöneticileri şunu bilmelidirler ki: Legol Morksist. Porti. ku_rulup

oklo koro ortoyo çlklncoyo kodor cU!.'yj gç_l.L9q_g9ş!_*|9_[]"e.l1]_e_n.p_qş]5_s. !İoğ
rÜ bıryol yoktur. Bu hususto TiP oportünizminin yoveleri herhongi bir tered-

düde mohoI vermemelidir.
Aynı zomondo tel6şo kopültp, istikboI iÇin koriyer derdİne düşerek,

legol morksist portinin oluştu rulmos|ndo öncelikle soruml.u V€ y.,elkili olduk-

lorı zehob]no kopılmomo lıdırlor.
Böyle bir sorumluluğu onIoro yüklemek iÇin 9ollşocok Ve onlorı, bu

işte en önde gelen yetkilİler olduklorlno inondlrmoyo büyük goyret gös-
terecek, hotto bu yoldo okll olmoz ikno metodİorl uyguloyocok oionlor
bulu noco ktlr.

EmperyoliZıTl oionlorl, bu yoldo enternosyonol çopto çollşocok Ve

DiSK'in «dünkü Anocİolu köylüleri» inden olon yöneticilerin in, Fronso'doki
«Jön Türk» kollntısl Sorumsuz «solcu» lor ile, Hür Dünyo'nın komünist
portilerinİn sorumsuz tompon odomlorl ile, gözlerini boyoyocoktlr Ve hotto
DiSK yöneticilerini i. Bilen kodrosunun detont poiitikoslnln bir uygulomosü

(-) Türk-iş oİgonik olorok emperyollzme boğll olduğundcn ono eleş-
tiri getirmek mümkain değildir. Türk-iş'in foaliyetleri eleştirilmez ğncok Ve

yolnlz ediniten gizli istihborotlorlo bırtoklm şeyler veyo kişiler deşifre edilir.
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olorok kopitolist Botl ülkelerindeki i|erici çevrelerIe kurduğu ve çoğu zo-
mor:ı |progmotizme koyon onlomdo bir «ollş veriş» ojorok sürdürdüğü ılis-
kı|ere mohküm -roz|- ederek, yoni DiSK yöneticilerini blr soğuk ho].b
kodrosuno, soğuk horb metodlorl ile yokloştlrorok, onloro Türkiye'deki
soğuk horbi önleyecek (|) bir legol porti kurdurmoyo çolüşocoklord lr.

Böyle «oelişkiler yumoğı» şeklindeki kormoşık ilişkilerin iÇjne iti]en
DiSK yöneticileri, -pek doğol ki- optolo dönerek kendilerinİ güden clA
oiontorlnln esIri otocoklordlr

Ve böylece 
-kurulduğu 

tokdirde- ortoyo cıkon porti de yine, yeni bir
clA Portisi o|ocqkttr.

Bugün için önemli bir toktik görev de DisK'i TiP oportünizminin sol-
dlrllor|ndon Ve yeroltı tuzoklorındon bütünlük iÇinde kurtormqktlr.

Bu oyunlorı boşo Çlkormok icin ortlk legol porti kuruluşuno doğru biı
otllm yopmok gerekIi hole gelmiştir.

Bugün Türkiye'de legol olorok Vorolon devrimci iddioll porti Ve sen-
dikolorın -Tc DeVletinin görmezlikten gelmesi ile- bozü sosyolist üIke-
lerle sözümono gizli görüşmeler yoptlklorl Ve'o ülkelerin devrimci portileri-
ne «birşeyler sotmo» yo çolıştıklorl bilinmektedir.

Bu orodo bize de bozı tevrelerden böyle «gizli (!) ilişki kurdLjrmo»
teklif leri gelmektedir...

Biz Tc Devleti'nin böyle bir «ikili oyun» o itilmesini Ve soğuk sovoşln
bir 6leti durumunc getirilmesini onun bir Zoofl soyorlz. Ve de böyle zoof
gösteren bir devletİn hjmoyesinde bir legol devrimci portİnin kurulomlyo-
coğıno inonırız.

Emperyolizmden boğımsız olorok bir Sol portiyi 
-morksist 

bir portiyi*
oçıkto himoye edemeyen, üstelik emperyolizmin kontrolundoki sol kodro-
lorln sosyolist ülkelerle gİzli !lişki kUrmoIorino gözyummok zo],uı,]do kolon

bir devlet, o ülke üzerinde hükümron|ığını Ve boğtmslz Vorllğlnl yitirmiş

demektir.
MeseIa öncelikle cHP'nin sorumlu olduğu «DGM konununu çlkortmo-

mok» konusundo büyük «Şomoto» koporon sol yuvolorın, Holdinglerin çl-
korlorl doloylsiyle CHP'nin de ses Çıkorcmodlğü bir «serbest Bölgeler»

tezgahlnü görmezlikten, duymclzllkton gelmeleri, bunlorln emperyolizm!n

moğolorı olduğunun en otİk konütldır, (serbest Bölgelere korşl DisK cle i]ir

şey sÖylememiştir).
Boğlmslz bir ülkedeki «sot» kodrolor, emperyolizmin hediyesi bİr «de-

mokrosi oksesuorl» değildir.
Bir ülkede empğryolizmden boğımsız bir «sol» kodronun bulunmos,,

o ülkenin boğlmsızlığı ile eş onlomildtr.



12 KATKl
Doloylsiyle Türkiye'de sos]ollzm 4!!ıq!ı'rıu p_!r !9_9s]_.p*qr]!_o!gığ, oriq_

yo çlkmosl i9in yopoco_ğlmlz qtlllmln, oynl zomondo Tc Devleti'nin Tİkkiye
üzerındeki hükümronllğınln ve dünyodqki boğlmsız. Voflığınln slnonmosl
denenmesi olocoğıno inonlrlz...

KATK! bu «otıllm» hokklndo şimdilik sodece, Türkiye'de 
_ Sos1olizm

Aklml'ndon sorumlu iki kişinin, Tc p.9yıg!i:nın yetkili mercilerinğen, evren-
sel §osyolizm okImünln yetkilileriyle «dolışmo toplontIlorl» tertiplenmesi için
bir ön görüşme yopmok üzere posoport isteğinde bulunduklorlnı il6n et-
mekle yetinir.

Bu teşebbüs engellenmediği Ve yoluno girdiği tokdirde Türkiye'de de
bir legol morksist porti kurulocok Ve soldoki korgoşo Ve buno boğlı olorok
türkiye'deki bütün korgoşo son bulocoktlr.

Bu teşebbüs engellendiği sürece, bunun onlomı Türkiye'de §oğuk
sovoş toroftor| güçler oğlr boslyor demek olocoktlr; ki o zomon gizli

-oçık, devrimci Veyo sosyolist iddioll bütün legol kuru|uşlor|n zohiren,
gösterişli -ve pohol,-bir «demokrosı oksesuort», gerÇekte i6e bir soğuk
horb yuvosl olduklorl oyon-beyon ortoyo Çıkocoktlr.

KATKl

Kumğş ve Mokgsdorlor

Bir dev'e göre biçilen kofton cüceye uymoz. !-lozlr elbise t lciminde
fikir kohplofİ ith6İinden medet urnonlor, er veyo geç, hoydl ktrlkhğln.ı uğ-
|,lyocoklordür,

Yoptlocok okllhco iş kumoşln soğlomını seçmek ve işi usto .nokos.
dor!oro btİokmdktlr.

-o--Bosın Özgürlüğü

istibdot reiiminde otoriteler keİ,ldileri hcjkklndo yop!lon medhiyelerle
muholif ierine !röneltilen hicviyelere müscıqde ederlerdi. Bugün da, bu anlgrn-
do ue izne bOğ[!, §inlrslz büsln özgür|üğü yok deği|dir ki, kğlem kulioncn-
lorln slzlonmü!ğrİnü mohol kolobilsin.
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Aşoğryo --bozt sqtıİlonn oltlnl cızerek- oynen oldığlmlz yozl, 6 l(oslm

1976 toİihli Tercümon Gozetesi'nde ç|kmçtlr.
Bu yozl, ilgİtilerce tekzip edilmediği gıbı, ortodo doloşon söyıeİıtileİe

ve gözlemlenen otoyloro do büyük çopto uymoktodr,..

Bu yozlyt dikkqtlice okumoyo çollşon bir gencin veyo bir küçük bur-

ıuuonn, yüzyüze ge|eceği kofkunç bir «onloşılmozlık» korşlslndo ıühİ den,

gesinı koybetmemesi olonoksEdlr. Bu durumdoki -yetişmemiş- 
bir genç

veyo bir küçük buriuuo, yo içgüdüse| bir refleks şeklinde, kendinı zopte,

dilmez bir «sorgınlık» hissine kopttİocok, veyo -İtirof edilemez şekilde
de dso- koİkudğn, «tom teslimiyet» hoIine giİecektir, Bunıoİddn, bırinci

«psikoz» o girenleİ, geleneksel militğrıst rütbe toşldıklorınl iddio eden v6

y-üksek sesle sert emİrler veren, birtoklm -kronik- hosto odonrlorın em,

iine girerek «foşo» olocoklor; ikinci (psİkoz» o gİrenler de, zomon zomon

gebJek fısıltı ş&ıına"rı ve İmo yollu «vohİy» lerte, göİünmez zİrı,elerde

İoşoy,p, onloşılmoz işler yopon «solcu llohlorı)ı no boğlonorok «devo, olo,

cckıoİdır.
Emperyolizm, küÇük burıuvğlorln «soldlrgonltk» ue «teslİmiyĞt» gibi

İki. korşıt ruh holi oroslnda -biİ sorkoç gibİ- sollnon İnson topluıuğu
oljuğunu çok iyi bilİr; Ve bütün bölücü tezgahlorl do -genel korokterİstiği

böyle oıon- küçük buriuvo kofosıno göre progromlor.

Gerçek|eri olduğu gibi değıl de obortorok (küçümseyerek veyo büyük

göreİek) olgllqyon insontorı ortcdon koldıfmok -likide 
etmek- İcın, küçük

iuriuuq tobokolorın demode üİetim torz|nın ve bu üretim torzlnın belirle-

oığidemode üretim ilİşk!lerinin Yoşottlğı geİici küçük buriuvo İdeoloıisinin

ortoddn koldlrllmosl gerektiİ...

Kl§oco özetlersek, oşoğtdoki yozldo:

DİSK'İn ve DisK doloylsiyle pek çok kuruluşun, «merkezi Doğu Ber-

ıin'ae buİunon ve ismoi! Biien tokmo odlnl kullonon bıri torofındon yöneti-

len Türkiye Komünist Portisi kontrolü» ne gırdiği, «komünizme karşı oİon»

ıiPıı sendİı<oıoıın, bu komünizon okım toroflndon DiSK'ten -hokstz 
610,

,oı._ ıİ.oİ edild!ğı, DİsK içindeki bu komünizon okımın bir büyük holdlng

i|e de (goyet iyi ilişkiler» sürdürdüğü ve de «TiP'in bütün Türkiye'de

teşnildtlJnmosı ve 1977 seçimlerıne iştiİok edebilecek durumo gel-
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mesı de, Dısk içeıisindeki bozı cHp'li sendikocllorı istemıyeıek de oısğ
Tüİkler ile işbirliğine itmiş» olduğu beyon edİ|mektedİr.

Yoni bir büyük holding, bir «dIş merkez» e boğlı koınünist ' pqrtisi
«lonse)ı etmeye çolıştyor, cHP de bu İse ses çlkormomqk duİumundq ko-
lıyor ve «komünizme korş|» olon TİP portisi de Tercümon Gozetesi ile işbir-
liğine girerek hepsine korş| mücodele ediyor...

.. Yo!n5, 
-herzomon olduğu gibi -bu yozıdo do Ürün Dergisi'nİn ve

«urüncülük» ün sözkonusu edilmemesİ «ilginç» lİkten öte bir o;[om toşF
yor. cünkü burodo odl geçen pek çok kuruluşun Üıiin Dergisi iıe orgonik
iıişkilerİ voİ,..

Bu yozly|, torihi bir «ibret belgesi» olorok oynen yoyınlıyoruz.

Komünizme korşı olon sendiko yöneticileri İhroç edildi:

DisK,TEKi PosT KAVGASI DEVAM EDıYoR

, Dis.K üst yönetimindeki «PoST» kovgosl, bu kuruluşo boğ|ı sendiko-
lorln yönetimine de s|çromlştlr. lllmllslndon, oşlrlclSlno kodor sol ye|po-
zede yerlerini olmış, DiSK'e boğll sendikocllor, birbirlerini MAo'cu, foşist,
yo do «REVİZYoNisT» sıfotıor| ile suçlomoktodlr. Netıcede oisxTe kimın
durumo hokim olduğu methul kolmoktodIr.

Türkler ve Tokımı:
Dis.K içerisinde en güçlü sendİko durumunu muhofozo eden Türkiye

Moden_iş sendikosl'nln yönetimi, merkezi Doğu Berlin'de' buluncn ve is-
moil Bilen tokmo odlnl kullonon biri toroflndon yönetilen Türkiye Komü-
nİst Portisi'nin kontrolündeki A. M. grubundon destek gören Kemol Türk-
ler Ve orkodoşlorlnln elindediİ.

Türkiye Moden-iş Sendikosı'ndo uzmonlık gibi görevleri bulunup, sen-
dİkodon mooş clon A. M, bu orodd «İlerici GenÇlİk Derneği» iıe ğencler
oroslndo «ilerici Kodınlor Derneği» Vosltosl İle de işci kodınlor orostndo
ideoloiik.doğrultudo propogondo ve eylemleri oluşturmoktodır. A. M. gru-
bunun,TÖB-DER ile de işbirlİği meırcuttur. A.M. grubu, bu orodo yedi Veyo
on üyesi bulunon çeşitli dollordo kurulmuş yüzlerce dernek Vosltosı ile
de komuoyunu yonıItıcl «güç gösterilerine cle» kolklsmoktodlr.

Öte yondon A. M. grubunu «REVİZYONİST» oloİok suçloyon bir boşko
konot, Türkler Ve orkodoşlorını yıprotmoyo çollşmoktodlr. Bu orodo, «Mos-
KoVA» nın tek merkez oluşunu tonlmoyon Avrupo Komünİst Portilerinin
bu göİiışünü sovunonlorco desteklenen TiP yo do TsiP gİbi poİtılerin sem-
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potizonı sendikocllor do A. M. gİubunun htşmlno uğromomlş|ordır. Nitekim
DİsK eğilimindekİ sendikğcııor etkisiz ho|e getiritmİştir. A. M. grubu, iik to-
kodı SJsyol-İş Sendikosıno, otmıştır. Sosyol-İş'in Genel Boşkonı Özcon
Kesieç, Moskovo uzonttst grubun hışmıno uğromış ue sendikosı ile birlik-
tÖ DisKten ihroç edilmiştİİ. Ne Vor ki, bu ihrocln koİunsuzluğu mohkeme

kqron ile onloştlmlştır. Buno roğmen, Sosyol-iş deIegeleri, son ycipıIon

DisK Genel Kuruluno sokulmomlştlr. Boşkoiorlnl yosolorl çiğnemekle suç-

loyon, özgürlükten söz eden, düşünce hürriyetinden dem Vuron DiSr_ yöne-

tici|eri, ellerinde mohkeme kororı olmosıno roğmen, muholiflerine söz ve

oy hbkkı ton ımomışlordır.

.A. M. gr!,ıbunun etkisindeki Türkler toklml, İkinci tosfiyeyi Turizm-|ş
sendiko§l'ndo yopmlştlr.

Konunsuz Ve düzme kongrelerle Moskovo yonllsl Komünizme korşl
olon sendİkonın yöneticileri işboştndon uzokloştırılmlş Ve yerlerine A. M.
grubundon yöneticiler getirilmiştir, Turizm-iş'teki çekişme, bosıno do yon-

slmışttr. Toroflor birbirlerini işoinin porosln! yemekte suçlomlşlordır. iş-

boşlndon uzokloştlrllon grup, D|SK yöneticilerinin tuttuğu rokiplerini, sen-
dikonln 180 bin liroslnl gozete tlkormok bohonesi ile it etmekle suçlorken,
A. M. grubu sendikocllor ise, korşl torof|n sözcülüğünü yopon solcu yo-

zorlorı poro o|moklo ithom etmişler Ve bu yozorlorın sendiko porosl ile en

iyi ş€kilde oğırlondırıldıklorını söyleyerek cevop Vermişlerdir.

Gİzli ilişkiler:
Bu orodo Türkiye Moden-İş Sendikosı'nın Türkiye'nin ünlü bir işueren

grubu ile goyet iyi iıişkİterini sürdürmesi, soğdo soldo sendikonın bozl 1,ö,

neticileİinin bu işVeren grubu iıe birtoklm gizli onloşmolqr yoptlğl iddia-
ıorınl tekror suyüzüne çtkoİmlştlr

Holen DisK yönetim kurulundo, DİSK'e yeni iltihok etmiş bir sendikonln
ihroç edilmesi ile ilgili görüşmelerin sürmesi bu iddioloro güç kozondlr-
mlştır.

Şiiyle ki, DisK'e iıtihok eden Goronti Bonkosı mensuplorlnln boğlı ol-
duklor| GAM-SEN Sendikosl Genel Boşkonl K... grubundon Verildiği sonl-
lon bilgi Ve ihborlor üzerine, bu bonkon|n 30 milyon hissesini soboncl
grubu odlno toplomok Ve bu işlemden doloyl komisyon olmoklo suçlon-
moktodlr. Bu eylemin osll çlkorso, GAM-SEN, DlsK'ten ihroÇ edilecektir.
Bu iddioyo göre, izmit'te kurulon ve Soboncı Holding'in en büyük hisse-
dorl bL!lunduğu «Losso Lostik Fobrikosı» nın önemli bir ortoğl do 6010nti

Bonkosı'dır. Bu bonkonın kontrolunu ele geciren DİSK yonlısı olduğu iddio

edilen İşVeren grubunun, bu üstün durumunu Losso'do etkisiz kıımok iS-

teyen soboncl grubu, Goronti Bonkosı'nln hisse senetlerini olmoyo çollş-
rnıs, ve bu iş için bonkonln üst yöneticilerinden oIon GAM-SEN'in Genel

15
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Boşkonındon istifode etmİştir. Soboncı grubu, bu şohıs vosltosı ile bonko-
nln 30 milyon lırollk hissesine sohip olrnuştur.

İti ttiyUt İşveren grubu orosındo Soboncı grubunun korşısındo yer
oıon DiSK'tekİ güçlü konot, Türkiye Modeİı-iş Sendikosı'nın bozl yöneti-
cileri, bu tutumlorı ile bir boktmo hoklorındoki lddiolorı do kobullenmiş-
lordir. tünkü sözü geçen §endıko yöneticisinin his§e senetlerini soboncl
odlno değil de, diğer işVoren grubu odıno toplomosl holinde, hokklndo ıh-
rot işlominin yopılmoyocoğı ileriye sürülmektedir.

Bu orodo 4lüks doirenin sohibi, 36 doirelik inşootln müteohhidi Kemol
Türkler'in bu mol Vorllğtnln ortoyo Oİkmost, A. M. grubuno muholif konot-
lorln yoğun komponyo oçmolorlno yol oÇmlştlr. Ancok TİP'in bütün Türkl-
yede toşkilatlonmosl ve 1977 seçimlerine iştirok edebılecek durumo ge{_
mesı &, DİsK içerisindeki bozl cHP'li sendİkocl|oİı istemğyerek de olso
Türkteİ ıle işbiİliğine itmiştir.

c. H. P.

C.H.P. Solculuğu «Solfosol» zonnediyor.
Tom kırkyıllık «Holkçı!» lor, biz de «solcuyuz!» diyor...
«Sosyolizm» demektir Solcu|Ük, bilsin mi|let,
«Solo çork morş!» demekle soıcu olmoz memleket,

ALKıLltşADi



16.7.1929 sene§ı soh Günü, iımir Ağır cezo Mohkemesİnde Verıten

KARAR

ic6bı müzokere olundukto: icro Vekilleri Heyeti'ni cebren ıskot etmok
için teşVikotto bulunmok moksodİle, orolorlndo cemiyyet-i .h€fiyy_e teşkil
ettikleri iddiosiyle mozn0nün oleyhin mevkuf Ahmet Kciİtİ,"'§İjİİİ;, rillmi
Hikmet, Ali, Mustofo, Enver, Ahmet, Morongoz Hilmi, Tevfik, Solomon, Nofiz,
Muhiddin, Arif oğlu Yusuf Monu Şorfmon, Troçki Mehmet, Koço, Niko, İs-
moil, Hüsomettin, Nesim, Ferit, selonikli Hüsnü, toklr Hoson, iskeçeli
Hoson, selonikli Hoson, Selonikli Mehmet, Mehmet oğlu Abbos, Niyozi,
Şerif, Holil, Şöför Ahmet, ibrohim, Mustofo, srtkl, firori Niko sinkeyeviç,
Boytor Mehm€t, Nedim Bey, Ve Efendiler hoklorındo icro k|llnon muhoko-
melerinde moznü-nuni mumoiIeyhinden Doktor Hikmet, Ferit Beylerlo is-
moil, Hüsomettin, Morongoz Hilmi, Monu Şorfmon, Ahmet Koyo, Tevfik,
Şükrü, Koço, Ali, Enver, Ahmet, Yusuf, Troçki Mehmet, selonikli Hoson,
selonikli Mehmet, Abbos, Niyozi, Holil, Şöför Ahmet, Küçük Hilmi, Niko, so-
lqmon efendilerle firori Niko sinkeyeviç, Boytor Mehmet, Nedim, omeleden
odqr_nlqrın .İJı._e,y_!!j.,.!İli9glo__. elggşini temin iÇin, her birerleri sevıye vÖİF
tidorlorıno göre birer Vozife olorok, holkln Hükümete korşl nefret hi§le-
rini uyondlrocok şekilde bir toklm iğfolk6r beyonnomeler neşir Ve tevzi
ve Hükümetin mevkiini zoylflotorok icro Vekilleri Heyeti'ni cebren iskoto
holkl teşVik için orolorlndo gizlice ıttifok ettikleri, nc_zllqJügrç!gn_,,K"o_ .bef
oğlu .Alil !n isti nto ken mozn un ıf ode§inde, şir&!*9}ggj*sgg*9]_ti!9ı._9i r
keçi meselesinden derdest edilip. ko.rokolo- sevK.eg!!r!i9n. _csp!ı-{9}JlyJH1]
p_gsııo_sü.el9r,ü*g_egz*9_.g.!_qğ.çg_J"st9lqry!.!ğ,n, ve korokoldo._doİj.."ç"e_.Q!!l_q.9

\g.lnış 9!c_,]_ b_!r.b_e.ys.n09.üIı_ql9rin. m_u!e_bp|ü!şi.a!_ m9s9_ gıtug_ gi?.|9d!ği. plr şt-
rodo görülerek deİhql tg.hK.\g!o_.i,!_Iigg!: 9gldiği, kendisi, keçi Ve yonındo
polis olduğu holde korokolo giderken, üzerinde bulunon yeni horflerle yo-
zllmış, Ahmet Koyo'nln Enver Vosltosiyle kendisine Ve Mustofoyo, omele-
nın mütekosif bulunduğu yerlere otllmok üzere gönderilen Beyonnomo_
lerden denıze ottlğlnl lise tolebeleri görüp: «Boklnlz denize bir şey ottl»
dodiklerınde, polis memuru mezk0r kdğıtlorı denizden oldlğl Ve korokolo
gittiklerinde, beyonnomeleri orodo tetkik ettiklerini; Mustofoyo Verilmek
üzere tütün omelesinden Enver Vosltosiyıe kendisine iki defter beyonnome
Verilmiş olduğu, kendisi de Mustofoyl kohveden dlşorı çoğtrlp Verdiğini,
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kendisi de Vokit bulup otocok olduğunu, kendisine komünistlik fikİrlerinı
Ahmet Koyo Verdiğini, fokot kendisi otmodlğlnl, Polis Müdiriyetin e bizzğl
teslim ettiğini, Ahmet Koyo'nln, Romozondon bir buçuk oy ewel Muhtor
Hocl_Ali'nin kohvesinde, Ali Ve Enver ile kendiisne: «Size Beyonndme Ve-
receğim, tenho sokoklordon geçerken otorslnız» dediğini, Mortln yirmi
beşinci günü, ismoil Efendi'nin kohvesinde otururken Enver gitmek üzere
kolklp, Ali'ye hitoben: «sono verdiğim kdğ|t|orı Mustofo'yo Ver» dediğini,
Ve sonro kendisi de kolklp giderken, Ali orkosındon gelerek «ol kdğıtlorı»
diyerek Verdiğini, oçıp bokmodlğlnl Ve Ahmet Koyo: «T_ütünşreyj_glggg§
yevmiye|er oİtgc_qk» diye söylediğini Ve Hoson oğlu Envei ise, son Beyon-
nomeleri üç hofto evvel Ahmet Koyo kendisine Verdiğini, ikisini kendisine
ollkoyorok dördünü Ali'ye Verdiğini, kendisi bir torofo otmodığlnl. eve gö-
türüp bilahore Polis Müdiriyetine teslim ettiğini, evvelki Beyonnomeyi de
Ali'ye Verdiğİni Ve onu do bildhore Polis Müdiriyetine teslim ettiğini, Ahmet
Koyo ile Muhtor Hoc| Ali'nin kohvesinde görüştüklerini, bozon Mustofo Ve
Ali, kendisini bir köşeye çekerek: «Bok, işte Çollşlyoruz, çÖk yevmiye olo-
mryoruz, işli holde poros|z geziyoruz; grev yopollm, yevmiyelerimİzi hokile
ololım» dedik|erlni, bundon evvel de yine kendisine iki defter Vererek «bu-
nu orkodoşlorlnlo oku, İikrin oçllsln» dediğini, fokot okumod|ğtnl, 26 Mort
929 solı günü, Ahmet Koyo'nln h6nesİ önünden geÇerken kendisini çoğırıp
oltl Kızıl iı!ı!Qp"."[ey9ı!9ggsi Verdiğini,, dördünü Ali ile Mustofo'yo Verdi-
ğini (lbrohim oğlu Ahmedin ifodesi) Beyonnomeleri Kütük Hilmi'nin elin-
den kendisi oldlğlnl, Şükrü ile L6le Sinemosı civorındo buluştuklorlnl, HiI6l
cihetine ottlklorlnl, müderecotlnl okumodığln!, Ahmet Koyo ile Romozondon
on beş gün evvel L6le sinemoslndo tonışdıklorlnl, bir gece Ylklk Minore
toroflorındo kendsine tesodüf ettiğinde, Hilmi'nin evini göstererek «yorln
okşom buroyo ge|, sono bir poket Vereceğim» dediğini, ertesi okşom gitti-

ğınde, Ahmet Koyo «oı bunu Şükrü'ye ver» diye kendisine bir poket Verdi-

ğıni, kendisi de ollp Şükrü'ye Verdiğini, gece olunco Hil6| toroflorlno gittik-
lerini, Şükrü bu Beyonnomeleri yere ottığını, kendisi yolnlz refokot edip
beyonnomeleri otmodlğın!, (Morongoz Hilmi'nin ifodesi} Yusuf Kenon ho-
pishonede iken görüp kendisine bir mektup yozorok, fozlo yevmiye buldu-

ğu için istonbut'don çoğırdİğlnl, kendisi de yirmi Iiroyo ihtiyocl buIunduğu-
nu söylediğini, beyonnomelerden hoberi olmodlğlnt, Tevfik isminde kim-
seyi tonlmodlğlnl Ve merkumo beyonnome Vermediğini, _e_fYe]ç9_uzeİu]da

{r{ılf:ıçgnıgce _çıkGl içi4_.tev(jİ,.,9djldjğini, Kenon hopishone orkodoşı
olduğundon orodo tonlştlğın|, 28 Şubot 929 torihli Ve Hilmi |mzoll mektubu
kendisi yozdlğl mektuptoki tosdikler oloy torz|ndo yoztldtğlnl, Kodri'nin ho-

nesinde Roglp'lo «Bır Aae],e_._Ej.r_!j.sl"!Luş_ss.d9§Lç]stını» diye toplondıklorın i,

istonbul'don cemiyetlerin suret-i teşekkülü hokk|ndo nizomnomeleri is-
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tedik|erİni, sonro yine toplonorok beyonnomeler tonzim Ve işÇilere tevzii
görüştüklerini, Kgdri bu beyonnomelerin'honesinde tonzimlni «Belki hdnem
bosıllr» diye orzu etmediğini, bir gün Şükrü kendisini gördüğünde: «Ben
Ahmet Koyo'nlüı evine gidiyorum, berober gİdelim» dediğini, birlikte gittik-
lerinı, evde Koyo'yı yolnlz olorok bulduklorünl, Ve «izmir'de Gençler Birliği
yopmok istiyoruz, seni de oroyo dohil eİmek istiyo|.uz» dediklerini, ((Birlik

ne yopocok?» diye sorduğundo «omeleye Muovenet Sondığı yopocok» ce-
Vobınl Verdiğini, o slrodo orop horfleriyle yozllmlş Ve üzerinde orok-Çekiç
olon beyonnome müsveddesini görüp «Bu beyonnome ile Gençler Birliği
oroslndo ne münosebet Vor?» sorduğu bir slrodo zevcesi geldiğinden gitmek
üzere kolktığındo «Hiç olmozso beyonnomelerin tob'l Ve tevziinde bize yor-

dlm et» demiş ise de kendis! gitmediğini ve yordım do etmediğiİri, tevkifin"
den sekiz gün evvel bir gün Mezorlık boşındo, yonındo yoboncı bir şohıs
olduğu holde,Şükrü'ye rost geldiğini «Biz Ahmet Koyo'nln evine gidiyoruz.
biroderinin nişon Ve merosimi Vordlr» dediğinde, kendisi de bunloro il-

tihok ederek Ahmet Koyo'nln biroderinin evine gittiklerini, orodo Küçük
Hilmi bir yohudi çocuğu, Koyo, Muhittin bulunduğu Ve doktilodo yozl!mış
beyonnomeler gördüğünü, Ahmet Koyo'don sorduğundo «nişon merosimi
yorıno koldı, istonbul'don beyonnomeler getirdim, geçen defo tevziine de

dohil olmodln, bu defo beyonnomeleri tevzi et» dediğini, «ben yopomom»

demiş ise de, bu cevop, pek6l6 manosıno geçtiğini Ve işsiz olup olmodığını
sorduğunu «işsizim» diye cevop Verdiğini, Ve tevkifinden iki gün eVVel.bi-
roderi Nofiz işinden ovdet ederken koltuğundo bir poket getirdiğini, icinde
beyonnomelerle bir mektup mevcut olup mektupto beyonnomelerin Kor-

şlyoko Vopurlorlno otülmoslndon Ahmet Koyo'nln göndermiş olduğunu,

on|odığını bu beyonnomeleri ocoğo otlp yoktlğınl, (Solomon'un ifodesi)

bir buçuk seneden beri Şükrü'yü tonldığInl, Ahmet Koyo'nın getirdiği tdli-
motnomelerin orop horfleriyle teksirine kendisi korlşmod|ğlnl, Ahmet Ko_

yo'nın, bir nushoslnl getirdiiğ beyonnomelerin kdğıdını Şükrü ile bergber
gidip Kuyumculor iÇinde İiir moğozodon tedorik ile Şükrü'ye Verdiğini Ve

doktilo ile Beyonnomeleri kendisi yozdlğınl, Şükrü de yonındo bulunduğu

o gece, kendisine gösterilen tolimotndme müsveddesi olup, Arop horflerini
pek güzel okuyomod]ğındon, Şükrü söyleyip kendisi yozdığırıı, Ahmet Ko-
yo'nın istonbul'don ovdetinde, biroderinin evinde okdedilen içtimodo hozlr

İulunduğunu, (Arif oğlu Yusuf'un ifodesi) Kordeşi Ahmet Koyo, vogontoro

yoplştırmok üzere Verdiği Beyonnomelerden beş tonesini Vogonlorln içine

ottığİnı, mütebdkisin| yırttığını Küçük Hilmi'nin evindeki içtimodo hozır bu-

lunduğunu, demiştir.
(Monu Şorfmon'ın ifodesi) Komünizmi nozoriye o|orok tetebbu ett:ği-

ni, komünistler ile olöko peydo etmediğİni, Viyono'don t€doviye geldikten

19.
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sonro, evvelco tonldlğı Niko sinkeyeviç'e tesodÜf €ttiğini konuşurken söz-
lerİ komünistliğe tesodüf ettiğinden Viyono'do gördüğünü onlottığlnl, Ni-
ko do Tüİkiye'de komünist cereyon ve bir Merkez Komitesi bulunduğunu ve
fokot zoylf bulunduğunu Ve bu Komitenin do hücreleri olduğunu söyledi-
ğini, bunu Niko ile beş sene evvel konuştuklor|n| ve kendisinin fool bir ko-
İnünist olduğunu onlodığlnı, Niko kendisini bir defo evine götürdüğünü,
orostro beş on kişi toplonorok komünizm hokklndo münokoşolor ./optlk-

lorını bu ittimolordo herkes fikrina konferons şeklinde onlottİğlnl, bir nu-
moroh Yoşosın Bir Moy.!ş..E_e,yj!!.ı._o,gesi kendısıne iroz olundukto, Nesim
kendisine gelerek elinde bulunon kurşun kolemiyle yozllmlş blrtokım yozl-
lorl kendisine Vererek okuduğunu ve o slrodo okumoğo vokti olmodlğtn-
don cebine koymuş lse de oynl gün tevkif edildİğıni, _Iy_r.§Y9_9eıçler __B_jı:
liği jboresi yoztll Beyonnomeler| bir bu9uk cy evvel Küçük Niko'nun elinde
gördüğünü, birgün bonkoyo gelerek, komünist orkodoşlorln geldiğini Ve
«içtimo yopocoğlz» dedikte kendisi de hoztr bulunocoğınl kobul ettiğini,
Sootçi Niko ile yonlorındo iki kişi doho gelmiş ise de o iki kiş|yi tonlmo-
dığını, izmir Voziyeti hokklndo görüşİüklerini, Ahmet Koyo olmosl l6zlm ge-

ıen odom izmir'de kominist propogondosı yopıldığındon, henüz genç Ve fozlo

çCjllştlklorındon bohs ettiğini, hücrelerde orkodoşlorlnı tenvir eder olduk-
lorlnl,

(Tro9ki Mehmet ifodesinde) Komünigt Fırkoslno dört oy evvel intisop
€ttiğini, komünist fikirlerini ilk önce kendisine Niko Sinkeyev|ç'in Verdi-

ğin, omelenin refohl komünist soflor!no girmekle olduğunu, sokokto mevcut
olduğu holde izohot Verdiğini, Ve Niko «üç kişiden foz]o tqnu!ly,g_ç,gl!ş_F»
diye söylediğini, Beyonnome doğıtmodlğınl, Niko, Beyonnomeyi Abboso
Verdiğini söylediğini, Koço hozır olduğu holde, Niko kendisine hitaben «bir
kışi doho geldikten sonro sizi GenÇler Komitesine Vilayet 6zösı yopoco-
ğız» demiş ise de o kişi gelmediği için 626 olomodığını, k6tip kendi hücre-
lerile temosto bulunduğunu, Doktor Hikmet Ve Müsomettin ile kendisini
Niko tonıŞtlrd|ğlnl, Ferid'i dohi tonldtğlnl, Niko Abboso b|r Beyonnome Ver-
diğini ve Abbos do Montlko Memuru oıduğunu kendisine söylediğini, ken-
disinin de Vildyet "Komitesi 6z6lığıno intihop edildiğini Nko'nun tebliğ etti_

ğini, Monsur n6m-ı diğer Ko.ço do 928 de komünst fooliYetine Qqş.]gdt_glnı,
bir sene Ruşy_o:dg. Şğrr.Dgrillfg_n,r"ı!_gnjdgp_.K]ıyup*Buşııq.-öğ(endiğ!ni, iki
sene de fobrikodo çollştığınl, 927 de lstonbul'o geldiğini, ilk önce Niko
sinkeyevİç'le görüştüğünü, doimo omelelerin hoyot Ve yevmiyelerinden
bohs eüiğini Ve Türkiye omeles! hoyotlnın düzelmesini oQu ettiklerinı, Niko
kendisine «Sen modem ki komünizm için çollşmok istiyorsun, Beyoğlu şu-
besinde tollş» dediğinde kobul ettiğini, ı<endisİ So!]_Mg!].ELe_t, §iko*s.j[Kg
yevit, Troçki Mehmet'le istonbul _V_İl6yçJ.Komitesİ'ni teŞkil ettiklerini, her
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birinin vozifgşi oyr| olduğunu, kendisinin vozifesı Bey.o.ğıg M_oltıko _Kgıİl{,
tesl'ni teşkll etmekten iborot bulunduğunu, hücrCGİİİİ Gşkİİi ne aooliyeİ_
löii hokkındo Niko kondisine izohot vermekte olduğunu, bir müddet sonro
sinkeyeviç'e Beyoğlundo tesodüfündo, fooliyet sorduğundo, el'on diğer
birlni ikno edemediğini söyleyince «beceriksiz|ikD cevdblnı verdiğinl, Vi-
ldyet Komıte§i'nin no zomon içtimo edeceğini sorduğundo (polisÇe tokip
€diliyoruz, içtimo mümkün değildar» dediğini, on günde bir defo, omele ho-
yotl hokklndo mokole yozmokılğını söylediğinden kendisi de omele hoyotl
Ve cemiyetler yopılmosındon b6his bir mokole yozlp ooloto'do bir Yohu-
diden üÇ liroyo bir şopiroğrof olorok, otuz kodor bosorok Beyoğlu §okoklo-
rlno Gttlğlnl, kend|§i Gençlik Komitesi'ne dohil bulunup yolnlz Rumco mo-
kole yozdlğını, boş toroflno «Bütün Dünyo İşçileri Birleşiniz» dediğini, so-
otçi Niko do kendisine şifreyi yedi oy evvel, Şükrü'ye verilmek üzere Dok-
tor Hikmet Beye Verdiğini, Hikmot'le hopishonede tonlştık|orlnl, komünist-
lik hokkındo münokoşolordo bulunduğunu, kendisi Goloto'do Gümüşholkoll
coddesinde b|r hondo Ticoİet Müstohdemleri cemiyeti'ne devom etmekte
olduğunu, orodo birçok içtım6ı eserler okumok suretiyle tenewür ettiğini,
Şükrü kendisine gelerek «beni Doktor Hikmet gönderdi. Hikmet kendi od-
resini Vermedi, senin odresini Vermekliğiin reco etti» dediğinde, muhobe-
rottc kuİlonmok üzere bir şİfre uydurup Verdiğini, Ahmet Koyo ile temosl
Doktor Hikmet Beyin moktubunu hamilen kendisine geldiğini, ve bu mek-
tupto Doktor Hİkmet'in imzosı bulunduğunu, bir emonet o|urso k€ndİsİne
tevdi edilmesine oit olup kendisine tevdi edilecek bir emonet bulunmodlğlnl,
onun İtin merkumu sinkeyeviç'e ton,ştlrdlğlnı, ertesi gün ücü birlikte Monu
Şorfmon'ln hanesino gittiklerini; Niko bırokıp gittiğini, kendisi de Nedim ile
ovdet ettiğini, Ahm€t Koyo Rusyo'yo gideceğinden bohs etmiş ise de, Ne-
dim «şimdi zomonı değildir» cevoblnl Verdiğini, Ahmet Koyo bir9ok evrok
getirip göst€rdiğini, mürekkeple yozllmlş Beyonnomeler mevcut olduğu-
nu, sinkeyeviç'in hozlrlodlğl Beyonnomeleri Nedim kendisine getirip bürok-

tlğlnl, kendisi de Ahmet Koyo'yo verdiğini, Nedim'i kendisine Hikmet to-
nlştlrdllğnl,

(Lo_z]_s,!9j!.F.f§ngi'nin ifodesi} Rusys:dJ_..dğ&._şe.ne kolorok Tg!.ı!g!er
l:.ügkklıdo mol0motlnl tevsi Ve on:!ç!9...n.o_yo_t|*h"q_K!ı,ııdsJsasIj*nslc.ngİİQn
istjfod€ €ttiğini, komünist fooliyetine g,2_9. d§ b_gŞq_üğınl Adono'do omele
olorok ço|ıştlğlnl, orodo komünist horek6tını şifohi Ve omeleyi tenvir edecek
şekilde olduğunu, Adono'don istonbul'o gelip orodon izmir'e gittiğini, iş bu-
lomodlğını tekror geriye döndüğünü, bu slrodo istonbul'do l(omünıst tevki-
fotl boşlomış olduğundon Rusyo'yo gittiğini, orodo Nözlm Hikmet'le ton!ştl-
ğlnl, onunlo Türkiye'ye geldiğinde kendilerini tevkif ettiklerini,_sM!gı_dğ!L
oyo mohküm olduğunu, ikm6l-i müddetle çlktığlnl, Türkiye'deki komünıstlik

?1
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hokklndo kot'i molümatl olmodlğınl, Hüsomettin'i tonldlğlnl. Doktor Hikmet:ie
hopishoned,e görüştüğünü, Hüsomettin hopishonede iken Açhk diye yozıntş
olduğu hikoyeleri görmüŞ ise de tob| Ve tevzi ettiğini bilmediğini, Bir. Moyls
için doğltllocok Beyonnomeye Nedim'e Cumhuriyet Gozinogundo yozdırdF
ğını, Nesm bunu olıp elli,kodor teksir ederek kendisine getirip kendisi de
omeleye doğıtocoğlnı, bundon moksodl do serbest Komünisl Flİkcsl teşki|
edeceğini; Ferid ile berober birohonede tonlştlklorlnl; komünist gozetelerini
Boytor Mehmet'ten oldlğlnl; bir çonto içinde gozeteleri kendisine verdjğini;
kendisi de olorok Ferid'in evine götürdüğünü; Ve tromvoydo çontoyı o(,o-
rok iki gozete çlkorıp birini kendis! okuyup, djğerini de Hüsomettın'e ver-
diğini; sonro telefonlo Ferid'e «gozeteyi muVoflk görürsenız omeleye Veriniz»

diye tenbih ettiğini Ve Kızll Ylldlz gozetesini Ferid'e kendisi verdiğini; yr.tl-

nlz Ferid,in Rusço Beynelmiıei sii'V'ÜİyğÖttit holinde iktibos ettiği Türkiye
hokklndo bir ıki yozl Verdiğini;

(DeVoml. v(rİ}

i{AsyoNAL sosyAlizMiN BABAsı

Ayll Kurt Yoylnlorl'ndon En sinsi Tehlike'de foşizm hokklndo şu bilgi
Veriliyor:

«Foşizm içtİmoi bir ponzehirdir (s. 40). Foşizmin unsurlorl milli ülkü,
milli,gurur, gelenek Ve dindir. Foşizm moholli olorok sovoşo boşlomlş, yo-
voş yovoş cihon ölçüsünde bır değer ve korokter olmıştlr. Her ülkedeki
foşizmin yopısı bir değildir. Türlü foşizmlerin birleşik noktolorl millı mef6-
hirden ve milli maziden örnek ve kuvvet olmolorldır. Milli ülkü ve mi;li
gururlo yoğrulon Ve geçmişteki hoklorl orlyon foşizm sovoşmok mecburi-
yet|ndedir. Bu onun için sug soyllmoz. Foşizmin, hoyotto esos h6lin sovoş
olduğunu iddio etmesi biyoloii bokımlndon doğrudur. Bunu oçık olorok il6n
etmesini yo toyluğuno Veyo mertliğine Vormelidir. (s. 47}. Almon foşistleri
yonı Miı-ı-i SosYALisTLER 

. 
serbest seÇimle iktidor mevkiine geldi. Fron-

ko'nun temsil ettiği foşizm lsponyo'yl temizledİ (s. 43).»

cihot Hikmet (cihot Bobon), 1933'te yoylnlonon Hitler ve Nosyonoİ
sosyolizm kitobln|n 53-60 ıncı soyfolorındo Adslz Mecmuoslnln son soyfo-
slndo neşredilen Progrom'don bohs ederken Hitler'in Progromiıe bunun
orosındo benzerlikler bulmuş Ve Adslz'o TÜRK FAŞisTi demi9ti.

Adsız diyor ki:
«o progromı ben orkodoşlorımıo birlikte hozırlodığım zomon (1925).

Türkiye'de Hitler'in odtnl bilen yoktu. Hitler'in Türkiye'de tonlnmos] 193c
don sonrodlr. Hitler'in progromile bizİmki oynı olso bile bu, nihoyei koyü
lrkçl Ve milliyetti düşünen insonlorln oynl sonuco vordlklortnl gösterir
(s.51-2).»
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30 - Eylül; Profilo'do boykotto bulunon işçilerle polis oroslndo ço-
tışmo çlktı. Bir işçi öldü, 510 işçi göz oltlno ollnd,. 

-Avrupo Konseyi, Türk
Vot(,;ndoşlorlno inson Hoklor Komisyonu'no boşVurmq hokkının, tonınmosı-
nl ıstedi- Türkiye işveren Sendikolorl Konfedorosyonu Bodkonl Holii No-
rin, «boykoto kotllmolorı nedeniyle işten otllmlş işçiıerin kesinIikle işe
ollnmıyocoğlnı Ve tüm işVeren kuruluşlorlnln Ve Konfederosyonun
boykoto kot|lon işoiter hokkındo oçllmlş bütün celo dovolorı,nı «müdohil»
slfot|ylo sonuno kodor izliyeceğini» oçıklodı. -TBMM, DGM yosost içil]
ikinci kez oloğonüstü toplondl. -Türk-iş Genel Boşkonl Tung'un göreve
devom ederken emeklilik işlemini yoporok 600.000 Tl oldığını oçık|odı -Alaoğo rofinerisİnde BoYKoT'o kotıldlklorl gerekçesiyle otllon 650 işçiden
sonro yeniden26 işçinin otlldlğl bildiriıiyor.

1 - Ekim: içişleri Bokonl o Asİltürk, Ankoro Belediye Boşkonl V. Do-
lokoy'o 1914 ytlündon kolmo bir yosoyo doyonorok«işten el cektirdiğini»
bildirdi. 

-TÖBDER Genel Merkezi Ankoro Volisi D. Yolçln toroflndon ko-
potlldl. Volioynco TÖBDER'i 'ı41 - 142. moddeleri ih16lle suçlodı. _ Demirel:
«Gerekirse sık|yönetim il6nederiz.» _İşveren Sendikolorı Konfedorosyonu,
tüm yelerinden «BoYKoT'o öncülük eden iş9ılerin bır listesini yopmolo-
rlnı» istedi. - Türk-iş Yönetim Kurulu'ndoki eleştirilere korşl Tunç «600.000
liroyt geri Veremem, istenirse görevden çekilirim.» dedi.- cHP, Anoyoso,-
nln 8 moddesini değiştirmek için bir önerge hozlrlodl. Ayrlco «1961 Anoyoso'
slno dönülmesi istendi.

2 - Ekim: Ecevit, MC Hükümetinin «seçim yolu» nu kopotmok iste-
diğini ileri sürdü. 

-Prof ilo'dogözoltlno ollnon 550 işçiden 7 sİ tutuklondt.-
oto AV işyerinde çollşon g işçi işten otıldı. -isponyo'do bir gencin soğcl-
lor toroflndon öldürülmesİni protesto için 300.00 işçi gene| greve boşlodı.-
Alioğo tesislerinde 1150 işçi, iproŞ'to 170 işti BoYKoT'o kotlldıklorl için is-
ten otıldl. _ Korto|'do ,l000 den fozlo işçi «Genel Yos» ton sonroki İşten
otllmolorı, MESS'İn oldığı kororlorı ve Türk-iş'i protesto etmişlerdir. işciler
oyrıco DiSK'i BoYKoT'un sonundo «ış9iye sohip çıkmomoklo» suçlodltcr.

4 - Ekim: Türkiye Borolor Birliği, slklyönetım Yososlnın değiştiril-
mesi Ve de demokrotik ilkelere uydurulmosı için bir ropor hozlrldı. -Kon-yo- Kodlnhon Belediye Boşkon|lğl seÇİmini cHP kozondt.- MSP Genel
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Yine Ekim oylndo Çlkon «SERBEST BÖLGELER - Türkiye Üzerinde
T6296hıonon Emperyolist işgol» odlı kitop Ferdo Aykon Ve orhon Se|en
torotındon derlenmiş (ileri Yoyın|orı No:2),

Kitopto, son bir iki oy içinde MC Hükümeti'nin büyük bir sessizliklo
hozırlod|ğl «Serbest Bölgeler» tosorlslno korşı 

-muhtelif 
dergi Ve gozete.

lerde_ yoylnlonmış yozllor derlonmlştİr.

Korl Morks'ln BiYogrofiEl

Bizde Korl Morks'| tonImok Ve tonıtmok ihtiyoc|, özellik|e 1917 Devrl-
minden sonro duyulmoyo boşlomlş Ve günümüze kodor sürmüştür.

Bugün otuz klrk yll öncesıne kıyoslo büyük hoclmdo eserler boslllyar
Ve holkln istifodesine sunuluyor. son olorok okuduğumuz Korl Morks -

BiYogrofisi odıl Ve 820 sohifelik eser Ertuğrul Kürkçü torofındon çevrilmiş
Ve Öncü Kitop EVİ torof lndon bosllmıştlr.

ciddi bir çolışmonın ve büyük bir emeğin ürünü olon eseri hozırldyon-
lorşunlordır: P. N. Fedoseyev - lrene Bokk - L. l. Golmon - N. Y. Kolpinsky -

B. A. KryloV - l. l. Kuzminov - A. l. Molysh - V. C. Mosolov - Yevgenio ste-
ponovo.

Eserde Korl Morks Ve Engels'in yoklnlorlno Ve dostlorlno oıt birçok fo-
toğrof eseri süslemekte Ve değerini orttlrmoktodlr.

1- Korl Morks
2 - Morks öğrenciyken
3 - Ktzl Jenny Longuet
4 _ Domodı ChorIes
5 - Louis Eugene Vorlin
6- P. o. Lissgoroy
7- Ludwig Kugelmon
8 - Eşi Jenny Von Westipholen, 1830'lordo.
9 - Kızı Louro Loforgue

10 - Klzı Eleonor Morks
11 - Engels 1840'lordo... ve elli beş şohsln doho fotoğroflorl ile so-

ylslz resimler bulunmoktodlr.
Eserin önsözünde şu sotlrlor okunuyor:
«Bu kitoptoki resimler, Morks'ln hoyotınl Ve çollşmos|nl yons|tm(ıkto-

dır ve SBKP Merkez Komitesi Morksizm-Leninizm Enstitüsü Merkezi Por-
tisi orşivleri ile Korl Morks Ve Frederich Engels Müzesindeki torihı Ve t!9l-
gesel molzeme seçilmiştir.»
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12 incı KoĞuş

Hopis olmok ne ool şey,
Hem de ilkbohoado
Hoyotım kuşlor ve çiçekler
Dlşordo...
vo ben icerdeyim.

)ı

Ne güzol olur, böylo bİr zomondo
Hep borış vö iyiİik olso cihondo,
Unutulocok ne kodor çok şey Vol,
He|e sevilecek: her yondo...
Ve ben içerdeyim.

it, ,lt
Gökyüzünü duvorlo örmüşler,
Bulutlon yosoklom|şlor bize...
Gökyüzü hür... buıutlor hür,
«Çomltco» don bir porço görünür,

12 inci Koğuşun penceresinden...
Ve bir porço «Üçüncü Ahmeb çeşme§i,
Tek minore... Ayosofyo'don,
Üst torofı ki|itlenmiş bir voton...

Fokot, bir yerde zıncirıerin kırtldlğı duyuluyor,

Konll özgürlük Çiçekleri oçtyor,
Bütün cihon!.

sultonohmet cezoeui
_ 1963 -

ŞADİ ALK|LİC
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30 _ Eylül: Profilo'do boykotto bulunon jşçilerle polis orosındo ço-
tlşmo çlktl. Bir işçi öldü, 510 iş9i göz oltlno ollndl. -Avrupo Konseyi, Türk
Vot(,;ndoşlorlno inson Hoklor Komisyonu'no boşVurma hokkınln, 1qnlnrnq5,_
nl istedİ- Türkiye işveren sendikolorl Konfedorosyonu Boşkonl Holit No-
rin, «boykoto kotllmolorl nedeniyle işten otllmlş iş9ilerin, kesinlikle işe
ollnmlyocoğlnı Ve tüm işVeren kuruluşlorlnln.Ve Konfederosyonun
boykoto kotllon işçiler hokklndo oçllmlş bütün cezo dovolorınl «müdohil»
slfotly|o sonuno kodor izliyeceğini» otıklodı. -TBMM, DGM yososı içiı]
ikinci kez oıoğonüstü toplondl. -Türk-iş Genel Boşkonl Tunç'un göreve
devom ederken emekliIik işlemini yoporok 600.000 Tl oldlğınl oÇıklodl -Alioğo rofinerisinde BoYKoT'o kotlldlklorl gerekçesiyle otlıon 650 işçiden
sonro yeniden26 işçinin ot|ldlğl bildiriliyor.

1 _ Ekim: İçişleri Bokonı O Asiltürk, Ankoro Belediye Boşkonı V. Do-
lokoy'o 19'l4 yllündon kolmo bir yosoyo doyonorok«işten el 9ektirdiğini»
bildardi. 

-TÖBDER Genel Merkezi Ankcro Volisi D. Yolçln toroflndon ko-
potıldl. Voli oyrlco TöBDER'| 141 - 142. moddeleri jh|6|le suc|od|. - Demirel:
«Gerekirse sıklyönetim il6nederiz.» 

-işveren sendikolorı Konfedorosyonu,
tüm yelerinden «BoYKoT'o öncülük eden işçilerin bir listeŞıni yopmolo-
rlnl» istedi. - Türk-iş Yönetİm Kurulu'ndoki eleştirilere kqrşı Tunç «600.000
liroyl geri Veremem, istenirse görevden ceki|irim.» dedi.- cHP, Anoyoso,-
nln 8 moddesini değiştirmek içih bir önerge hozırlodl. Ayrlco «1961 Anoyoso'
slno dönülmesi istendı.

2 - Ekim: Ecevit, Mc Hükümetinin «seçim yolu» nu kopotmok iste-
diğini ileri sürdü. 

-Prof ilo'dogözoltlno olınon 550 işçiden 7 si tutuklondt.-
oto AV işyerinde çolışon 9 işçi işten otlldl. 

-isponyo'do bir gencin soğct-
lor toroflndon öldürülmesini protesto iÇin 300.00 işoi genel greve boşlodl.-
Alioğo tesislerinde 1150 işçi, iproşlo 170 işçi BoYKoT'o kotlldlklor| itin iş-
ten otlldt. - Kortol'do 1000 den fozlo işçi «Genel Yos» ton sonroki işten
otlımolorl, MEss'in oldlğl kororlorı Ve Türk-iş'i protesto etmişlerdir. işciler
oyrlco DisK'i BoYKoT'un sonundo «işciye sohip clkmomoklo» suçlodltor.

4 - Ekim: Türkiye Borolor Bİrliği, slklyönetim Yososlnın değiştirİl-
mesi Ve de demokrotik ilkelere uydurulmost için bir ropor hozlrldl. -Kon-yo- Kodlnhon Belediye BoŞkonllğl seÇimini cHP kozondl.- MsP Genel
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Boşkon Yoidlmclsl Cumolloğlı"l: «ŞortIor emredici olmodığl içİn sıklyöne-
time gitmeyi düşünmüyoruz.» - F. Almonyo'do yop||on genel seçimleri, Sos-
yol Demokrot-Hür Koolısyonu Aok oz bir forl(lo kozondı.

5 - Ekim; Türk-iş'teki Sosyol Demokrot sendikotor, Türk-iş yöneti-
mine korşı iş9ilerin tobondon mücodele Vermesini istediler. Zonguldok
Moden-İşçiieri . Sendiko6t Boşkonı: «İşçilerin hoklorını sovunobilmek için
tek yol kolmıştlr. Bu do tobonIn isteğine uymok Ve işi durdurmoyo kodor
gidecek olon demokrotik eylemdir,» 

-Yohşihon Ve Kesikköprü'de 300 mo-
den iŞçisi BoYKoTA'o boŞlod l.

6 _ Ekim: Donıştoy, TÖB-DER'in kopotmo kororını durdurdu.

7 - Ekim: Donıştoy, Dolokoy'ın «görevden olınmo» koiorını durclur-
du, - Uluslororosü Hür sendikolor Konfecerosyonu Bcışkonü oiLo Kersen,
kendisinin Ve konfedorosyonun her türlü öZel mohkemelere Ve öZel ycso-
|oro korş| olduğu söyliyerek «Demokroside her türlü fikrin serbestçe sovu-
nulobilmesi, bunun soğlonobilmesi için de Kominist Porti de dohil olmok
üzere her türIü portinin kurulobilmesi gerektiğini» söylemiştir.

8 - Ekim; Donıştoy'ln Dolokoy hokktndo Verdiği kororl «bir hukuki
noto» diye nitelediren icişleri Bokonl, «Dolokoy'ln göreve boşlotllmlyoca-
ğlnı» söylerken, Dolokoy, Belediye'ye giderek görevine boşlocil. 

-Petkim-iş Boşkonl 25 |şoinin polis bosklsl oltlndo collşt|rl!d|ğlnI söyledi. - Boğımsız
mİlletvekilerinden s. Bİlgit, N. Gürsoy Ve A. Bodur AP'ye girdiler. 

-Fron-so'do, Hükümetin ekonomi olon!ndo oldlğl kororlorl protesto için bütün
ülkede genel grev yoptldl. Poris'te de büyük bir miiing diizenlencii.

9- Ekim; Adolet Bokonl Müftüoğlu, Yorgltoy Boşsovclsı Akdoğon'ln,
bütün sovctloro gönderdiği «nurculuk fooliyetleri hokkındoki genelge» nin

Acolet Bokonlığlno geri gönderilmesini isted|. Bokon, BoşsoVclyı «göre-

Vini oşmok» lo suçtodı. -SıVos Boser Modencilik Ltd. Şirketinde çCülışOn iş-

çiler 6 oyd|r BoYKoT'to. -Konyo, 
Yol-iş grevinde işcileri coplo döVmeği

reddettiği için 5 polis «görevlerini ihmoI» gerekçesiyle sürüldü. Bir grup

polis «beŞ komünist cezolond lrlllnccıyo kodor» görev yopmoyoco kıo rtnl bil-

dirdi Ve mokom odosını fuzulen işgol etti, -itolyo'doki 
genel greve 8 mil-

yon işti kotlldl.
i0 - Ekim, Ölen Moo Tse Tung'un yerine ÇHC Boşbokonl |-iuo Kuo

Feng Komünist Porti Boşkonllığno setildi. -Mokine Sonoyiinde Çollşon
42 işçi, DisK'in BoYKoT'uno kotltdlk|orl gerekcesiyle işten otıldı. işçiler
BoYKoT'o boşlod llor.

, 11 - Ekiml DG Mohkemelerinin görğV süresi sono erdi. Mohkemeler
ellerindeki dosyolorı, suçun işlendiği yerin Ağlr Cezo Mohkemelerine dev-

27
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redecekler... - Topkopi iplik Fobı.ikosındo ço|lşon 20o İşçi DisK'ten top-
luco istifo etti. işciıer: «Genel Yos» eylemi sırosındo, (ışi brokln, kork-
moyln, biz orkonlzdoylz. işveren sİzin kllıntzo dokunomoz,» dedikleri hoide
işten otlllnco hiçbir sendikoclnln kendileriyle ilgilenmediği için bu kororo
vordıklorını oçıklodılor.

12 - Ekim: cHP Erzincon senotörü Ünsol, Erbokon'ın 1 Ağusto§ 19Z6
do Ağlr sonoyi Fobrikosl diye ottığl temell söküp orobo bogoilndo Anko-
rğ'.yo getirmiştİr. _ Teksif Boşkonl Ş. Yılmoz «Vergi odoletsizliğini prote§-
to iÇin» TÜrk-İşlin «genel grev»'e gitmesini istedİ. _ Demo,krot Porti odoyı
corter, seçimi kozondığl tokdirde «Doğu Avrupo Ülkelerindeki özgürlük
horeketlerinİ destekleyeceğim» dedi. - Fronso'nın en büyük işci Konfe-
derosyonu cGT, DisK'li işçilere yopılon şiddet horeketıerini Ve onti-de-
mokrotik uygulomolorl protesto etti.

14 _ Ekim: DPT'nin yoptlğl bir oroştlrmoyo göre Milli Gelirin % 35.ini
nüfusun oncok % 10'o yokloşon bir ozlnlığl olıyor. - Türk-iş Gene| Boş-
konı TunO, Teksif Genel Kurulu Topıontlslndo yoptlğl konuşmodo: «Türki-
yo'de bir sol dorbe olso Koç'ton önce beni osorlor, bir soğ dorbe o|so yine
komünistlerden önce ben osllırlm,» demiş Ve «Botldo işçinin yönetime ko-
tlldığlnl, işverenin bu durumu kobul etmemesi holinde iş borİşlntn do ku-
rulomıyocoğını» konuşmosıno eklemiştir. - 30 doirelik inşootlndo koçok
sigortoslz işçi çollştırdlğl ve işçilere ücret ödemĞdiği suçlomoslyto DisK
Genel Boşkonl Türkler hokklndo soruşturmo oçıldl,

15 _ Ekim: Türkler'in Merter'd6 bir doire Vo bir dükk6nlo BeşiktGş'to
do bir doire sohibi olduğu oçlklondl.

16 - Ekİm: Ado|et Bokonl Yüksek Sovcılor Kuruıu toplontlslno kotll-
modl. _ Borcloy Bonk, istonbul'do şube oçtt. Şube, Türkiye ekonomisi-
nin piyoso şortlorınl, moli mevzuotlnt, yotlrlm proielerinİ ve sermo}re ih-
loclnl oroŞtlrocok. - SBKP resmi yoyln orgonı Provdo, ABD'deki Boşkon.
ltk seçimiyle ilgili olorok Ford ve corter'i eleştirmiş ve «Ameriko gibi bur-
iuvo ü|kelerde seçim toktiklerini normol korşllodlklorlnı, fokot sovyet'er
Birliğin| küçük düşürücü beyonlorın sovyet Holkl oroslndo Çok büyük tep_
ki uyondlrdlğlnl» yozmoktodlr.

17.- Ekim: Mokorios yönetİmi, Klbrls'to sovyet Birliğİne toprok edin-
me hokkl Vo üs kullonmo olonoğı soğlıyor. - Eeevit, bir konuşmosındo
Demireı'in «slklyönetim İl6nı» ile ilgili görüşüne cevop verirken «Hicbir
oıurlu ordu hırsızlıklrirını örtbos etmek için meclis denetiminden koçonlorl
kurtormoyo gelmez» dedi. - Atino rodyosu, Türkiye İle llgill olorok Yopttğlbir yorumdo «Atotürk İlkelerinin çiğnendiğİni vo Demirjl'in Türklyo deki
demokrosiyi soğcl reiimle eş onlomdo tuttuğunu» belirttiğl blldirlliyor.
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19 - Ekim: Ankoro-Yenimoholle Sovcılığı «yoso dışı grov»

6500 temizlik işçisi hokkındo dovo oçocoğını oçlklodı.

a
İddiosiylğ

20 - Ekim: Adolet Bokonl Müftüoğlu, cumhurıyet Boşsovclslnl yo-

nidon «soygı ve nezoket kurollorlnl çiğnemek» le suçlodı. -Profilo Tico-
İet A.Ş.'de çolüşon 20 işçi hokklndo (lş Ve toltşmo hürriyetini engellemek,
işyerini tohrip otmek, görevliye mukovomet, işçileri konunsuz horekete teş-
Vik» suçlomoslylo dovo oçlldi.

22 - Ekim: AP Büyük Kongresinde Demirel, Anoyoso Mohkemesi'ni
eloştirmiş Ve (icroy| yetkisiz hole getirmek»le suçlomlştır. - cHP'nin yeni
progrom tosloğl oçlklodt. Tosloğo göre: 1- «Holk sektörü»ne önem verilo-

""rl 
z - sonoyi işyerlerinde «özyönetim» sistemi uygulonocok, 3 - iş-

letmelerde tosorruf sohiplerinin etken olmosı soğlonocoktır.
23 - Ekİm: DiSK genel Boşkont Türkler mol vorılğlnt oçlklodl. Tüfk_

ler, kendisine yopllon hücumlorln omoclntn «DİSK'i porçolomok» o|duğunu

söyledi. Türkler'in 4 doiresi, KüOükçekmece'de 30 doireıi bir inşootln yo_

nsi, ıoıo m.'lik bir orsonın yorlsl, Denizli'do bir evin ,l/4 hissesi, Ve Acıpo-
yom'do 85 dönümlük bir orozinin hissedorl... Ayrıco Türkler'in üzerinde

İıloden-İş'e oit olmosı gereken ve Gönen'de bulunon dönümlük bir

orsonln sohibi olduğu bildiriliyor. - Adono Sun'i ve senteİik Elyof Fob-

rikosındon 2 işçinın oltllmost üzerine, fobrikodo çolışon 2250 işçi BoY-
KOT'o boş|odı.

24 - Ekim: Türk sonoyİciıer ve işodomlorı Dernoği'nin uzmonlorıno
hozıılottığı bir ropordo «işçi ücretlerinin gerçek değerterinde bir diışmg

olduğu} betirtitiyor. - Fronsız Miroge sovoş uçoklorı şirketinin sci]lbı ıni|-

yorrtir sonoyici Morcel Dossoul «şirketımin devletleştırilmesine korşl clk-

moyocod,m. Gerekirse devletleştirmeden sonro, şirketin teknik donişnıurı_

ıığını yopmoğo hozırım,» demiş Ve böy|elik|e «Vergi koçlrdlğlno ilişkin ifti-
,olordon kurtulocoğınl» otlklomoslno eklemiştir.

27 - Ekim: Çollşmo Bokonı A. T. Poksu görevinden istifo etti, -
qBKP Merkez Xomrtesi'nde biJ, ko/ıuşr?ro yopon Bre)nev ıABD'nin SALT
görüşmelerinl uzottlğtnı» oçıklomış Ve «Arnovutluk Ve Çin i|e ilişk;lerini

atzeitmet istediklerini» belirtmiştir. - MiT'te yüksek görevlerde çolışon beş

kişinin boşko yerlere otonınco Donıştoy'do dovo oçtıklon ve dovolotını

kozonmoıorıno'roğmon MiT'in bu kororlorl uygulomodlğl bildiriliyor,

31 - Ekİm: Gozİontep Bolediyesinde çohşon 1600 işçi BoYKoTo boş-

lodı. işçilerin Genel-iş sendikosl üyesi olduklon oçıklandl, - Koyseri Mo-

kıho d;noyiinde çolışon 35 İşçi işten otlldt- _D_oho 
önce oynı işyerinde

Çollşon 125 işçinin boşlottığı BoYKoT sürdürülüyor,
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1 - KoslmI Almon Sonoyiciler Derneği üyesi 40 kişilik bir heyet yo-

tlrlmlorlo ilgili görüşmeler yopmok üzere Türkiye'ye geldi. Dernek üye-

leri, Türkiye'deki «bürokrosi Ve Yoboncl Sermoyeyi Teşvik Konunundon»
yoklndtlor. Dernek Boşkonl' H. Shol: «Türkiye'de Serbest Bölgeierin ku-

rulmosınln iyi bir şey oIocoğlnl Ve Türk-Almon ekonomik ilişkilerini geliş-

tireceğini» söylemiştir.
3 - Kosım; Eskişehir Kolobok Membo suyu Fobrikoslndo 9olışon

21 'işçi işten otıldı. - Ülkemizdeki oçtk işsiz soylslnın 2. milyon 200 bin

olduğu, DPT uzmonlorının bir roporundo oçlklond|.

4 - Koslm: ABD'deki Boşkonilk seçimini Demokrat Porii odoyl J,

corter kozondl. - Mokino Mühendisleri odosı Yönetim Kurulu, yoboncı

sermoyeye tonlnoook yeni hoklorın Ve «Serbest Bölgeler»in ülkenin em-

peryoIizme boğımIllığınl orttlrocoğlnl» oÇlklodl. serbest Bölgeler'in «em-

peryolizmin yeni üsleri» olduğunu tonımtoyon korordo, «işti hoklorünln

olomüyocoğı, yotırlm Ve üretimin her türlü Vergiden muof olocoğl bu böI-

gelerde yoboncl sermoye yerli sermoye ile gireceği ortokllklorlo ortodo-

ğu pozorıno doho koloy yönelmeyi omoçlodığı» belirtiImekteciir, Ayrlco

iAdono YumurtoIlk BöIgesinde kurulmosl öngörülen serbest Bölgelerin

işlevi, Lübnon'don boşolon yeri doldurmoktlr.» denilmektedir, - Generol

iıuxtriı. şirı."tı,nin bircok ülkecje 550 bin dolor rüşVet doğlttığl oçlltlondı,

- eskişenır Kolobok Menbo Suyu işÇileri yoptıklorı BoYKoT sonucu ye-

niden İşe girmiş Ve bütün isteklerini kobuI ettirmişlerdir,

5 - Kosım: Adono'do Türk-iş'e boğlt Teksif Sendikosl yöneticileri-

ni protesto etmek için 5400 iŞci BoYKoTo boşlodI..
7 - Koslm: Çin Milli Hğlk Kongresi Boşkon Yordımclsl, Sovyet!er

Birliğiyle orotorlnln düzeldiği hoberlerinin yolon olduğunu Ve bu mücode-

lenin en oz|ndon doho 1000 yıl süreceğini oc|klodl.
9 - Kosım: Türkiye ile Sovyetler Birliği orosındo bir «siyosi belge»

nin 'hczlrlonmosı için çoliŞmolorln sürdürüIdüğü bildiriliyor. «Sıyosi Bel-
ge»nin fiilen bir «pokt» nitetiği toşlmosIno roğmen Türkiye'nin isteği ile

«pokt» sözcüğünün kullonllmoyocoğı ileri sürülüyor.
10 - Kos|m| clA Boşkonl G. Bush «Doho fozlo oç insonün oç olduğu

bir dünyodo ABD, yiyecek ürünlerinin ihrocotlndo hemen hemen tekel ho_
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line gelecektir. Bu do Amerikonln eline hiÇ ge9meyen ekonomik Ve siyo,
sol bir egemenlik soğloyocoktlr. Önümüzdeki bu kltllk ylllortndo Woşing-

ton, oç ülkelerin yoşomo Ve yok olmo koderini elinde tutocoktlr. ABD
bu besin silohlnl kullonmokto.hiç tereddüt etmiyecektir,» demiştİr. * Cum-
hurboşkonl Korutürk, Hükümetten «Eğitim Enstitülerinde yop|lon s:nov-

lorln incetenmesini Ve kendisine bu konudo bilgi Veri]mesini» istemiştir,
1't - Koslm: DiSK'n i16n ettiği «Genet Yos»lo ilgiIi olorok BoYKoTcl

kotl|on 252 işçi için doho soruşturmo oçüldüğl bildiriliyor. - Modeni ,Eş-

yo sonoyicileri Sendikos]nln Genel Kurulundo, bu işkolundo potIonlo,r

od|no yopllocok toplu iş Sözleşmelerinin MESS torofündon yürütülmesi ko-
rorı onoylo ndı,

12 - Koslm: itolyon Bonkosının 15 yıllık Boşkonı Guido Corli, itolyon
Komünist Portisine Hükümette doho etkin bir rol Verilmesini önermiŞtir.
Corli, «itolyon Hükümetinde, Komünist Portisinin görev o!mosıno korş! Çı-
kon Botı Almon ve ABD yordımlorı ile ülke ekonomisinin lçinde bulunduğtı
oçmozdon kurtulomoz. itğlyon ekonomisinde istikrorl soğlomok için Ko-
münistlerin hükümette görev olmosı gerekiyor,» demiştir.

14 - Kosım: isponyo Hükümeti'nin ekonomi politikosinl proiesto
etmek için 2 milyon işçi genel grev yoptl. - istonbul Üniversitesi, öğ-

retime süresiz otorok oro Verilmesini kororioştırdl. Üniversite Rektörü Alp:

«Bugünkü oloylor sürerse üniversite ocılmoyocok ve ey|em olonı ho|ine

getirilmeyecektir.» dedi. - itolyon Porlomentosu, Hükümetin oldığı «ke-

merleri slkmo» kororınl onoylodl. Komünist Ve sosyolist Portiler onoyio-

moyo kotllmoyorok doloylı destek soğlodllor.

15 - Kosım: Türkiye ile Sovyetler Bırliği orosındo imzolonocok «siyo-

si belgenin F. Almonyo boslnı toroflndon «komufle edilıniş bir soidırmoz-
lık poktl» olorok nitelediği bildiriliyor. - 13 büyük bonkonııı sern]oye pi-

yososlnı denetlemek üzere bir ortok şirket kurduğu otıklondı.

16 - Kosim: Fronsız poIisi, geçen sene öldürülen Türkiye'nin PoriS

Büyükelçisi i. Erez'i «Ermeni Adolet KomondoIorl TeŞkilotl»nln öldürt-
tüğünü oçıklodı.

17 - Kqslml Yugoslovyo'yl resmen ziyoret eden SBKP Genel Sekretg-
ri L. Breinev: «Boşkon-Tito öldükten sonro Yugoslovyo'yo müdoh0le edc-

ceğimiz iddiolorı yolondlr. ilişkilerimiz korşllıkIı onloyüş Ve eşitliğe doyon-

moktodlr, » demiŞtir.

19 - Kdslm| Ereğli Kömür işletmelerine boğlı Kozlu Bölgesinde Çall-

şon 10.0Oo işçi BoYKoTo boşlodı. işciIer: «Sendikocllorln potionlordon

forklı olmodığını Ve 5 oydlr süren toplu iş sözleşmelerinden hiçbir bilgi

Verilmediğini» oçlklomlş Ve hoklorl Verilene kodor bu eylemi sürdürmeye
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kororlı olduklorlnl eklemişlerdir. - Breinev'in ziyoretiyle ilgiıi olorok im-
zolonon sovyetler Birıiği - YugosloVyo ortok bildirisindo sBoğlmsızllğo §oy-
gı, sosyoıist gelişmenin değişik yollorü setme özgürlüğü konusundo on-
loşmo olduğu» belirtilmektedir. Boşkon Tito, (Bu belge sovyet - Yugoslov-
yo ilişkileri üzerinde spekülosyon yoponıoro veriıen bir cevoptlr.» demiştir.

21 - Kosım: zonguldok Kozlu moden bölgesinde tollşmokto olon İş-
çlleİin tümünün BoYKoTo kotlldlğl ve bu soyının 17.0oo e Vordlğı bildİri-
liyor. -Ankoro Üniversitesi senotosu «Bugünkü oloylor sürerse öğre-
time süresiz oro verilmesine koror verilecektıı.,

25 - Kosım; Komondo eylemleriyle ilgili olorok meclis oroştlrmosl
otllmosl kobul edildi.
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