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TC. Devleti'nin boğımslz vorlığlnın korunmoslndon yono mücodele eden
Mi|ti Kurtuluşçu'iorın, yoni gertek Atotürkçü'lerin olumlu tovlrlorl doloy!-
siy}e, Türkiye'de legol mork§ist portinin kurulmosl yönündoki ilk adlm bo-

şorlylo otılrnıştır.
Bütün dünyodo soygınlığı olocok legol morksist portinin oluşturulmosı

yönünde otülmosl gereken müteokip somut odtmlor (yopılocok işler) tesbit
ediImiştir, .. TC DeVleti konunloal çerçevesinde ottlocok olon bu odlmlor
co zorbolıklo engetlenmediği tokdirde, clA'nın orgonize ettiği bütün sol
yuvo}oro roğmen, devrimci porti klso zomondo -legol olondo-- oıonco
oğlrlığıylo kendini gösterecektir...

Legol olondo böyle bir portinın Vorolmosl Ve kitle hoberleşme oroçlo-
rıylo her durumdo politik tovrın| 6nındo be|irtebi|mesi ile Türkiye'd€ -ülke-
nin küçük buriuvo yoplslndon koynoklonon- politik korgoşo, ponik Ve

«poronoyo solglnl» son buıocoktır.
BL! porti, Türkiye içinde gerçek kontroldon, slnlfsol eleştir| Ve kontrol-

don yoksun bulunduklorı için her on emperyolistler ve onlorın gizıi-oÇık
teşkılötlorl torofındon «iğfol» edilme durumundo bulunon kopitoİistlerimi-
zin, (ulusol roto» yl Şoşlrmomolorl için kerteriz olacoklorİ bir yön toyin
mevkii olocoktlr.

Bu porti, kopitolist|erimizin zonnettiği gibi Veyo onlorln gözünü kor-
kutorok oşırl (gerçekçi olmoyon} tepkilerinin soğlonmosl için.emperyoiizm
toro{lndon -mevcut 

solcu yuvolorı örnek gösterilerek- öne sürüldüğü
gib(, sermoye düŞmonl, zenginlik düşmonl, «deVletleştirme» monyoğı,

küçük buriuvo kişilerden oluŞmoyocoktlr. Bu portinin görevi, «sermoye»

nin ileri oşomodo toplumsol olmosı gereğini holko onlotmok,Ve bireysel
*yani bireylerin sohip olduğu- sermoyenin gittikçe dohğ çok toplum yo-

rorlno kul|Onllmosı iÇin gereken top|umsol murokoböyi seslendirmek Ve

örgütlemek olocoktlr,
Porİinin progroml, hiÇbir Türkiye Votondoşlnln kofos|ndo en uİck bir

soru ve şüphe btrokmoyocok şekilde oçik Ve somut olocoktlr.
Bu progrom, hoyot gorontisi olorok emeğinİ gören Veyq görmek iste-

yen her nomuslu Votondoşln İ]enimseyebileceği Ve sovunobi|eceği bir top-
lumsol sözleşme belgesi olocoktlr,

EmperyoliZmin soğlı sollu bölücü girişımlerine soldlrl bohonesi Ve

«İikri sızmo» oçlğl Vermeyecek olon bu progroml eleştirmeye kolkocok
«rnerd-i kıpti» ler oncok «sirkotIerini» (spekülatörlüklerin i) söyleyebilecek-
lerdir"
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GerÇekten de, speküldtör olduklorl _Veyo emperyoiİZmin resmi oiaJi
olduk|orü- onloşllmosın diye şimdiye kodor soğ görünümlüler yolnlz soyut
bir «komünizm» l6fıno, sol görünümlüler ise yolnlz soyut bir «TKP» ismine
soidtrmış!ordlr: Bu kelimeleri «ldnetleme» Eyinlerı düzenlemişler, «mürekkep
yolom|ş» Votondoşlorl do bu kelimelerin iÇinde «kö,tü ruhlor» bulunduğunc
ikno edebilmek için, sözkonusu sözcüklere «türlü-çeşitİj» «muhtevo» lor
atfetmişlerdır.

Diğer torofton do sosyolist mosyolist od]nl toktlktorl bir toklm «şornürr-
oğionlorı» beslemişler Ve sıklştıkco hlrsıorlnl bu solok koriyeristlerder-] Çı-
kormlşlordır.

Şimdiye kodor KATK|'nün yoyünlorınl, ortoyo koyduğu bilimsel Çohşmo-
lor|. ve toktik fikirleri eleştirmeye cesoret edemeyenler, bundon sonra, ku-
rulocok portinin yoylnlor|nt hiÇbir zomon eleştiremeyeceklerdir. onun icin
bu gibiıer, portinin Iegole çıkmoslnl engellemek üzere ellerinden geleni yo-
pqcoklorı gibi, legoİe çlklŞl engelleyemeyeoeklerini onlodlklorl zomon do,
portiyi kendi odomlorlno kurdurmok -yoni noyion porti kurdurmok* üzere
yoğun bir cobc göstereceklerdir.

cünkü Emperyolizm Ve moşolorl, oncok yeroltındo, korgoşo ortomlndo;.
koronllk sisli hovolordo ve bulonlk sulordo güçlüdürler; oçık politikodo, yı_
ğınlor önünde mohkümdurlor. onun için emperyolizm soğuk sovoŞl doİmğ
tercıh eder. Evrensel plondo soğuk sovoş] devom ettiremedi ise, Sovyetler
Birliği Devletİ'nin siloh dengesini soğlomosı doloylslyle, bir slcok sovoş
potlomoslndon oekindiği i9in devom ettiremedi. Amo bugün höld _Detont
döneminde bile- dünyonın zoyıf gördüğü bö|gelerinde, soğuk sovoşl tez-
gahlomok huyundon Vozgeçmedi; Ve Vozgetemez de... Emperyolizm, soğuk
sovoşı evrensel copto sürdürdüğü sırolordo, evrensel sosyolizm okımlnı
Sovyeller BirIiği'nde bloke -tecrit- etmek Ve sosyolizmi, Sovyetler Birli-
ği'nin devlet doktrini olorok mohküm etmek omoclnl güdüyordu. Bugün geri
kolmlş Ve kendine ekonomİk olorok yetemeyen ülkelerde sürdürdüğü soğuk
sovoşlcrlo do, Sosyolizm!, o ülkedeki oyrılıkçı bir ozınlığın sekter doktrinı
holino indırgeyerek, ülkede mutlok hokimİyet kurobileceği bölgeleri oyrış-
tırmok (yoni tom onlomt ile plonll bİr bölüCülük) goyesi gütmektedir.

Demek ki, ekonomik bokımdon kendine yeterli bir hole gelememiş oion
bir üıkede, üstelİk emperyolizm torofındon konulmuş bir ekonomik ombor-
go do mevcut iken, h6I6 ülkenin emekçi yığınlorının sözcü]erini rnuhotop
olmomok'iü direnen bir hokim Zümre, emperyolİzmin «bölücülük protisyen-
leri» nden boşko bİrşey olomoz.

Kolcyco onloşılobilir ki, bu kodor oÇık olorok ortoyo koyobildiğimiz.
«legol devrımci porti gerekliliği» ne oclkço korşl 9ıkobi]mek o]onokslzdır.
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o holde -son olorok- şimdiden görebildiğimiz provokosyoİ-i hozür-

lıklorı Ve tosorllorli]o korşl, legol kuruluş holindeki portinin tovrlnln nosll oIo-
coğlnl şu klso oclkiomolorIo belirtmeye çolışollm:

Herşeycien önce şu noktoyı vurguloyolım ki, Porti, her ne odındo ve
idciioslncio bulunurlorso bulunsunlor, Türkiye'de mevcut sol yuvolorln orit-
metik toplCml olorok teşekkül etmeyeceği gibi, progroml do bu sol yuvo-
lorln progromlor|nİn eklektik bileşimi şeklinde Vücut bulmoyocoktlr.

onun i9in, buriuvo bosınlnIn büyük goyreti |Ie popülize edilmiş mevcut
sol ,fuvolorln, porti kuruluşundo hiÇbir «pozorl|k» şonsl yoktur. «Emperyo_
liznı merkezi» nden boşko hiçbir mevki de, bu Sol yuvolorün birıeştirilmesi
yönünde lrir orobUluculuk görevini yüklenmeyecektir.

tünkü 3-4 yıldır en fozlo poro bostlrıp etrofıno
cİon oion provokotörler portinin yönetiminde önemli
lc moktodırlo r...

Portimize hoyot Verecek oI0n öncüter soyolist üIkelerle, emperyolizn]in
kontrolu -Ve sonsürü* dohilinde kurulon ilişkilerin, holkımlzın yorortno
olmcdlğünln Ve hiÇbjr Zomon olomlyocoğ|nln bilincindedir. Bundon doloyı
Türkiye reoıitesinden 

-«hızlı solcu» olduklorl ic]diosıyıe-_ koÇlp Botl AV_
rupo'do -hotto Ameriko'do- yuvolonorok, Türkiye Solu'nu (veyo diğer
bir deyimleriyle Türk Solu'nu) Hür Dünyo(!) oroc!iığlylo sosyolist ülkelere
toİllştlrmoyo koIkon, emperyoIizmin beslemeleri de bu portiye s lzoml}-,:,ccik-
lordır.

Portimiz sosyolist ü|kelerin clevrimci portilerıyle direkt temos kurobi-
leiek Ve holkımüZln, sosyolist ülkeler holkloriyle *korşlllkll çıkor}oro soy-
gıll olorak- geliştireceği kordeşçe ilişkilerin koynoğl olocOktlr.

Uzun bir torihi geçmişe sohip olon Türkiye'de Sosyolizm Akımının,
qi9lZ oktobr» Devrimini görmüş Ve Türkiye Milli Kurtuluş Horeketi'ni yoso-
rnüş kodrolcrlnIn hiyerorŞisinden gelen portimiz, günümüzde de evrensel
sosyo|izm oklmlnın toktik «Detont) doktrinine porolel «uyumlu» olorok Ttir-
kiye için bir toktikdoktrin ortoyo koyobilecek kodor «foil-i muhtor» dlr. Do-
loyİsiy]e hiç bir ülkenin komünist Veyo devrirncİ işçi portisinin «Vesdyet»
ine muhto9 değildir,

sözkonusu tegol porti kuruIusundon önce otllmosl gerekligörülen ikinoi
1(|egol'teYi yoklomo odımı» do engelienmediği toktirde portinİn progrom Ve
tüZük tosloğl hozırlonıp dergimizde yoyınicinorok eleştjri!ere oçıloccıktır.
DchO sonro, uIuslcrorosl plotformdo yopllocok ko!lokyumlordo do tortısı-
locok olon bu toslok, son şeklini oldlkton sonro T.c, DeVleti'nin yetkili merci-

en çok odom toplomış
yerlere gelmeyi tosor-

lerine sunulocokttr... KATKl
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Kotkı'do Arollk 1976 Monifesto'su yoylnIonclkton sonro, Porti'yi legoie

çlkormok üzere somut odlmIorın otıldlğl sürolordo, Türkiye'nin oltünl ,soidon

do oymok Ve Türkiye'yi -bütünlük 
içinde Vorllğlnl koruyobilmesi için- son

kozu otocok bir olternotif (sosyoıist) politikodon mohrum bırokmok üzere,

emperyolist cephe, soğ ve «sol görünümlü» bütün oionlorly|o büyük bir te-

tdş içinde horekete geçti.

The Economist Dergisi, sonki Dlşişleri Bokonl Çoğloyongil'in Bütoe
Komisyonundo yoptlğt konuşmoyo (Çoğioyongil: «clA hİssedilir... clA
bir mobilyoyo girer. Tohtoyl kemirdiğini duyorsınız, sesi duyülur, fokot ne_

rede olduğu bi!inıi,ıez» demiştir}. cevop Verircesine Türkiye'deki sol gurup-

lorın KGB toroflı]don yönetildiği iddiosrnI toşlyon bir yozl yoylnlodl.

Amo ne tesodüf ki oynl slrolordo -«Seimo 
Asword» geleneğinden koy-

noklonon- İngiltere'deki Türk Solu'nun son popüler yoyın orgonı İşçinin

Sesi Gozetesi de, Türkiye,deki bir sol grubun, ilerici Gençlik Dernekleri,nii,ı

yoyln orgonl olon Yurtsever ilerici Gençlik Dergisi'nin bir tom benzerini

bosıp, ek olorok yoylnlıyordu.

Bu şekilde The Economist'İn endişesinin yersiz olmodlğl Ve KGB'nin
Türkiye'deki sol gruplor Vosltosiyle zovoll! lngilizierin içine kodor slzmlş
buIU nduğu onloşıld ıi!)

ilerici görünümlü büyük buriuvo boslnındo, hotto gericilikle şöhret yop-

mlş bir büyük gozetede 
-besbelli 

ki slrf insoni duyguloro kopllmış yufko
yürekli gozeteciler toroflndon (!) 

-Zekerİyo 
sertel odlndoki bir odomln

Türkiye'ye gelip yerleşmesi sorunu sonsosyonğl bir şekilde ortoyo otlidü...

ıiTüriü-çeşitli» iŞler Çevirdikten sonro Türkiye'den kotmlş. u2unco bir süre
Sovyetlef Birliğinde yoşoyobilmiş, orodo do borlnomıyorok Fronso'dokİ
meşhur «Jön Türk» yuvoslno çöreklenmiş bulunon, yohud! osll]l bu eski
«soğuk horp protisyeni» ni Türkiye'nin içine yeniden yerleştirmek için Hür
Dünyo(!) nln hürriyetperver kuruluşlorl(!} muhteşem(!) Ve gözyoşortpl(l) bir
«doyonışmotl komponyo» örneği gösterdiler.
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Yine oynİ s,rolordo Türkiye Komünist Portisinin legoİe çıkmosı sörunu

ile pek fozIo ilgilendiği (!) ve bu sorunun gözümünü kendine Vozife edindi-

ği(!) bilinen bir meşhur gozeteci Abdİ ipekçi de too Fronso'yo kodor uçorok
Fronslz Komünist Portisi liderinden «Avrupo Komünizmi» hokklndo, -{s-
lindo mensup bulunduğu slnlfln sıkıntlsl hokkındo- bİr mül6kot kopormoyo

çOilşt|.

Meslektoşl Zekeriyo sertel gibi selanik dönmelerinden olduğu söyle-

nen milyoner gozeteci Abdi lpekçi, itolyon Komünist Portisi'nin Enternos-

yonel olondo kobul ettirdiği Ve şimdiye kodor do çelişkiye düşmeden ıııy-

gulod|ğl bir toktik tezi kobo bİr şeki|de -progmotik. 
bir onloylşlo- toklii

""İ.uvÖ tol1.orol. bir «küçük buriuvo voryontı» no düşen ve bu yüzden de

SBKP Birinci Sekreteri L. Breinev torofındon «oportünistIer» olorok nite_

tendirlenFKPyönetıciierinden,mutosovvermüstokbel(!)legolTKPiÇin
Vesoyet dileniyordu.

Buno porolei oiorok, diğer bir ipekçi, ismoil Cem de, gizli TKP oldLük-

l"r, ,OJi*,yİo PiSr lçlne jzmış nÜrüncü, veyo « ilerlemeci» lerin ele ge-

çirmiŞ bulunduğu Politiko Gozetesinin boşyozorltğlno getirildi,

Zoten bu oloylordon biroz önce Ürün Dergisinde bir çeviri yoyınlon,

dı. (Soyı:30 - Arolık 1976) sözkonusu ÇeViride Vurgulonmok istenen e§qs

l(onu şuydu: Bir solcu FrOnslz gozetecisi Türkiye'ye geliyor, İşçi hore-

ketlerini izliyor, «gizli TKP» ocilndoki bir örgüile ten"]os kuiuyor ve bu ör-

gütün (politbüro üyesi Mustofo» sı ile görüşüyor,

Holbuki FronsIz gozeteci yozısındo, hlç tohrnin etmediği bir durunrio

korşlloştlğlnı ve bu durum korşüslndo hoyret ettiğini Vurguloyorok, ken-

cjisine gösterilen Sohnelerin gerÇekliğinden duyduğu şüpheyi de beiirtme-

den edememiŞti.

oportünİstter yuvosl TlP Portisi Ve yorl resmi orgonl Yürüyüş Dergisi

ise uzunco bir zomondon beri Fronso'do Ve Belçiko'do bulunon yokın oh-

boplorlylo Ve bu ülkelerde yoylnlonon, kendilerinden bohseden yozlİGrlo

öVünmeyi huy edinmişlerdi. son olorok Yürüyüş Dergisi'nin 96, soylslndo

Belçiko Komünist Portisi'nin bir politbüro üyesiyle yopılon röportoi yoyln-

iOndl.

Şu kıso zomon orollğlndo yoğunloşon oloylor oçlkço gösteri,/or ki

C|A'nın sıoromo tohtosl olorok seçtiği Fronso'don, Siyonist, KürtÇü, Er-
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İnenİci yuVolorü do kullonorok boşlottığı soldlrl, Türkiye'yi soldon do ele
geçirmeyi omoçlüyor. Soğdon «omborgo» yemiş, solunu koptlrmlş bir Tür-
kiye'nin pek doğoldlr ki klplrdlyocok holi kolomoz. işte Ameriko'don son-
ro Fronso Devleti de bu inonç Ve güVenle - horiciyecilerİmizi pek şoşlrton
bir şekilde - Türkiye cumhuriyeti Devleti'ne yüz vermez tovlrlor toklnobi-
liyor

Not: ,Bu girişimler yetmezmiş gibi şimdi bir de Federol Almonyolılor
çlkfllcr Türkiye'nin boşluğunu oromoyo... onlor oyrı bir toktikle geçtller
toorruzo... Federol Almonyo Polis Şefi gelmiş diyor ki: «Bizim memle-

kette collşon işçiler oroslndo oşlrl solcutuk yoylllyor, biz kontrol edemi-
yoruz. onun için siZin Emniyet Teşkil6tl ile Türkiye Ve Federol Almon-
yo'do işbirliği içinde beroberce çollşollm.»

i-lern Polis sefi, Devlet GüVenlik Örgütlerinin neresine slzmok iste-
c,liğini ocıkto söyIeseydi doho dürüst dovronmış olurdu, Aünkü Federol
Almonyo'doki Türk işçilerini Ve öğrencilerini kontrol edemedikleri yoıun_
doki gerekçeye korgolor bile güler...

Kendi Votondoşlorlıro bile izınsiz nefes oldlrtmoyon, dünyonln en müt-
hjs polislik geleneğinin seçkin evlodı bizimkilere demek ister ki: sizİn DeV-
let GüVenlik Teşkil6tlorlno doho 9ok Slzmomo izin verin. Yokso sizin iş-
tileri solcu ponkortlorı oltündo örgütler Ve Türkiye oleyhinde gürültülü pro-
PoQondolor Vo,tlrlrlm, 

KATK'



tsüriuvozinin, lsltlp Yeniden ortoyq

«YURT VE

Sürdüğü Boyotlomış Bir Dolmğ;

DüNYA»

A. E. GURAN

Milli Şef döneminde, cHP'nin himmetiyle yoylnİonmlş Ve Milli Ş€f'e
öVgüler düzmüş olon, «sol» görünümlü bir «soğuk sovoş orgonİ» Yurt Ve
Dünyo Dergisi, bugünkü MC döneminde 

-kimbilir bu sefer kim|erin him,
metiyle_ piyosoyo yeniden sürüldü.

Arko kopokto, «Türkiye işçi portisi merkez eğitim bilim Ve oroştlrmo
bürosunco hozlrlonmlŞtlr» iboresi okunuyor... Güzel bir kopok iÇinde 180
küsur soyfo... Temiz bosllmlş soyfolordo, bo| lstotistik cetvelleri, rokom-
]or, onloŞülmosl güÇ ÇeVİri Ve telif yozllor göze çorplyor... Yoni görünüm,
-tek kelime ile- Tip'lilerin onıodlklorl ve herkese kobul ettirmek istedikleri
şekilde bilimsel(!}

Soyfoloro göz gezdiriyoruz; insono, bütün dünyoyo tepeden bokon bif
«merkez» in yoyln orgonı olduğu izlenimini Veriyor; Ve soyfolo,,l çevirdik,
çe insonın kofosında, bir «ikilem» in diyoloğu yonk!lonıyor:

- Bu kodor şey ckunomoz. okunso do onİoşliır gibi değil. Ge| «löVbe,

istiğfor» do bulun, imon et Ve teslim ol bu hoşmetlü «merkez» e...

- Bu kodor şey okunomoz. okunso do onloşllır gibi değil, At elin-
cien bu deli socmoslnl, Ve bİr doho oİıp bokmo bile-.. Doğru mu bokbllm
bu YozdtkIorü? Doğru olmoyobİlir. Muhokkok doğru değildir. Nosıl olso
kimse onlomoz; hotto okumoz bile... o holde rohotco «yonlıştır, hotol!c!r,
eksiktir» filon gibi iddiolordo bulunobilir ve bu hoşmetlü «merkez» kor-
şlsindo soldirgonİlklo, şirretlikle kendinİn -Veyo tekkenin- bOğlmsızlığını
sovunobilirsin. Hoito eleştiri (!) bile yozobİlirsin; gromer Ve dizgi hotolo-
rlnln üstüne giderek, Veyo Vorsoylmlor Üzerİne tortlşmo oçorok...

AmG Talrkiye'de Sosyolizm Ak|mı -en güçlü «merkez» lere korşl bile-
boğınısız Vorllğlnı sürdürebİlecek Ve sesini duyurobilecekse, bozı kişıier
mutloko, bu bilgisizlikten, bilinçsizlikten gelen «teslimiyet» Ve «soıdlr-
gonlık» eğilimlerinin üstüne cükobilmeli... Düşünebilmeli ki, Tü!,kiye'de
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Sosyolizm Akınrı'nın moddi temeli, ente|lektüel düzeyde -üstyopldo- bun-
co ukoldltğl koldırocok kodor güclü değildir. o holdğ bu yozllorln mUhte-
vostndo mutloko bir «hıyonet» veyo bir «ceholet» ürünü gizlidir.,. Demek
ki böyle eserleri (!) bilhosso çok dikkotli okumolı ve okumoktoki noksot,
bütün renk Ve şekil oyunlorlnln oltlndoki «hlyonet» Veyo «ceholet» ürünü-
nü bulmok olmolıdır.

Her zomon, her yonllşl yozmok şort değil, hotto zororlıdır. Çünkü o
zcrnon do sözkonusu «merkez» hem popülize edilmiş ve hem de -doho in-
Ce provokosyonlor hozlrloyobilmesi için- eğitilmiş olur...

Şİmci biz bUrodo sodece, «Yurt Ve Dünyo» Dergisi'nin yeniden çlk.
mo§l münosebetiyle, «Yurt ve Dünyo» nın mucid ve sohibi, TiP portisi ge-
nel boşkonı soyln Behice Boron Honlmefendi'nin bilimsel (!) yozlsl üze.
rinde ufok bır «teşrih» yopocoğız.

«Demokrosinin soYut Niteliğini Nİtelendiİenler» e Korşl
«soyut Niteıik!İ Bİlİmsel sosyolisl» Behice Boron Nosll sqvcşıyof?

8İr orkodoşlmIZ, KATK|'nın Ekim 1975 torihli 'l9. soyıslndo, TİP ge-
nel boşkonl soyln Behice Boron'ln po|itik yozllorlnl «yedi deve yükü tef-
sii ve şerh koldlrlr» diye korokterİze etmişti... Meğer Behice Honlm, kov-
rorniorl, soyut nitelikleri (!) ile gçlkto (!) ortoyo koyup tonlmllyormuş...

iiSoyutlomo», sosyolistlerin en güçlü teorik çollşmo silohldır; fokot
sağlom bi!- montlk -metod- sohibi oıonıor İçin... Yokso bu silah, -oynı zo-
mondo- sohte si16hşörler için, kendilerini yoroloyon ve böy|ece sohte-
korİıxlorını oi,toyo çlkoron bir slnov orocldır do... Çünkü kendini «sosyo-
list olldme» diye sotmoyo kolkon sohtekar|or «soyutlomo» yopoylm derken,
mLİtıoko sOçmolo rlor.

F. Engels, «Doğol bilimlerden (yoni motemotik, fizik, kimyo, blyo|oii
gibi) birine dşino oImoyon kimsenin, diyolektik moteryolizmi kovroyobİl-
mesine olonok yoktur» demişti... Bu keskin yorgl, uzun ylllor boyuncö,
okuyon Ve onloyon insonlor| bilinclendirip, bilintıenen bu insonlorın ül-
keierinde genel -geÇer- kurol holine getdikten sonro, 'igZ7 Türkiye'sinde
«Abciurrohmon Çelebi» lik toslomoyo kolkon bir eski sosyoloii hocosındo
tekror doğrulondl...

Behice Boron Honlmefendi, «Demokrosi Ve Demokrotikleşme Sorrı-
nL|» odl| « jnceleme,/oroştlrmo» sının doho boşlndo buyuruyor kii

(Bilimsel sosyolistler dlşlndo yopıİon değerlend!rmelerde «demok-
rosi» evrensel uygulonobi|me olonoğlno sohip, genel Ve soyut bir kovrom
o|orük ele oltnlr.»
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Böylece, «Bilimsel sosyolist» Behice Honım, « inceleme,/oroştlrmo »

sının doho ilk cümIesinde. biliıTsel sosyoJist olmoyonlorl, «demokrosiyi
soyut bir kovrom olorok ele oldlklorl» şeklindeki bir «hükm-i korok0şi» ıle
mohküm edivermiştir.

Gerçekten, Behice Honlm do birinci cümlenin pek fozlo «hükm-i ko-
roküşi» olduğUnu hissetmiş olocok ki, bir ikincİ cümle ile, doho bi. sc-
yutlomo yoporok, bu hükme oolkllk (!) getirmeye çolışmlş:

(Demokrosİnin böyle bir niteliği olduğu oÇlkço ortoyo konup tonlm-
lonmoso biIe, ileri sürülen düşüncelerin, yopllon değer|endirmelerin Ve
tortlşmolorln oltlndo yoton Vorsoylm budur.»

Bu cümlede «böyıe bir» ifodesiyle işoret edilen sözcük, herholde ilk
cümIedeki «soyut»tur... Demek ki Behice Honlm'o göre, demokrosinin
«soyut» niteliği (!) Vormış.,.

Holbuki montlğın «elifbo» slndo, soyut: niteliksiz demektir...
Hoylr Behice Honlm!.. «Bilimsel sosyolist» olmoso do -zlr deli Veyo

tom cohil olmoyon- hiç kimse «Demokrosinin niteliksiz niteliği olduğu» nu,
ne oçll(ço, ne de kopollco ortoyo koyomoz. Koldlki siz -üsteıik- bunun
böyıe «ortoyo konup», bir de «tonlmlonobileceğini» iddio ediyorsunuZ.
Her (tonlmlomo», oynl zomondo bir «nitelendirme» olduğundon, «bilim-
sel sosyolist» olmoyonloro yönelttiğiniz ithom: «Demokrosİnin niteliksiz ni-
teliği olduğu oçıkço ortoyo konup nitelendirilmese bİle ileri sürüIen düşün-
celerin, yopllon değerlendirmelerin Ve tortİşmoİcrln oltındo yoton Vorsüylm
budur» şeklini olmoktodlr.

Hoylr Behİce Honlm!... HiÇbir «bilimseı sosyolist», muor|zlnü, «siz dü-

şüncelerinizde, demokrosinin niteliksiz niteliği olduğu şeklindeki bir ü,cr-

scylmt kullonlyorsunuz» diye ithom edemez. Çünkü, böyle bir «deli soÇ-
mosl» no inonon bir kimseyle diyolog kobul etmez... Koldı ki, böyle bir «dali

socmosl» nl, muorızlnln vorsoylmı oIduğunu -Vorsoylm 
olorok- kobuI

ettikten sonro onu yenmeye çoılşon biri, «bilimsel sosyolist» değil oncok
«Don Kişot» olobilir...

Behice Hon|m! Diyolektik Montlk, «soÇmolomo yöntemi» veyo «kıvıiıno
kurnozl|ğl» demek değildir. Bu metodu, koboco dohi kullonobilmek içjn,

terminoloiisini, bozl temel prensiplerini iyi bilmek gerekir:

Soyut: Ab§tre Somut; Konkre Nıtelik: Kolite demektir,

Soyut: Kolite olmomlş, niteıik kozonmomtş, slrolomo dlşl demektir
Sğmut olon şey, kolitotif -bir sırotomoyo tobi olon- şey demektir",
Sicilyolı olduğu Ve M.Ö. 7'inci osırdo yoşodlğ,| nokledilen Pitogoros

(\,eyo Pisogor), «evrenin oslt soyllordlr, Vorllk soymoklo boşlor» gibi bir-<ey-
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ler demiş... Helen koynoklorlndo 
-sodece 

bir iddio olorok- rostlonon bu
sözün gerekçesi (oçlklomosl) moolesef mevcut değİldir. Evrenin bu şekilde

-kökten- kovronlşl o zomon insonlığo moledilemed iğinden bugüilkü uy-
gcır|iğın «proiesi» soyılon «Grek» düşüncesi bile ilkel bir düzeyden, Oteş,

su filon gibi temel kotegorik oyırımlordon horeket etmek zorundo kolmıştır,
Amo bugün «İyi Sırolomo Prensibi (We!|-Ordering Principle)»ni, mo-

dern montlğln ono prensibi olorok, her kÜtüphonede görebilmek mümkün-
dür.

Bu prensibe göre, her cümle: set elemonlorl, iyi s|rolonmoyo t6bidir...
o holde «bilimsel sosyolist» ler de orolorındo Slrolonobilir...
Amo görülüyor ki, bu bilgilerden ve «bilmediğini bılmek» ten, yoni bi_

linÇten yoksun olon siz -Behice Hontm- bu slrolomoyo giremezsiniz. DO-

loyısıyle, olsonlz olsonlz,bir «soyut bilimsel sosyolist(!)» olobİlirsiniz...
Demek ki «bilimsel sosyolist» ler orosındo slrolomoyo glrmek, kciiie

(nitelik) kozonmok, tepeden gelme bunco poro Ve şöhretle de olmuyor.
Amo ne beis vor: korşınızdo «demokrosİnin soyut niteliği olduğunu

oçlkço ortoyo koyup nıtelendirebilen» dongolok muorlzlor -Veyo 
yeideğir-

men|eri- hoyol edebildikten sonro, bunollm geçiren küçük buriuvolordon

-kendinizi 
«soyut nitelikli bilimsel sosyolist» ünvonı ile yutturobileoeğ i-

niz- pek çok «Şonso» do bulobilirsiniz.
Fokot bu «Şonso» lor, ne de olso biroz «Aristo Montlğl» no dşinodlr-

lor. onlorc, istediğiniz kodor onloşllmoz sofsotoyı «derin ilim» olorok yuttu-

rclbi!irsİniz. om0 62. soyfodok! ilk porogrofto olduğu gibi bosit çelişkilere
düşersenlz, onlorın do güVenİni sorsorslnlz,

Sözkonusu porogrofın boşındo,
«Billndiği gibi sınıflor, sömürü düzeninin sonuçlorıdır,» diyor, ve oynı

pcrıgrofın sonıınu do,
«... ortlk ürüne veyo değere -üretim 

oroçlorı sohibi sınıfın elkoymosı,

«sörnürü» denilen o|gudur,» diye getiriyorsunuz.
ilk cümlede oÇIkco sebep-sonuç oylrlml yoplp, «sömürü» yü sebep,

«sınıf» ı do sonuç olorok tesbit ettikten sonro, son cümlede «sömürü» so-

nucunun sebebi olorok «sınıf» ı ileri §ürüyorsunuz...
olmuyor Behice Honlm olmuyor! Kotegorik montıklo, diyolektik fikir

yürütme olmuyor... Bu gidişle (sosyo!izme geçiş Çoğl» nın «Don Kişot» rı

dohi olomoyocokstnlz...
Yok, eğer misyonunuz, zoten okumoyo ollşmomlş bir holkl, okumokton

iyioe soğutmok Ve «bilimsellik» kisvesi oltlndo onloro «bilinemezlik» oşılo-

mok ise o zomon, torihin hokkınlzdoki yorgtst çok doho sert olocoktır,
{Kişi kendini (hoddini) bitmek gibi irfon olmoz» Behice Honlm!."



YENl BIR «ANTl-SENDIKALlST» DERGl

Ankoro'do -ocok oyındon itiboren- KoNsEY (Yığln AtIlümlcrİnln
Sözcüsü) odlndo biroyllk dergi yoylno boşlod,.

işyeri Konseyteri'ni sovunon Dergi, en büyük reoksiyonu, sendikolist-
koriyerİstlerden gördüğünü i16n etmekte Ve mücodelesİnin büyük oğırlığlnı,
bu «(sendikolist-koriyerist) reoksiyonerler» e korşl koymoktodlr...

Dizgi Ve bosk| bozukIuklorlndon, zor şortlqrdo çlktlğl onloşilon Konsey
Dergisi, güncel sorunlorl oldukÇo somut olorok koyup, bunloro gelÇekÇi
otldon çözümler oromoktodlr.

2. soylslndo, «CHP'nin DisK ile ilgili Kororı (s, 6)» boŞlrkll yozldo, bir
«CHP Merkez Yönetim Kurulu toplontlsı»ndon bohseden Konsey, en yetkili
orgonlorlnın bir «codı kozonı» holine getirilerek, cHP'nin resmen «soğuk
sovoş» ln içine çekilmek istendiğini belirtmekte, Ve bu konudo «...birtokım
kişilerın korİyerizm endişesi ile «soyut bir isim» e «şeyton toşlomo» bitimin-
deki soldlrmo isrorlorl geterlilik kozonlrso, Ecevit'in şimdiye kodor söyle-
dikleri ile Merkez Yönetim Kurulu kororlor| büyük bir çelişki doğurur,» uyo-
rısındo bulunmoktodır.

Ayrlco ,l4. soyfodo yerolon Ve yine oynl konuyo değinen, diğer bir Yczj-
do do, DiSK'in içine slzmlş bulunon bozı şüphelİ Ve şoibeli şohlslorİn tos-
tiyesinin, yerinde bir koror olduğunu belirten Konsey, oncok bu tosfiyete.
rin, «rüzg6rgülü» gib! her yono dönebilen ,/e herzomon «kroldon Çok kfo|_

cl» kesi!ebilen sendiko!ist-koriyerist'leri bir «yomyom şehveti» ne süı,ük!e-
mesi, ve bir siyosi oktmo (Türkiye'de Sosyolizm Aktmı'no) korşl «sovos tom-
tomlorl»nl horekete geçirmesi holinde, neler olobileceğini Ve neler yopülobile-

ceğini oçlklomoktodür:
«... KoılSey D€rgİsi... cHP'nin içinde tosfiyeciIik eğilimlerinin ortmcsİ,

bu konudo DİSK'in zorlonmosl Ve kişjler blroklllp do «şeyton toşlomo), bi-

çiminde bilinmeyen, onloşılmoyon oklmloro soldırllmosınln bölünmeler, por-

çolonmolor hotto provokosyonlor doğurocoğlndon sözetmişti. Şimdılerde ise

bu endişesİnin gerçek holine dönüşmekte olduğuno doir işoretler belirmlş-
1ir. CHP htztnl olomomlş, kişi tosfiyeleri yerine, oklm tosfiyelerine yönğime

eğilimleri göstermeye boştomlştlr. Türkiye'deki Sosyolizm Akıml, ne CHP,
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ne de boşko kuruluşlorın tobolorı ile tosfiye edilemez. Böyle bir 9obo an-
cok bir provokosyonto sonuçlonobilir. Bu do memleket oçlslndon hiç d€ yo-

rqrh olmoz.» (s, 14).
«Tosfiyecilik derhol kesilmezse, bu konudoki CHP Merkez Yönetim ku-

rulu görüşmeleri Ve roporlorl inkör editemeyecek bir biçimde «belge-fotoko-

pi) olorok yoylnlonocoktlr. 3 Şubot toplontllorını ve doho öncek] toplontlyİ

içeren metinler, çeşitli cHP'lilerin görüş ve önerileri, bozl sendİkolistleriİ1

ne}ere ongoie olduklorı oçıklonocoktır. Toplontlioro kotllon|or Ve kqrorlorı

onoyloyonior gizli tutulmoyocoktır. sosyol Demokrosi'nin slnırlorlnln bile

ötesine giden «sorumsuzco» bu tovlrlor, sonuçto kendilerini çck cğ:; i:,l-

çımde zon oltlno dohi sokobilir. Hem de «Gençlik Kollorı Gizli Roporu»nun

çok ötosinde...
Yine oynl şekilde tel6şlı sendikolist-koriyeristlerin tosfiye plonlorİ işie_

meyecek şekilde Ve ters dönerek kendilerinin tosfiye edilmesini gGtirecek

biçimde, hoklorlndo «belge» yoyln!onocoktlr. Her sendikolist-koriyerist ken-

di durumunu çok iyi bildiğindon, şu kritik günlerde ortolığl bulon(jİrmüyo

devom ettiği tokdirde kendisinin de bu gidişten pek yororll 9ıkomoyocoğını
onloyocoktlr.»

sENDİKACıLlK (ll)

Sosyolistliği htrslzlığo alet ettiler,
Sendikoclılğı do bir rezolet ettiler...
«Voton... Millet... sokoryo, işci hokkı!» diyerek
işçi Hokkı'yı ezip hoylı servet ettiler!

şADi ALKll-!Ç
1976



BiLiNçsizliK+ şAşKıNLıK = lHANET

Yürüyor bin koldon ihonet
Yürüyor «çeng-i klyomet»
Emperyolizm Ve moşoıorı
clA ve MAFiA
Türlü provokqsyon
Poronoyo
cinnet
Böl Ve yönet..,

Goyrılor ki,
Dünyoyl yukorılordon görendir.

Bilinçsizin, şoşklnln, §otllığın tiotınl
Ve domuzuno çıkorını bilendir.
ister ki elinin oltlndo bulunsun,
ister ki sofroslndo toze kon oısun.

«Goyrl» değilse de
Ayrtdır küçük buriuvomız,
«kendi» içindir korkusu
«Kendi» dünyosı, «Kendi» rüyosı.
Yoşodığı «kendi» hey€contdlr.
Heyhot! Giden gene
«kendi» conldır
Pİsi pisine...

oyso
Torihe ve bilime soyglsl,
Fikri ve inonct olon,
Yitirmeden yığınloro güvenİni,

Tuzokloro yem olmodon
Durur gerekirse,
Gerektiğinde yeniler kendİnı-

şimdiYşe
oörün6n odur ki,
somut durumun. somut tohli|inde
GERcEĞiN VE BiLiNciN DuVARlNA
VURSUN DiYE NiHAYET!
Yürüyor bin koldon ihonet.

s. MlzRAK
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KARAR

(Geçen soyldon devom)

(Hüsomettin Efendi'nin ıfodesi), Çiftlik Mokinı§t Meklebi'nden tıktlğı-
nl, Ankoro ve izmir fobriko.|orındo çollştığlnl, Türkiye'de çollştlğl komünist-
likten beş oyo mohkom olduğunu, komünistliğe o|on olöko Ve fooliyeti no-
zori şekilde olduğunu, ve «Bütün dünyo işÇileri birlşiniz» serlevholl
12, 13, 14 numoroll Beyonnomeleri kendisi yozdığını, 50 tone teksir ederek
doğltmok itin Hotil'e Verdiğini, oçlık hokklndo Beyonnome yozmodlğlnı,
komünistlerin Türkiye'de işledikleri şeyler sonoyi Ve sermoye mücodele-
sinde so'yin himoye edilmesi olduğunu, Ferid'i kendisine ismoil tonlştlrdl-
ğın|, üA Beyonnomeyi ibrohim'in evinde yozdlğlnl, ibrohim'in honesinde mo-
kineyi gördüğünü, Beyonnomeıeri yozorken yonlndo Holil'de hozır olduğu-
nu, tobl ettikten sonro Holil'e Verdiğini, kendisi orodo iken Ferid gelmecii-

ğini, Hüsnü de Ferid gibi bir omele oIduğunu, iki seneden beri kendisi istih-
solden oyrı olduğundon hongi fobrikolordo hücre teşkilatı olduğunu bilnre-

diğin|, kendisi Kızıl Ylldız mecmuolorındon h,oberdor olmodlğlnl, istonbul'clo
tom teşkilatll Fırko bulunduğunu do bilmediğini,

(Ferid'in ifodesi), Tütün omelesinden Hüsnü'yü tonld|ğlnl, cemiyetiere
yord|m eden bir uzuv olduğunu, ve 162 ismoil'i bir komünist olorok tonldt-

ğınl, Komünist gozetesini mumoileyh gönderdi diye evine blrokmoklo bero-
ber kendisine söylediğini Ve 9ontoyt iode etmekliğini de bildirdiğini, kendisi
bu gozeteleri Hüsnü'ye Verdiğini, nosll tevzi ettiğ;ni bilmediğini, Ktzll Ylldlz
gozetesine gelince Komünist gozetelerini otmodon evvel, ismoil ile tonlştl-

ğlndon tokriben onbeş gün sonro yozllorü oldlğlnl, bunlorl çoğoltlp om9|e

orosındo doğltllmok için söylemiş olduğundon, kendisi de gozete muhtevi-
y6t|nü Tohsil Memuru Sltkl Efendi'ye tebyiz ettirerek şapiroğroflo oltmtş beş
kodor teksir ettikten sonro Hüsnü'ye vermlş İse de, Hüsnü'nün nos|l da-

ğlttüğlnl bilmediğini, Hüsnü'de Hüsomettin, Ahmet, Holil Ve Doktor Hikmet
Beyi tonıdığını birtok cemiyetlerde çollştlğtni, şopiroğrof mokinesini ismoil
olıp Ahmed'e Verdiğini, Ahmet te Holil'e Verdiğini, Ve selanikli Hüsnü Efendi
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Clohi Ferid Beyi cemiyetten tonJdiğlnl, tohminen iki buçuk oy evvel, Ferit
kendisine Klzll Yıldlz Ve Komünİst gozetelerinden odedini tohmin edemediği
nüshoyl ikı defo Verdiğini, kendisi de tevzi edılmek üzere şoför Ahmed'e
Verdiğini, Holil'de üç dört tone yeni hurufotlo bosllmlş, bozllorl bozuk çtk-
mıs gozete şeklinde nüsholor Verdiğini, yine tevzi edilmek üzere Şoför Ah-
med'e Verdiğini, selanikli Mehmet te üzerinde zuhur eden Komünist Be-
yonnomeler|ni Niyozi'nin Verdiğini «orkodoşlorlno tevzi et» dediğini, ken-
disi de omeleye tevzi ettiğini, yedi tonesi üzerinde koldlğındon honesine gö-
türdüğünü, bundon bir oy ewe| Şoför Ahmet sekiz on kodor Beyonnome
Verdiğini, onlorl do tonümodığı omeleye tevzi ettiğini, Mehmet oğlu Abbosln
bir buçuk oy eVVe| Troçki Mehmed, Beşiktoşto, yenı horflerle yozılmış, üzer-
lerinde orok-çekiç olon etli kodor Beyonnome verdiğini, yorısını İskeçeli
Hoson'o Verdiğini, onun ne yoptığınl bi|mediğini, gözlüklü bir odom on beş
kador Komünist gozetesi Verdiğini, birisini Mustofo'yo biris|ni de Şerif'e
Verdiğini, diğerinide moğozodo direkler oroslno ettığlnl, Kdmil oğ!u Niyozi de,

tohmİnen bir buçuk oy evvel, Şoför Ahmed'e bir poket Beyonnome verdi-

ğini, kendisi de Selonikli Mehmed'e verdiğini, iÇinde koç tone olduğunu
bilmediğni, münderecatl neden iboret olduğunu bilmediğini, Şoför Ahmet
poket holinde kendisine Beyonnome Vermiş jse de, kendisi Selanikli Meh-
mede verdiğini, ilk defo Verİlen poket içindek Komünst Beyonnomesi olduğu

Şo{ör Ahmed'in söylediğini,

(Mehmet oğlu Holil) 1918 de esir olorok Bokü'yo gittiğini, orodo evlen-
ciğini, 927 de Türkiye'ye, bir sene evvel de istonbul'o geldiğini, Hüsnü'yü
BeŞiktoş'to Tütün Deposundo tontdİğünt, Hüsomettin ile kendisini tonlştlr-
dlğlnt, Hüsomettin ile omele hukukuno doir mübohoso ettiklerini, ve Şoför
Ahmedi esoretten ton|dlğınl, yeni horflerle Amele Birlikleri hokklndo üt VeyO

dört dsfo, kendi honcsinde l-,lüsomettin ile Beyonnome tobl'Ve bunlorı gö-

türüp Hüsnü'ye Verdiğinİ, o da muhtelif şohlsloro tevzi ettiğini, Beyonndme

müsveddesini Hüsomettin yoztp !(endisi okuduğunu, mokineyi kendi evlerine

Şoför Ahmet getirdiğini, Beyonnomelerİ Hüsomettin yozlp kendisi de tobl

€ttiğini, Şoför Ahmet'te hiç bir Flrkoyo mensup olmodlğt gibi, Aoklr Hüsnü

cle eweiden tonldlğI Hoson kendisine Tütüncüler cemİyeti'nde Hüsnüyü

tonlttlğln!, Niyozi'yi de cemiyette tonıyıp komünizmin ne olduğunu bilme-

diğini, bundon bir oy evvel tütün omelesinden seldnikli Hüsnü goroio ge!-

diğini, bir poket içinde birtokım kağltIor getirip «Bunlorl Niyozi'ye ver» de_

diğini, bir gün sonro, Niyozi geldiğinde mezkür poketi selonikli Mehmete

verilmek üzere Verdiğini, Hüsnü içinde ne yozllı olduğunu söylemediğini,
yohz Hüsnü'nün Verdiği Beyonnome poketlerini Niyozi'ye Verdiğini, Holil'i
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esoretteıı tonıd!ğlnl, kendisi yok iken goroio gelerek bir poket Beyonnome
blrokmış vo Hügnü'yü ğöretek «gono verilmek üzere Ahmede Beyonnome
bırokt|m) demiş olduğunu, oVdetinde yotoğlndo Beyonnomeleri bulduğunu,
müteokiben Hüsnü geldiğinde poketi kendlsine teslim ettıği ni, Hüsnü bun-
lorl tekror Niyozi'ye Verilmek üzere tekror ıode ettiğini, kendisi de Niyozi'ye
verdiğini, Ahmet Koyo do Kıztl İnkllöp mecmuoslnl Kerimden oldığını ve di-
ğer B€yqnnomeleri istonbul'don getirdiğini, Kokoryolı ve BohrİbciboTo ot-
tlğlnl, v€ şopiroğroft kendisi oldığını, Şükrü ile Kü9ük Hilmi, Gençler grubu-
nu teşki| ederek fooliyete geçtiklerfini Ve Morongoz Hılmi'nin koleme oldlğl
mürtecidİüe Beyonnomeyi bu mokine i|e teksir ettiklerini, ve Beyonnome tobI
edilirken Şükrü ve Morongoz Hilmi'nin hozlr buluhduğunu ve fokot kendisi
bu Beyonnomeyi okumodığtnı ve Morongoz Hilmi'nin emri|e geçen Romozcn
istonbu|'o geldiğini, mosorlf-i rahiye olon on liroyı Şükrü verdiğini, ve Şük-
rü'nün Verdiği mektubu Doktor Hikmet götürdüğünü Ve Hikmet'an Verdiği
mektuplo sootçi Niko'yo gittiğini Ve Niko toroftndon kendisine doktilo ile
yozllmlş bir poket Beyonnome verdiğini ve izmir'e ovdetinde küçük Hilmi'-
nin evinde, Şükrü'de dohil oıduklorl hold€ toplondtklorlnl ve mokine i|e tek-
sir ettikleri Ve on beş tonesİni götürmek üzere biroderi Nofize Verdiğini,

Beyonnomeleri kendi otttğınl, konunus6ni oyl bir zorf derunundo iki toroflü

mektup k6ğldl üzerine yozllon Beyonnomeyi Mısırlt coddesindeki evde,

Morongoz Hilmi toroflndon yozlldlğln!, mokine ile teksir ettirildiğini, ve Şük-
rü ile Hilmi Beyonnomeleri ollp gittiklerini, Morongoz Hilmı Merkez Komi-
tesi'ne dohil olduğunu, ve mürtecidne yozılon Beyonnomeyi, Morongoz Hil-
mi, Meıkez Komitesi'nin kororile yozıldığını söylediğini, Ve Doktor Hikmetin
Verdiği mektubu Niko'yo götürüp verdİğİnde, ertesi gün Eminönünde bek-
lemesini Niko kendisine tenbih ettiğini, Ve kendisi de bekledğini Ve Nıko
kendisini olorok Niko sinkeyeviç'e tokdim ettiğini, ve her üçü berober ol-
duğu holde Goloto Kulesi civorındo isminin Monu olduğunu öğrendiğa bir

şohs|n evine gittiğini, orodo Niko'don isminin Nedim olduğunu öğrendiğini
bir genci gördüğünü ve izmir'in voziyeti hokkındo müdovele-i efkardo bu-
lunduğunu, Mehmet oğlu Şükrü de Beyonnomeleri Ahmet Koyo ile berober
Eşref Poşo'yo Ve Bohribobo porklno ottlkıorlnl, münderecotİnln komünist-
tik okidesine oit olduğunu ve istonbul'don gelme Beyonnomeleri Reşödiye
Bosmohone ve Holkopınor'o Küçük Ahmet, Ahmet Koyo, Küçük Hilmi ve
kendisı ottıklorlnl, komünist fikirlerini ilkönce kendisine veren Ahmet Koyo
olduğunu Ve Ahmet Koyo sermoyedor reİimine korşı omeıe hukukunu mü-
dofoo itin bır cemİyet-İ hofİye teşkili 16zım geldiğini bohsetmekte olduğu-
nu Ve kendiside bu fikri doğru bulduğunu Ve bir Moyıs Boyromı'nı tes'it için
Ahmet Koyo beyonnome yozdığını, ve bu beyonnomelerde «memlekette iş-
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sizlik vor. Holk Flrkosl buno bokmlyor. Açl|k sefolet boş göstermiştir.» diye
muhorrer olduğunu, bu müsvetteyi Morongoz Hilmi'nin hozlrloylp müsvettesi
Ahmet Koyo'do olduğunu Ve ertesi gün Morongoz Hilmi'nin de berober o!C-
coğl holde Ahmet Koyo'nln Eşrefpoşo'doki honesine gittiğini, honeye girer
girmez Morongoz Hıımi torof ındon yoztimış Ve Ahmet Koyo torcflndon toshlh
edıien müsvetteyi gördüğünü «kornlmlz oç iken şopko geydik, midemiz boş
iken Yeni Horfleri öğrenmeye uğroşıyoruz, otuz bir moyls muohedesiyie
Türk Votonİ itolyon boyroğr olt|no gecmiştir» meotinde olduğunu, kendisi
şapko ile boyrok meselesine itiroz etmiş ise de Ahmet Koyo'nın «korlŞmo»
dediğini Ve bir cumo gecesi Ahmet Koyo ve Küçük Hilmi berober olduğu
holde boyonnomeleri porko Ve Korotoş torotlorıno ottlklorlnl ve Ahmet Ko-
yo'nıiı istonbul'don getirdiği tolimotnome ve beyonnomeleri biroderi Mehmet
K6mil Efendinin honesinde Küçük Hilmi, SoIomon, Muhiddin, Morongoz
Hi!mi Bulgoristonl, Hoson hozlr olduğu holde Ahmet Koyo kendilerine gö5-
terdiğini Ve istonbul'do Doktor Hikmet'le görüştüğünü, Tolimotnome'de her
hofio hücreİerin fobrikoloro beyonnome otmosl l6zlm geldiğinden bohse-
di|mekte olduğu ve beyonnomeler ertesi gün KüÇük Hi|mi'nin honesinde
Ahmet Koyo ile berober ewelki yozlyo tohvil edildiğini Ve bu byonnome:e-
rin bir ktsmlnl kendisi Holkoplnor'o otttğlnl izmir'de bir ko9 hücre bulun-
duğUnu, hücreden moksot üç kişinin berober çoIlşmok demek olduğunu
Merkez Komitesi'ni Ahmet Koyo, Morangoz Hilmi, Küçük Hilmi teşkii et-
mekte olduğunu, bu Merkezin istonbul'o merbut olduğunu Ve bu hücreleri
Ahmet Koyo'nln teşkil ettiğini, kendisi Ve Solomon'lo berober Ahmet Koyo'-
nln hücresine dohil olduğunu, Ahmet Koyo istonbuI'o giderken b!r Tolirnot-
n6me tonzim ettiğini Ve bu Tolimotndmeyi kendisıne verdiğini Ve kendisi
de Salomon'o vererek doktilo ile yozdlrdlğlnl Ve bu Tolimatnömenin müs-
Veddesini bizzot kendisi Polis Müdiriyetine Verdiğini ifode ile, Ahmet Ko-
yo'nln teşkilat Reisi olduğunu, mektuplo Doktor Hikmet Beye bildirdiğini,
«Türkiye kodln erkek işçileri birleşiniz» serlevhoslnt Ahmet Koyo'nln ton-
zim ettiğini, Beyonnomenin boşllğlnl Morongoz Hilmi'nin yozdığını, Beyolı-
nomeleri Yenİ Aslr Ve Hizmet motboolorino ottlğlnt Ve Ahmet Koyo'nln şim-
ciiIik komünistlik olomıyocoğl fikrinde olduğunu, «günyü ordudo Vesoir mo-
kcmotto kuwetli teşkilatlmlz yok) dediğini, oItl oy evvel istanbul'o Ahmet
Koyo toroftndon tesvid Ve soIomon toroftndon doktilo ile yozl|mlş Tolirr,oi-
n6me ve Beyonnomeyi Doktor Hikmete Verdiğini, Ahmet Koyo'nln bu rnok-
sodı izmir'deki fooliyetten Doktor Hlkmet Beyi hoberdor etmek olduğuılu
Ve Doktor Hikmet.in, Niko'nun moğozoslnı kendisine göstererek oyrıldığ;nı
Ve kendisi Niko'yo «ben Doktorum» dediğini, bunun bir porolodon iboret
olduğunu Ve Niko, kendisine dükkdnln odresini hdvi bir kort verdiğini ve
I]unun orkosındo şifre olduğunu, bir de istonbul tromvoy grevine oit bir
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mecmuo Verdiğini, Ve Doktor- Hikmet, istonbul izmir orosındo roblto tesisini
,muvofık bulduğunu Ve Ahmet Koyo, Romozondo istonbuI'o gittiği zomon
Tolimotndme ile mürtecione Beyonnomeyi berober götürdüğünü, Bır Moyı6
Progromı Duvorcı Ahmet, Muhiddin, Ahmet Koyo, Küçük Hi|mi beyinlerinde
kororloştlrmüş olduklorlndon Ahmet Koyo ve Küçük Hilmi kendisine söyledi-
ğini Ve Tenekeci Yusuf do teneke üzerİne yozorok duvorloro t6lik edileceği
İnukorror bulunduğunu,

(Emin oğlu Küçük Hilmi de), Tohminen üç oy evvel bir okşom üzeri,
Yıkık Minore civor|ndo sokokto doloşmokto iken, Ahmet Koyo ve Şükrü yo-
nıno gelerek Eşrefpoşo'yo gidelim» dediklerinde kendisi de kobul ederek
her üçü birlıkte Eşrefpoşo'yo doğru çtktlklorlnt, ikiceşmelik'in üst toroflndo
bir sokokto bekliyerek, Ahmet Koyo bir eve girip koltuğundo bir poket ile
Ovdet ettiğini, Ve orodon bİrlikte gece soot dokuzdo, Ahmet Koyo önde Şük_
rü orkodo kendisi de orkodo olduğu holde Eşrefpoşo'yo doğru yürüdüklerini
Ve Ahmet Koyo kendisıne «sen orkodon get, kimse görülürse bono hober
Ver» diye işitince kuşkulondığını ve A.hmet Koyo önde elini solllyorok geÇ-
miş ise de Beyonnome ottlğln| görmediğini, fokot ertesi günü Beyonnome
otlldlğünl işitince okşomki h6diseden şüphelenerek, Ahmet Koyo'yo teso-
.düfünde sorduğunu Ve Ahmet Koyo bu suole güldüğünü Ve sekiz dokuz oy
eviel Ahmet Koyo oyokkobllorlnl tomir ettirmek üzere gittiğinde «ne mooş
olıyorsun» diye sorduğunu, elli liro olduğunu söylediğinde «yozık değil mi
sono, sefolet içindesin» dediğini, memlekette işçilerin moğdur olduklorın-
don bohis|e kendisine komünist emelleri,telkin ettiğini Ve Romozon içinde de
bir gün, Ahmet Koyo, Yıkık Minore'deki hdnesine Bulgoristonll Ahmet ile
berober gelip «biroz yozı yozocoğlm» dediğinİ Ve odoyo çlktlğlnl, kendisi
ufok tefek olmok üzere çorşıyo gittiğini ve ovdetinde yozlslnı bitirmiş ol-
duğunu Ve yoznş oiduğu bu Beyonnome]eri berober Kokoryolı'yo Reşodiye
torofıorlno otmoslnl söylediğini, kendisi de muvofokot ile Beyonnomeleri
beiober Kokoryol!'yo otmok üzere koltuğuno olorok evden çıklp tlromvoyo
rdkiben Kokoryoll'yo gittiklerini Ve Ahmet Koyo Beyonnomelerden birkaç
tone olorok sokoğo ottlğlnl ve kendİsj de, ben toştyomlyorum dİye Beyon-
nomelerin hepsini Ahmeİ Koyo'yo Verdiğini, porosl olmodlğl için tromvoyo
birümeksizin Ahmet Koyo ile berober yoyo olorok Kemeroltlno geldiğini,
Ahmet Koyo yontndoki Beyonnomeleri otmoklo berober duvorloro do yap|ş-
tırdığını üç hofto ewel Ahmet Koyo'nln getirip yeni horflere tebdil Ve teksir
,ettirdiği yozllor Lenin hokkındo bİr methiye ve düny6 komünist|erine yopı|on
mezolime doir bir mokole Ve Komünist Hilmi'nİn mosumiyetine oit cn ıki
sohifeıik bir Beyonnome olduğunu geÇen romozon boyromlndo Ahmet Koyo
kendisine hücre teşkilini teklif etmiş Ve hücreler hokklndo izohot Verdiğini,
ii9 kişiden mürekkep olmok üzere teşekkül eden her hücrenin her bir 6zdst
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oyrtco bir hücre teşkil eylemekte bulunduğunu işbu hücre iİe yolnlz ı(endisı
temos eder ve €mİr ve nevohiyi tebliğ eder gene her biri birer hücre teşkili
ile mükeltef olon 6z6nın teşkil ettiği hücreleri birinci öza idore eder ve
hücrder bu şekilde ilonihoye teksir olunur. oniki sohifelik Beyonnomeyi.
kendisi yeni horflere tebdil ile Ahmet Koyo teksir ettiğini, Ahmet Koyo'nln
tqvsiyesi üzerine boşllğlnın oltıno «Bir Moyts Amele Ve Çifttinin Kurtuluş
Ve Dert|eşme Günüdür» iboresini yozdığını, bu Beyonaomeyi teksir etmiş
olduklorİ mokineyi Polis Müdüriyetine bizzot teslim ettiğini, K6mil efendinın
evihdeki içtimoo kendisini Şükrü götürmüs ise de. tiyotrodb verece( lol'ü

olduğu ve Voktin de yokloşmış bulunduğu , cihetle iteriye girmediğini Ve

kendisi istonbul ile izmİr orosındo geIip gidecek odomlor |le temos edecek
Ve gelecek emonetleri olocok Ve boyromln birinci günü kendi honesincle

Şükrü, Muhiddin, Ahmet Koyo Ve kendisi içtimo ettiklerini Ve Nuri'ye Koft
n6m müsteor ismi kendisi düşünmüş ise de Nuri'ye söylemekten Vozgeçti-

ğini, Ahmet Koyo'nln istonbul'o bir defo gıttiğini, Doktor Hıkmet ile görüş-
tüğünü Ve beyonnome getirdiğini Ve geldikten sonro öğrendiği yolundt] yek-

diğorinin ifodeterini ithom Ve teyiden tofsil Vuku bulmuş ikrör Ve itiroflon ve.

ifode-i evveliyelerİndeki sarih beyonotlorl Ve evrok meyonündo mevcut olup
okutturulon zoblt vorokolorl münderecotl ve bir klsml toroflndon tesvit bozı-
st toroflndon toshih ve bozılorı torofındon mokine ile teksir ve bozllorl to-
roftndon mevoki-i muhtelifeye otllon Ve bozılorlnln hone Ve üzerlerinde zu-
hur eden beyonnomelerden birisinde «Ho|k Flrko§l'nln her güır yeni bif qf-

yonlo uyutulon ve zehirlenen yoksul bedboht kordeşler serlevhosiyle boş-
llyorok» Holk Flrkosl ofyonlgrl her gün hoYotto boşkğ boşko tecell! ederek,
bozon Şopko inkıl6bı, kodın!orh ç|plokloşmost, genç bckire k:z!orln fuhşi-
yot evlerine sürüklenme inkıl6bl, midelerin boşlıığundon tevelİüd ececek
şikayelleri bertorof etmok için }lort inkıldblorı, bunlonn hepsi zomqnln Ve

muhitin icobt değil, bİrer iırko ofyon|orıdlrldr. Ferden ferdö soYulmosl doğ(u
olmoyıp koloyco soyulmoğı temin eden bonko foizciliğinin küşotlarl. Türk
gençliğinin çetin hoydt mücddeİesiiıi unuttuİmok için futbo!, spor ve dons-
ıorld ofyonlonmosln, do ı.jnutmornışlordlr. Kopı kopı gezip kğrn! oç, sefi!,

hitkin bİr surette okşomğ kodor fobrİkolorın oğır ve goyrl§lhhi muhitlerinde
hoyot mücodelelerile yıpronon yoksu! erkek Ve kodlnlorlrnlzl istirohat zo,
ınonlorındon eylİoİok Gece Mektepleri ile meşgul etmek, bunlor hep ılrlk
Fırkdsl'ntn biıer desİsesidir. Yoksul koİdeşler! Nereye gİdiyoruz? Mem|e-

kette as6yİş yok, poro yok, iş Yok, Motbuot ö!müş, yohut vicdan! sotln c!ln_

mlş. Açllk, sefolet çok. En müteıİreddin memleketimiz lzmir bir in§Gn sü!_

honesi h6Iinİ olmlş, Hoyotımlzdo emniyet yok. Çünkü, bir lokmğ ekmek
bohoslnğ oclndon bunolon zovolİryo kurbon olmok şüphesizdir. Bu ocı ho-
kikotler duİurken. bu inklldblor neye yoroİ? BoşVekaletin emrile yirmişer
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kuruşa tütün ue üzüm gibi çiftçinin hoyotiıe qlakodor mohsuiıeıi yoğmo ve
gGsp ediİiyor. İtim6d eltiğimiz Hükümet mi, yokso tüccorlorın ortoğı ml?
Yoksul ve zovo|h kordeş|er! Biroz düşünelim. Hğyvon bile tohğmmülün fev-
kindeki Yüke isyon edĞr. Yoksul sİnıf, gözümüzü o9ğltm, otuz bir Moyıs
foşİst itolyon Muohedesile, Türk holkt ve Türk memleketi doho düno kcdor
Anodolu'yu zğptetmek peşinde bulunon foşist İtoıyon mefkoresine soİl!-
mıştır, Bugün Türkİye hakimiyetİ foşist hökimiyetidir. İşçi ve Çiftçi kordeş-
]eİ! Koybedil€cek vgkit kglmamışilr. Bir on euuei birieşelim. Üzerimizde
doloşon kom fğşıst beıdsrnı göreıİm, önüne geçelim, kurtuluşumuzu temin
edelim, Aksi tqkdİrde, c6ni, goddor fqşist sürü|eİine Yem olocoğlmlz gün-
lerdır. Hok hiç bir zamon isteniİmez, kuwetle olınlr. Ydşostn Türkiye Ko-
.münist Partlsi ve mücohıtleri,

Ve, Klzll Yıldlı serlevholl Beyonnomede dohi: «Millet Meclisinde bir tek
holk mebusu yoktur. Mebuslor doğ]udon doğfuyo, polis komiseri gİbi, Ko-
leın Müıneyyizi toyin ediİir gibi, emiİIğ t6yin olunur. istonbul, izmir, Adono
gibi omele morkezlerinden t6yin oıunon Mebuslorln do h6li şdnl molom.
Mecliste omele Mebusu yok. Esnğt, hizmetkor, köy!ü mebusu yok, Yc ne
ıror? Her oY dört yüz popeli olıp, el koldırıp el indiren, istonbul Ue Ankoro
borlonndo eğlenenler. Çğre diye de biı sürü ocok vor. Bugünü tokdir eden
Miııet Meclisi'nin azolorı deıhol İstifo etme!ıdirler. yeniden bir dereceli
İntıı!öbdt yopılorok mebuslor seçİlmelidiİ. serbesti-i kelam, serbesti-i mol-
,buat, serbesti_ı içtım6 hoklorı tontnmğhdır, Bu tolepleri buriuvoziden reco
etmİyoruz, Bu tolepleİİn tohqkkuku omele slnıfı ile ittifok eden küçük so-
notkdr Ve emekçi köylüleİİn, Türkiye Komünist Flrkğs(nln İehberliği oıtlno
gğımesile kobİl olur. Eğer, Türkiye ğmele ve küçük esnoflorı ve sonotkörıorl
bir hoyvon sürüsü deği|lerse omuzlorıno yüklenen bu vozifeyi idrqk ede-
cekleıdir.»
diye muhorrer bu Vo diğer Beyonnomeler müderecdtı gibi yekdiğerlni mü-
eyyİd Ve del6i|-i konuniye ile s6bit olmuş, ve her ne kodor moznunlordon
Doktor Hikmet Bey külıiyen inkör-l cü.üm etmekte ise de, moznunlordon
Ahmet Koyo, Şükrü, Niko Efendilerin ifode-i evveliye Ve istintokiyyeıerindeki
sorih ve muvozzoh ikrorlorlno korşt mumaileyhin inkarının bir k|ymğti oto-
mıyocoğl Ve dığer moznunlorln dohi muhokeme, ifode-i eVVeıiye Ve istin-
tokryelerinİn dorb Ve kerhe müstenit buıunduğuno doir o|on müdofoolorl
kovl-i mücerretlerine inhisor edİp, del6il-i soire teyid etmemesi atiborite
ş6y6n-ı iltifot görülemediiğ gibi, Betboht Kordeş|er ve Kızıl Yıldız serievhc|l
Beyonnome|er münderecdtl, icro Vekilleri Heyeti'nin cobren iskoto teşVik
mohiyetinde görülmesİne mebni, bu noktoyo oİt olon müdofoot do goyr-i
Vorit görülmüş olduğundon reddiyle moznun oleyhim Ahmot Koyo,, Şükrü,
Doktor Hikmet, Moklnİst Tevfik, Eminoğlu Küçük Hilmi, Konberoğlu A|i,
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Hüseyinoğıu Enver, ibrohimoğıu Ahmet, Morongoz Hilmi, solomon, Arif-
oğlu Yusuf, Monu Şorfmon, Troçki Mehmet, Koço, Niko, L6z İsmoil, Hüso-
mettin, Ferit, se|anik'li Hüsnü, selonikli Mohmet, Mohmet oğ|u Abbos, Kd,
rnit oğlu Niyozi, Mehmet oğlu Holil, şoför Ahmet, Boytor Mehmet Nedim,
Niko sinkeyeviç bey Ve efendilerin, bermucip-i tolep lcro Vokillerı Heyetini
cebren ısk6to holkı teşvik için gizlice ittifok etmekten mecrumiyetlerine,
ve diğer moznunlordon Nuri oğlu N6zif, Avromoğlu Nesim, Mecit oğlu is-
keçeli Hoson, osmon oğlu Şerif, Kofkosyoll Kürt ibrohim, Aziz oğlu Mustofo,
Mehm€t Tevfik oğlu sıtkt, Mehmet oğıu Mustofo, Kodir oğlu Muhiddin Ve
Holil oğlu tokır Hoson'ın fiil-i müddehobihe iştirokleri hokklndo hüküm iç|n
temin-i konoote kafi delail-i konunıye goyri mevcut bulunmuş olduğundon,
onlorın do berootıerine ve sebeb-i 6horo mebni mevkuf değillerse hemen
tohliyelerine bi|aiifok koror verilerek heyet-i hokime mohkeme solonuno oV-
detıe usulen tevkifhoneden celb ve goyri mukoyyet olorok huzur-u mohke-
meye çıkorılon moznunlc,ro muovin Ekrem bey huzuriyle usulen toktim
kıllndl. 16-7 -929

147. modde delaletıyle 171 inci moddeye tevfikon toyin-i cezolorlno.

Mücrimiyeti kororgir olan moznunlordon Doktor Hikmet bey|e Hü-
somettin ve L6z ismoil efendilerin dörder sene olt|şor oy oğlr hopse ko.
nulmolorlno Ve kendilerinin oyni c|nsten olmoyon infoz ediımiş mohku-
miyet-i kotiye-i soblkolor| olduğu Vürudeden müzehhere-i cevobiyelerin-
den onloşllmoklo, hoklorlndo tekror mutlok ohkdmının totbiki ıcob€ttiğin-
den, §ek§en dördüncü moddenin birinci flkroslno tevfikon müddet-i rnoh-
kumiyetlorino onbeşer gün ilövesiy|e; bunlordon Hikmet beyin bidoyet_i
tevkifi olon 11 - 4 - 92g Vo Hüsomettin efendınin 25 - 4 - s29 ve Ldz ismoil
efendinin 30 - 4 - 929 torihinden ıtıboren dörder sene oıtlşor oy onbeşer gün
müddetlerle oğır hopse konulmolorlno; 173 üncü moddeler mücibince oy-
ni müddetle hidomot-| ommeden memnuniyetlerino Ve Emn|yet-i Umumiye
nezoreti oıt|ndo bulundurulmolorlno, Ferit beyle Ahmet Koyo'nln do ke-
zalik 147 inci modde deloletiy|e 171 inci moddelere tevfikon cürme de!.e.
ce-i metholleri nozoro oılnorok, Ferit beyin bidoyet-i tevkifi olon 21 - 4 - 929
Ve Ahmet Koyo'nln do 4 - 4 - 929 torihinden itİboren dörder sene oltlŞor
oy oğır hopse konuımolorıno 31 Ve 173 üncü moddeler mücibince oynl müd-
detle hidemot-l ommeden memnuiyetlerine Ve Emniyet-i Umumiye nezo-
reti oltlndo bulundurulmolorlno, Ve diğer mücrim Morongoz HiImi efendi-
nin de 147 inci Ve 171 inci moddeler mucibince, bidoyet-i tevkifi olon
5 - 3 - 929 torihinden itiboren dört sene oltl oy oğlr hopse konulmoslno Ve
kezo oynı moddeler mucibince oynl müddetle hİdemot-| ommeden mem-
nuiyet Ve Emniyet-i Umumiye nezoreti oltlndo bulundurulmoslno ve Asliye
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Cezo Mohkemesince komünistlikten dört oy hopise Ve işbu cezonın do
teciline koror Verilerek işbu hükmün de kesb-i kotiyet ettiği biiistiğtöm
onloşlldlğ|ndon mumoileyhin cürm-i 6heri de 95 ınci modde mucibince
oyrlco infozlno Ve diğer mücrim Niko'nun do bidoyet-i tevkifi olon 4 - 4 -929
torihinden İtlboren dört sene 10 gün oğlr hopse Ve oynl müddetle hide-
mot-i ornmeden memnuiyetine Ve Emnİyet-İ Umumiye nezoreii oitlnco bJ-
lUndurulmoslno Ve diğer mücrim Monu Şorfmon Ve Koço'nun dohi dör-
der sene oğlr hopse konulmoIorlno Ve kezo oynl müddetle hidemöt-l oür]-

meden memnuiyet Ve Emniyet-l Umumiye nezoreti oltündo buluncurulıno-
slno Ve diğer mücrim Arİf oğlu Yusuf, Trotki Mehmet, se:6nikli Hü3nü,
SelĞnikli Mehmet, Şoför Ahmet, Mehmet oğlu Holiı'in kezolik 147 !e 171
iılci moddenin ikinci bendinin birinci flkrosl mucibince torih-i tevkifleritı-
den itiboren dörder sene müddetle oğlr hopse konulumolorlno Ve hide-
meüt-l dmmeden memnuiyet Ve Emniyet-i Umumiye nezoreti oltlndo bu:un-
durulmolorlno Ve diğer mücrim Emin oğlu Küçük Hilmi, Hoson oğlu EnV3l,
Ve Niyozi, Abbos, Konber oğlu AIi Efendilerin de 14z Ve 1Z1 incı mojci6-
lerine tevfikon dörder sene ciğlr hopis cezoslno, hin-i iko-t cürümde on
sekiz yoşlorlnı bitirip yirmi bir yoşIorlnl bitirmedikleri onloşllmcıkIo 5s !nC,

moddenin son flkrost mucibince müddet-i mohkümiyetlerin in olt!clo !]iiisi
olon sekizer oy bittenzil Hilmi, Enver Ve Ali'nin torih-i tevkifleriüıden :':;,

boren üçer sene dörder oy müddetle oğır hopse konulmolorıno ve kezö oyı-]i

diğer mücrim Mehmet Şükrü, solomon, ibrchim oğlu Ahmet Efendilerin de
dörder sene oğlr hopis cezdsıno, hin-i iko-| cürümde on beŞ yoşlorı.,lİ i]i-

tirip on seklz yoşlorlnl bitİrmediklerindeü-] 55 inc! moddenin üÇüııcij be,.::;i-
ne tevfikon yorılorl indirilerek ikİşer sene oğlr hopse konuImcic,ln:. ,.
Tevfik'In de dört sene oğlr hopis cezoslnln hin-i ikoındo on bir yoş]ni ]|l-

m0l edip on beş yoşlnl ikmdl etmediğini Ve fokot kendisiniü1 fdrik Ve nlü-
ıııelıyiz olduğu onloşlldığlndon elli dördüncü moddenin ikinci bencii celdIe
tiy!e 47 inci moddenin ikinci bendinin son fıkrosı mucibince yorls!ı.lL]!-ü

oşoğt clmok üzere bir sene hOpsjne, mücrim firor'i Boytor Mehmet, Nedim
Ve Niko Sinkeyeviç'in 147 incİ modde Ve 171 inci mcddelıg İC,/iikoıj Göl-
der sene oğlr hopse Ve oynl müddetle hidemat-l 6mmeden rnemnuıyeti-
ne Ve Emniyet-i Umumiye nezoreti oliıno konuImo!cırlno Ve kendilerinin
hukuk-u medeniyeden bil'iskot o!elusul emvollerİnin de idore ettirilmesi-
ne (11, 120) kuruş mosorif-i muhokemenin kendilerinden oiİnmoslno, Ne-
ciim. Boyior Mehmet, Niko s;nkeyeviç'in hoklorındo giyOben Ve diğerıej,i
hckklndo Vecdhen koror Verildi. 16 - 7 - 929
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1 _ Arqlık: Meksiko'do köylüler cok geniş miktordo toprok iŞGAL'-
lerine girişmişlerdir. Meksiko Cumhurboşkonı, köylülere işGAL ettikleri
toproklorın Verilmesi gerektiğini oçlktomlştür. Ancok köyIüler, Cumhı.ır-
boşkonının bu isteğinin yerine getirilmediğini belirterek kendilerini i,.sgol
ettikleri toproklordon otmok istiyen oğolorlo Ve yer yer güVenlik kuvvei-
leriyle corplşmlştlr.

3 - Arollk; Fronso'do 18 oydon berı 500 orkodoşlorlnün iŞten çlkorıI-
molorlnl protesto için Porisienne Libere gozetesini isGALi oltlndo bulun-
duron iş9iieri, polis, kurulmuş borikotlorı buldozerlerle yIkorok zor|o dl-
şorl ç|kcrmlştlr. Bu oIoy üzerlne Fronso'nln üc büyük sendikosl ile, Ulusol
Eğitİm Federosyonu ülkedeki tüm işÇileri işi blrokmoyo, oyrİco protesto
mİtingleri Ve gösteriler düzenlemeye çoğlrmlştlr.

9 _ Aıolık: istonbul Belediyesinin iETT ve sulor ldoresinde çolı-
şon işçjler kodemeli olorok BoYKoTo boşlcdılor. - Türk - lş'e boğlI Pet"
rol - iş sendikosının, izmit Derince'deki Klor tesislerinde uygulodığı grev,
Bokonlor Kurulunco 30 gün ertelendi. - Susurtuk Şeker Fobrikosındo
Sontrifui kozonının potlomoslyIo 1 işçi ötdü, 6 işçi oğır yoroiqno.1. - Ba-
lecik'in vezirhon i|cesinde Bakson koğıt Fobrikosındo çolışon 70 işçiden
50 sinin işten otllmoslnl çevre köylüleri protesto etmişierdir. Köylüter, iŞ-
ciIerin işe oltnmomosı holinde Fobrikonün çollşmosı itin gerekIi olon köy
suyunun Verilmiyeceğıni, gerekirse torloıorlndon su konollorlnl söküp oto-
coklortnI belirterek işçilerin yonındo olduklorını oçlklomtşlo rdlr. * Be-
sin - iş Sendikosl, potronlor|n iş dorllğlnt bohone ederek, işcileri topiu
olorok işten çlkordlklorlnl, bunlorln: TARiŞ'ten 226, Tuborg'don 171, Ya-
monlor Menbo Sulorındon 12 işçi oIduğunu oÇlklomlştlr. * Enerii ve To_
bii Koynoklor Bokonl S. Kllıç 105 miIyor liroltk '19 proienin protokole boğ-
lonmos| için ssc Birliğine gitti.

12 - Arohk: Good-Yeor'do 700 işti 1 orkodoşlorlnln iŞten otl!İnCsi
üZerine 90 personeli 1 gün rehin tutmuşlordır. Arkodoşlorlnln işe olınmo-
mcsl holinde iŞGALe gideceklerini bildirmeteri üzerine oiılon işÇi |şe olln-
mlştlr. - Günoydın Gozetesi potronu uzunco bir süredir gerekçesiz olo-
rok işçi çlkormoyl sürdürmektedlr.
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13 _ Aroılk l Hekimhon Hoson Çelebi ışçilerinin grev!, işÇiıerin ko-
rorl|hğl ve çevre köylülerinin desteği ile 4 oydlr sürdürülüyor. - Besin - iş
Sendikosıno boğll 5700 işçi 19 işyerinde grev kororı oldı.
14 - Aro!ık: Aydın Umurlu Belediyesİnde, 9 İşçinin işten çlkorülmosl Ve
top|u sözleşmede cnloşmozhk nedeniyle işçiler grev korort oldl. - Mtslr'|n

çeşitli bölgelerinde Fiot ortlşl için sürdürülen grevlere polis müdohoIe
etti. Alkon çotlşmolordo 50 işçi yorolondı, lşçilerden 36 sl tütuklondi.

15 - Arolık: izmir'de bulunon ToKEZ Yoğ Keçelerİ Fobrikosındo,
D|Sı('e boğll Moden - iş Sendikosının yönettiği 120 işçi ile oltl oydlr süren
grev, potronun ışyerini kopotmosl ile so! bulmuş, işçiler ortodo kolm,ştır.

- izsol Demirdöküm fobrikosındo 72O işçi, grevin 392. gününde, işci-
ler. DisK Moden - iş'e boğlı... - Burso siFAş Fobrikoslndo DISK üyesi
4 işti «DİsK'in Sesi» gozetesİni fobriko içinde doğlttlklort için işten c|ko-
rllmlştlr. lşçiler, holen İşsizdir. - DPT'nın oçıklomosıno göre, Türkiye'-
deki gelirin yorısını, nüfusun yüzde onbeşi olmoktodlr. - Ulusıorcrosl
Çollşmo orgütü'nün resmi rokomlorıno göre, Türkiye'de yolnlzco sonoyi
dollndo, ylldo yüz binden fozlo işçi, iş kozolorlndo ölmektedir. - Ereğ|i
Demir telık işletmeleri'nin tüm hisseleri devletleştiri|di. - Adono PAK-
TAS'to çollşon 60 işçinin işine son verildi. Ayrlco BoSSA ve Güney So-
noyi Fobrikolorlndo çollşon işçilerin büyük bir klsmlnın işlerine son Ve-
rileceği bildiriliyor. - Sosyol - tş sendikoslnın, izmir'de üç işyerinde sür.
dürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde çlkon uyuşmozlük sonucu, top-
lom 18 , işçinin İşine son Verilmiştir, (Bu gıbı İşten çlkormolordo İşçilcrin
okibeti boslno oksetmediğı gibi, hiç bir kuruluşo do bir oçlklomo Yapdmc-
moktodlr.)

16 - Aroltk: istonbul Belediyesi'nin 12 bin iş9isi oyllkıorlnl olomo-
dlklor|ndon işi blrokorok durumu protesto etmişlerdir. Doho sonro bir k|-
sım iş9i Belediye Soroyı'nı iŞGAL ederek oyllklonnl ollncoyo kodor BoY-
KoT Ve iŞGALİ sürdüreceklerin! oÇik|omlşlordır. - Bokonlor Kuuulu,
Besin - iş sendikoslnln 19 işyerinde oldığı grev kororlorını erteledi.

19 - Arolİk: Hüroydtn Motboosl işçileri 820 gündür grevlerini sür-
dürüyor. - Uzun bir süredir grevde olon Noromin Norm Fobrikosl işcile-
rine Jondormo boskıslnln yoğunloştığı, işçilerin gruplor holinde götürülüp
döVüldüğü Ve odi suçIorlo suçlondlrıldığı bildİriliyor.

20 - Arolık : Erkunt Mokino sonoyiinde 40 işçi sendiko değiştiİme
nedeniyle işten çlkorılmüşlordlr.

21 - Arolık l Antolyo Piı Fobrikoslndo 15 oydır sürdürülen greve,
komondolorco soldırılmış ve üçü oğlr yirmi İşçi yorolonmlştlr. - Almon-
yo'do 220 bin çelik ve moden işçisinİn bir süre önce boşlottlkiorı eylemler
sürüyor.
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22 - Aro|lk: lzmir'de Şork Sonoyii Fobrikosı potronu Mor'g We-

berk'in bonkoloro o|on borçlorın|n öcienmemesi nedeniyle, hommodde ve
işlenmiş ürünlere bonko|orco ol konulmok istenmjştir. Buno tepki göste-
ren 1250 işci ise, Fobrikoyı iŞonı- ederek giriş çIküşl yosoklomışlor, üc
Vürdıyo holinde üretİmi sürdürmeye boşlomlşlordlr. Kendilerinin de pot-
rondon olocoğ| olduğunu söyleyen işçiler, bonkoloro olon borçlon do öde.
yeceklerini oclklomlşlordlr.

23 - Arolık: Boşbokonlık Bütçe Görüşmelerinde söz olon CHP Mil-
letvekili Süleymon Genç konuşmoslndo, DlşişIeri Bokonl l.S. Çoğloyongil'in
«12 Mortto ClA vordır. Büyük ölçüde vordır.» dediğini hottrlotorok: «ClA'-
nın Türkiye'deki örgütsel güCü, bilgi toplomo koynoklorl kesinkes ortoyo
cıkmlştlr. Ülkemizde sodoce bilgi toplomıyor, belli bir politiko uyguluyor,
belli bİr politikonın gerektirdiği eylemın gerçekleşmesi ve sonuç olmosı
için Çoİ!Şıyor.» demiştir.

Aynl bütçe görüşmelerinde söz olon tobii senotör H. Tunçkonot',io,
MİT üzerinde durmuş, ClA'nın bu kuruluş iÇine yerleştiğina söylemiştir,

- ABD'nin yenı Boşkonl J. corter, cıA'nİn boŞlno, gozetecilik ve or-
todoğüdo bosın qteşelİği yopmlş olon Thedoro Sorensen'i getİreceğini
oçlklomışttr.

25 - Aİolük: Donıştoy, Eğitim Enstitüıeri giriş sınovlorı hokk!ndo
yürütmeyi durdurmo kororı oldı. - Büyük Ülkü Derneğinin Ankoro Şubesi
Ve Ülkü ocoklorı Etlik Şubesi Ankoro Vo|iliğince kopotıtdt. - izmir 2.

Ağır Cezo Mohkemesi, Büyük Ütkü Derneği Bornovo Şubesinin kopotli-
moslno koror vordı.

26 - Arollk: Silop'de iondormo komutonlnln holkln üzerine oteş 09-
mos| sonucu 3 kişi oğır yorolondı. CHP, AP ve MSP İlçe Boşkonlorı ortok
telgroflo Komutonl, Korutürk'e şikoyet ettiler. Komutonln MHP üyesi rıe
Silopi Ü!kü ocoklorı Şubesinin fool kurucusu olduğu oçıklondl. istonb l

Üniversitesi Avcılor Kompusu 5 klslm inşootlndo çollşon 160 işçi, pctron
torof ındon 1'l orkodoşlorlnln işten çlkortlmok istenmesi üzerine BoYKoTo
boşlomlşldrdlr. '

27 - Arolık: TBMM Bütçe Kormo Komisyonu Mİlli Sovunmo Bok(ln-
lığJ BütÇe Konun Tosortslnln tortışılmosl slroslndo söz olon cHP Erzincon
Senotörü Niyozi Ünsol: «Tiirkiye'de bulunon ABD üsterinin SoVunmcımlz
oçısındon büyük tehlike olduğunu belirtmiş, üslerle, silohlonmo sistemiyıe
ülkemiz ipotek edildi, bunun korşılığındo kredi olındı.» demiştir. Ünsol ko-
nuşmc§ınİn devomındo: « Kontr-gerillonln ordu ile iIişkili olduğu sovlort-
nln yoygln olduğunu belirterek Özel Horp Doiresi odlt kuruluşun kontr-ge-
rillo !.nerkezi olduğu, bu doirenin ABD, DET-120 odlü örgütü ile ortok ço-
lıştlğı doğrumudur? DET-l2c nosıl bir yopldodır? ÖZel Horp Doiresi iİe

25
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hongi kopositede tolışmoktodtr? Amerikon üslerinin boklm işleri bugüne
kodor Boeing firmosınco yürütülmekteydi. Şimdi lTT odll örgütün bu gö-
revi üstlenmek istediğini öğrenmiş bulunuyoruz. lTT dorbeci bir şİrkottir.
Adı bugüne kodor Güney Ameriko Ve boşko ülkelerde birtok siyosi oloyc
korlşmıştlr. Bu şirketin Türkıye'ye gelişi mutloko önlenmelidir.» demiştir.

28 - Aİollk: isponyo Komünist Portisİ Geneı sekreteri coriılo.nun
tutuklonmost üzerine isponyo'do çok geniş çopto protesto gösterilerine
boslonmıştlr.

31 - Arollk l Sonoyi Ve Teknoloii Bokonlığıno zom tolebinde bulu-
non Ve olumsuz cevop olon oYAK - Renou|t Fobrikosı potronlorl usulsüz
işçi oıkormoğo boşlomlş Ve fobrikoyl kopotocokIorlnl bitdirmişlerdir. Bu
durum korŞılsndo, sendikoiorü DlsK-Moden- lŞ'ten herhongi bir öneri o!mo-
yon Ve bar girişim görmeyen işçiler ise «Eğer gerekirse üretimi sürdüre_
bileceklerini, teknoloiİk Ve protik yönden yeterli bu[unduklorlnl» oçıklo-
mlşlordır.

977 oCAK,ıNDAN KATKı

1- ocok: Dlşisleri Bokonl ihson Sobri Çoğloyongil, TBMM BütÇe
Kormo Komisyonu D|şişleri Bokonllğ| Bütçe müzokerelerinde yoptlğ|, ko.
nuşmodo: «12 Mortto ClA'yı geniş ölçüde görüyorum. Bir Amerikon y§yı-
nlndo clA'nIn yürüttüğü İıükümet dorbeleri dİye bir liste yer olmlştır. Bu
listede 1960 to Türkiye'de Menderes Hükümetinin devrilip, Gürsel Hükü-
metinin iş boşlno getirilmesi Ve 1971 de oskeri tozyik İle Hükümetin çekil-
mek zorundo bırokılışı do yer olmlşt|r. Bunlor tekzip edilmedi. clA hisse-
dilir.. c|A bir mobiıyoyo girer. Tohtoyt kemirdiğini duyorsınız, sesi duyulur,
fokot nerede o|duğu bilinmez..» demiştir.

- Büyük tekmece'deki Topçuoğlu Yoğurt Fobrikosındo ço!ışon
DiSK'e bogıı Gıdo-iş Sendikosıno üye işçilerin örgütlenme çollşmolorİ üze-
rine, işyeri potronu şikoyette bulunmuş ve 8 işti gözolttno olınmıştır. - iz-
mir'deka Şork sonoyİ işçileri üretime el koymuşlor, oncok fobriko, idore
Meclisinin kororlylo kopotllmlştlr. işoilerin üretimi sürdürmedeki koraril!k-
lorı, Fobrikonın Elektrik İdoresine olon borçlorı bohone edilip cereyoniorı
kesilbrek klrllmok istenmiştir. Buno roğmen işyerinde oyrllmoyocoklorlnI
bildiren işçiler, potronlorln kendİlerine de 40 milyon liro olocoklorını öcie-
mesıni Ve sendikolon olon Teksif (Türk-iş) in durumo çore düşünmesini
istemişlerdİr. - Torış Tomir Atelyelerinde DisK'e boğll Moden-iş sen(:i-
kosının oldığı grev kororlno korşt, potron lokovt il6n ederek işyerini kopct-
mlştlr. sendikonln tovn ve İşçİlerİn okibetİ meçhuldür.
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2 - ocok: Adono Poktoş Fobrikosının dokumo bölümünün kopotll-
mosiyle iŞsiz kolon 420 işçi yoptlklorl oçlklomodo: «Teksif Sendikosını iş-
vereııle bir olup işçilere komplo hozirlomokıo» suÇlomlşlordlr. (Bu oloy do
sendkonın tovrı ve işçilerin okibeti meçhuldür,) - Genel-İş üy6si '160 bin
civcirındo kopl Ve kolorifer işçisi, devom|ı 8 sootten fozlo çollşmok zorun-
do b|roklldlklortnl, bu fozlo sootlğrin mesoi olorok verilmesini istedik|erini
Ve bu istekleri yerine qelene kdor BoYKoT, grev Ve çeşitli eylem!e:,e bcş-
vurocokIorını ocıklodılor.

3 - ocok: DlşiŞleri Bokonü toğloyongil'in oçıklomolorl, süleymon
Genç ve Hoydor Tungkonot'ln konuşmoloİı AP, MSP, DP ve MHP sözcüle-
rince tepkiyle korşllğndı. - Toriş'te komondo bosklsı Ve komondo ollmt-
nln orttlrıldlğl, Genel Müdür Muovini Güner cer'in bızzot, . işçileri odoslno
çoğırıp MiSK'e girmeleri için lsrordo bulunduğu bildiriliyor.

4 - ocok; STERN Dergısi, MHP'nin F. Almonyo'doki fooliyetler;ni
ocıklodı. - F. Ozdilek, Coğloyongil'in sözlerini «Düşünülmeden söylenil-
miş sözler» olorok niteledi.

5 - ocqk: Toplu sözleşmeye uyulmodlğı gerekçesi i|e THY'nin 1 12

işyerinde grev kororrollndı. - izmir'de yokolonon dört Komondo'nun üze-
rİnde otomotik silohlor bÜlundu. - MKE'ye boğlı işyerlerinde colişon i6
bin işci, kardon mPmurloro doğütllon ikromiyelerin kendilerine de verilme-

mesi üzerine BoYKoTo boşlodl.
6 - ocok: DPTınco yopılon bir oroştlrmodo fobrikolorın % 30 unuıı

boş koposite ile çollştlğl oclklonmlştlr. - Goziontep Atotürk Lisesi önünde
boşloyon oloylordo 1 kişi öldü, birçok kişi de oğır yorolondl. oloylorlo il-
gili olorok 200 kışi gözoltlno ollndl.

8 - ocok: Loocheed rüşVet skondol|no od| korlşon Nezih Durol'o,
Enerii Bokonlığı torofındon bedeli 4 milyorı bulon bir iholenin Verildiği bil-
diriıiyor. - Türk Demir Döküm Fobrikoslndo 65 işçinin işten çlkorıİmosln-
don sonro, orkodoşlorının işe olınmosı iÇin işçiler fobrikoyl iŞGAL etti.
Potron duvorlorı deldirerek yenı işçileri polis morifetvle işyerine sokmuş
ve Fobrikoyı işgal eden işçilerden 20 si tutuklonmıştır. - istonbul Be!e-
diyesi işÇilerinin sürdürdükleri grev Ve Boykot, ücretler ödenmeye boşİo-
nınco sono erdirilmiştir. cÖplerin toplonmosl için çevre belediye işçileri,
büyük gruplor halinde oroç Ve gereçleriyle yordımo koşmuşlordır. - Büyük
Çeltek Moden işletmesi işçileri, potronun keyfi olorok lokovt il6n etmek
istemesi üzerine eyleme qe9tiler: - Hür Teşebbüs Konseyi ABD'ye bir he-
yet gönderiyor. - Türk sonoyicileri ve işodomlorı Derneğinin Genel Ku-
rul toplontlsındo, ABD Büyükelçisi Mocomber'in de bir konuşmo yopocoğı
otlklondl. - isponyo Komünist Portisi Genel sekreteri sontiogo corillo
dün yoptığı bir konuşmodo: Amerikon üslorinin lsponyo'do kolmolorını

27
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sovunmuş ve «Bunlorln koldırllmosl uluslororosl kuvvet dengesinin bozu!-
moslno sebep olocok nitelikte tehlİke yorotobilir.» dem|ş ve doho sonro
«Birden bire millileştirmek Ve komuloştlrmok gibi yöntemlere girişilirso so-
nuc iberik Yorımodosı'ndoki klzkordeşimizin ki gibi blr koos olur» dİye ek-
lemiştlr.

10 - ocok: Milletvekillerinin oni bir kororlo kendi mooşlorlnl 25 bin
liroyo yükseltmeleri yurdun çeşİtli yerlerinden proiesto tel Ve mektupiQ-
rln TBMM'ne yoğmosıno yol oçmlştlr.

1,1 - ocok: isveç'te, yürürlüğe giren yeni bir yoso ile, işçilerin işyeii
seviyes;nde yönetime kotllmolor| büyük öiçüde orttürlImlştır, lşÇiler, işyeri
yöneticilerini işletmenin tüm fooliyetleri ile ilgilİ olorok torllşmoyo Çoğlr.,-
bilecek Ve görüşlerini oçlkloyobilecektir. Yöneticiler |se iş9iler;n. onoyio-
modıklorı kororlort olomoyocoklordlr.

13 - ocokt Anodolu Aionslndo çoltşon 178 işci greve boşlodl. - ,1V-

rupo Komünist Portileri yoyln orgonlortnln düzenlediği 45 inci Büyük Eğlen-
ce Şölenleri milyonlorco işçinin büyük bİr coşkuylo kotılmoslylo kutlonl-
yor. - tukurovo Elektrik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne boğlı tİııı
işyerlerinde ollnon grev kororı 30 gün ertelendi. - Ren-Deri potronu, iş-
çilerin sendiko değiştirme girişimini LoKAVT il6n ederek önlemek jsieii.

- Ankoro'do sisAc işyerinde 17o teknik elemonln boşlottlğı grev 30 gün
ertelenmişsede bu süre dolunco grev yenıden boşlodt.

14 - ocok: Tunceli'de holk-polis çotlşmo6ıncio iki kiŞi öIdü, çok so-
yıdo kişi de yorolondt. Konyo, Bingöl, Ve Kütohyo'do çlkon oloylordo 25 kişi
yorolondl. - Sork sonoyii Fobrikosınln kopotllmok istenmesi üzerine iş-
çiler fobrikoyt iŞonı- etmiş Ve üretimi sürdürmek istemişti. Ancok, potron,
devlet Ve sendiko, üretimi binbir oyunlo önlemiştir, Bunun üzerine iŞçiler,
Korşıycko - Alsoncok yolunu trofiğe kopotlnco polislerin soldırlslno uğro-
mlştır. clkon oloylcrdo 5 kişi yorolonmlş Ve '10 ış9i gözolt|no ollnm|ştlr,

- tollşmo Bokonlığının, işkolu toyİnIerjnde portizonlık yoptıgı, im-Der
Bcşkonı toroflndon belgeleriyle oclklondt.

15 - ocok: Petkim'de «Reforondum»u koybeden DisK'e boğıl T. Pet-
ro! Ve Kimyo Sonoyii işçileri sendikosl 2000 üyesini üyelikten ihroç etti.

- KiT işçilerine ikromiye Verilmemesi hqlinde 250.000 işçinin BoYliolo
gececeği oç|klondı. - Beko potronu keyfi olorok işçi çlkormoyo cjcvcin
ediyor.

17 - ocok: - izmir - Ankoro koroyolu üzerinde kurulu Mintcn cön]-
lek Fobrikosl potronu keyfi işçi çlkormoyo boşlodl, - Fotih'te, polisin uzun
bir süre seyirci koldığl bombolı çotışmodo bir kişi öldü, çok soyldo kiş1 y0-
rolondt Ve 93 kişi göz oitlnoollndl.

'ı8 - ocok; 1,5 milyorllk kömür iholesİ Verilen ABD f irmolorlnl, Tür-
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kiye Dlşişieri Bokonlığı yetkilileri bile bulcmlyor. - Güney Afriko'doki bü-
yük lngiliz iŞletmelerİnde Ço;lşon siyoh işçilerin işierine son verilmĞs;ni
protosto etmek omocİyle doyonışmo BoYKoTu boşloton lngiliz Posto ts-
Çilerinin eylemi bir hofto ertelendi. _ Pol-Der Genel Boşkonl K6zııı U!u-
soy «Son günlerdeki osoyiŞsizliğin nedeni polis hizmetlerine siy0sol Cı'iÇ-
lerin fozlosiyle korışmosıdır.» dedi. - Hür Teşebbüs Konseyi Boşkoü.ri il_
Norın «Türkiye'de son zomonlordo ileri sürülen istekierden kdro kotllü).]cl,
yönetime kottlmo Ve sermoyeye kotllmo gıbi öneriler mosum gibi görüise
de oslındo oşırı solun istekİeridir.» dedi.

19 _ ocok: ABD'nin yeni Boşkonı corter'in, clA'nın boşkonl|ğlno oto.
dığı sorensen, hokklndoki çeşitli dedikodulor nedeniyle görevden cfi:ııı
istedi. - Yurdun çeşitli bölgelerinde Qğrencıler oroslndo çİkon çGti;,İı-
lordo 20 kişi yorolondl, 60 kişi göZo|tlno olındı. - Türkiye'de Serbest Ti-
coret Bölgeleri kuruImosı çolışmoIorı Hükümet ortoklorl oroslndo göİüş
oyrlllğl nedeniyle BokonIor Kurulundo tokllmtştlr. Beyrut limonlnün ic s(].l:.§
nedeniyle «Serbest Bölge» olorok dlş ticorete bir ölçüde koponmoslndc;1
sonro orto Doğu'do ikincİ bir serbest bölgenin Türkiye'cje kurulmosl gö-
rüşünden koynoklonon çolışmolor. Gümrük Ve TekeI Bokonllğ. ile Ticoret
Bokonllğl ilgililerinden oluşon Koordinosyon Kurulunun düZenlediği roporu,
Bokonlor Kuruluno sunmoslndon sonro durmuştur. iıgiıiler, ropordo Mersjn
limonı veyo İskenderun limonının Serbest Bölge olorok il6n|nın uygun gö-
rüldüğünü oncok MSP GeneI Boşkonl Erbokon'ln «Koh romonmoroş'ln ser_
best böIge olmoslnl istedİğini» söylemişlerdir. Yetkiliier, (Bir bölgenin ser-
b€st böIge olmosl icin en oz 15-20 km. bir klyı şeridıne sohip o|mos|
gerektiğini, Koh romonmoroş'ln böyle bir durumu olmomosı nedeniyle ser-
best bölge olmosınln olonoksızlığını» sovunmuşlordlr.

Gümrük ve Tekel Bokonllğl roporundo, «Mersin limonının çevre iller
Ve coğrofik koŞullor nedeniyle serbest bölge olmoyo en yokln odoy ojduğu»
belirtilmiştir.

20 - ocok: Mlsır'do gldo moddelerine yoptlon zomlor büyük tepki,
Iere yoloçmtştlr. iki gün süren ve binlerce kişinin kotlldüğl çeşitli gösteriler
Ve protestolor sonucu, Enver Sedot zommln geri oltnocoğlnl ötlklodl, - Yu-
goslovyo Boşbokon, Cemol Beiedi9 Ve üç kışi uçok kozosı sonucu'öldü.

21 - ocak: ABD'nin yeni Boşkonl Corter, Türk-ABD onloşmosının
onoylonmoslnl şİmdiIik istemedıği bildirilıyor.

22 - ocok: Komondolor, istonbul - Beşiktoş'to bir kişiyi öldürüp dört
kişiyi oğlr yorolodl.

23 - ocgk; Topçuoğlu işletmeleri potronu, sendiko değiştirmek ist:-
y€n işçilerini, iondormo zoruylo işyerinden ottlrdl ve koplyo do iondormo
dikilmesini soğlodl.
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25 - ocok; Komondolor, üç kişiyi öldürdü,6 kişiyi yorolodı.
26 - Ocak; The Economist'in bir yorumu Türk bosınlno şu şekılde

yonsıciı; «Sovyetler Birliği, Türk - İsldm tehdidi oltındo... Rusyo"nın, mork-
sist devlet yerine müslümon devlet holine gelmesi Kremlin'i endiŞelendi-
.riycr.» - istonbul'do iki gğnç doho öldürüldü.

28 - Alİoğo Rofinerisinde bir işçi öldü. Arkodoşlorl oloyln bir «cino-
yet» clduğunu söylediler. - Ankoro'do bir ortookul öğrencisi vurulorok
öldürüldü.

977 şUBAT|NDAN KATK|

1 _. Şubot: TRT'de tollşon 2000 kişi yernek BoYKoTu yoporok Ko-
rotoŞ'l protesto etti.

2 - Şubot: içişleri Bokonl Asiltürk, F. Almonyo içişleri Bokon|ığl
Emniyet Genel Müdürü ile görüştükten sonro yoptlğl oçıklomodo: «Türki-
ye'deki silohll eylemlerin, Almonyo'doki oşlrl sol Ve onorşist örgütlerce
pl6nlcındlğlnl ve idore edildiğini» söylemiş ve «Almon Ve Türk güVenljk
yetkililerinin dünyo terörizmine ve onorşik oloyloro korşl işbirliği yoprno,

lorl Eerektiğini» oçlklGmos|no eklemiştir.
3 - Şubot: Oniki gündür koyıp olon Teknik-Güç Dergisi Yozı İş|eri

Müdürü Zeki Erginboy, Ömerli'de ölü o]orak bulundu. - THY'do doho ön,
ce erlelenen grev, sürenin bitnesi üzerine fiilen boşlotıIdl. - Türk De-

mir Fobrikosı Nokliye Bölümü işcilerinin 5 ocokton beri 65 kiŞi ile sürdür-
clükle!.i iŞGAL, işten oİlİon Orkodoşlorınln işe olınmosl üzerine koidırıldl,

4 - Şubot: isponyo'do bütün sendikolorın, Moylston sonro Serbest-
.çe fooliyette bulu nobileceklerİne doir korOr ollndt. - Etiyopyo'dc, D8,1:ct

Boşkonı Ve 6 Askeri Konsey üyesi idom edildi.
5 - Şubot: içişIeri Bokonl, Zekeriyo Sertel'in yurdo girebileceğini

oclkıüdl. * Ankoro'do ToB-DER, TÜM-DER, TÜTED torofındon dilzenle-
nen «Ekonomik Ve demokrotik hokior mitingi» soldlrıyo uğrod|.65 kişinin
yOrolondlğl Ve birçok kişinin tutuklondlğl bildirİliyor. oloylordon sonro, mi-

tingi düzenliyen dernekler kopotİ|dı. - Grevdeki THY işçileri, grev yüZün-

den işlerine gecikmemeleri için Yurt dlşlndo çollşon işçileri üç uçoklo yol-

cu etti. - Boslno bir oçlklomo yopon PoL-DER yöneticileri: «Türk polisi
.olorok ülkemizin bugünkü ortomdon bir on önce kurtorllmoslnl istiyoruz.»
dediler. - clA Boşkonllğlno Amirol Turner otondt.

9 - Şubot: Bokonlor Kurulu, THY grevıni ikinci kez erteledi. - SoV-
yetler Birliği, isponyo ile dipıomotik i|işkilerıni yeniden boşlottı. - içişleri
Bckonl Asİltürk: Zekeriyo Sertel'in yurdo girebileceğini yenilemi§, oncok
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bunun «hokkındo dovo oçılmoyocoğı onlomıno gelmediğini» söylemişt!r.
10 - Şubot; Ankoro Ticoret odosl, bir çotışmodo yorolonon 8 top-

lum polİsine Verilmek üzere, Ankoro Volisine 15.000 liro Vermiştir. - cor-
ter, stroteiik siIohlorln slnlrlond lrllmosl konusundo Sovyetler B!rIiğine ye-

ni önerilerde bulundu.
11 - Şubat: Orgenerol İ. ÖzoydınIının,

vereıek, Hükümeti uyordlğl bild iriliyor.
12 - Şubot: oYAK işyerlerinde ollnon

Askeri Suro'do yü:ı]ı mu!]'-:0,0

grev kororlno korşl LoKAVT
il6n edildi.

13 - Şubat: Hükümet, Cukurovo Eiektrik'teki grevi ikinci kez s0 gün

erteledi. - Alioğo Rofjnerisinde Çolİşlrken «Gene] Yos»o kotl!on 105s iş-
Çiden 276 slnın holen İşsiz olduğu lıildiriliyor. - Türkiye Borolcr B,r];ği,

Hükümetın mohkeme kororlorlnl uyguiomomosınl, hukukun üstünlüğü Ve

hukuk devleti ilkelerinin zedeıenmesini protesto iÇin4 Mortto «duruşmo!0rO
girmeme» eylemi uygulonocoğlnı oçlklodl.

14 - Şubotl 17 yoşındo bir polis koleii öğrencisi THY uçoğ|nl küÇ;r
mok istedi. - DiSK'in 1O. Kuruluş Ylldönümü kutl0ndü. - isponyo Ko-
münist Portisinin, legol olorok çollşmok içİn resmen boşVurduğu oçlklon-
d|. - Klbrls'to çift toplumlu bir Federe DeVlet kurulmosı icin toroflorco
onloşmo olduğu oçıklondı. -SP Genel Boşkonı Aybor, portisinin secirne
girebilecek durumo geldiğini oçlklqdl.

15 Şubotj Federol Almonyo'nın en büyük tröstlerinden SiEMENs'in 74

bin iŞÇi Ve 350 bin memuru. tröstün üçte bir hissesini scıtln oldl. - SoV-
yetler Birliği, Kıbrls için uluslororosı konferons teklifinde bulundu. - iston-
bul Hoiinde Çolüşon homollor, bir orkodoŞlarlnın öldürülmesi iizerine BoY-
KoT'o giriştiler.

18 Şubot: Yot-iş Federosyonu, toplu Sözleşme görüşmelerinda K.!rc-
yollorl ile onloşmozllğo düşerek, 800 işyerinde 60 bin işçi iÇin grev kcrsrI
oldl.

'!9 Şubot: Alioğo'do yemeklerin iyi çlkmomosünl BoYKoT eden işÇiler
yemekleri dökmüş Ve toboklorl kürmışt|r. - Romonyo Devlet Boşkon! Ço-
Vuşesko, «Botl'yl boşko devleİlerin içişlerine korlşmoklo» sutlon]lş Ve «ko,

münİst oln]oyonlorln ülkeden çıkorılocoğını» oçükIcmlşılr. - \lv'oshingioı1
Post Gozetesi'nin yoptlğı oçıklomoyo göre, bozl ülkelerin liderleri ClA'dofı
«bordroIu» olorok oylık olmoktodır. Bunlor orosındo yolnlz W. Brond, Ken-
yotto, Von Tiyö, Mobutu, Dotoi Lomo, Burnhom, Mokorios ve Ürdün Krolı
Hüseyin'in odlorı oçıklonmoktod lr. - Sovyetler Birliği, «sovyetler muho|if-
lerini» destekleyen ABD'ni protesto etti, - izmir'deki Şork sonoyii işçileri,
fobrikoyü ık! oyllk İŞGAL'den sonro ihbor tozm!notlorını olnıışlcr Ve sendikü
konollylo 50 milyon liro değerindeki momul mol stokuno hociz koydurrııuş-

3,!
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lordlr" Ayrıco bir oçtk|omo yopon iş9iler: «Fobrİko koponmomıştlr. Poiron,
işçilerin yosol hoklorınl önlemek için oyunlor düzenlemektedir. Fobriko
koponocokso, potron iflOslnl resmen istemelidir.

28. SAY|DAN DÜZELTME

1 _ soyfo ll sotlr 25
Emperyoıizmden boğımsız olorok bir sol portiyi
Emperyolizmden boğımsız olon bir sol Portiyİ

2 - Soyfo 13 sotlr 9,
«so rg ın lı k»
«soldırgonlık»

3 _- Soyfo 15 sotlr 1

hışmıno uğromomtşlordlr.
hlşmlno uğromlşıordlr,

4 _ soYfo 15 sotır 2
DisK eğilimindeki sendikocllor.
DiSK yöneİiminde bu eğilimdeki sendikoclIor

5 - «1976 Eylül'ünden KATK!» unutulmuş

6 - «Bosıldığı yer: Üçlor Motboosı»
Unutulmuş ve elle bosllmıştlr.
Düzeltir Özür dileriz.

Mehmet Yovuz.

Sohibiı A. E. Güron; Yozı İşleri Sorumlusıı: Mehmet Yovuz, Ayhk Siyasi
Deygi - Her oyln ilk hoftosındo çlkor - ilGn kobul etmez - Yozlşmo odİesi:
Divonyoİu Hucı Tohsin Bey Sokck No: 5 sultonohmet/İsTANBuL
Göndefiien yqzllor yoylnıonsln ueyo yoyınlonmosln geİi velilmöz - Y!!iİk
Abone 50. - Altl Ayllk 30.-TL,
Dizgi ve Boskı: ÜçLER MATBAASI, isreııeul
Genel Doğttım: Yqzlşmo odresı
istonbu| Ddğütlm, isınııeuı DAĞlTlM
Ankoİo Doğltlm: ANKARA DAĞıTıM
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