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«soĞUK SAVAŞ»IN «RESMı TGKP» REZALETİ
vE

TüRKiYE KoMüNisTLERi

Bilindiği gibi Ecevıt Hükümeti'nin «güVon oylomost»no hozlr|ondığı ge.
Çen Hoziron oyı boşındo ülkemize, Fronslz Komünist Portisi üyelerinden
müteşekkil bir heyet geldi.

Adomıorl kimler Aoğırdı, onu bilmiyoruz; omo bu dovetin, cHP'nin giz-
li onloşmolorlo ongoie olduğu «ilerlemeci» çevrelerce yopıldığı 6şikor..,

Adomlor gelip burodo muhtelif «devlet odomlorl»mlzlo. ve de resmi
yetkililerıe, hotto Milli Sovunmo Bokonl ile görüşüp. Türkiye Gizli Komü-
nist Portisi odlndoki bir teşkiıoto icozet -legolite- Verilmesi için ricodo bu-
Iundulor. Yoni, ömürıerince «fındık foreliği (ispiyonluk» Ve «çok toroflı
oionltk»ton öte hiçbir mücodele yopmomlŞ, doloylsiyle kimlikleri holklmız-
don gizli, ve tokot cHP, MiT, ClA ve «i. Bilen kliği»nce mdlOm olon birto-
ktm koronllk kişiler (TGKP'lileİı slk slk kullondıklorı« NATo'yo hoyır!» slo-
gonıno roğmen «NATo'yo hoylr!» diyemiyen emperyolist bır NATo ülke-
sinin komünist portisini de Türkiye'nin iÇ işlerine korlştlrmoyt boşordılor.

Holbuki tom o slrolordo FKP yetkilıleri de sovyetler Birliği'nin yorl
resmi sözcülerine korşl, «komünist portilerin iç işlerinde Ve ülkelerindeki
protikte, diğer komünist portilerden boğımsız olmolorl gerektiği» tezini,
büyük bir hlrÇınlıklo sovunuyorlordl.

Adomcoğlzlor çelişkiye düşürüldüklerini,T forklndo bile değillerdi; on-
lor isponyo Komünist Portisi'nin legolite kozonmo§lndo yoptlklorl yor-
dlm gibİ birşey yoplyoruz sonlyorlordl; herholde...

Asllndo odomlorln Türkiye'de olet edildikleri - komik - misyon şuydu:
onlor -bilmeyerek - Botl Avrupo'nln oion yuvolonylo kurmuş bulunduğu
pis (Progmotİk) ilişkilerden doloyı ClA'yo ongo|e olmuş bulunon i, Bilen
kliği'nin himmeti, Ve clA'nln «soğuk sovoş» uzmonlorınln goyreti ile bü-
yük bir keşif (!} yopmışlor, Ve 45 ylldlr kongre yopmomış olon TKP'nin
«Merkez Komite»sini -yeroltlndo- buluvermişlerdi (!)

Amo yine de -herholde- onlorln niyelleri, Türkiye komünistlerinin
it iŞıerin6 burunlorlnl sokmok değildı...

FKP üyelerınden müteşekkil üç kişilik heyet, Türkiye'den oyrlImo-
don önce bir bosın toplontlsl yoptllor; ve Türkiye'deki temoslorı slroslndo,
TGKP'nin merkez komitesi ile de gizlice (!) görüştüklerıni oçlklodllor;
omo görüştükleri odomlorln isimlerini söylemekten koçlndllor. Eee!. Ne
de olso bu, holklmlzdon gizli odomlorln, holklmlzo korşı güvenlikleri söz-
konusu idi... Ayrıco Ürün Dergisi'nin yozdığıno göre, sözkonusu heyet
cHP'li ist. Belediye Boşkonl Ahmet isvon'lo do görüşmüştü; Ve isvon
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onloro. cHP'nin bir komünist portisı kurdurmoyo kororll olduğunu bil-
dirmişti.

Demek ki CHP de işin içindeydi; Ve i. Bilen kliği. clA ve cHP içindeki
ozlll korıyerist mocerocllor, hep berober yeroltındo bir TGKP teŞkil etmiş-
ler ve buno legolite soğlomoyo çolışıyorlordı. Bu durumdo FKP heyeti no-
s;l şoşırmosındı...

Bu durumo, dergimizde defolorco oçüklonon Ve korşt Alkılon şu sü-

recten ge9ilerek gelinmişti:

Türkıye komünistlerinin sosyolist ülkelerle kurmok istedikleri «di-

rokt» illşki, clA uzmonlorlnln telkinleri ile, -kökü bu Votondo bulunon

ve hiçblr yoboncı ülke kompleksi toşlmoyon- Votondoşlorlmlzo şüphe
ile bokor durumo getİrilen MiT torofındon engelleniyordu.

Diğer torofton clA, Botı Avrupo'dokİ JÖntürk kollntısı moceroperest
züppeler, siyonist uşoğı Selonik dönmelerİ Vosltoslylo tesis ettiği «sol»

mihroklordon, Botl AVrupo'dok! bilincsiz Türk işÇi ve öğrencilerini kul-

lonorok, hem Türkiye'nin boğrıno ve hem de sosyolist Doğu Avrupo'yo
gizli (tobii ki yolnızco Türkiye Votondoşıorlndon gizli) ilİşki konollorl -yer-
oltı konollorl- oçmlştl.

Bu şekilde clA, Botı Avrupo'do kurduğu yuvolor vosltoslylo, hem

Türkiye'nin nobzlnl elinde tutuyor Ve hem de istlhborot ol!ş Verişi yolu

ile sosyolist dünyoyl, Türkiye'nin geleceği hokklndo bozı tezlere (böl-

yöneO ongoie etmeye 9ollşlyordu.

AVontoi clA'do idi... Hem Türkiye i|e Ve hem de sosyolist dünyo ile

-Türkiye 
votondoşlorı vosltostylo- ilişkileri olon clA. Türkiye'nin ge-

leceğinin tohmini Ve yönlendirilmesi oçısındon ıstihborot üstünlüğüne so-
hip bulunuyordu.

Şimdilerde onloşlllyor ki clA, Türkiye solundoki bu yön|endirici po-

zisyonunu, Tc Devleti'nin icozeti ile sürdürmek oşomosİno çlkormok is-

tiyor.

Anloşılıyor ki clA, Botl-Doğu Avrupo yeroltl konollorlndon sürdür-
düğü temos|or sonucu otorok i. Bilen kliği ile, Türkiye'de «komünistçi-
lik» oynoyocok bozı tompon odomlor (iki toroflı oion|or) üzerinde onloş-
moyo vormıştır. Diğer torofton clA bu odomiorı CHP'ye de empoze ede-

rek -ki bunlor muhokkok cHP'lilerin ohbop Çovuş|orındond|r_ bunlo-

rln Türkİye'de legol «gizli komünistçİlik» oynomolorl için cHP'den des-
tek soğlomtştlr...
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Yoni, ClA ile i. Bilen kliğinin, üzerlerinde mutobokoto Vord|klon (tom-
pon odomlor», kendini Atotürk zonneden bir Bülent Ecevit'ın (-} boşko-
nı bulunduğu oportünistler yuvosı cHP'den icozet olorok Türkiye'de le-
gol şemsiyeli -resmi- bir «soğuk horb» yuvosı kurocoklor,..

Türkiye. «Dingo'nun ohlrl» değildir beyler!,.
«işini bilir» Selonik dönmelerinden zekeriyo sertel'ıerın, Apdi ipek-

tl'lerin, İsmoil Cem İpekoi'lerin, Ahmet İsvon'lorın, Mülkiye cuntosındon
Prof. Sodun Aren'lerin, bir oyllk müstofi Ecevıt Hükümeti'nin dlşişleri bo-
konı Ökçün'ün orkodoşl -DPT uzmonı- TeVf ik Ço\r ülor'lorln, Kitlo Der-
gi§i ve TSiP portisi kofodorlorlndon Dr. ziyo oykut Ve oyo Boydor'lor|n,
Botl-Doğu Avrupo yeroltl konollorındo «tompon odom» olorok yetiştirilme-
ye çollşllmlş Ve şimdi de DisK'in İçine yerleştirilmiş Aydtn Merlç'lerin,
Mehmet Ertürk'lerin, Argun Müceıdili'|erin, ne idüğü belirsiz ABD muhibbi
Urol Ateşer Ve ohbop çovuşlorlnln, üç beş sendiko boşkonı «çorık|ı»yı
Ve de kendini mühim bir «gizli komünist» zonneden ruh hostolorını tov-
loyorok tezgohlomoyo çollştlklorl clA potentli, i. Bilen ongoimonlı ve CHP
jcozetli «resmi TGKP» provokosyonu, uğursuz misyonunu boşoromoyo-
coktır.

Bu provokosyonun neticesinde olso olso kobok, Türkiye küçük bur-
juvolorlnln görüp görecekleri en geniş siyosi cephesi olon CHP'nin bo-
işlno potloydcokttr...

Kendimize hisse ç|kormok için torihe boktlğlmlzdo, itoıyo'yo foşizmi,
:soı polovrocl sendikolistlerın Almonyo'yo nozizmi, oportünist sosyol de-
mokrotlorln getirdlğini görürüz.

(") Biıdeki bü:ün küçük buljuva liderlerde daima 
-iezahürü 

g6rek hayranlık ve o.-
rek5e klzglnlık şaklind9 olsun- bir xAtatürk Komoleksj» olrn]ştur.., sen hom (v9€dl(.
li:]iesİ» s3klindirki ü,juyUna tiİit» blr programla, çol( çe§itli küçük burjüva tabakataİln hü.:_
b'r;na (nebza şerbgt» VeY3 «mavi boncuk» d.lğltarak blr gonis 

- 
küçük buljuva 

- 
cep:.e

p:r:isı {CHP) oİu:t,Jl. lıom de, iktidail alm6k 9özkonusu oiduğunda, hemen hemen aynl
tnbiüla day]naı] d,iar , art]l?ri tas!s! mas!st diye nitelendirerek, doktriner (daİ so§yalisi»
veYa (cmünist b;r !alti oozl6rlna bürün.,,

Iste Ballent Ecsvit'in _- b]linçsizjiğinden aelme _ çeliskisi buradadt..
Ecevit'in kafa yaplst, sakin 

- 
normai * zamanlailnda, Türkiye insanlarını «insan hat-

lırl .]vi.nsel bildir]§i» ile birleştirebile.eği, colaylsiyle halo 
- kendisitlin de t9k lideri ol3_

c;,i| - §ınlfsl: mlnıfslz bir toplum yaratabileceği inanclnl ieşlmaktadlr.
Amı k3fasI k!zan -öfk9lenen- Ecevit, porti3ini (çeıik çekirdek»li bir komüni5!

p3n;si zatnetmekiedir.
yani Bülent Ece.rit'in küçük bıJrjuva aydlnların kulağlna Çok hoş gelen güzel blr 93-

-:ei. makalesi üslubuyia oİtaya att|ğl İikirIor, özünde - 
g6rç6kt9 

- ancak blr€r.galat-l
/i)yı]t)ten başk3 blışey değildir.
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Türkiye'de bugün o çopto bir foşizmin Ve nozizmin yerleşmesi içjı1
yeterli ekonomik temel yoktur; omo, ülkeyi korgoşoyo Ve hotto it sovoşo
götürebilecek bir foşizon oiitosyondon sözedİlebilir.

oportünist cHP'nın, oçlkço «foşist» olorak nitelendirdiği bir porti-
yİ 

-yolnlz Hindenburg'loro şİkayet etmekle yetinip- reolitede iktidor or-
trğl yopmokton boşko bir «seçenek» bulomoyon klslr politikosü ile DisK'in
oAlkton onorko-sendikolist'lerin mitos'u «genel grev»e sorılıp, gizliden
gizıiye de bir «yeroltl efsonesi»ne umut boğloyorok, yerolİlndoki «koro-
gömlekliler» in iyice teşkilotlonmolorlno bohone yoroton tutumu, Türki-
ye'deki foşizon tohrikin boyutlorlnl oÇlkço ortoyo koymoktodır.

Türkiye'de bugün tezgahlonon bu çok yönlü Ve büyük provokosyon,
i. Bilen kliğinin «soğuk horb» yöntemlerinde somutloştlrllmok 

-dondurul-mok- istenen «komünizm» odlno tertiplenmektedir...
son tohıilde emperyolizmin bu «tertip»ten bekledİği, Türkiye hoiklno

-gercekte hdld ne olduğunu bilmediği- komünizmi ldnetletmek ve do-
1oylsiyle Türkiye'yi. AVrupo'do komünist portisinin bulunmodlğ| tek üIke
holine sokorok 

-demokrotik 
oçlllmın| önleyip-- demokrot!k ülkelerden

soyutlomoktlr...
Kotkl Dergisi olorok bız bu oyuno göz yummoyocoğlz.
Bunun için de, şu on herşeyden önce Türkiye'de legol komünİst por-

tisinin kurulocoğ|no o|on inonclmlzl muhofozo ederek, komünistliğin pro-
Vokotörlük, oionlık olmodlğlnl göstermek Ve ispot etmekle yükümtüyüz.

onun için, yoyln hoyotımlzln 8. ylllno girdiğimiz.bu Eylül oylndo der-
gimizin obiektif Ve konuni şortlor çerçevesinde niteliğini ifode eden
«bont»lnü, «Türkiye Komünistlerinin Fikir Dergisi» olorok değiştirdik.

Ve şimdi, 7 yllllk bir süreç iÇinde yoylnıonmlŞ olon dergimizin bütün
fikirlerİne sohip çıkorok iddio ve il6n ediyoruz ki: Türkiye'de komünizmi

-legol yoyın olonlndo- yolnlz Kotkl Dergisi liyokotlo temsil etmiştir Ve
etmektedir.

KATKl



. DEG|L TKP,
TKP,NiN «soĞUK sAvAşA KARş| GAYDıR|Cı SAVAŞ» KADRosu BiLE

ui. eileı{, KLiĞi DEMEK DEĞiLDiR

Moyts 1977 torihli 31. soylmlz çlktlkton sonro duyduğumuz söylen-
tiler. okuyup işittiğimiz illegol yoyİnlor -itirof edelim- bizi öylesİne şo-
şırttl ki, bunlorın doğruluk derecesini oroştlrmok, sorumlulorını teşhis ede-
bılmek için yoylntmtzo bir süre oro Vermek zorundo koldlk.

31. soyıyı hozlrlorken Ürün Dergisi'nin 34. soylslndo bize yönelttiği
Airkin soldlrlyl yolnüz legol ultro-soğ boslnün bize soldIrmoslndon ceso-
ret olorok yoptlğl konootindeydik. onun icindir ki Ürün'e verdiğimiz ce-
Vobın sonlorlndo «... dünyoco tonınocok Ve Avrupo Komünist Portileri
Donlşmo Toplontllorlno çoğrllocok bir -Ve yolnlz bir- |egol komünist
portisi kuruluncoyo kodor do «soğuk sovoşq korşl coydırıcl sovoş» kodro-
suno 1İ. Biüen kodrosuno) korşı tovır olınmomolıdır.» (Soyı 31. s. 1 1) di-
yorduk.

Holbuki sonrodon gördüğümüz Ve -ses bont|onndon- duyduğu-
muz -doho sonro tekzibini de duymodığım|z- illegol yoyınlordon on-
todığımızo göre Kotkl'yo korşl girişilen, oslln(io Kotkl'nln legol porti kur-
mo -somut- teşebbüsıerine korşı girişilen kollektif soldlrldo i. Biten
gurubunun do dohli Vormlş.

i. Bilen grubunun gozetesinin (Atllım) yozorlorl, Kotkl'nln, soyut o!o-
rok herkesin onoylodığl bir konuyo protik içinde yönelişini, yani legol
porti kuruluşuno somut yokloşlmlordo bulunmosın|. «provokosyon» olo-
rok nitelemek oceleciliğini Ve «mustor»llğlnl gösterdikİen sonro, sonki
önlerİndeki kemiği kopmok istiyen Vormlş gibi, bize, o kemiğin onloro ve-
rilmesine sebep o|on «büyük burluvozi, MİT ve ClA'nın» «moşosı» oldu-

ğumuz zonnı ve evhomı ile soldırmoktodlrlor.
i. Biüen grubunun sorumsuz -potoloiık- yorotlklorı, oyrlco «Kotkı»-

yl «foşist Boyrok Gozetesi» ile «donlşlkll döğüş» iÇinde Ve Mooculorlo
do oynı kefede görmektedirler...

Şimdi önce bu evhomll -tedirgin- yorotlklorln soldlrgonhklor|no
sebep olon hoyoli Ve uydurmosyon «Veri»leri ortoyo koyollm:

Foşist tosloklorlnın («Boyrok» gurubunun) Kotkl'yo soldlrlloll 1977

Mort'lndon çok doho öncelerine 1976 nln sonlorıno doyonır.

Moo'culordon Holkın sesi dergis| de o slro|ordo 
-Ürüncülerin 

sol-
dlr|loründon çok önce- bizi «revizyonist» olorok tontmıomış Ve legol ko-
münist porti kurmo girişimlerimizİ de «sovyet|erin Türkiye'ye yoptığl eko-
nomik desteğe korşllık Türkiye'den istediği toüiz» olorok nitelemişti.
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Demek ki foşist tosloklorl ile «donışıklı döğüşümüz (!)» tok doho es-
ki torihlere doyonıyormuş Ve Moo'culor do Kotkı «provokosyonunun pro-
pogondosını» (!) yopmış...

Bu «sotoşmo»lorln bir ciddiyeti olmodlğl İçin biz
cevop Verme gereğini duymodlk.

Amo ne zomon ki Ürün Dergisi TGKP (Türkiye

bu nloro -o zomon-

Gizli KOmünist Por-

tisi} sözcülüğü misyonunu üstlendi Ve buno porolel olorok -mülti mil-
yonluk bir tezgdh olon- Ürün'ün odını onmoyon foşist tosloklorl do, bi-
ze olon hücumlorlndo TGKP yoftoslnl kullonmoyo boşlodllor, işte o zo-
mon «nefis müdofoo»yo mecbur koldık Ve yopılon hücumlorl korşllomoyo
boşlodlk. Çünkü TGKP yoftosl Türk cezo Konunu'no göre en büyük -Vokl6sik- suç unsurunu oluşturuyordu. Bu sırodo yolnlz soğ bos]nln ih-
borlorlnı red etmekle kolomozdık. TGKP sözcülüğünü oçıkço üstlenen
Ürün'e de korşl gelmezsek muhtemel bir «toporlonmo (tevkifot)» do işgü-
zor sovcılor ne yopor eder bızim onlorlo gizli bir orgonik boğlontlmlzl is-
pot (!) ediverirlerdi. Ve de sonundo Ürün'ün esos sorumlulorı Botı Av-
rupo'yo Veyo Ameriko'yo gizlice(|) göçerler omo bizim nomuslu şohsiyet-
lerimiz soluğu «içerde» ollrdl,

YCıni Kotkl hiçbir zomon muhtevodon yoksun olon Ve gerekli (legoli-
teyi korumok itin) zorunlu olmoyon polemİklere 

-doloşmoloro_ ihti-
yoç duymomlştlr; ki istemiyerek dohi olso bir «donlşlkll döğüş» durumu-
no d üşürülebilsin...

i. Bilen grubunun bir rodyo yoylnlndo, Ankoro'do çıkon Konsey Der-
gisinde yozon Ferdo Aykon orkodoştn ismi ile berober slrolonon Ve

«Kotklcl|or» olorok niteIenen isimlerden hıçbirini -uzokton. 
yoklndon-

tonlmlyoruz. i. Bilen grubunun «rodyocu» lortnln, -kofodon 
|sim otocok

kodor dengelerİni koybetmedilerse* ne kodor koronllk çevrelere buloş,
tlklorl oyon beyon ortododlr.

Ayrıco «rodyocu»lorın bir boşko yoyındo «kuyruğuno bosılmış bil-

mem ne yovru6u» gibi ylrtlnmolorı do, İçİnde bulunduklorı bunollmln

-psikozun- en onlomll belirtisil Biz legol Komünist Portisi kurmok üze-

re i9işleri Bokonlığı'dıo dilekçe Vermİşiz... Çlğlrtkonlorlnı «TKP'nin legole

çlkmosl için 141-142 kolkmolldlr.» diye boğıİton bu boylor demek ki le-

gol komünist portisinin kurulmosının 141-142'nin kolkmoslno pek boğlı
olmodtğlnı biliyorlor. o holde «141-142 kolkmolldlr» şortınl gerek olorok

öne sürmek somimiyetsizliği belgelemiyor mu?

Kendılerine bir hoyrl yok omo yine de betirtelim ki legol komünist
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portinin kurulmosl bozl yosof değİşiklikleri gerektirir. (-) onun için biz de
henüz böyle bir dilekçe Vermedik. Sonro geçen soyllorlmlzdo do oÇlkço
il6n etmişİik ki uluslororosı plotformdo kororloştlrdlğlmlz, «legoliteyi yok-
lomo odlmlorl»nı gercekleştirmeden Ve «progrom tartlşmosl»nl soğlomo-
don, oıdu-bitti şeklindeki bir portİ kuruluşuno olet olmoylz. Demek ki,
l. Bilen kliğinin bize soldlrlsl mesnotsizdir. onlorln esos niyeti, bizi de
«soğuk sovoş»ın i9ine çekmek, y6ni 

-yüksek 
sesle söylediklerinin oksi-

ne- Türkiye'de |egol portinin kurulmoslnt imkönslz hole getirmektir.
sen hem TKP legol olmo|üdlr de, hem de legolite için uğroşonloro,

hİÇbir hotolorl olmodığı holde birtoklm yolon Ve yonlış ithomlorlo soldlr.
sonro do bu çelişkilerin oçmozlndon kurtulobilmek icin clA'nln metodlo-
rlndon -«gizli foolİyet» propogondosındon- medet um... «Yoptlğlnİz

-Veyo 
yopmodlğlnlz- gizli fooliyetleri komuoyuno il6n edin» diye bir

kurol Leninizm'de değil, oncok bilumum poıis teşkilatlorl ile ClA'nın lü-
gotündo yozor.

(*} Türk ceza K.nunu'nun 141 - 142'nci maddeleri, ılygulama geleneği ve içtihnt],,r-
ra (yani yorumlara) bağlı olarak gızIi korniinist teşkil5tl ve kcı}ünizm propagandaslnl
yasa]iiam lştır.

Legal Komünist Partisi'nin kurulmaslnl yasaklayan ise si.r'asi Pa|tiler K2nunu'dUr.
Damek l(i Kcmünisi Parİisi'nin ,kurutması içİn geıek ş3r1 (Parti'e. K3nunLl)rnun al9ğ;.-

mesi y:ni bü kanundaki «komünist partisi isimli parti kurırlam3z» hükmünün kaıdlrıİmasl.
dlr. Bu şart aynl z3manda yeterlidir de... Çünkü k5nunlaİın 5;.bil!9ri ite 9eIi,.rn6aor' oo_
rekliği ,iıl(esinden hareketle, --14'| -'|42 k5ldlrllmasa, değistiriİrrıese bile* Yarg.tay bu
madcelerin iorUmunu, iclihitları deği§tirecğktir.

Bil da demektir ki Partiıer KanUnu değistjril6.ek leeal Komüırist Pa|ti§i ,kurüldıJğu zr-
max, 141 - 142 nci m3ddeler Meclis tarafıncan kaıc,rllmasa, doğistİrjlr_nese clahi, Parti'nii)
tuhllnu, tlvrı, Yergttay'a çlkartttracağt yeni ictihatlar]a bu maddeleri ehlllestirmey.r, hir:-
ia lÜzumsüızlaştırmaya yoteaektir.

(Gizli Ja3liyet» hiçbir zaman ve hicblr ütkcce logalite 
-kanun himayesi_ kazan-

marnlstll ve kazanamar. Hİct,ir devlet kendi dlslnda, hiçbir örgüte «gizli faaijYet» hal(kt
tinımımlstir,,/e tanlyamaz,

fGi:li İaaJiyet», güçlü iirgütlerin dayatttğl ve dayatacağı bir «{iili durum»drır,
Komünistlik adına «gizli faalıy6t» yürütüldüğü yolırnda propaganda yapmak ise. ğm-

pe|yaIirme «s..,]uk savaş» malzemesi vermoklen baska bir anlam, gelcmo:...
TGKP (Türkiye Gizli Komünisİ Partisi) büyüycr, ,iıarliyor {ıian diye yaygara kopnran-

lar li. Biien kıiği ve iterlemecilEr) bir de 141'in kalkmasını yani «gizI,İ faaIiyet»in yasattaŞ-
m3slnl yani «resmi TGKP» k,llulmas!nı ı§tiyorlar. Fİans3 Kom'ürlist Partisj hayeıine ver-
dikle.i cevapta bizim kurnaz deviet adamİar|mlz da diyor ki: 141. maa]de ıaten ictihat!q-
ra {yoruma) ve ıJygulamaya b3ğll olarak komünist teskıletlanmayl yasakllyor. Halbuki biz
§im.li bö./!e bir uygulameya brşvurmıJyoruz; onIar (yani naylon komünistler) da oeji§ipgüçlanciik]erinden bahsettik!erine göre bu maddğleri kaldlrırığmlza ne iüzum var? Horlri
meydan! diyorlar, Vo €ıbir|iği ile «soğuk savaş»ı yüksoltiyorlar. Ve de bu dıJfumdan en
çok clA yarer|anıyor.
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l. Bilen, burodoki süper deienere -Ve clA oionl- yondoş|orlnl bir
orodo tutobilrnek ıtin yoptığl otroksiyonlordon, «Türkiye'ye geliyorum, do-
loşlyorum, kodrolorl (!) teİtiş ediyorum» fi16n gibi hoVolor yoymokton
rnenedilmelidir. Çünkü, sonro ono derler ki, modem ki Türkiye'ye bu ko-
Cjor rohot gelip gidiyorsun, bir selerİnde Ankoro'yo do uğroyıver de iç-
işleri Bokonllğl'no şu diİekÇeyi sen Veriver... Hotto Ankoro'yo kodor uzon-
mİşken Genelkurmoyl do ziyoret edip bir «konferons» do orodo Veriver...
Niye olmosın?.. «Psikoloiik Horb» metod]orlylo köylülüğün Ve küçük bur-
juvoIılığın oğlr bostlğl bir üIkede foşizmi geliştirmek için böyle iddiolğrdon
daho tesirIi ne oıobilir?

Türkiye'nin bugünkü şortlorlndo, ülkemiz dünyonln detont dönemin-
dğ blle emperyolizmin soğuk sovoş soldırllorlno moruz koldlğl için, biz
dcimo, legol kodro ile poroleı çollşocok bir «soğuk sovoso korşl coydl-
rlcl sovoş» kodrosunun gereğİne inondlk Ve bunu sovunduk. Amo yeroltl
scvoştmInln güçlüğünü, hele ozgelişmiş b!r ülkenin ozgelişmiş -ilerici-liğe hevesli- oydlnlorl ile emperyolizmin 

-yeroltl uzmonl- koşolot oion-
lorlnı gözönüne oİorok «soğuk sovoşo korşı coydlrlcl sovoş» yürüten kod-
rodo zomon zomon tosfiyeler yopltmosınln do goyet doğol olocoğlnl belirt-
tik ve dedik ki:

ı... Türkiye'nin bu (soğuk horb olonı} durumu devom ettikçe bu kod-
ro -şohlslardon sorftnozor- Vor olmoyo Ve dünyoyo seslenmeye devom
edecektir.» (Soyı; 28, s. 6)

«Bu kodro yeroltlndo emperyolizmin -oion- örgütleriyle korşıloş-
ttğ!ndo, evrensel sosyolizm oktmlndon yordlm görür ve -şohls hotolo-
rlndon, şohls koyıploflndon sorfınozor bir bütün olorok- onloro yem ol-
moz.»

«Amo evrensel çopto Ve yeroltlndo onti-komünizm mücodelesi Ver-
mek üzere ortoyo sollverilmiş olon bizim kurnoz «torlkll»lor, forklndo bi-
le olmodon -clA toroflndon- Türkiye'yi bölme tezgdhl haline getiri-
liverir.» (soyı 28, s.71

Doho sonro do dedik ki:
«Türkiye komünistleri. Türkiye üzerinde hOlö sürdürülmekte olon

«soğuk sovoş»o -prensip olorok kesinlikle-- korşıdırlor.
Türkiye komünistlori, legol porti kurulduğu toktirde -mecbur kohn-

dlğ| için teşkil edilm|ş bulunulon- «soğuk sovoşo korşl coydlrlcl sovoş»
kodrosunu (yoni i. Bilen kodrosunu) ilgo etmeye hozlrdlrlor.

Böyle bir durumdo hiçbir «kodro» Veyo «şohls» sübiektivizmi, men-

fi rol oynoyomoz. Çünkü genel kurol gereğince, bir sosyolist kodro, so-
ğtık sovoş protiği itinde dohi olso, yığınlor önünde «sovunmocı» duru,



KATKı

munu korumok Ve «soldlrgon» durumuno düşmemek zorundodlr. Aksi
holde, ylğlnlordon soyutlonlr Ve likide olur. Yoni mesela, «soğuk sovoşo
korşl coyd|rıcı sovoş» kodrosu, protikte kullondlğl soğuk sovoş yöntem_
lerine şortıonorok. Türkiye komünistlerini, her h6iük6rJo böyle bir uygı.j-
lomoyo ongoie edebileceği soplontlslno kopllomoz.» (soyı; 30, s.7)

Bundon sonro biz «Türkiye komünistlerinin prensip olorok soğuksovoşo korşt olduğu» doğrusunun 
-goyet doğol olorok* «soğuk sovo-

31 
kgrl.covdıncl sovoş» kodrosu torofındon di tostık edileceğini bekler-Ken l. tsllen kodrosundon bize hücumlor yönettildiğinı duyduk.
ilk yorumumuz «be|ki de bir bildikleri voraır, şeı<ıinoe oldu. Dohosonro soldlnnln cirkin, yoklşlkslz Ve düşmonco ,uht"rou,n, öğreninco

Ve de 1 Moyls'ton 5 Hoziron seçim sonrosl oloylorıno kodor uzonon pro-
Vokosyonlor zincirini de izleyince, meselenin iÇinde derin (!) iş|er olduğu-
nu cnlodık, i. Bilen kodrosu bütün uyorllor|ıTllro l.ogr"n, bilhosso BotlAvrupo yuvolorıyio kurduğu yokın ilişkiden do|oyı f,oçosını ClA'yo iyi-ce koptlrmlş ve iürkiye'de bir dizi provokosyonun ıoş'r,i."bbiplerinden
olmuştu:

.Meselo DisK'in iÇİndeki Botl Avrupa pol'sinin yetiştirmesi «Toptum_
sol ilerleme»ci oion güruhu toroflndon 

-bütün uyorlloro roğmen- ter-
tip|enen 1Moyıs Şenliği {!) nin sorumlulorı kimlerdir? Bu «Konlı Pozor»do
«Popoz Gopon» kimdir? Bir yohudi doktorun oğlu olon, Robert Kol-
lei'deki tonlşlkllğlno binoen, Ecevit'in hossos ruhuno (!) sokulorok iston-
bul Be|ediye'Boşkonlığıno tepeden inen Ve de hem Rohşon Ecevit ile
slkI flkl dostluk sürdürüp hem de iKD'nin «ileri gelen konferonsgl» llğlnüyopon «Toplumsol ilerlerne»ci becerikli bir zevceye m6lik olon Ahmet
isvon mı? Yokso 1961'den beri hem Türkiye'de sendikoclllk olonlndo
hem de TiP-MiP gibi noylon so| porticilik olonlndo Verilen görevleri umui-
modtk boşorlylo yürüttüğü holde, son zomonlordo cHP'li mocerocl kü-
çük buriuvolqrln dolduruşuno gelerek «komünistçilik rolü»ne sürük|enen,
ümmi ve cohıl oktör kemol Türkler mi?

Ayrlco Türkiye küçük buriuvolorınln iyi niyetli büyük hoyolcisi Bü-
lent Ecevit. etroflndo kurulon «yeroltl» tuzoklorlndon bihober olorok, tek
boşlno iktidor heveslerine kopıldığı zomon «güVen oyu» orefesinde Fron-
so'don bir tutom komünist çoğlrlp, onloro birtoklm gizli (!) temoslor yop-
tlrorok, bu gizli (!) temoslorın «MiT Roporlorı» holinde Ecevit hükümetinin
oleyhine kullonıImoslnı soğloyon sorumlulor kimlerdir?

«Popoz Gopon»lorın suçunu «kotİl iktidor»ln gücünde, toktik olorok
desteklenen bir ilerİci iktİdor olternotİfinin provoke edilmesini de «fele-
ğin çorkı»ndo görenler, Leninist bir portinin üyesi veyo orgonı olomozlor.
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Tom tersi böyle bir tovlr -ohmokllkton 
öte- bosboyoğı bir hoin|ik on-

lomıno; yani Türkiye'de foşizon tlrmonışın, doloylı yoldon gittikçe ceso-

retlendirildiği, güçlendiritdiği onlomıno gelir.

12 MorI 1971 dönemihe kodor Mihri Belli'ye ongoie olmuş olon Ze-

ki Boştlmor grubu Botı Avrupo'doki -Botl Avrupo polisi gözetiminde bu-

1,.jnon-- yrvolor, İle berober 12 Mort provokosyonu ile nosll göÇüp gittiler-

"u 
ook voı.,noo i. Bilen grupu do sormoş doloş hole geldiği Ürüncülerle

-Veyo 
Toplumsol ilerlemeciler'le- berober ylkllIp gideceklerdir,

2eki Boştımor 12 Mort'o gelinirken o kodor sevinçIiymiş ki bozl ko-

münist portiierin yetkililerine «yokındo Türkiye'ye gideceğiz, devrim yo-

klndlr» filon gibi loflor edip ucuz zoferler düşleyen bİr «merosim gene-

roİi» misoli komik oluyormuş. Zeki Boştlmor Türkiye yerine, sonrodon

«tohtolıköy»e gitmiş.
eugün «topıumsol Ilerlemeci» lerin söylediklerine boklllrso l, Bilen,

devrimidohibeklemedenTürkiye,yegelipkttoIorünü(!)teftişediyormuş...
i. Biıen'in ruhu «tohtollköy»den mi gelir, yokso l, Bilen yoklndo «tohtolt_

ı.oyru .i gider, o bizi ilgjlendirmez, Amo bildiğimiz birşey Vorso önümüz-

Jeti yoxın-nır jonemde i. Bilen'in esdmesi ortodon kolkmolıdlr ve kolko,

cO kİır.
Biz burodo Ürüncülerin suyunun iyice tstndlğlnl biliyoruz, Yokındo

bu su koynoyocok Ve bütün hoşorot buhqrloştp gidecektir,

Ne Vor ki i. Bİlen grubunun do «suyunun lslndlğl» bizim hokkımlzdo

öne sürdüğü yolon yonilş ifodelerden oçükÇo belli olmoktodlr, Çünkü

bozı sosyoüist ülkelerin komünist portilerinin elinde, bizim hokkımızdo

oldukço detoyll bilgiler vordtr. i. Bilen kodrosunun miodının dolduğunu

onlomlş otocoktor ki, bize korşl soldlrl molzemesi olobilecek doğru bil-

gİleri onloro Vermemişler.
Ufok bir oçık|omo yopmok gerekirse, i, Bilen kodrosu bİzi deşifre et-

mekihtiroslyloburodonVeBotlAVrupo,donbİrtoklmflndlkforelerinin
toş|dlğl molzemeyi kullonmok zorundo kolocoğıno, doğru i§imleri, söz-

konusu komünist portilerden oıobilirlerdi,
Sonro oynı koynoklördon öğrenebilirlerdi ki Kotkı'yo hoyot veren

kişilerin illeg;l dönemdeki (1971,1974| yeroltt ismi «ozotılım Grubu» idi",

Demekkikendileriningozetelerne«Atlllm»İsmiburodonıntikolettirilmiş.
tir, (-)

(') Ne garip tecellidir ki i. Bİıen grubu da «Atllım» ismini DisK içlnde komünistcilik

oyn"."y, ç,ka,ş «toplumsal ileİtemeciıer» güruhu vilsitastyla Koç Holdinq';n bir iicaret

şirketine intikaI €ttİrdi.
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Ve de yine öğrenebilirlerdi ki Özotılımcı|or iki torofll collşmoyı red-

dettikleri için Bott Avrupo'do devrimci fooliyet göstermemişler Ve Botl
Avrupo'do en büyük yuvoyl kurobilecek durumdo iken 

-doloylsiyİe bu-
gün Türkiye'deki Toplumsol i|erleme tezgdhınln boşlno getebiıecek iken-
Botl Avrupo po|isi Ve clA ile işbirliğine yonoşmod|klorı için önce silohlı
tehditle sonro do hopisle tozyik edilmişıerdir.

Botl Avrupo'do yoboncllorln (değil yoboncllorln o ülke Votondoşlorl-
nln bile) poıisten (türlü-çeşitli yeroltl istihborot örgütlerinden) gizli siyo-
si fooliyet gösterme|eri, üstelik bunu do sosyolist üıke|erle boğlontlh olo-
rok sürdürmeleri tom onloml ile imkdnslzhğl oşmok Veyo mucize yorot-
mok demekti. Böyle bir durumun do çok kıso bir zomon orolığı için ve
büyük rizikolor pohosıno yorotllobileceği oşikördl. Amo i. Bilen kliğinin
mocerocllorl bu geroekleri, bilenlere sorsolor bile öğrenemezler. çünkü
onlorln do kofo çop| (Ve İdeolizmi) tlpkl, burodon çok fozlo devrimc| {!)
olduklorl iddiosıylo Botl Avrupo'yo koçon züppeler gibi, Botı Avrupo'nın
«Altın kofes özgür|üğü»nü oşocok seviyede değildir. Nıtekim onlordon
do zomon zomon plllyl plrtlyl toploylp Hür Dünyo (!) yo göçenler çlk_
moktodIr...

Özotılım'cılor Botl Avrupo'do enterne edi|ınce Zekİ Boştımor'ln iliş-
kileri ile doho önce tesis edilmiş olon yuvolorın tecrübeli elemonlorlnln
yönetiminde yeni yeni moceroperest güruhlorl teşkil edılmiş ve bunlor, «ye-
n!leşme» olorok ortoyo çıkon i. Biten gurubu ile temos oromlşlor ve uğur-
suz misyonlorınl yürütebilmek için birtoklm pıs *progmotik- iliŞkiler
do kurmuşlordür. İşte Ürün Dergisi ve bütün bugünkü İoplumsol İİerle_
me tezgohı do bu pis ilişkilerden doğmuş Ve Türkiye'nin -DisK ve cHP
yönetimlerinin- içine kodor uzonmlştlr. (*)

(") Aynl şokilde gene 6ğrenebi!irlerdi ki biz Türkjye'de de*bir ucunda MiT'çiler]n
bulunacağl 

- 
iki ta16İll çallşmayl roddettik. Hatta böyle bir giz!i (!) ülevrimciIik (!} iç;n

MiT'çileİden de dolayll teşvİkle. goldii Çünkü biz Türkiye d€ herşeyden önce bir fıkrin le_
galı,tesi içilı çgllşlyorduk. V€ de «ispiyonaj» deni]en şeyin hiçbir zaman ve hlçbir yodo
logolİteye kevırŞamlyacsğtİl biijyorduk, Teorl,k fikirıerimiz v6 taktik doktrınimiz gayot aç]k
ve nettj, Ve de dünyaya deklare ediIm;sti. Böylo bir aç|k doktrinin lşlğlnda uEun zarnıiı
arlilkl3rlndö Ciış temas yapiİradan doğru yolda yü|üyebilirdik. AYrlca herkesçe biıiniycr.].r
ki (omüntern Ve Kcminform iloa edilcliberi 

-«Toplümsaı 
iıerleme» fiıan gibi soyut s|o_

ganı3rl3 ,- acam toparlayıp slkı dlş eınas arayanlar «ispiyonaj» teŞkiı6tlall idi. Çünki,
bugünkü Det3ırt döneminde komünistl€r, yersel pratiklerdO bağlınsizdılar ve ta,lilik dokirin,
leri ilc uzu]r müddet dl,s temas aramada.n doğru yoıda yürüyebiliyorlardl. Yedi y]l boyun-
ca gay€.t somut oı?rak işlediğim;z bizim doktrinimi:e d. hiçbiı yerden oİestiri gelmemist;.

Avr.upa ülkelerinin komünistleri gibi Türkiye komünistle.i de çocuk yorine konIjlama:_
dl; ve oniara beynelmile] rotaya göre yerse! pr3tikleide yön tayin edebıım§leri için .lracr
slra.la topluca veya ikl]i üçlii olarak *yetkililer sevİyosinde- yapllan danlşma top|.ntl_
lrrI kafi ıaI;rili.

11
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Ayrlco bİze MiT'ci diyenlerin, Özotlllm Grubu'ndon olon Kotkı Der-
gisı sohİbi A. E. Güron hokklndo -yurt dlşlndo iken- Dlşişleri Bokon-
llğl'nln Elçilik Ve Konsoloslukloro yoylnlodlğl «A. E. Güron'ln ülke oley-
hine (!) fooliyetlerde bulunduğu Ve posoportunun yenilenmemesı Ve yeni
posoport Verilmemesi Ve görüldüğü yerde ihbor edilmesi» yolundoki ge-
nelgeyi de öğrenmiş olmolon imkonslzdl tobiı...

12 Mort reıiminde bizi yeroıtlno itekledikten sonro bir de resmi ge-
neigelerle T. c. Devletine Voton hoini olorok tescil ettirmek istiyenlerin,
özel|ikle CGP'Iilerin bugün nosll likide olduklorı görülmektedir.

Bugün kozonmış olduğumuz -küçük çopto do olso_ legolite, bilinç-
|i Ve sob|rlı bir mücodelenin neticesidir. Biz emperyolİstlerin büyük yer-
oltl tğşkil6tlorlndon goyri, kopitolistlerin Ve oportünistlerin büyük porti-
lerinİn yeroItl mocerolorlno do olet olmodIk Ve kendimizi horcotmodık.
Üstelik böyle portilerin bu gibi mocerolordon kendilerİn!n de zoror gö-
receğini ispot ettik. Doho geçen yll CHP «Gençlik KolIorl Gizli Roporu»
ile Kotkl'yl TKP'nin yoyın orgonl olorok ildn eder_ek bize zımnen «Gizli
TKP rolü»nü teklif ettiği zomon, biz böyle bir «donışıklı döğüş»ü şiddetle
reddettik (*) Ve özgür irodemize ipotek koydurmodlk. Biz bu teklifi kobul
etseydik, i. Bilen kodrosunun dongolok yorumcularl Türkiye'de «KotkI-

çılor» ilerliyor dİye koloy zoferler düşleyerek, sevinÇ çlğllklorı otocok-
Iordı omo porlomentodoki bunco çoğunluğuna roğmen iktidor oldurtul-
moyon cHP'nin mocerocl fooliyetleri hokklndo öteye beriye gönderilen
gİz!i roporlordo, Ürün ve yondoşlorlnın yerine Kotkl'nIn ismi geçecekti.

Bugün CHP, kıso vodeli çıkorlor için kurduğu pİs ilişkilerden kurtul-
mok, üyelerine hotto porlomenterlerine kodor buloşmlş olon ÜrüncüIük
veyo Toplumsol İlerleme'cilik illetinden kurtulmok çobasındodlr. (Bu oro,
do Moo'culorl Ve Cephe'cileri klşklrton porlomenterlerİni de zopt-l ropt'o
olso çok iyi olocoktır cHP İçin...)

oHP-AP mücodelesinin neticesinde, ortolığl korıştlrmokton boşko işe
yoromoyon Ve iki portide de bulunon oportünist küçük buriuvo güruhu

likicje olocok Ve ortoyo büyük kopitolistlerin temsilcilerinden oluşon tek
bir liberol porti çlkocoktlr.

CHP ioindeki «ilerlemeci»ler geriletildiğİ orondo bunlorın korşıtl olo-
rok Vorolon foşolor do AP icinde tosfİye edilebileceklğrdir. Bu durumdo
cHP'deki, AP'yi «sol umocı»lorlo korkutmo toktiğinden yoror umonlorlo;
AP itindeki. CHP'ye «soğ umocl»lorlo gözdoğl Vermeye kolkonlor tos-

i*) iŞte i. Bilen kliğinin «danlstkll döğüş» olarak nit€lediği «faşo»larln bize saıdl.İ-
,:ü,,]sasia cHP'nin bu entrikalarından kaynaklanmaktadlr.
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fiye edilince bu iki portinin biribirinden hicbir forkl olmodlğ! görülecek

ve bu portiler fiilen birleşmiş olocoktlr.
Biz esos mücodelemizi goyet doloylı Ve sinsi bİ1 «dİreniş» yopon

'büyük kopitolistlere Ve emperyolizme korşl yopmoktoylz. Bu esos mü,

codeleyi gözlerden sok|omok Ve mümkünse soptlrmok içİn kullonllon
yoygoroÇ| küçük buriuvo güruh|or memleketin obiektif gelişim sürecinde

zorunlu olori]k likide edilip büyük kopitolistler gerçek polıtik kodrosu ile

ortoyo Çlklnco, biz de |egol bir porti olorok onlorln korşllorlndo yerimizi

olocoğız. Ve onloro korşl gereken toplumsol denetimi yosol olorok ör-

gütleme durumuno geleceğiz.

Yukorldo sözkonusu ettiğimiz, bizi iyi tonlyon komünist portilerin,

bugün Botl Avrupo'doki mocerocl sorumsuz Türk Votondoşlorl ile kur-

,duk-lorl İlişkiler doloylsiyle ClA'nın Türkiye üzerindeki koronı|k emelleri-

ne iyice ongoie olmuş bulunon i. Biten kliğine bizim hokklmlzdo molü-

mot Verİp de onloro, -bize korşl- sotdlrı zemini yorotocoklorlnl hİc

ummuyoruZ.
Çünkü bilmeleri gerekir ki, i. Bilen kliğinin «progmotik politiko» com-

'bozlorl, en umulmodlk monevroloro, en İnce oyok oyunlorlno do boşVur-

§olor bizi -Türkİye 
komünistieri olorok- ülkemizin reolitesinin dlştno

düşüremezler. Biz Milli Kurtuluşçuluğun temel prensiplerinden horeket
eden komünistler otorok Türkiye gerçeğinde Vor olocoğtz. onun iÇin bu-

günkü Türkiye gerçeğinde yeri olmoyon blr Moo'culuğo Veyo bugünkü

dünyo gerceğinde yeri olmoyon bir foşİzon doktrine stğlnmoyo ne ih-

tiyoclmlz ne de zorumuz olobilir... Böyle imtihonlor| biz çokton geçtik,

Türkiye'de Moo'culuğu do foşoculuğu do -korşlt tepki olorok- do-

ğuron, bir zomonlor zeki Boştlmor'ın destek!ediği Mihricitik'tir; Mihri

Belli'nin. genolere, feodol deieneresonston gelme 
-tevozu 

Ve hoşgörü-

den yoksun- bir «kobodoyl»llk zorbolığınl oşlloyon doktrinidir,
Öugİin i. Bilen'in desteklediği Ürüncülük, iGo'ciııı<, DiSK'cilik filan

do do ---aynl kişiler ve oynl tovırlorlo- oynl doktrin, oynl kolitedeki kor-

ş*ını 1Üıtücülük) yorotorok koz odlmlorlo ileriemektedir,
Amo bütün bunlor holkımızdo kökü olmoyon yüzeysel ye yopoy klik_

leşmelerdir; Ve ciddı bir durumdo ortoyo çlkocok olon Milli Kurtuluşçu
cephe toroflndon koloyco likide edilirler...

son tohlilde, holkımızın özgürlük, boğ]mslzllk mücodelesi -önüne
konulon türlü-oeşitli tuzoklor doloylsiyle- Türkiye'yi «soğuk sovos» olo-
;nl otmokton borlşçt yöntemlerle kurtoromozso, bu holde Milli Kurtuluşçu
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cephe blr silohll sovunmo cephesi oıorok doho belirgin bir şekilde orto-yo çlkocok Ve Türkiye Komünistleri de 192o'lerdekinden doho güclü ve
tutorlı olorok bu cephede yerıerini olocoktır.

lşte bu gerçeği birçok sosyolist ülke de bilmekte ve meselö sovyet-
ler Birliği, Devlet yoyln orgonlorl ile Türkıye'nin Milli Kurtuluşçuıuğuno_gerçek Atotürkçülüğe- öVgüler yoğdlrmoktodlr.

Emperyolizmin «soğuk horb»çi oionlorl ve i. Bilen kliği gibi klso yol-
cu Tro9kizon sol çevreler hiç heveslenmesin: Türkiye'nin «efsone dö-
nemi» onloylşlndo blrokllmlş köylü ve küçük buriuvolorını ioldon yobon-
cü «mitos»|orlo ürkütüp soğdon do «homoset edebiyotı» iıe klşklrtorok on-
lorl, _bütün dünyo komuoyunun hokslz butorok üzerine cuılonocoğl-
bir foşizon moceroyo sürüklemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Türkiye'nİn gittikçe orton potonsiye| «emek» eneriisi mutloko, üre-
tici güç oıorok kullonılocoğı, yoptcı bir mecıoyo konolize edilecektir.

Türkiye'nin sorumlu deVrimcileri, ülkelerinin bu potonsiyel eneriisi-
ni, 

-kendinı ve cevresini tohrip etmesi |çin_ bir inf ilok gücü holine ge-
tırmeyi omoçloyon «her soydon Ve boydon» horb kundokçılorlnl zoror-
slz hole sokmoyo muktedirdirler...

sonuç olorok bütün bunlordon koloyco onloştlobilir ki i. Bilen kliği
bizim muhotoblmız deği|dir. Bizİm muhotobİmlz somut ülkelerin, somut
komünist portilerİ olmolldlr; Ve öyte olocokttr.

KATKl
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o KADAR oüç xi..

Türkiye komünistleri ğrostndon, Nozlm gibi, Hüsomettin gibi bir. inonç
ve korokter obidesi doho ebediyete göçtü. Üstelik bu «obide» oynl zomon-
dc bir «bilgi hozinesi» idi...

Kerim Sodi'nin hoyotlnü yozobilmek, Ve mücodelesini, eserİerini toı
nltorqk onu korokterize edebilmek --6deto- olonokslz,.. Aünkü Kerim

sodi, Türkiye gibİ -en solıl gemilerin bile demir torodlğl- dolgoll, okln-
tllt Ve onoforlu bir ortomo kozık Çokobilmiş ve ışığını hiç söndürmemiş
bir «deniz feneri»dir. Doloylsiyle, oklntllol, onoforlor içinde dümen tut-

moyo Çollşlp bocolorken doimo onun lşlğlno bokorok yön toyin etmİş

olon bizler_ kişisel değerlendirmelerimizle -onıloro doyolt sübiektif yo-

rumlorlo- onun torih Ve dünyo İçindeki konumunu doğru olorok tesbit
edemeyiz...

Kerim Sodi'nin -mücodelesi 
ve eserleri ilğ-- hoyott, boşlı boş|no

bilimsel bir etüd konusudur.
Koldı ki Kerim sodi'nin doho -hozlrlonmlş 

fokot- bosılmomlş eser_

leri de Vordır. Bıroktlğl kütüphone Ve orşiv ise, oroştlrlclloro ciltlerle ori-

iİnol eser hozlrloyobilmeleri İmkonlni soğloyocok zenginliktedir.
Demek ki Kerim Sodi, 75 yılllk hoyotı boyunco, tespit edlp yöneI-

diği doğrultudo, soğ!odığı molzeme birikimini -gerçekleştirdiği 
poton-

siyel eneriiyi- kullonorok «müsbet iş» yopocok olonlorlo berober, fikren
yoşomoyo devom edecektir...

Ancok ben burodo, o'nun biyoloıik ölümü doloylsiyle birşeyler yoz-

mok zorundoyım... Zorundoylm diyorum; çünkü o'nu tonıyon bir kişı olo-
rok. o'nun hokklndo, o'no -glyaben- soyglslzllk yopmodon yozobil-

mek çok güc...
Kerim sodi'ye korşı çlkmok çok zor, Kerim sodİ'yi öVmek doho çok

zordur; çünkü Kerim Sodi, kendini kullondırmoz.
Kerim sodi'den bilgi olobilmek, devomlı olorok birşey|er öğreneb]l-

mek, oncok, insonln devomll olorok bilinç sevİyesini yükseltmesi ile müm-

kündür.
Kerim Sodi, devomll olorok (müsbet iş» yopmoyon, doloyısiyle bilinÇ

seviyesini yükseltemeyen «kırık plak»lorlo onlomlı diyolog sürdürmez.

Bu yüzden Kerim sodi'ye kızonlor çoktur: Polisi klzor, «provokosyo-

no sürükteyemiyorum» diye... «kırık pl6k» holine gelmiş devrimci bozun-

tulor| klzor, «demek istediğimi onlotomlyorum (!), konuştuklorındon bir-

şey onlomıyorum» diye...
Amo o herkesle konuşur; istihzdslz mütevozi, hoşgörülü (fokot oslo

tovizk6r değil}; pırll pırıl bir yüz ifodesİ ile...
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Onun için O'no -yüzüne korşı- kimse kızomoz ve «morozo» çı-
koromoz.

Hotto bilimsel konulordon sözoçtldığlndo ---o'nun yonlndG- o'no so-
ru yöneltme şekli dışındo konuşobİlene rost'onomoz.

Ancok, ono orkoslndon ktzorlor, orkoslndon söylenirler gizli po|iS-
lerle devrimci rolüne çıkmış dongoloklor:

Kerim Sodi, «posifist»tir derler. ömrünce hiçbir şey yopmomış der-
ler, yolnlz kitop okur derler, övgü i|e korıştk «morksist» ıikten ihroÇ et-
mek (!) için «kitop kurdu» derler, büyük bir orşivi olduğu holde «kimse-
ye birşey koklotmoz» derler, bir provokosyono doğru tohrik etmek icin
Porti'den otllmlş derler, Troçkist derler ("}, Vğ der|er oğlu derler...

Bu dedikodulor oncok dorkofolt küçük buriuvo devrimcilerini uzok-
loştlrlr Kerim Sodi'nin oevresinden Ve iyi de eder... Amo o'nu holkındon
tecrit edemez|er; Ve yurt dışıno koçmoyo mecbur edemezler. tünkü o
holklo, holkço konuşmoslnt Ve ilişki kurmoslnl bilir. Fozlo (osktntl» olon
polis|eri bile foydoil işlerde kullonır Kerim sodi; too ki,goribon memur-

lor -veyo şef leri- kullonıldıklorını onloylncoyo kodor.,. onun iÇin ge-

ne|lİkle, gizli polis ve ojon provokotörler o'no buloşmokton (!) çekinirler
Ve «hoberolmo» yönünden bir «dirsek temosı»nl -mesofeli 

olorok nozik

ve riyok6r bir iIişkiyi- muhofozo etmekle berober, onu «tecrit» toktiği
ile posifize etmek yotunu seçerter. Amo o, bunlordon yllmoz; Ve de ho|ktn

içinde «sudo bohk» gibi yüzer gİder (1).

Atotürk zomonındo Kerim Sodİ, Türk Dil Kurultoyı üyeliğine -yük-sek mooşlo- odoy gösterilir; omo o, görüşmeye bile gitmez.

Şefik Hüsnü, portisini, 
-Komintern'in 

de tosvibi ile- sovyetler'in
Türkiye'dekİ şirketlerinde, temsilciliklerinde çoilşon, doloyls|yIe Milli Em-
niyet'in denetiminde bulunon birtokım memur ve müsdohdemlerden oluş-
turduğu zomon böyle «iki torofll» oynomoyo do yonoşmoz.

Amo bu «iki torofll» memurlor slklşıp to Milli Kurtuluşçuloro sotıldlk-
lorı zomon, meseld bir Şevket Süreyyo'nın vosıto olduğu «k6rlı görev»
tekliflerini de elinin tersı ile iter,

Bu orodo, legol Ve illegol olorok birçok defo yurt dlŞlno tlkor; ikj

defo Moskovo'do bulunur.

Komintern'in emr|ndeki Porti'nin illegol yoyım fooliyetı görevini üst-
lenir; ve evini gizlİ boslm, yoytm merkezi holine getirir.

(*) Nazım Hikmet'e. Moskova Ğdyosunu da kullanarak «po!is, dediklori, «Troçkist,
dediklori gibi... Hüsamettin özdoğu gibı 1eşkiletçl lider bir işçi milıtanına da «Troçkist»
yartast taktlktarl gibi.,.
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Avrupo'do Porti odlno konferonsloro, toplontıloro iştirok eder; Vo,

Botl Avrupo komünist gozetelerinde yozllor yozor.
Yurt içinde 200'o yokın (golibo 186) mü§teor lsim (tokmo od) kullo-

norok legol (!) kitop ve mokole neşriyotl yopor.
Eserlerinde klasik bilimsel yozl torzlnln horicinde, «İstif» odlnl tok-

tığl Türkiye'nin ve kendinİn sübiektif şortlorlnln (en zor şortlorln} zorun-
lu kıldığı bir belgesel torih üslübu do kullonır. Ayrıco, «devrimci fıkro»
diyebiloceğimiz bir tür devrimcİ yozl toft ınl, Türkçeye o kozondlrır.

«Aforizmolor» denilen Ve Morx-Engels ve Lenin külliyotlorln|n for-
müller şeklinde sunuluşu tozlnln -dünyodoki 

ilk- mücidi Kerim sodı
dir (1930'lordo).

Bütün bu çollşmolor slroslndo pek çok defolor. polisten -onlorı klz,
glnllkton çotlotocok şekilde- büyük bir mohoretle sıyrlllr.

ikinci Dünyo Horbi ylllorlndoki 3 yllllk sürgündon boşko, birkoç defo
3'er, s'er oylık tutukluluk geÇirir. Amo odliye ile olon peryodik çotlşmo-
lorl 1968 yıllno kodor sürer gelir...

Kerim Şodi, «hoto sevopton doimo oz olmolıdır,» «bir inson müco-
delenin her oşomoslndo, bütünü ile «sovunulobilir» durumdo bulunmoll-
dtr.» der...

Görütüyor ki Kerim sodi'nin sovunulmoyo bile ihtİyocı yoktur",

Dokuz yıldır Şohsen tonldtğım ve toplom olorok 5,5 yıl süresince hep

berober olduğum Kerim sodi -kendi deyimi ilğ- obiektif Ve sübiektif

şortlonn elverdiği, 6zomi «müsbet iş»tir.

soğllğındo, oncok «müsbet iş» yoponlorlo onlomlı bir diyolog sürdür-
müş olon Kerim sodi, biyoloiik vorlığı ile oromızdon oyrı|dlkton sonro do.

oncok devrim yolundo «müsbet iş» yoponlorlo berober olocokttr.
onun monevİ şohsiyetini (o'ndon kolon onllorı) övgü Veyo yergi tor-

zlndo kullonmoyo kqlkocok olonlor cevoplorlnl bilimsel şohsiyetinden yo-

ni -hoyotto 
iken o'nun yoptlğt şekildğ- belgelerden olocoklordlr...

o'nun 75 yılllk çoboslntn birikimi olon bİlgi, bilinç Ve tecrübe miro,

s|ndon poylmlzo düşeni liydkotlo kullonobilirsek ne mutlu bize...
RAHAT UYU BÜYÜK USTA.. EN SAĞLAM TEMEL TAşlNl KoYDU_

ĞuN «rüRriyEDE SosYALiZM» ESER|Ni YüKSELTMEK iciN usnĞ_
LAM TUĞLA»LAR DA BULUNACAKTIR, 

A. E. GÜRAN

(1) Burodo, dergimizle de ilgili olon bir onımı onlotmodon geçemi-
yeceğim:

1970 ylllno girerken, sol yoyln hoygtlndo mevcut dergiler tomomen
sekter tovlrloro sürüklenmİşlerdi. Bu durumdo onloro yozt Vermek kesin
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olorok onıorln soflndo, onlorln protiğinin içinde bulunmoyl gerektiriyordu.
Doloylsiyle, bu dergiler Vosıtosiyle «klzışmlş» grupcukloro uyorl görevi
yopmoyo kolkışmok, Kerim Sodi'nin ifodesi ile «ışıklorı söndürülmüş bir
meyhonedeki sorhoş kovgosı» no kotl!mok gibi birşeydi.

işte böyle bir orİomdo Kerim Sodi beni, yeni bir dergi çıkormonın
gereklilığine inondırdı; Ve 

-prensip olorok- dedi ki: «Bu dergi bir odet
.biIe sotmoso, en oz bir yll doyonmoll, Ve redoksiyondo oy oğırlığım veyo
veto hokklm olmolldlr.»

, Bir yıl için gerekıi poroyı bulduk, ve bonkoyo yotlrdlk; bonko cüzdonl-
nl do Kerim Sodi'ye verdİk.

Yeni bir derginin (Kotkl'nln) çlkocoğlnl ve burodo Kerim Sodi'nin de
yozocoğlnl hemen bütün Boblalı duymuştu.

Prof. ÜnvonIı teorisyenler, şöhretli sonotcllor. kritikOiler, fikir odom-
]orl Ve de böyle moskelerle icro-i fooliyette bulunon MiT oionlorl, biri-
birlerini hoberdor ederek, Dergi'nin yozl kodrosu üyeıiğine tolip oldulor.

Ancok ne Vor kı, bu şöhretlerle yopttğlmIz görüşme Ve toplontılorclo
:rnüzokereler geldi geldi, Kerim sodi'nin redoksiyondo oy oğlrl|ğı isteme-
sinde düğümlendi koldı. Bobıdli'de şöhret yopmlş yozor-çizer toktml,
ddstz şöhretsiz devrimcilerden seçilecek redoktörlerle, kendi orolorlndon
segilecek redoktörler oroslndo Kerim sodi'nin denge unsuru olorok bir
oy oğırlığıno sohip olmoslnü kotıyyen istemiyorlordl.

Bu noktodoki onloşmozlık çözüIemedi; Ve Kotkı Bobl6li söhretleri
toroflndon «oforoz» edilmİş- Ve doloyıSiyle Bobı6li potronlorı torotındon
do «omborgo» konuImuş bir holde yoyın hoyotlno girdi...

işte -ilk defo- o zomon oçıkço, oıonlorln Ve onlorlo temos holinde
çollşmok zorundo bulunon koriyeristlerin, Kerim Sodi'den ne kodor Çekin-
diklerini ve _odeto_ korktuklorlnl onlodım.

Kerim sodi'de bu -prensipleri uğruno bütün Boblöli'ye, doloylsiyle
şon şöhret Ve poroyo meydon okuyon- morol yüksekliği gbrmeseydim,
doğıtttrılmoyon, sott|nlmoyon doimo legoı Ve illegol olorok toplottlrllon,
üstelik sekiz soyl ioin 7 soruşturmo moksimum tcrplom olorok 42 ytt hopis
cezost istenen (Ve sonundo 7 yllı kesinleşen) 5 dovo oçılon, bir derginin
sorumluluğunu belki de toşıyomoz Ve inonclml yitirirdim.

Kotkı'nln 8. yılıno girdiği bu 32. soytslnı hozürlorken o'nun 
-Kotkı'ntn
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15 Ekim 1970 torihli 2. soylslndo yoylrnlonmış bulunon- şu Vecizesi h6lö
kuloklorlmdo tlnllyor:

«ısTıKBAL»

Bobldli potronlorl, bosın derebeylori, bugüne kodor, hİçbir kulo ---§os-
yolist etiketini toşlsln toşlmosln- korşılıkslz ne bİr lokmo ekmek Vermiş-
tir, ne de bir domlo su.

Vicdonlorını dilim dİlim kesip pıyogoyo sürmeyen Ve boyunlonndo
tosmo izi ile doloşmoyl göze otmoyon hic bir kolem sohibi için Bobı6li'de
«istikböl» yoktur.

KER|M sADı

«A. Gerrohoğlu»

Bütün doğo oğlosın mezorının boşındo,
Büyük hocom, bizleri öksüz btroklp gittin..
Yüce mücodelen vor gözlerimin yoşındo
Elli yıltk sovoşto sen her zomon yİğittin.

12 Şubot 1977

şADi ALK|Llt
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ÜnÜııı, ropı-unısaı- iıenı_enıe VE TGKP
PROVOKASYONU HAKKINDA

M. sALiH

Ürün Dergisi yoyln hoyotlno bir «çeviri» dergısi gibi boşlodl.
Sonro Ürün birdenbire büyük Ve önemli konuloro -onlor on]omoz-

el otmoğo boşlodı. Ürün'de ilk önemli yoz| «Kemolizm»e doirdi. Ve «Ke-
molizm»e Ürün'ün yokloşımlnİn «...ciddiyetle boğdoştlrllmoslno imk6n
olmoyon, Traçkist'çe, hotto onorşistçe onti-propogondolor...» şeklinde
olduğu Kotkl'nln soyl 14-15 (Moyİs-Hoziron 1975) te yeroldü.

Doho sonro bu konudo bir özeleştiri çlkmosl blr yono, Ürün'ün İyice
«ozlttl» ğl görÜIdÜ.

Bu konulordoki 
-Kemolizm Ve Milli Kurtuluş SoVoşı konulorlndo-

ki- bokış oçısı nereden koynoklonıyordu ooobo?
Milli Kurtuluş Sovoşl ğn önce Bott Anodolu'do yoksul köylülerin «efe-

ler» şeklİnde boşkoldırmosı ve bunun müesseselesmesi ile boşlodt.
Milli Kurtuluş Sovosıno holk çok geniş Çopto Ve 

-kimseden emir
oImokslztn- kendi irodesiyle kotlldı. onbinlerce ölü Verdi.

sovoşo, Türkiye'de sosyolİzm Aklm!'nın o zomonki temsilcileri de
kotlldılor, conlorln! Verenler oldu.. Acobo bu komünist]er mı yonlldl?

Ürün, sık sık 56-57 yllllk mücodeleden (sovoşımdon) sözetti. Y6ni
mücodele 1920'lerde boşiomlştl Ve Milli Kurtuluş Sovoşı yıllorını do kop-
sıyordu. Ve Milli Kurtuluş Sovoşı'nı eleştiren, bu sovoşı onti-emperyolist
kobul etmeyen Ürün. bu savoşo kotıİdtklorl İtin. o dönemde mücodeleyi
(sovoşlmü) yürüten komünistleri eleştirmedi. oyso sosyolistler (eğer ger-
çekten somimi iseler) öncelikle kendilerinİ eleştirirler Veyq özeleştiri yo-
porlordı. Sonro do küçük burjuvo veyo burjuvonın yonllgllorını, çelişkile-
rİni, iki yüzlülüklerini serer]erdi yığınlorın gözleri önüne. Ve yığlnlonn
önünde «mohkum» ederlerdi h6kim sınıflorı... yokso kendileri «moh-
kum» olurlordl, tıpkı Ürün'ün olduğu gibi...

Ve Ürüncüler 
-yurttoşlorlno 

güVen duyomodlklorl için- bu sovo-
emperyolistlerin isteğlyle -giz|i Veyo oçlk güdümüyle_ yürütülen

«donışlklt-döğüş» olduğunu utonmodon iddio ediyorlordı. Ve bu yüz-
hiç kimse, kendi yurttoşlorlno güvenemiyen Ürüncülerin güdülmedi-
inonmomokto idi...

Bütün bunlorın yonındo, Milli Kurtuluş Sovqsı ve

şin,
bir
den
ğine

do Evrensel sosyolİzm Aklml'nln oroştlrlcllorlnIn biIim

-ve obieklif olorok- soygılı tovırlorı vordı. Örneğin

kemolizm hokkln-
odomlorının doimo
Sovyetler Birliği'-
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nin Devlet Rodyosu (Moskovo Rodyosu Türkçe yoyınl) Kemolizm'den öV-
güyle sözediyordu. Acobo bunlor do ml yonlılyorlordı?

koldl ki, dünyodoki «proleter ihtiloli»ni gerçekleştiren Bolşeviklerle
bir -onti emperyolist- cephe oluşturduklorl herkesçe bilinmekteydi.
Acobo «Boİşevikler» de mi yonılmlştl?

Öyleyse, Ürün'ün bu «tez»i nereden Ve kimlerden «ithol» edilmişti?..
Ürün bununlo kolmodl, kolomozdl do .. Ürün'ün misyonu doho geniş

Ve doho «ince» provokosyonlor yopmok üzere belirlenmişti.
Ürün, Milİi KurtuIuş Sovoşı'nın onti-emperyolist özünü reddettikten

boşko, bu sovos scnucu kurulmuş T.c. Devleti'ni de birtoklm tovırlor to-
klnorok «yok soymok» üzere tlrmonmoğo boşlodl.

Ürün, T.C. Devleİi'nden «yoyın müsoodesi» olmlş Ve onun temino-
tlndo çlkmokto olon bir «legot» dergi» olorok biliniyordu. oyso Ürün,
kendisinİn «TGKP'nin orgonl» olduğu tovrln! toklnmokto Ve hotto bunu
oçık seÇik yozöbilmekteydi,

TGKP «illegol» bir örgüttü. Ürün ise «legol» bir dergi... «illegol» bir
örgütün «legol sözcülüğü»nü yopon bir yo},ln orgonl olmok?.. Bunu ci-
yok ciyok yırtınorok «il0n etmek»!..

kısocost Ürün «illegolin legol sözcüsü» idi ve bunu oçıkto «6lem»e
i16n ediyordu. V6ni Ürün, oÇlkço Devlet'e meydon okuyor (!) görüntüsü-
nü yorotmoyo tollşlyordu. Veyo boşko bir yerden icozet Ve kuwet olo-
rok «DeVIet»e meydon okumo numorosiyle 

-kurnozllk 
yoptlğlnı zonne-

den birtokIm «devlct» yöneticilerinin icozetinde- gerçekte, «sosyolist
görünme»ye heves|i birtoklm küçük buriuvoloro gözdoğı Veriyor, onlorı
toporIomoğo çolışıyordu.

Acobo Ürüncüler, bu güçlerinİ nereden olmoktoydllor?
Eğer ülke, bir pro|eter ihtilal _ihtil6lin hemen öncesi- ortomündo

ise Ve devlet mekonizmosl doğllmo sürecine girrnişse, o zqmon «devlet
ülstü» Veyo «deVleti umursomoz» toVIrlorln izohl mümkün olurdu. Ydni
merkezi otorite filen yokolmo sürecine girmişse (örneğin bir hqlk sovo-
şı bir Votondoş sovoşl V.b. de olobiiir), o zomon «devlet» Veyo «millİ sI-
nırlor» nozorl itibore o|ınmodon bir tovlr koymok mümkün olurdu.

oyso bugün Türkiye'de böyle bİr durum -bu oşomodo- henüz yok-
tu.

Ve elbette, bu «Devıet»in himoyesinde, Ürüncüler -Veyo «Toplum-
sol ilerlemeciler»- muozzom refoh içerisinde yoşorlorken, bunlon bil-
memeleri imkonslzdl. Amo bunlorl bilır görünmek onlorln işine gelmezdi.
Çünkü «yüksekten otmok» sözkonusu otduğu için, Ürüncülerin 

-veycı«Toplumsol ilerlemeciler» İn- ne «doktrin» ne «tez» ne de «toktik» koy_

21
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gllorl vordl. Solculuk diye «komünistlik» diye ne sotobilirsen sot; kim
ne sotobilirse sotslndl. Yeter ki «Ürüncü»yüm (veyo «Toplumsol ilerle-
meci»yim) densin; yeterdi önlor için. onlor sodece bir «potent»in rekl6-
mlnl yopiyorlordt.

Bir Milli Kurtuluş sovoşı'nln onti-emperyolist olduğunu reddeden,
bir T.c. Devletini umursomoz görünerek «illegolin legol sözcüsü» olduğu-
nu il6n eden Ürüncüler, bütün bunlon yoporken hiç bir öneri Ve bir so-
mut yokloşlmdo bulunomıyorlordı.

peki omo sormozlor mı ocobo: kimin odlno bu tovlrlor? kimden
«kuvvet» qlmoktostn diye?..

Bu kuvvet ollnon koynok (modem ki Ürüneüler milli slnırlorü tonl-
moz ve ülkenin iç dinomizmini gözönünde bulundurmoz} e|betteki eV-
rensel gücü olon bir koynoktlr.

Eğer Ürüncülerın destek oldlğı koynok, Evrensol sosyolizm Akımı ise,
«devlot»i umursomlyon ve «milli slnlrlorl» tonİmoyon -Ve elbetteki reo-
lite ile olokosı olmoyon- ve yığınloro doyoı.ımoyon bu tovlr blr «Troç-
kist« tovrl simgelemiyor mu?

Bir ülkede eğer yersel hiçbir protiğe, hiç bir y|ğın otılımıno doyon-
moyon Ve buno roğmen sosyolist olduğunu İddio eden bir «kodro» vor-
so, bu «kodro» bir «Troçkist» tovrln İçİndedir. Y6ni sosyolizmin bir «mer-
kez»den yönetilip yönıendirildİğini kobul etmekte Ve bu «merkez»in Ve-
receği direktifler doğrultusundo horeket ederek, kendinİ o «merkez»İn me_
muru durumundo göstermeye toı!şmoktodlr.

Ve 
-ülkemizde mevcut olon ylğln otıltmlorlnı görmezlikten gelen-

böyle bir «Troçkist kodrornun soplonocoğı -veyo §ebep olocoğı- bir
provokotif horeketi de önceden görmek Ve soptomok devrimcilerin koçl-
nllmoz bir görevidir.

Yokso zoten dünyonln her yerind€, emperyolistler Ve oionlorlnco dev-
rimci fikirler Ve horeketler «tek merkez|i (Moskovo merkezli)» olorok
nİtolenmeye ve gösterİlmeye çollşllmoktodır. Ve bu tür bir izoh torzl, her
ülke holklorındo, devrimci fikirlere korşı bir tepkl oluşmosını çoğu zo-
mon _ge9ici de olso- soğİoyobilmektedir. Emperyolistler de, *o ülke
holklor|nın irodesİne roğmen- bulunduklorı ülk€de kendi Vorlıklorlnl unut_
turmok içİn, bu tür bir izoh tozlnl yoymoğo ve hotto örgütlemeye çoll-
şocokttr.

Üsteİik bu izoh lorzl ülkemizde bır torihİ özellik doho toşır: Sosyo-
list fikir Ve horeketlerİn «merkozi (kıblesi}» gib| gösterİlmeye çoılştlon
Moskovo, ülkemiz insonlorıylo yüzyıllor boyu boğoz boğozo getirilmİş bir
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hoİkün idore merkezi idi. (-) Ve bu yüzden torihen ülkemizde mevcut «onti-
Rusçu» okımı «ontİ-komünizm»e dönüştürmek için 9ok doho go9erlİ olo-
coktlr bu izoh torzl, emperyoIistleİ Ve oionlorl için...

Emperyo|istlerin bu tür izqhlorınl boşo çıkormok, provokosyonlorıno
olet olmomok ıcin ortlk. «yığln otılımlorı»no doyonon ve bu qtlhmloro
göre devrimci hedefler gösteren (tez»ler Ve bu «tez»leri öneren devrimci
kodrolor sözkonusudur, dünyodoki komünist portiler için... Emperyoliz-
min, ülkeler orosındo ve ülkeler i9indeki holklor orosındo mevcut oİon
torihi, sosyol, kültüre|, ontropoloiik, dinsel ve hotto mezhep forkllılklorln|
tespit edip ve körükleyerek yoptlğl soldlnlcrl ve -bölücü tezgahlor için-
oionhk fooliyetleri orttlkço, komünist portİler de yersel protiklerini geliş-
lirmekte Ve böylelikle emperyolizmin her türlü soldırısİ püskürtülmekte Ve

-inc6.* tezgahlorl deşifre edilmektedir. Emperyolizm, ortık o kodor «in-
ce» oynomokto ve bölücülüğünü öylesine küçük oyrıntllordon yororlo-
norok gerçekleştirmektedir ki, buno sosyolizmin genel doğrulorıylo ve
soyut kovromlorlylo korşI çlkılomoz. Hotto sodece bu tür bir «l6f»lo kor-
şı çlklş, emperyolizmın bu «ince» çolışmolorlno bİr «örtü, görevi görür.

Hotto Ürüncülerin -veyo 
(Toplumsol İlertemeciler» in_ »son numo-

ro»lorl olon «Gizli TKP (TGKP) sözcülüğl] rolürnü benimsediklerini ilan
etmelerı bile onlonn ciddiye oltnmolorını soğloyomoz. cünkü böyle bir
«rol»ü benimsediklerini İl6n etmeleri; oncok onlofln «komünist portisi»

ismini lekelemek, y|ğ|nlor nezdinde korolomok için kendilerine Verilen
bu görevİ üstıendiklerini oçlklor. Yokso bu kodor bongır tiongır «illegolin
legol sözcüsü» olduğunu söyleyen bir Ürün Dergisinden, her gün «TKP»
ismine soldlron hdkim slnlf yetkililerinİn hoberlerinİn olmodlğını kobul
etmek gerekir ki, bu olonokslzdlr. olso oıso bozl mihroklor, Ürüncülere
gözyummokto, bunlonn tom «ökse» görevini görmğsini soğlomok icİn
bekIemektedirler.

Öyleyse, bütün bu gerçeklerin !şlğlndğ onloşılmoktodır ki, Ürüncü-
lük -Veyo «Toplumsol ilerlemecitik»- Evrensel sosyotizm Akımındon
koynoklonorok «kuwetE olıyor olomoz.

Doloyısiyle. bunun dışlndo evrensel bir «kuwetı koynoğl oıorok em_
peryolizm -ve onun simgesi ClA- kolmoktodır. Ve Ürüncüleri besleyen
bu «gizli» koynok emperyolizm olduğuno göre, bu (ökse» görevi göre-
cek «Ürün (veyo Toplumsol İlerleme veyğ TGKP}» tezgühını deşifre et-

(*) fulaocu;ların göİüşIeri de bu tür bir Troçki§t eğiıimlo b]ğdaş.r. «Moskova.nln yenj
çarlarl, asl!nda «anti Rusçuluk» aklm!nl «anti Komünizmrc dönüştürmek için Troçkisiler|e.
geri.i buriuva 

-ve clA- ilo karşıtmls gibi oörünereıi. özündo bir «cophe! ol!şt!:rmakt3
oldıJdU aşikerdtr.
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mek Ve bunlort suçüstü -çelişkileriyle birlikte- yokolomok gerçek ko-
münistlerin görevidir.

Bu ülkede, -bozl şoibelı- h6kim sln|f sözcülerinin İddio ettikleri
gibi, obiektif şonlordo «legol soyolist oklm»o ihtiyoc yokso bu «okım»ı
yoşotmğslnlor do görelim... Amo emporyolizmin gÜdümünde bir «so6-
yolist oklm»tn yoşomostno Türkiye Komünistleri -holktndon oİdlğl güç-
le- oslğ ve oslo müsoode etmeyeceklerdir.

sADi BABA,DAN DöRTLÜKLER:

CAHiLLER ve ÇoCUKLAR|

Rezi| oldu şimdide Türkiye'de solculuk,.
Korıştlrdl işleri cühel6, 9oluk çocuk;
Berbot etti gidişi «ClA». kurnoz oionlor
Modo oldu bireysel işler ve kovboyculuk!

Nison 1977
sADi ALKlLlc

GiTTi G|DER!

Hergün bir iki fidon kökünden kurur gider,

Bir yondon horomi'ler Vurgunu Vurur gider.

Öte yondon Ecevit Hükümet kurmok i9in

olmodık mercilere, tek tek boş Vurur gider.
18 Hozlron 1977

VATAN HA|NLERi

«Ameriko dostumuz!» diye nutuk otorstn.
Loket, Moket... doıoro memleketi sotorsln.
«soldon geliyor bel6» diye Verirsin öğüt,
Anomlzl bellerken okıl hocon o «örgüt»

2 Moyls 1977
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20 - Mort : THY'nin Diyorbokır yolcu uçoğı, iki ortookul öğrencisi to-

roflndon Lübnon'o }ioçlrııdı. -Kongo Devlet Boşkonl Yüzboşl Nguobi «em-

peiyolistlerın uşoğl» diye nitelenen komondolor tqroflndon öldürüldü.

-itoıyo'do, 
Hükümetin ücretlere yopocoğı zomml protesto i9in 10 mil-

yon işçi «24 sootlik grev» yoptl. 
-Pokiston'do 

yopılon 7 Mort seçim-
lerine hile kortştlrıldlğı gerekçesiyle, seçimlerin muholefetÇe BoYKoT
edilmesi üzerine muholefet liderleri tutuklonmlştlr. Bunu protesto eden

binlerce kişi fobrikolor do dohil birçok yeri oteşe Vermekte olduklorı
bildiriliyor. -cumhuriyet 

Gozetesi, bir klsmlnln AP'li olduğu bildlrilen

bir gurubun soldlrıslno uğrodl. -Türkiye 
İşveren Sendikolorı Yönetim

Kurulu'nun oldlğı bir kğrorto DcM'lerin çıkmoslnl engellemek için «Ge-

nel Yos»o kqttlon ve İşten otlımlş buıunun 729 İşçinin odı, bobo odı,

doğum yeİi ve torihi ite «işveren» dergisinde yoylnlonmış ve bunlorln

hiçbİr işe ollnmomosl istenmiştİr, -Muş'to tutuklonon 5 MSP'liyi olmok

için MsP'liler Adliyeyİ bosmlş Ve 12 soot süre ile giriş çıkışı engellemiş-

lerdir. -Fronso'do 
yoptlon yerel secimlerde sol Birliğ|n oy|orın o/o 52'2 sini

oldlğl bildiriliyor
22-Mo,..: Liverpol'do bulunon Plessey Telecommunicotion Fobriko-

sının 6000 işçi torofındon işenı- eoiıoıgi bildirilmiştir. İşgoI horeketi şır,
ket memurlorınco do desteklenmektedir. Ayrlco Şirketin lngiltere'de bu-

ıunon tüm işyerlerİnde işgol kororı olınmlştır.
23 - Mort: Adono Milli Mensucot Fobrikoslnln potronlorl oldlklorİ po-

muğu işlemeden sotmış Ve fobrikonın fooliyetini durdurmuşlordl. Hom-
modde temin edebilmeleri holinde fobrikodo üretim yopobıleceklerini
oçtkloyon 624 işçi, şimdilik fobrikoyl Ve mo|lorl kontrol etmek için işyerini
!ŞGAL etmişıer Ve Vordiyo usulü İle nöbet tuttuklorınl belirtmişIerdir.

-Ekiz zeytinyoğı ve Sobun Fobrikosl potronu, ücretlerini ödeyemiyeceği
gereçkçesi ile fobrikoyı kopotmlş Ve 210 işçiyi oçıkto blrokmüştır. işQilerse
mornul stoklorl hoczettirerek birikmiş olocoklqrlnI tohsil yoluno gitmiş-
lerdir,

28 - Mort : Antolyo Ticoret odosl Boşkonl: «iklim şortlorının uy-
gunluğu, limon ve uloşım imkonlorının fozlolığı nedeniyle Bokonlor Ku-

rulu'ndon Antolyo'nın serbest Bölge il6n edilmesini tolep ettiklerini» oçık-
lodı,

31 - Moİt: MsP Gene| Boşkonl Erbokon televizyon konuşmosındo:
«AP Ve cHP solcu kuruluşloro 16,5 milyon liro yordlm yopmlştlr.» (Bu ho,
ber günlük boslndo Verilmem|ştir.)
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8-Nison: süt Endüstrisi Kurumu istonbul Fobrikoslndo çoltşon 120
işÇi, yöneticilerin portizonco tutumunu protesto için sokol BoYKoT'uno
boşlomışlordlr. -ABD Hükümeti, Bott Avrupo ülkelerinde komünistlerin
hükümete kotılmolorıno korşl çlkmoyocoğlnl oçlklod!.

11 -Nison: Doho önce legole çlkmo tolebi reddedilen isponyo Ko-
münist Portisi, ytğın|ordon gelen protestolor Ve muholefet portİlerinin «Ko-
i1ıünist portisinin seçimlere kotılmosln|n soğlonmomosl holinde seçim_
leri boykot edeceklerini» oçlklomolorl üzerine resmen kobul edilmiştir.

12 - Nİson l Kortol Soğonlık Belediyesinin 40 işcisi ücretlerini olo-
modıklorı için BOYKOT kororı olmışlordır.

14 - Nison : Teksif sendikosı, Sümerbonk,o oit 25 işyerinde toptu
söz|eşme uyuşmozlığı nedeniyle 30 bin işçi ile greve gideceğini oçlklodı.
20 - Nison : itolyo Komünist Portis! dış politiko sorumlusu bir gozete-
cinin sorulorln| cevoplordırırken itoıyo'nın NATo üye|iği konusundo: «Biz
ülkemizin NATo'don oynlmoslno korşü çlkıyoruz. Dünyodo meydono gel-
miş oskeri Ve stroteiİk denge detont sürecİnin gelişmesini soğlodl. Bu
gelişmenin devomlıhğı oncok toroflonn bu süreci soktncolı bu|momolorl
ite güVence oltlno oltnobilir. itoıyo'nın NATo'don oyrllmosı hem bu güç
dengesine hem de detont sürecine korşl çlkmok onlomlno gelir,» demiştir.

22 - Nisğn: Fronso'nln kuzeyİndeki Generol Motors firmoslndo ço-
lışon 3500 işci bir oy süİen İŞGAL sonundo polis zoruylo fobr|kodon ç|-
konlmışlqrdtr.

23 - Nİson : Almonyo'do koçok olorok çohşon ikİ iŞçinin iş kozosl
sonucıj ölmeleri üzerine, Almon potronun cesetleri betono gömerek sok-
lodtğl biıdirİliyor.

25-Nison: TiP Genel Boşkonl B. Boron: «Portisinin son ondo se-
çimlerden çekileceği iddiolonnln gerçek olmod!ğtnl Ve mutıoko Mecliso
gireceklerini» oçıklodı.

27 - Nİson : CHP Boşkonı Ecevit, Niksor'do soldırıyo uğrodı. Komon.
do|or|n Ecevit'in de içinde bulunduğu cHP otobüsüne yoylım oteşi oÇ-
tlklorl bildiriliyor.

28 - Nison : Komondolorln, Reşodiye Ve Şiron'do do cHP'nin seçirn
otobüsüne kurşun yoğdırdığl Ve çok soyıdo kişİnin yorolondlğı oçlklondl.
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cHP seçim konvoyu Erzincon'don oyrıltrken silohll soldlnyo uğrodı. -5oülkenin Komünıst Portileri PRAo'do toplondt.

1977 MAYlslNDAN KATK|

1 - MoYls: DisK Genel sekreteri Koroco: «1 MAYls gösterileri fo-
şist terörcülere uyorl olocok.» -DisK'in düzenlediği 1 MAYls gösterileri
doloylsiyle Toksim Alonındo toplonon binlerce kişilik kolobolik olonln
çeşitli yerlerinden otllon kurşun yoğmuruno tutuldu. Yopüıon oçlkıomo-
yo göre 34 kişinin öldüğü ve yüz|erce kişinin yorolondlğl bildiriliyor. oloy-
don sonro o|oğonüstü toplonon Bokonlor Kurulu: «sıkıyönetim söz ko-
nusu değil. secim zomonlndo yopllocokttr.» kororını oldı.

2 - Moyıs t DiSK Genel Boşkont Kemol Türkler: «1 MAYls oloyıo-
rını CİA'nın düzenlediğini so|dlrgonloro korşl mitingin güVenlığini soğlo-
moklo hükümetin görevli olduğunu» söyledi. _Milli Bırlik Grubu, 1 MAY|S
kotıiomt İle iıgili oçlklomodo: «oloylon önceden bildiren MiT Roporu
oçıklonmolıdır.» dedi.

6 - Moyıs : FKÖ ile isroil Komünist Portisi orosındo görüşmeler yo-
plldlğl oçlklondl. 

-Torsus'to bulunon Korom Yoğ Fobrikostndo çolışon
Ve sendiko değiştirmek istiyen 50 işçi işten otlldl.

11 - Moyıs: MSP Genel Boşkonl N. Erbokon'ln kordeşi Akgün Erbo-
kon hokklndo yolsuzluk yoptlğ| gerokçesiyle soruşturmo oç|ldl.

20 - Moyıs: ClA Boşkonı Amirol Turner, Almon Boslnlno yoptığl
oçıklomodo: «Gizli eylemlerden vozgeçemeyiz.» dedi.

24 - Moyls : ABD'nin yeni dlş politikosln| oçlkloyon corter: «Artlk
komünizm korkusuno doyonon diktotörleri değil. demokrosileri destekli-
yeceğiz.» 

-Türkiye'nin çeşitli Büyükelçilİklerınden gelen tetroflorlo «Dlş
bonkolorln, korşıhğl olmodlğl gerekçesiyle idorı çekleri ödemedikleri» bil-
diriliyor.

28 - Moyls: sovyet Yüksek Prezidyumu, Yenı Anoyosoyl onoylodı.

-Buıgoİiston, elektrik borcunu ödemeyen Türkiye'ye enerii Vermiyeceğini
oçıklodı.

30-Moyls: Sirkeci Gorl ve Yeşilköy Hovoolonl otllon tohrip ko.
lıplorı ile büyük ho§or gördü, 5 kişi öldü. _izmir Çiğli Hovoolonıno iner-
ken, Ecevit'e bir polis|n oteş oçtığl oçıklondı.
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1 - Hozİron: Demirel bir gozeteye Verdiği beyonotto: «seçimlere üÇ
gün kolo birşeyler olobilir.» dedi.

z_Hozİronl Koro Kuvvetlerİ Komutonl orgenerol Nomlk Kemol Er-
sun oniden emekliye sevkedildi.

3 - Hoziron : Boşbokon Demirel, CHP lideri Ecevit'e «gizli Ve zoto
mohsus» bir mektup göndererek «istonbul mitinginde kendisine bir sui-
kost yopılocoğlnı» bildirdi.

5 - Hozİron Genel seçimler oloyslz geçti. 
-Tip Boşkonı Boron son-

dtk boşındo: «TiP porlomentodo mutloko temsil edılecektir.» dedi. _se-
çim bittikten sonro tosnif yopllırken Amborll dq büyük bir potlomo olmuş
Ve yongın çlkmlştlr. Bütün Türkİye'de uzun süre elektrikler kesilmiştir.

8 - Hozirğn: Milletvekili Genel seçimlerinin kesin sonuçIorı: CHP:
213, AP: 189, MSP:24, MHP: 16, DP: 1, TBP: 0, TiP: 0, Boğlmslz: 4.

10 - Hoziron: Votikon Büyükolçimİz Toho Corım öldürüldü.

12 - Hoziron : Ameriko'do yoylnlonon The christion Science Moni-
tor odlı günlük gozetede yoylnlonqn bir hoberde: (Türkiye'de 5 Hozi-
ron setim|erinden önce girişilen bir «ihtilal teŞebbüsü» son ondo cum-
hurboşkont Korutürk ve G. Kurmoy Boşkonl soncor toroflndon önlendi-
ği Ve emekliye sevkedilen Ersun'un MHP lideri Türkeş'in, Korgenorol
M. Öğün'ün bu teşebbüsün liderteri orosındo olduğu Ve oyrıco 200 kodor
suboyln do göz oltlndo tutulduğu» oçlklonlyor.

14 - Hoziron: isponyo'do 41 yllllk orodon sonro yopllocok iık ge-
nel seçimlere 156 porti kotlllyor. -Yeni se9iıen porlomenterler ondiçti.
Demirel Hükümeti istifo etti.

15- Hoziron: Korutürk, Hükümeti kurmo görevini cHP Genel Boş-
konı Ecevit'e verdi.

17 - Hozİron l Ecevit, Erbokon'lo görüştü. Erbqkon, Ecevit'in des-
tekleme ve ortokhk teklifini reddetti. _Ecevit'in ozlnlık Hükümeti kuro_
coğl bildiriliyor.

22 - Hozİron: Ecevit Hükümetİ, cumhurboşkonınco onoylondl.

25 - Hozİron İ TÖB-DER Genel Boşkonı Gozioğlu, Dünyo Öğretmen-
leri sendikoıorı Federosyonu Genel Kurul toplontlstno kotllmok üzere
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Moskovo'yo gitti. 
-Milliyetçi Cepheyi oluştuİon portilerin liderleri. Ece-

Vit Hükümetİnı «Çonkoyo Hükümeti» diye nitelediler. Ve «güVen oyu» olo-
moyocoğını ileri sürdüler.

30 - Hoziron : isponyo Komünist Portisi ile sovyetler Birliği Komü-
nist Portisi yetkiliıeri oroslndo «AVrupo Komünizmi» ile ilgili tortlşmo-
lor boşlodı Ve bu tortlşmoIoro diğer Komünist Portiler de kotlldl.

1977 TEMMUZUNDAN KATKİ

1 - Temmuz: Birinci oyını doldurmokto oton ve Moden-İş'in, MESS
işyerleiinde sürdürmekte olduğu «grev»e, işci Sendikosı yetkililerine gö-

re 40 bin, Potron sendikolorıno göre ise 10 bin işci kotlldt.

3 - Temmuz: Millet Meclisinde yopllon «güVen oylomosl»ndo Ece-
Vit Hükümeti 217 oy alü. Red oylorı 229.

6 - Temmuz l Pokiston'do ordu yönetime eI koydu. Boşbokon Butto
ve muholefet liderıeri tutuklondl.

7 - Temmuz : Ülkemizde bulunon Fronsız Komünist Portisi mensu-
bu (üç kişilik heyet» istonbul'do bir bosın toplontlsl yoptllor. Toplontıdo:
«Yurdunuzdoki temoslorlmlz oroslndo içişieri eski Dlşişleri, senoto Boş-
konl, AP odtno senotör K. inon ile, oyrlco resmi ve özel pek çok kuruluş
ire görüştük ve bu görüşmelerden memnun koIdık» demişlerdir. Ayrıco
«ilerici sendiko temsilcileri ile de temos ettik. Bu orodo Türkiye Komünist
Portisi Merkez Komitesİnin bir delogosyonu ile de görüştük.» demelerin,
den sonro bir gozetecİ «Türkiye'de TKP teınsiıcilerinden kimlerle. nere,
de ve ne zomon görüştünüz?» şeklindeki bir sorusuno korş,llk: «Gönül

İsterdi ki bu görüşme bosın ve TV önünde yopllobilsin. 141,142. mod-

deıerkolktlğlndo oncok sorunuzun cevobın! Verebiliriz.» demişlerdir.

-sovyet 
yetkitilerinin secim sonuçlorlnl dikkotle izledikleri Ve «bir li-

tter veyo porti konusundo tercih yopmolorının sözkonusu olmodığını» ve
buno «Türk ulusundon boşko kimsenİn koror Veremiyeceğİni» belirttik-
leri bildiriliyor.

8 - Temmuz : Grevde 38. gününü dolduron Moden-İş'in, MESS iş,
yerlerinde sürdürdüğü grev doloylsiyle üye iştilere «hlç ödeme yopmo-

dığı» işciler torofındon oçıklondı.

13 - Temmuz : Türk-İş Boşkon! Holil Tunç, 2. MC Hükümetine kor-

şl «Genel Grev» uygulomosl yoptlocoğlnt ve bunun icİn «senotörlükten

istifo» edeceğinİ oçlklodl.
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30 KiTKı
19 - Temrnuz : Ücretlerini olomıyon Dörtyol Çoy Fobrikosı'nın 30OO

işçisi fobrikoyı iŞGnı- etmişıerdİr. Dohq sonro polİs işçileri zorlo fobri-
kodon otm|şt|r.

21 - Temmuz : Ereğli Demir telik'te Toplu söz|eşme uyuşmozlığı ne-
deniyle 680o işti «grev» korort oldı. -ClA'nın «iz bırokmodon odom öl-
dürme metotlorl olduğu» oçlklondl.

25 - Temmuz : izmir Devson Meşrubct'to çol|şon işçilerden 5 inin
potron toroflndon gerekçesiz olorok işten otllmoslnl bÜtÜn işçiler protes-
to etmiştir. Potronun çoğırdığı polisle işçiler oroslndo toşll sopoll çotlş-
rno çlkmlştır. 38 kişinin gözoltıno ollndığl blldİrilıyor. _Tunceli YsE'd€
çollşon 189 iş9i mevsimlik olorok çolıştlnlmolorlnt protesto İçin BoYKoT
yopmlşİordlr. 

-Molotyo Sümerbonk Fobrikoslndoki grevde bulunon iş-
çilere, yemek yordlmı götüren köylüler soldlnyo uğrodü. Köyıülerden biri
blçoklo oğlr yorolondı.

26 - Temuz: Moreşol Tİto, Yuosıovyo'do holkl «milliyetçilik okl-
mı»no korşı uyordı.

29 - Temmuz : DİsK Genel Boşkonı Türkler; «Gerİcilik ve foşizm cep-
'hesine korşı Ulusol Demokrotİk Cephe (UDC) içİnde birleşmek ocil bir gö-

revdir» dedi.

1977 AĞUSToSUNDAN KATKı

3 - Ağustos : ABD'de 19 bin çelik işçisi ilk defo greve gidiyor.

5 - Ağustos l Moden-iş, MEss işyerlerindeki grevci işçiıere 'looo'er

TL ödeme yoptı.

7-Ağustos: Yedi oydır grevde buıunon cizloved Lostik Fobrıkosl
işçİleri, bu süre sonundo sendiko toroflndon yop|lon «toplu sözleşme»yi
protesto ederek «grev çodırlon»nı yokmlşlordlr. Fobriko koplsID.'o bir
bosln toplontlsl düzenlgyen işçıler: «soplk İdeoloiileri uğruno işçileri so-
koğo döken DisK yöneticileri, kendi çlkoriorı sözkonusu olduğundo göz-
lerinİ klrpmodon bİz işçileri. işVerenğ sottllor. Potronlo işbirliği holinde
olon sendiko yöneticileri bizler€ slkllmodon «boşınızın çoresine boktn»
diyebilmiştır.» demişlerdir.



KATKı
12- Ağustos: insonllğln büyük müdofii, Türkiye'de Sosyolizmin yo.

ru|moz sovoşçlsı, Büyük Türk Komünisti KERiM sADi (A. cerrohoğlu},
ebedyete intİkoı etti.

18 - Ağustos; Meydon Lorousse'de çoİlşon ve sendikoloşmok isti.
yen 17 iŞçi iştğn otlldl. BÜtÜn işçiler oloyl protesto etti. -Moden-lş,MEss'in 14 işyerinde doho onloşmozlIğo düşerek grev kororı oldl. Buno
korşlhk MEss'te lokovt uygulodl.

26 - Ağustos: ABD Türkiye BüyükelÇiliği siyosi İşıer bürosu ikinci
katibi DonoId A. Roberts, boğımsız Milletvekili A. Zilon Ve N. Yllmoz ile
«özel görüşme» isteğinde bulunmuş, Milletvekilleri konuşmonın «bosıno
oçlk» oımoslnt istemiş Ve konuşmo oçlk yopllmlştlr. «Kimin torofındon
görevlendirildiniz?» Ve «Ne öğrenmek istiyorsunuz?» sorulorınl cevopslz
blrokon Roberts, boşko Milletvekilleri ile «özel» konuştuğunu, iki boğlm-
slzın ise «oçlk» konuşmo isteği üzerinde durmuş ve özellikle Doğu Ano-
doıu ile ilgili çeşitli sorulor yöneltmiŞtir.

28- Ağustos: Moskovo Rodyosu, Türkiye'de legol Komünist Porti-
si kurulmoslnı istedi.

29 - Ağustos: cHP geneİ boşkont B, Ecevit DisK'in yoptığı Ulusol De-
mokrotik cephe «UDC» çoğrıslno kotlllnomlyocoğlnl Ve cepheleşmenin
yoror getirmeyeceğini» oçıklodl.

30 - Ağustos: Konyo'do Devlete oit merolorı işgol ettikleri gerekçesiy-
le 22 köyİü göz oltlno olındl. Konyo'nın Altıntekin bucoğı ile Akköy oro-
stndo bulunon dev|et meiolorl köylüler toroflndon iŞGnı- edilmiştir.



32 KATKı

oKUYUcuNUN BİLGisiNE...

Dergimiz ilk yoylnıno 1970 Eylül oylndo boş|omıştı. Doloyısıylo der-
gımizin yoşlnln -yll soyıstnln- Eyıül oylndo değiştirilmesi gerekmektğ idi.

Holbuki -büyük orodon sonro- yeniden çlkmoyo boşlodığlmız 'l974.

Arolık oyındo bir yontlş|lk olorok kopoktoki bont'o «yll 4» bosllmlş Ve

ondon sonro do yıl soyısı, yıl boşlorındo değiştirilerek bu yonllşltk sürdü-
İülmüştür.

Bu soyldon itiboren bu yonltşltğl düzeltiyor Ve dergimizin yll soylslnı
Eylül oylorlndo değiştirmeye boşlıyoruz.

Mehmet YAVuz

Sohibil A. E. Güronl Yozt ,işleİi Sorumlusu: Mehmet Yovuz, Aylık Siyosi
Dergi - Her oyln ilk hoftoslndo çıkor - iıan kobuı etmez - Yozlşmo odİesİ:

Divonyolu Hocı Tohsin Bey Sokok No. 5 sultonohmet/lsTANBul
Gönderilen yozılor yoyınlonsln Veyo yqylnlqnmosln geri Verilmez - Yllhk
Abone 50. - AltI Ayhk 30. - TL.
Dizgi ve Boskt : ÜcLER MATBAAS|, isııııeuu
Genel Doğtlm: Yozışmo odresi.
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