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TüRKiyE işçi sııııçı
VE

_Demokrotık Dtvriİn Müessesesİ-
işveni xoırsevı-rniıııe

Artlk bugün Türkiye'de de otükço görülmektedir ki, muoyyen bir oşo-
modon sonro sendikolizm deienere olmokto Ve üzerinde her türlü soplk Ve

mocerocl polıtik oklmlorln üreyip yoşodlğl yoz bİr «kültür» holine gelmek-
tedir.

Önceleri İştiden toplonon porolorlo, doho sonro do toplu sözleşme-
terde potronıorlq çevrilen türlü entrİkolorlo zenginleşen sendikolor, «sen,

dikocl» ünvonınl (!) kozonmlş birtoktm kİşİler İ9in, ortlk vozgecilmez «ovon-

tO» koynoğI olmoktodlr.
Bu «müreffeh hoyot» koynoğln|n üzerine Çöreklenmiş buIunon sen-

dikocllor, mevcut pozisyontorlnl koybetmemek icin, birtokIm siyosİ gü9

mihroklorlnIn, gizli, oçlk telkinlerle işoret ettikleri yönde «politik rol»lere

sürüklenmektedirleı.
Türkİye'de ilk defo 1960'lorclo TiP gibi solumtrok portİ oluşturmo gi-

rişimlerine kopllorok politikoyo otllon sendikolistler, bugün ortlk şeriot-
ctllkton turonclllğo, sosyol demokrothkton gizli komünistliğe kddor poli-

tikonln her telinden çolorok porso toplomoyo çollşon, toplumumuzo za,

rorİl -reoksiyoner- 
bir güruh holine gelmişlerdir.

Bugün DisK'in içindeki -«topIumsol 
İlerleme» slogonını kul|onon-

bir güruh, CHP'nin gizli politik entrİkolorl yönünde TGKP (Türkiye Gizli
Komünist Portisi) rolüne sürüklenmiştir.

Btj TGKP bolonu, işçileri mistik bir tevekkül Ve bekleyişe sokobilmek
itin şişİrilmiştİr.

TGKP efsonesi, turonctllk, isldmcılık gibi korşltlorlnl doğurorok sen-
dikol bİrliği oİonokslz hole getirmek icin uydurulmuştur.

TSKP efsonesinin -ülkemiz insonlno yobdncı_ totemi i. Biıen, onti-
Sovyetik Ve onorşlzon gençlik gruplorl oluşturup geliştirmek Ve bunlorln
biİe -dünyonln 

hİç blr yerinde görülmeyen şekilde- DiSK sendikolorını
ele geç;rerek sendikol olondo bölücülük yopmolorl için öne sürülmüŞtür.

Ve son oloroK TGKP efsonesi, komünistlerin, işçİ stnlfl horeketine
korşt o|duklorlnl Ve kendi koriyerıeri için işçİ slnıfınln ylğln ottlımlorlnl bo-
roilomok ve onlorın her türlü -bu orodo sendikol- bİrliğini bölmek mis-
yonu ile yükümlü olduklorlnl İspot (!) etmek, yonİ işçİlere komünistliği la-
netletmek için uydurulmuştur.

|,lolbuki gerçekte komünistler her türlü korİyer endişesinden uzok
kişilerdir. Komünistlerin, toplumsol ilerlemonin her oşomoslndo, Vozgeçe-
rniyecekİeri düzen müessesesi yoktur.



KATKl
KomünistIer, İşçi horeketinin, komünistlerın legolite mücodelelerini

beklemesi gerektiğini iIeri süremezler. Bilokis; komünistlerin legoIitğde
uloştlğl oşomo geri olso bile, onlor işçi horeketİnin, ylğln otlllmloflnln
uloşllğt oşomoyl *her türlü yoldon- desteklerler; yeter ki bunlor, üç
beş oiitotörün uğursuz misyonu Veyo işgüzorlIğ| iIe ortoyo çlkmlş provo-
kotif Veyo spontone -getici- horeketler değil, gerçek y|ğln horeketleri
olsunlor... cünkü işoi horeketinin ilerIemesj, komünistlerin legolite mü_
codelelerini koloyloştlrocokür.

Bugün Türkiye'deki reolite odur ki: işci slnlfı horeketi, işgol - bo!kot
şeklindeki yüğün otlllmlor| ile sendikolizmi oşmlştlr. sendİkolorln cevop
Veremedıği gereksinmelerden koynoklonon bu otlllmlorlo ışçi slnlfl, ken-
dine yoboncıloşmlş ve ç]korlorüno ters düşmüş olon sendıkolorl do dene-
time olmoyl omoçlodığlnl göstermiştir.

Gittİkçe bu otlllmlor, işyerlerinde işÇi konseyleri odl ıİe müessesele-
şerek, sendikoIorln üstünde, yoni işçiye doho yokın bİr yığln müessesesİ
oluşturmuştur.

SendikoIizmi oşon bir ylğln otlllml, pek tobiidir ki sendikolorln üstün-
de, yoni sendikolorl kontrol edecek, sendiko yönetimini toyin edecek bır
müessese oluşturocoktl.

işte bu noktodo, ovontolorlnln tehIikeye girdiğini hisseden sendiko-
list koriyeristler, işçilere hedef şoşlrtmok ve iş9i konseyleri müessesesini
yozloştırmok için horekete ge9tiler.

Bu ileri horeketi boltolomok iÇin, en «ilerici» pozloro bürünmeleri ge-
rekiyordu. TiP gibi noylon sosyoIist portilerin, uzun bir süredir yoptlkior!
otroksiyonlorlo «sosyolist» deyiminin muhtevosl sömürülmüş Ve bu eti-
ket ylpronmıştl. Amo konuni Ve goyri kanuni boskllorlo, en bİlimsel bir
fikri blle -oÇlkço- sovunomoyocok hole getirilmiş olon komünistlerin
toklit edilmesi işe yoroyobilirdi. Bu şekilde hem gerçek komünistler, doho
bir slklco tecrit edilir, hem de «komünist» teriminin de muhtevosl sörnü-
rülerek pososl çıkorllırdl.

Ayrıco, bu «tertip» de «gizli (!} komünist»cillk oynğnocoğındon. hiç
kimse onloro, nosl| bir mücodeleden geldiklerini soromozdı; koldı ki, ge-
niş kütük buriuvo yorl oydln korosunun desteğinde «sendikoclllk» do

-komünist olmok için- yeterli bir «bonservis» şeklinde sovunulobilirdi;
oklllorı sıro- _ _

işte TGxe efsonesi bu şekilde oluşturuldu...
Bu şekilde ortlk, işci sınlfl horeketinin öncelikle likide edeceği sen-

dikolist koriyeristler, «yıktIosı hedef » olmokton çıktüklor!nl sonlyorlordi. Çün_
kü onlor ortlk, ovontocl milyoner sendİko oğo|orl değİt, yeroltındoki mu-
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ozzom (!) bir gizli (!) teşkildtln _TGKP'nin_ emir kullorl (!) idiler... on-
|orın ortlk hi9bİr suçlorl olomozdl. işoi sınıfının ylğlnsol olorok tepkisini
doğurocok en büyük hoto (!) Ve provokosyonlordon bile, yeroltlndoki «go-
monist umocı»lor sorumlu olocokİordl... (*) Amo bu sorumluluk -Ve suÇ-
lomolor- giderek 

-suskun do olsolor_. büiün «mİmli» komünistlere ve
§on tohlilde, foşistlerin klasik hedefi «komünizm»e ylkllocoktl...

Holbuki osllndo işçi slnlflnln «komünİst»lik p6yesine, gerçek komü-
nistlerin de herhongi bir düzen koriyerine iht]yotlorl yoktur. işçi sınıfı,
kendi yopiığı ylğlnsol protikler, yönelişler içinde somut hedef görmek Ve
somut İş yopmok ister- Komünİstler de her hülükardo çollşorok, onloro
bu hedefleri gösterir.

Türkiye işçi §lnlft bugünkü protiğinde, işyerlerinde işçi konseyleri
oluşturmoktodIr; Ve oluşturocoktlr.

işci Konseyleıİ'nin iık yopocoğl -somut- iş, oidot vererek oluştt!-
rup yoşottlklorı sendıkolorln yönetimlerini €le geçirmektir.

Bunun için de, işçi temsilcilerini, sendiko seçimlerİne gönderdikİer]
deIegeleri, işçi konseylerİ seçmeli; Ve işçi konseyIerine korşü olmoyon ki-

şilerden Ve işçi konseyleü.ınin geliştirilmesi, güçlendırilmesi yönünde ço-
llşocok kişilerden seçmelidirler.

Ve giderek işti konseyleri, sendiko yöıietimlerine (boşkonllk dohil) oy-
nl kişiıerin üst üste iki dönem seÇilmemesi içİn, ,bir setim sistemi *teo-
miilü- oeliştirmelidider. (**}.

(*) Maden-İş'in «MEss G.evi» gibi «danışlklr döğüş» grevlef işçinin miücado-
ıe szmini afttmaktan çok -İneselenin 

iç yüzütıü öğrenince- onlarda büyiik bir
rnoİal çökiintü yaİatır; ve mücadelede sivrilmek isteyen, lidet militan olmak i§teyen
işAileri de aİıteksızllğa.entİikacılığa sürükler.

Hele -büyiik fedakarh.klara katlanaİı çoğ,unluğuİr yanında- ufak bir azmlrğa
üç beş kuru§luk avanta ile beraber «gizli komüni§tlijk» peyesi dağrtarak, onlaü gizıi
komünist örgiİt (TGIçP) ad! altlnda bir <.gang§ter çetesi» halinc getiımeye ç4lışmak,
cok yönlü bir provokasyondrıİ; l,e ıncak polisin, ajaİ-pİovokatörterin yapacağt bif
iştir.

ü§t€ıik bir de bu çapuı teşkllatrnr ^işçi sıruJı jçindekt taban2 olara-k gösterip,
tüu taban (!) üzerlnaıe «ilerici» poıitika, yapmaya, kalkmaJ., saİrtekarhğrn; böyl€
biİ saLLekarltğa inanır göİünmeln i§e art niyetliliğin. hain]iğin ta kendisidır.

l§te TGKP, ve onün ıeg,alitedeki tezahürü UDc (fıu8al Demokiatik cephe) bör.le
bir sahtekerhğtn ve hıyanetin simgeşidir.

(**) B].ı yöndeki çaıışmg,lar, pek tabiİ ki ---sendika ağalar oligaİştsinin değıg-
mezliği llke§iııe g,öre düz.€nlenmiş- mevcut sendiı<a tlizüklerini zorlaJncı ve iıeğiş-
tirjci şekilde olmalıdır.



KATKl
Bugün Türkiye'dekİ _odlno loyık_ sendikolor kuruıuşIor|nü tomom-

lomıs ve doloy|siyle sendıkocıl|k bir ihtisos işi olmokton çıkmlştlr. sen-
diko|or ortlk, bütün bürokrosis| -her türlü donışmonlorı- ile kendi ken-
dine işler durumdodlr. onun için herhongi bir iş9i, bugün rohotÇo sendiko
boşkonlığı yopobilir; ve bu görevi, çok doho iyi ve ideolistçe yopobilir.
Cünkü «yerine lslnmlş» koşoıot bİr sendikocı, sendikol ışlerle -sendikomemurlorıno blrokorok- hiç meşgul olmomoktğ Ve kozondlğü büyük -or-tlk- zomondo do her türlü melanetle be!.ober, yerini ömür boyu goron-
tilemek Ve oyrıco kendine bir de politik koriyer hozırlomok ıÇin türlü-çe-
şİt!i entrikolorlo uğroşmoktodlr.

Sendikolorın bugünkü -yoz- düzeninde çolışon komünist sempo-
tizonl nomuslu kişiler, sendiko yönetıminin işyerj konseylerine boğlı olo-
rok düzenlenmesi girişimini destekleyeceklerdir. Çünkü onlqr kişisel Ve
slnlfsol hoyot gorontilerini -üç beş sendiko oğoslntn kuyruğundo değil-
portide görecek kodor uzok görüşlüdürler...

Türkiye komünistlerİ legolite mücodelesinde iIerlemektedir; Ve p.k
yoklndo «sendikolizm» doyonoğl üzerinde Vorllklqrlnı sürdürerek provo-
kosyon yopon noyIon «gizli komünist»leri tecrit edip portiIerİni kuro-
cokıordIr.

Amo bununlo berober *bu süreçe porolel olorok- işçi sünlfl hore-
keti de _işyeri konseyleri Vosltoslylo* sendikolist koriyeristleri Iikide
etrnelidir; ve edecektir,

Ve böylece porti İle berober Demokrotik Devrim de legolite kozono-
coktIr.

KATKı
serıdikolİzm hokkındo doho fozlo bilgi için bok : sendikolizm Ve Morksizm-
Leninizm Kolpozonlorı / Koİkı, soyü: 16-17, remmuz-Ağustos .1975

İşyeri konseyleri'nin işlevleri hokkındo doho fozlğ lilgi Ğin bok : «Demok-
rotİk Devrim»lerin Korokteristiği ,/ Kotkl, soyt: 18, Eylül 1975



LEGAL PARTi KURMA ÇAL|ŞMALARİNA DAiR
KlsA BıR Aç|KLAMA

Bugün Türkiye'de legol porti kurmo işi, sonlldığlndon Çok do,ho zor
bir iştir. Çünkü Türkiye'de legol komünıst porti kuruluşu ile, pek çok dev-
let ilgilenmekte Ve bu ilgi, oçıklodıklorındon doho Aok, yeroltı fooliyetlerin-
de -fiilen- kendini göstermektedir. Bunun böyle olmosü do Çok doğoı-
dır. cünkü kurulocok porti 

-progroml, 
tüzüğü ile- oynl zomondo Tür-

kiye'nin sol olternotif politikosünjn perspektifini (istikbol ooıIlmınl) belir-
leyecek Ve . gösterecektir. Bu porti progroml oyrıco, Türkiye'nin bugÜn
octkço tespit etmek durumundo bulunduğu bir «Doğu Politikosl (Sosyolist
ülkelerle Ve bİlhosso Sovyetler Birliği i|e olon i|işkileri düzenliyecek bir
politiko)»nün ono belgesi olocoktlr.

Bugün Türkiye, sovyetler Birliği ile bir resmi siyosi onIoşlno yopmok-
to güçlük çekiyorso, böyle bir mehoz (koynok) .belgenin olmoylşlndoncir.
Holbuki bugün Türkiye ile savyetler Birliğİ oroslndo tutorll, somut bİr si-
yosi onloşmoyo, öncelikle ortodoğu Ve doloylsiyle dünyo borışı o9lstndon
kuvvetle ihtiyoç Vordlr.

Sovyetler Birliği, Türkiye'nin 
-obiektif dünyo şortlorl zorunlu k!ldı-

ğlndo- solo nosıl oçı|ocoğını, sosyolizme nosıl geçeceğinİ be|idememesi
yüzünden -ki bunu komünist porti progrcml belirleyecektir- Türkiye'ye
korşl tutorlt, oçık bir politiko tespit edememekte, Türkiye de bu tutorslz-
llk, beıirsizlik korşlslndo sovyetler Birliği'ne şüphe ile bokmoktodır.

Türkiye ile sosyolist ülkeler, ve bilhosso sovyetler Birliğİ oro§lndo
resmi bİr s'yosi onloşmonın yokluğu, tİcorİ ilişkileri de olumsuz yön,ce
etk|lemekte Ve meseld bu ülkeler orqsl otlş Veriş, blr üçüncü ülke, tok
defo do bir Botl Avrupo ülkesi orocılığlylo -Botl Avrupo?oki porovon
şirketler Vosltoslylo- yoni clAıdon Vize olınorok yop|lmoktodlr. TicOr1
ilişkİlerdeki bu olumsuzluk -ticori iIişkiler içindeki çok yönlü oionllk foo-
liyeti-, siyosi IlişkiIerin düzeltilmesi çobolorlnl tekror olumsuz yönde
etkilemektedİr. Yoni siyosi İyi ilişkiıerin -somut olorok- kurulomomos!, ti-
cori ilişkileri çorpıkIoştırıyor; bu çorpık tİcori ilişkiler doloylsiyle de, s!yo-
si iyi ilişkilerin kurulmost çobolorl sobote ediliyor...

Bunlordon do koloyco görülebiliyor ki, Türkiye'de kurulocok legot
komünist portİ ile, pek çok devletin istihborot örgütü ilgilenmek Ve meş-
gul olmok durumundodır.

o holde böyle bir kuru[uş, geniş 9evre veyo cephe toktikleri ile -ko-nuyu dillendirerek, geniş oevreleie dedikodu molzemesi holİne getire-
rek_ gerçek|eştirilemez. cünkü iş, istihborot9tloro intikol etti mi, muhie-
lif devletlerin istih borotçllorlnın böyle bir bortşçt iş'te onloşmolorıno im-
k6n yoktur; zoten onlor için, böyle bır kurutuşun gerçekleştirilmesine de
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pek gerek yoktur. onlor sodece hoberolmo, odom kulIonmo Ve oloy|orı
yönlendirme oçıslndon insiyotif sohibi olmok peşindedirler. Devlet meko-
nizmoslnln özünü teşkil eden Ve devlete topon bu odomlor İçin, ciddiye
olJnocok, müeyyide (yoptlr|m), yolnız dev|etlerin siIOh gücü. «polıtiko» ise
sodece «silahll soVoş» demektir. onlor, l(]tlelere oglk politikoyl sovun-
mük. legol porti kurmoyo tolışmok gibi en mosum Ve borlşçl çobolorln
bi]e jç|ne slzorok, «soğuk sovoş» toktiği ve «psikoloiik sovoş» yöntemlerı
ilğ sovoş kundokçıllğl yoporlor. Ve mesela legol komünist porti kuruluşu-
nu, devletın yıkılmosı, merkezı iktidorın e!e geçirilmesi sorunu ile özdeş
göstermeye çolışorok, işi imk6 nsızloştlrmok ltin -gerektiğinde* böyle
ince şoşırtmcıcolorq, tohrifotloro do girİşi1,1er...

onun için, legol komünist porti kurmok gibi -krıtik- Zor bİr iş, oncok,
toİihi Ve güncel sorunlorl iyi bilen dor bir kodronun, derin bir gjzlilik iÇin-
de yürüteceği toktiklerle gerçekleştirilebilir...

Bu noktodo, -her iki meselenin çopü kobil.i klyos o]momo](lo bero-
beİ_. kolitotit slçromo yopmok ocıstndon benzerliği doloylsıyle, Bolşevjk
Porti'njn son Ve esos şeklini olorok lll. Enternosyono| modelini oluşturdu-
ğü.j Ve lll. Enternosyonol'in temelini ottlğl isviçre toplontısl için, Lenin'in
söyledikleri hotlrlonmolldlr.

.Lenjn, ll. Enternosyonol'in dongolok, geveze ollomesinin, Bolşevikle-
rin isviçre'de -ve diğer ülkelerde- yoptlklorl gibi, Avrupo polislerinden
gİz]İ, özgür bir toplontı gerçekleştiremedikleri için «sovoş» konusundo
doğru görüşlere Voromodıklorlnü Vu rgulor.

Yoni, toktik kororlor oImok, yeni yöntemler geIiştirmek durumunclo
olcn kişiler için. «özgürlük» ön koşuldur. ve de burodoki «özgürlük», her_
şeyden önce, -bütün- devletlerin istihborot teşkildtlorlndon «orlnmls-
Ilk ) demektir.

Bu qnlomdo «özgür|ük», mülti-milyonluk möli koynoklorlo beslenerek,
BEbıoli'de |üks kitopçlllk dergicilik, hott6 güntük gozeteciIik yoponlorlo,
DİSK'İn tepesine Çöreklenmiş beylerde oğolordo m]? Yokso birer yobon-
cl olorok, Avrupo ülkeleri devletlerinden 

-Türkiye'de devrim yopmok üze-
re- icozet oImış devrimci (!)'lerde mi vordlr?...

Bu onlomdo -ve her onlomdo- özgürlüğe oncok Ve yolnlz, Türkiye
hoİklnın en olt tobokolorlndo, işçi slnlflnln içİnde, ontorlo berober sevinip
onlorlo berober üzülerek, Ve zomon zomon onlorlo berober oç kolorok, Ve
de onlor gibi 

-onlorlo berober- bir kuruşluk bile mİros blrokmodon ölen,
Türkiyo Komünistleri sohiptırler...

Türkiye komünistlerİ, legol portilerini kurocoklordlr.
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Bu kuruluş, Yunoniston'doki gibi (iç porti, dış porti fi16n gibi) oyun-
loro Ve böIünmelere moho| blrokmoyocoktır.

Doloylsiyle, Türkiye komünistlerinden hi9 kimse, i. Bilen gibi «ne idü-

ğü» ve «ne dedüğü» belirsiz kişilerin legol porti korşlslndo tutunobjlece-
ğini, bölücüIük yopobileceğini zonnedip, kuruluş oobolorı slroslndo koror-
sızlığo düşmemelidir; ve düşmeyecektir.

KATKl

HAYAT_İ MUHAYYEL

Hüseyin Cohlt (Yclçın]ln, orodon uzun ylllor geÇtikten sonro, yoyln-
iodığı bir yozlstndo, Hoyot-l MuhoYyel'e dokunduğunu görüyoruz:

«Ben Korl Morx'ın Torihte moddecilik nozqrİyelerini de sonsürün gö-
zünden koçırorok servetifünun'o yozdlm... onun için, bugün oynİ ruhi
hostollğo tutulon gençlerin hislerini Ve Voziyetlerini pek6la bilirim. onlorın
geçirciikleri hı"ımmolorlo uykusuz kolm!ş bir eski müsop slfotile onlon ocl-
rtm.» «Arodo sırodo, gozetelerde gördüğüm bir hovodis yüreğimİ sızlotır,.,»

«Ben de gençken bir orolık bu his]ere sürüklenmiŞtİm. Hoyotl muhoy-
yel, müŞterek bir hoyot hikayesidlr, bir sosyolistlİk tecrübesidir. Bu sode-
ce bir hoyoldğn iboret değildi. Uzok ülkelere gidilerek totbiki düşünülen
bir ideol idi. Moddi imk6ntn bulunmoylşı bu teşebbüsü yolnüz bir İosovvur
holİnde blrokmlştl,»

KERiM sADi



Gerekli Bir Açlklomo Dohğ...
«KoNYA KoNFERANS|» VEYA BiR «KURT MASALI»

«Her soydon Ve boydon» sovoş kundokçtlorlnln, holklmızIn kofos|ndo
cevopslz sorulor yorotmosıno ve doloyısıyle onlorl 

-kendilerjne kudret-
l0 «Boşbuğ (Çobon)» oroyon bir «sürü» holine getİrecek şekilde- «on-
ıoşı|mozllğln korkusu»no iteklemesine müsoode etmeyeceğiz,

önce şu gerceği bütün oçlkhğl ile belirtelim ki: i. Bilen kliğinin, Tür-
kiye'de hıçbir gücü yoktur; ve Türkiye'ye doir edindiği istihborotıon do
oncok cIA konollorındon soğloyobilmekteclir.

Çünkü, -morol Ve onurundon ödün Vermeden bİrer komünist olorok
yoşoyob,ilmek onlumlndo- şohsi legolitelerini, fikri legolitelerini sovun-
mok Ve yosol olorok örgütlenme özgürlüğüne kovuşobilmek için sovoşon
Türkiye Komünİstleri, bu mücodeleterini clA ile işbirliği holinde boltoIo:
moyo çoltşon i. Bilğn klığine kesinkes korşld,rlor.

l. Bilen kliği, Türkiye'de oynodığı «menfi rol»de bütün gücünü, yer-
oltlndo iyice ongoie olmuş bulunduğu clA'don olmoktodlr:

Örneğin... Yunoniston'o Vırt-zlrt odomlor göndererek, Ve de bu odün-
loro cort-curt demeçler Verdirerek, i. sııen ı<ıı5i ne yopmok istemek edir?
Akıllorı sıro, ülkeler orosı gergİnliğİ yumuşotmok için, iki ülke ilericiie-
rini, komünİstlerini ilişkİye geçirip yokınloştlrdıklortnl, yoni borlş hovo-
riliği yoptıklorınI ml zonnetmektedirler?., Zonnetmek serbest; omo «zon»
lordo somimi olunup olunmodtğı sorunu ise «pedogoiik» veyo kocomon
odomlor için «psiko_potoloiik»tir...
. Ülkesi ve holkl için sı16hll sovoşton getmiş yunqn komünistleri icin

bile güVenilir oımoyon, Ve de legol büyük bosınındo bile 
-Türkiye'deki*Türk holkındon «orto Asyo steplerinin çokolİorl» şeklinde sözedecek ko-

dor soldırgonloşobilen bugünkü Yunoniston yönetiminin «teveccüh»ünü

-Ve «legolite»sİni- kozonmtş bulunon i. Bilen kliği osllndo, «üçbuçuk ço-
pu| için her türlü yonEünl çlkorİnğyq ve körükİemeye 6m6de, kirollk bir
kundokçı şekeb€si»nin yopocoğınl yopmoktodlr...

ABD _şu on- Türkiye'ye korşl değil de Yunoniston'o korşl olsdydı.
Ve bu oçık politlk tovro porolel olorok do clA -yerottl fooliyetleri i{e,-
yurt dlşlndo bulunon Yunon komünistlerine, bugünkü Türkiye yönetimin-
den dqvetiye çlkonsoydl, bu durumdo Yunon komünistleri Türkiye'ye ge-
lip de «Yunoniston'do goyet güzeI gizli fooliyet yoplyoruz, holk oyokton-
mok üzere» fil6n yolıu demeçler Verip, böyıo büyük oyuntoro dlet olur-
lor mı idi?., o|mozlordl|.. Çünkü onlor komünisttirler, moskoro değil.."
Çünkü onlor, en büyük provokosyonlorı bile -hİç olmozso- hissedecek
soğduyuyo sohiptirler...
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i. Bilen'in «Konyo Konferonsl» mosolt, yoInız Yunoniston'do -büyükreklomlorlo- «Best sellers» oldu. cünkü Yunon buriuvozisinin bütün
Botl'll emperyolistlerle berober Yunoniston'ın boşIno toyİn ettikleri kur-
noz yöneticiler, Yunon holklnl oyolomok Ve uygun görecekleri bir onda
bu holkı Türkiye'ye korşl sovoşo rozl edebilmek i9in, onloro, Türl(iye'-
nin goyet korlşIk olduğunu, perişonlık ve Aoresİzlik içindeki Türk holk|-
nın i. Biıen gibi bir odomcoğtzo bile «mol bulmuş moğrıbl» glbi sorlldığlnt,
Ve hotto onu Tc Devleti'nden gizli o|orok too Konyo'loro kodor koÇırıp
bir post üstüne oturtorok -ono- «boğlılık 6yini» yoptlklorlnı, doloyısiyİe
bu zovotll hoİkı -sovoşlo do olso- kurtormolorI gerektiğini onlotn]ok
istiyorlordl.

Holbuki -gercekte- Yunoniston yöüieticileri, i. Bilen kliğini kutlo-

norok Yunon holklnt yonültmoyo, onlorl mocerocl emellerine 6let etmeye

çoIlşıyorlordI. Çünkü -onlor do biliyor|ordı ki- i. Bilen kliğınin değil işÇİ

sınıfı ile, Türkiye holkıntn hitbir kesimi ile uzokton yokındon bir ilişiği yok-
tu,..

Amo i. Bilen kliğinin bu ğtroksiyonlorı, Türkiye buriuvozisinin de işine
gelİyordu. Bizim kurnoz yöneticiler de, hiç tonımod|klorl odomlorln, yur-
dunun tom göbeğine gizlİce gelerek horo teptiklerini söylüyordu Türk hol-
kıno... «işte bunlor, oncok Ve yolntz böyle 

-yurduno 
hırstz gibi gelip gi-

den- odomlor komünistlerdir» diyordu. Yunon buriuvozisinln teşViki ile,
İ. Bilen'in Yunoniston'do çorşof çorşof rekl6mlorı yopıldıkço do «İşte!»

diyordu; «Yunon holkı do senin düşmonlndır...»

«i. Biıen» şebekesinin -son tohtilde- en çok hongi çlkor çevresinin
işine yorodlğl bızi ilgilendirmiyor. Amo «i. Bilen» klİğinin holklmlzo Ve hot-
to diğer holkloro (Yunon holkl gibi) zororll fooliyetler içine sürüklendiğı
ve son tohliıde clA'nln oyuncoğı olduğu bir gerçek. onun için, bu noktodo,
bizi ilgilendiren tek şey, «i. Bilen» kliğinin behemohol Iikide ediImesi ge-
reğidir. Bunun için de «i. Bilen» kliğinİn «müsbet iş (!)» olorok tutunmok
istediği son dol olon «Konyo Konferonsl» mosolİnl do, bizimle ilgisi oçı-
slndon oçıklomoyl ,bir görev §oylyoruz :

Bilindiği gibi Kotkl'nln 28. soylslndo yoylnlonon «MANiFEsTo *Aro.
lık 1976-» ile umulmodık bir çlklş yoporok, legql porti kurmo girişimlne
boş|omlştlk. Görülmedik bir toktikle girişip, büyük bir gizlilik Ve disİpl'n
içinde sürdürdüğümüz bu teşebbüs, pek çok çevreyi teldşlondlrdl. Foşo'-
lor, Moo'culor, bize korşı seslerini yükselttiler. Türkıye-Botl Avrupo oro-
slndoki solcu trofiği yoğun|oştl; hotto bu trofiğe, şöhretlİ Ve müteber ki-

şiler, büyük rekl6mlorİo kotlld|...
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Biz ocok oyl boşlndo yurt dlşlno gidİp geldikten sonro gördük ki, or-
tollk boyoğl korlşmış... Kocomon kocomon, oturokll mülti-milyoner odom-
lor -kollp|orındon utonmodon- yolloro düşmüş, Botl Avrupo'don komü-
nist ohboplor orlyor; Ve de eş, dost, okrobo çevresinden bulduklorl sos-
yolizme aŞino kişileri de piyosoyo «gizIi komünlst» olorok sürmeye çolı-
şlyorlordü. Biz bu durumu 

-ktsmen_ 
Kotkı'ntn 29. soylslndo «Tel6ş!» boş-

lükll yozı ile tespit ettik.
Besbelli ki bir «provokosyon ortoml» yoşonlyordu; Ve belli bir mih-

rok -ki ClA'don soyut düşünülemez- portileşme yönündeki bütün giri-
şimlerde inisiyotifi elde tutmok, yopllocok her şeyde yöneıİmi eie geçir-
mek istiyordu. Yoni sözkonusu mihrok bizden yol yordom öğrenecek, omo
kendi odomlorlno yoptlrocok, Ve üstelik _mümkün oİurso tobii_ k6h
özendirip gönül rızosl ile, kEh yolon dolon, iftiro, şontoi lle bizı yoptıklorlno
ongoje edecekti.

Nitekim Kotkl'nln 30 Ve 31. soyllorlndo oÇlklondlğt gibi, o zomono ko-
dor bİr türlü oç|lomoyon kitopevleri, biz teşebbüse geçince 

-hoyoletlertorofındon (!)- sürotle oÇtllverdi. Amo biz, tonümodlğlmlz odomlorın yö-
netimindeki bu kitopevleri ile her türlü ılİşkiyi hemen reddettik.

Yine o slrolordo, Yoni 1977 ocok sonlorı ile Şubot boşlorlndo, bozı
Çevresi geniş (!) odomlor, Kotkl dergisindeki boz| arkodoşlort ısrorlo so-
rup oromoyo boşlodllor. Bunun üzerine, bu oronon orkodoşlorün çohşmo-
lorlno engel olunomomost Ve sorup oroyonloro «hedef şoşlrtmo» yopıl-
most itİn, sözbirliğine Vorlp, soronloro bu orkodoşlorln Konyo'do bulun-
duk]orlnt yoydlk. Holbuki bu orkodoŞlorln Konyo ile hiçbir ılişkileri yoktu;
ve bozılorı do ömürlerinde Konyo'yı görmemişlerdi.

Bundon klso bir süre sonro Kotkl Dergisi idorehonesine «Konyo Konfe-
ronsİ» hokklndo illegol yoyünlor gelmeye boşloylnco Ve de i. Bilen'in Rİzos-
postis'e Verdiği demeç, bizim buriuvo bos|nlndo Çlk|nco, yeroltl politiko-
5ınln bir «kofokol» oyunundon doho, boşorıylo slyrlldlğlmlzı onlodlk.

i. Bilen'in mesoi orkodoşlorı, bizim bulunduğumuzu, hottö eylem yop-
tüğım]zl zonnettikleri bir yerde -konyo'do- konferons yopmqyı uygun
görmüşler (!) Ve bu Şekilde -hi9 oImozso bu Konyo konferonsl bolonuno
korşt sessiz kolorok- i. Bilen'in TGKP (Türkiye Gizli Komünist Portisi)'sine
boğlonmoyı -ztmnen- kobul edeceğimizi, etmediğimiz toktirde de, MiT
ile boşlmızın beloyo gireceğini hesoplomüşlordl.

Gerçekten «evdeki hesop» goyet güzeldi: Legol porti kurmğk için
çobolodığımız, komünistlerin Ve doloylsiyle komünist portinin 

-buriuvozi,çiğnemedikç+- konun çerçevesinden kll poyl kodor bile oyrllmodon yo-

şoyobileceğini ispot|omoyo Çolıştığlmlz, Ve gittikçe orton bir şekİlde de



KATKl 11

bundo muoffok olup güVen kozondlğımız bir dönemde, üzerimİze şüphe-
ler çekecek Ve peşimize MiT'çileri tokocoklordl; okıllorı sıro... Öyle yo,

bizim o slrolordo Konyo'do ne işimiz olobilirdi?!
Amq «evdeki hesop» çorşlyq uymoylnco, yoni Kotkı «Konyo Konfe-

ronsı»nı bir «soğuk sovoş numorosı» olorok yorumloyıp (Soyı: 30) hoiife

ollnco, üstelik MiT'citer de, bir ip ucu bulomoylp Kotkl'nln peşine tokllo-

moylnco, i. Bilen toifesi bostl yoygoroyl: «Kotkl'cllor MiT'çidir; resmi TKP

kurocoklor f il6n» diye...
Arkodoşlorlmlzl, ömürlerinde gitmedikleri bir şehirde «gizli fooliyette

bu!unmok» suçundon MiT yokoIomodı diye Kolkü'yı MlT'çi i16n etmek on-

cok bir hezeyondtr.
Amo CtA yuvosınln (Ve foşolorın) do bulunduğu bır şehirde (Konyo'-

do) gizli komünist toplontlsl tertiplediklerini ıddio edenlerin -şoyet içle-

rindJ sorumlu vorso- kendilerini nosıl sovunobilecekleri merok konusu

olobİlir...
işte, i. Bilen klİğinin, Türkiye komünistlerini ongoie edebileceğini he-

soployorok tertİplediği «Konyo Konferonsl Horekatl», ClA'nın, MiT'in teş-

Viki Ve himmeti ile gerÇekleştirilmiş, böyle bir boşorısüz «oyok oyunu»dur.

Potronlor kobul eyleye!...
Bu «kıssodon hisse» çıkorıp, İ. Bilen'in borozonı Ürün Dergisi'nin kul,

londlğı «fetvo» üsIübu ile ifodelendirirsek diyebiliriz ki: Potronlor şunu
do bile ki, biz herkesle oçlk olorok görüşe, konuşo; rmo içimize slzmoyo,

bizi kultonmoyo ve üstümüzden oşqrok iş korıştlrmoyo kimsenin gücü yet-

meye... Hete kİ |egol porti kurulo, ol zomon yeroltlndon provokqsyon ter-

tiplemeye klmse -zinhor- tevessül etmeye!... 
K A T K l



TABELA PARTiLERiNiN «MisYoN»u
HAKKlNDA...

M. sALiH

Bugüne kodor, Türkiye'de, iŞçi slnlflnın politik görüslerlni ortoyo koy-
duğunu İleri sürerek ç]kon «sosyolist (!)» gruplor Veyo portiler, dcho ç|-
klş onlorlndo Veyo kuruluş progromlorlndo «iktidoro geldikleri (!) zorrıon
ne yopocoklorlnın» dökümünü yopmlş Ve «merkezi iktidorın olınmo§l»n|
ilk hedef ol0rok gösterm işlerdir. (*) Ve bugüne kodor AIkon bu poriiIerirı
«tüzük»leri, bir «üye koylt şorinomesi», «progrom»lorı ise, yoksul!clrln (.eV-

lıyo türbeleri»ne dilekleri gibidir. Yolnız bu «evliyo»lortn kim olduk!or| otık-
lonmomlştır...

Denebilir ki, bugüne kodor çlkon «sosyolistler (|)», «yığın ot]lln]iori))n-
don hiÇ sözetmemiş Ve hotta hobersiz dovronmtştlr. Ancok «iktidoro ee!-
dikleri zomon» ülkeyi doho iyi yönetecekIerini, işçi Ve köylüleri yoksultuk-
lorlndon (belki bir (slhirli deynek» kullonorok) hernen ku rto ro.o l(lo| ınl,
memleketin koIklnmos|nl soğloyocoklo rını Ve -özellikle_ h6kim sınıİiorı
hemen «likide» edeceklerini ildn Ve Vooz etmişlerdİr; Ve hola etrnektedirler"

Bütün bu «yopllocok, edilecek» şeyleri yopmoğo «kororlı» Ve «imonlı»
olduklorlnı ilan ederlerken de, buno korşt bir «nıüeyyide (yoptırım}»nin ne
olduğu Veyo ne olocoğl konusundo en ufok bir görüşe Ve hotto bir «şüp-
he»ye yer vermemişlerdir; Ve holö Vermemektedirler.

Anloşılıyo1 ki, bur|uvo portileriyle ve buriuvo sözcüleriyle ne yğpo-
coklorı konusundo «sidik yorışı»no kolkon bu «sosyo!ist etiketIi» boyloi.|n
(üstelik bu boylor kendilerini her zomon «gizli komünist» sonmlş Ve son-
moktodırlor.) tek doyonoğı, «iyİ niyetlİ» olduklorl iddıosıd]r, Gerçekİen de
bu beyefendiler, bİroz «rokik (İnce) kolpli» kişilerdir. isç1 ve köylülerin
yoksulluğuno ocırlor, doyonomozlor. Bu işçi ve köylülorin yoksulluğı; l(or-

şlslndo gözlerİ yoş]o dolor.

(,*) 1-.... TsİP (Türkiye sosvalist ]şç! Irıltisil il.tııır- gt(,|tiğinde b:ı..i<ir_
ıar.r ve si8,ortalar kamulaştlnlacak, ... kİedi mekaİizm4sı ıneIkezi pjaıtn gereklerite
g,öıe haı,ekete geairileı,ek, yönetimi Maliye Bakanlığı yapacaktıİ.) (TsİP Pİo8ram
ve Tüziık, sa.yfa: 45).

IIem ?<ilütida.a gcçmcyi diişlediklelini ve hem dt- "eski hanıı.e ],eni tellak]dr)>
olacaklannı itiraf ediyor TsİP'liıeı,.. Biİ de kimi Maliye Dü]ranr yaptcaklırıfl aq]k-
lasalaı, da hPrkes rahat (!) etse.,.

2 - Tür}dye İşçi Pafttsi, bir işai sınfı partisi olarak...) Ve .lTüİi.iye işçi
Partisi... tarihsei topluİn 8ücü olan işqi sırufıntn partisidir,...» (TjP Proglam vc 't'ü-
züğii sayfa: 37) diye Irendini taktim ettikten sonıa, (<TİP iktidara seliıığinde»
yapacağl «kamulaştırma]ar» ı sa]rmaktadür. (s. 46).

«Türkiye İşçi Partisi iktida.rrnaıfi ... yeıcl yönetimlerdernokratikleştir.i}ecc]<,.»
Bekliyelim TiP'li]er iktidara ge]§in ve bir efsun]a «ol, de§irı]cİ ve o1sı]rl:»
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Gerçi bir kısmı zengindir veyo zengin çocuğudur. Amo bu «debdebeli
l,ıoyot» lorlndon en ufok bir feddkarlık gösteremezler, buriuvoco olışkon-
llk Ve yoşomolorlndon VozgeÇemezleİ. Bir klsm| dq «uyonIk» Ve biroz do
ü(esnof»tlr. Y6ni biİoz «biz de buriuvoloşollm» diyorlor, eski köylü, şimdiki
:buriuvo yönetİcilere... oyso ikinci bir «uyonıklor güruhu»nu ortlk buriu-
Voloştırocok holi yoktur Türkiye'nin...

Büiün bunlorın yonındo, bu tür bir «sosyo|izm» onloylşl, işçilerin hep-
ten «güdülecek sürü» olorok kobul edildikleri onlomıno do gelir. Ve tobii
ki, işcilere Ve holko «çobon» llk,yğpocok, «so§yolist (!)» gecinen bir «uyo-
nıklor güruhu» iktidoro getirse neler yopmoz?... işte buriuvo sözcüIeri_
nin, kü9ük buriuvoyl Ve özellikle «esnof»l korkutmok için kul|onobilecekleri
ve kullondıklor|, onlor itın ele geçmez f ırsot Ve imoilor... Elbettekİ bun-
.loro Cioyonorok burluvo sözcüleri, küçük buriuvoIoro dönüp «...bu sürü
(işAiler) jkticjoro gelirse sizi keser, oilenizi doğıtır, molınızı mülkünüzü
oIır"» diyebitmektedir. Ve böylelikle hökim sınıflorın içjnde de «foşizon tır-
moniş)ro heves|ı olon keslrn, hOkim slnlflorı «likide» etmeyi (!) omoçloyon
bu «§osyolist (|)» boylortn soyesinde, liberol görüşlü buriuvo ve bir klslm
ilerici küçük buriuVQ olobllecek unsurlorl do yontno olorok, «boskl» Ve
«terör» uygulomo isteklerjne orodığı molzemeyi bol bol bulocoktlr.

Öyleyse, bu «sosyoIist (!)» boylorın, «iyi nİyet»lerine doyolı «sosyo-
lizm» onloylşı, iktidoro oncok «tepeden inme» gelip «sosyolizm» uygulo-
moslnl «klrboc» Veyo «sopo» ile gerçekleştirmeye kolkocok «cuntoc|-dor-
beci» blr onloylştır. AsIlndo bu boylor, «holkln çıkorını holko roğmen ko-
rumok (!)»lo kendini görevli soyon bir «kodrocu» onloylşo sohlptirler. ve-
yo bir «sosyolist merkez»in ordusunun gelip, kendilerini «holkl idore»yle
görevlendireceğinİ sonon «troçkist» mecnunlordır. Yo do -doho büyük
bir ihtimolle- bir «emperyolist merkez»e kendilerinin holkı doho iyi Ve
memnun ederek İdore edebileceklerini (güdebileceklerini) ispoto çollşon
Ve görev bekliyen «oskeri Voli|er» Ve « inzİboİ» Io rldlr.

Aünkü iktidorcı geldlğj zomon ülkede «sosyolizm yopmok» hedefini
koyon bir sosyolizm onloyjşl bir «merd-i kıptinip sirkotini» söylemesidir:
Bu «sosyolizm (!)» nosll uygulonocoktlr? Acobo iktidoro gelindiğinde mev-
cut «düzen müesseseleri (kurumlorl)»ne birer «emirname» Veyo «genelge»
yoylnloy]p (Belki eski kurumlorın boşıno birer de «sosyolist (!) müdür ko-
yorok} «sosyolizm yopın!» ml denecektir? Ve bu «düzen müesseseleri»
de, buriuvo düzeninden ologeldiklerİ «miros» Ve edinegeldikteri uygulo-
mo oılşkonlıklorıntn üzerine biroz «so§yolizm (!) bohorotl» serpip uygulo-
moyo mı geÇeceklerdir? Veyo dini geleneklerdeki gibi «oI dedi oldu» de-

13
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yip hemencecik yeni müesseseler «yorotmok» Ve eskilerini de «yok etmek»
bir ondo mümkün müdür?

Yokso, eğer işçı slnlfı ve yoksul köylüler, bu «hovoriIer»e iı]onmoz Ve
peşlerine tokllmozlorso Ve bu boyloro «çobonlık» yopmolorl icin yolvor-
mozlorso, kıyomete kodor sürünüp lzdlrop ml çekecekierdİr?...

Bu orodo elbette ki, hOkim sın|flor do bir yondon bu tür «sosyü-
lizm (!)» onloylşlnln propogondosınü ycıpmokto Ve hotto büyük topto

-moddi, monevi- destek soğlomoktodır. Böylelİkle bir yondon İşçiIere
dönüp «siz bunloro inonmoyın, Sosyolj§tler (Tobii ki bütün sosyolistleri de
suçloyorok) sodece kendi tükor Ve koriyerleri iÇin sizi kondlrıyorlor. On-
lorln omocl yerimize geçmektir, yönetim] kopmOktIr, sizi düşündükleri,
f ildn yok.» demektedirler.

Ve işÇiler, gerçekten de diğer buriuvo politİkocllorlndo n pek forkll
yoşomoyon Ve tovlr göstermeyen, kendi reoliteleri Ve otlIımlorı iİe oldkosl
olmoyon sözler söyleyip hedefler gösteren bu «sosyolist (!)» denen kİşi-

lere pek sohip çlkmo moktodlrlor; zoten ne söylediklerini de onlomomck-
todırlor. işte, işçiler bu «Sosyoİist (!)» boytordon uzok durduğu iÇin, buniar

-icro-| 
sonot eylemek üzre* «iş9inin porosl» no göz dikerek bu porolorl

toplüyon koriyerist sendikocılorı «kofo kol»o olmokto Veyo onlorlo özdeş-
leşmektedirler.

Diğer yondon, hakim sınıf sözcüleri 
-destek 

soğlodlklorl- bu «sos-
yoIistler(!)»in işçi sınlflnco desteklenmemesİ üzerine dönüp şöyle diye-
bilmektedirler tobii: «Görüyorsunuz işÇimiz Ve holklmlz bu tür fikirleri be-
nimsemjyor, benimsemez de... Bu tür fikirler dlşorüdon gelmedir...» V,b.

Böylelikle hOkim sInlflor bu «sosyo|istler (!)»Ie bir «donışlklı döğüş»ü
boşorlylo yürütme (!)'nin rohotllğl içlnde kolmrktodırlor: Hem Türkiye'de,
«fikir özgürlüğü» olduğu Ve «Sosyolist Akım»ın legolitesi bulunduğunu or-
toyo koymuş 9örünmekte, hem de gerÇek sosyolistlerin yığlnlorlo ilişki
kurmosıno engel olmoğo çolışmoktodırlor; ve de bu şekilde yığınloro «he-

def şoşırtmo»sl yopmlş olmoktodlrlor.
Bütün bunlordon onIoşllocoktlr ki işçi sınlfınln politik oğırlığ!nı ortoyo

koymosınl sovunon Türkiye'de Sosyolizm Akımı'nın sözcüleri, bugün ku-
rulocok bir «işçi slntfl (Komünist) portisi»nin -bu oşomodo- «merkezi
iktidor»ü olomlyocoğlnün biIinc in ded irler.

Bu oşomodo işÇiler Ve yoksul köylüler kendilerinİ Ve işyerlerini yö-
netmeyi öğreneceklerdir. işyerinin orgonizosyonunu yopmolorl Ve diğer
işyerleriyle ilişki kurmoy! öğrenmeteri mümkün olocoktlr, Böylelikle de
işAinİn «moholli iktİdorını» gerÇekleştirmesi Ve bunun bilİncine Vorm3sl
için gerekli şortıor Ve ortom oluşocoktlr.
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Doho kendinin Ve kendi işyerinin yönetiminden hobersİz olon Ve bu
«bilinç» seviyesine Voromlyon bir işçi Veyo yoksul köylü, «merkezi ikti-
dor» ln yöneİimini düşünemez, kovroyomoz.

Yokso, y|ğlnlor, kendi işyerinin yönetimini Ve diğer işyerİeriyle (Kom-
şu Veyo oynI türden işyerleri) ilİşki kurmosınl öğrenemeden Ve bunun bi-
lincine Voromodon, ülkedeki binlerce iŞyerinin Ve giderek ülkedeki tüm
üretimin yönetilmesi Ve orgonizosyonunu noslI olocok do onloyocok!ord lr?.
Üsteüik oynı ylğınlor, kopitolist reiimde «yönetilme»ye otlşmışIordlr. Yoni
«kendini yönetme» konusuno oldukço yoboncldırlor. işçilere iüsiz merkezj
iktidorı yöneteceksiniz» gibi bir «hedef» göstermek onloro yuVorlok Ve
kuru bir ldf söylemekten öte bir onlom toşlmoyocoktlr_ Çünkü bunun reo-
l jteleriyle ilgisi yoktur.

işciler oncok bulunduklorl oşoıİodo gerçekleştirmiş olduklort «yığın
otllımlorl»nln, Ve bu otlltmlor sonucu oluşturduklorı « ınüesseseler» in (Kj

Türkiye'de bugün bu müesseseler, işçiIerin gerçekleştirmiş olduklorl iŞ-
YERi KoNSEYLERi ve yoksuI köylülerin |şGAL-BoYKoT otılımtorl sonucu
işoretlemiş olduklort Torım işcİleri Konseyleri olorok betirlenmiştir.} bilin-
cine vorobiıirler,

Bugün kurulocok Porti, -bu şortlor ve bu oşomo iÇin* oncok, işçl-
ler Ve yoksul köylülerin, «moholli yönetim müesseseleri» n in oluşturulmo-
sını ve bu «müesseseler»de kendilerini yönetmeyi öğrenmelerini ve bu-
nun bilincine Vormolorlnl soğlomok görevini ilk «hğdef» olorok olobilir.

Bu gerteklerin ışığındo, Türkiye Komünİstleri, yığınlorln koVromıyo-
coğl ve onlorın gerÇekleştİrmiş bulunduklorl otlllmlordon, y6ni reolite Ve
bilinÇlerinden uzok olon -kuloğo hoş gel§e de- hİt bir «hedef»e, hİç
bir fikre ve görüşe ongoie olmoyocoklordür.

Millet Menfootinel

sıkllmo, utonmo yok... Konuşuyor odomlor;
«Millet menfoqtıne dönük»müş bütün zomlor?!
Millet menfootine herif|er yiyor bizi...
Adom yerken bu kodor, yolon otmoz yomyomlor!

'l0 Eylül 1977
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kerim sodi, «dönek»leri hiçbir zomon offetmez ve onlorl flrsot düş-

tük9e yeri geldikçe ocl ocl hicveder..,
Fikri dengeleri Ve ilmi derinlikıeri olmoyon bu odom|or do 

-hokim
sınüfın oçtığt piyosoyo, «eser» diye sürdükleri ceholet örnekleri ile- o'no
bu fırsotl slk slk Verirıer...

Hotto bu yüzden, meşhur «dönek» Şevket süreyyo Aydemir bir zomon,
lor Kerim Sodi'yi mohkemeye Vermeye kolklşmlş, fokot oroyo buroyo boş_

Vurduğu holde, odresini bulomodığtndon bu işi gerçekleştirememişti...
Kerim sodi'nin Şevket süreyyo hokkındo yozdığl Ve _ge9en yll-

yoyınlonmos| için Kotkl'yo Verdİği şu son flkroslnl, Şevket süreyyo'nın ölü-
ünü doloylsiyle, «dizgi»den çıkormlştlk.

Yozdlğl tek bir sotlrln bile koybolmoslno göz yumomoyocoğ|mlz Kerim
Sodi'nin bu f|krosınl do şimdi burodo yoylnllyoruz :

DüşüNEN VE iNANAN İNSAN

Heroklit'in meşhur sözünü Demokrit'e söyleten, «ekonomi uzmonı Şev-
ket Süreyyo Aydemir,» Topİok uyonlrso odlı romonlnln sonundo, Şöy|e
diyor: «Bize DÜşÜNEN, iııaNnıı irısnrıı-nR GzıvoıR.,

EVet! Bir ideole 6ştk görünüp yolnİz kendi çlkorlnl düşünen inson! st-
rosıylo TuroncıIığo, Morx'o, Kodro'yo... ve en sonundo «oku|lo cominin

-köy İmomlylo, emekli öğretrhenİn_ el ele Verip holkl eğiteceğine» ino-
non inson!

Mukoddes cehlinİ Ve mukoddes imonstzltğtnı, sohte omboloiıorlo, fikir
Ve son'ot kqroborsosıno sürmek hünerini gÖsteren İnson!

KER|M sADi

Geçeü sajnmuda 19. sayfada yayınlanan Şadi Alkı,
lrç'ın «Kerim sadi» başııklı dört!üğü bir baskı hatas,
oıarak 12 Şuba.t 1977 tarihli çıkmıştır.
Doğru§u Kerim sadiİıin vefat tarihi olan'12 Ağu§tos
197? olaca.ırtı,

Düzeltir özür diıeriz.

Sohibi: A. E. Güron: Yozı işleıi sorumlusu: Mehmet Yovuz, Aylık Siyosi
Dergi - Her oyln ilk hoftoslndo çıkoİ - iıdn kobul etmez - Yozlşmo qdresi|

Divonyolu Hoct Tohsin Bey sokok No:s suıtonohmet/lSTANBUl
Gönderilen yoz|lor yoylntons|n Veyo yoylntonmosın geri verilmez - Yııllk
Abone 50.- Altü Aylık 30._ TL.
Dizgi ve Boskl: ÜçLER MATBAAS|, iSTANBUL
Genel Doğltlm: Yoztşmo odresi.
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