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öNsöz
Daha önce biri «KOMÜN|STLER GENçLERlMlzİ NAslL AL-

DATıYoRLAR»», diğeri «KoMÜNlsTLER lşçİLERİMlzl NASıL AL-
DAT|YORLAR» adı ile yayınlanan iki broşür vatandaşlardan ge-
len israrh talep karşısında yeniden ele alınmış, her iki broşür
elde gdilen ifadelerle genişletilerek tek bir kitap halinde hazır-
lanmış bulunmaktadır.

1'inci Ordu ve Sıkıyönetim Komutaniığı. muhtelif tarihlerde
yapılan sorgulamalar sırasında komünistler tarafından aldatılmış
olduklarını itira' eden sanıkJarın açıklamalarına dayanan bu bro.
şOııü hazırlayarak kamu oyunun istifadesine sunmakla bir hiz.
met dah8 yaptığına İnanmaktadır.

lfadesine müracaat edilen sanıklara ait otan pasa|lar tırnak
içerisine yazıbrak okuyucu ile. sanık arasında direkt inibat ku-
rulmak istenmiştir. Bununla beraber zaman zaman söz konusu
ifadelerin «NASlL ALDATlYORLARı» sorusunu cevaplandırma-
sında yardımcı olabileceği için yorumlar da yapılmıştır. Ne var
ki, okuyuculırın da anlıyacağı gibi, yapılan yorumlarla, muhtelii
sanıkların vermiş olduğu ifudelerin yansıttıkları bir plönı daha
belirgin hale getrimok ve bir tasnife t6bi tutmaktan başka amaç
güdülmemiştir.
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Diğer taraftan nasıl aldatıldıklarını izah eden ganı.klsf, aı-
datılmış olmanın üzüntüsünü, kendi|erınin dışında kalan ve ko-
münısılel.e hedeİ olabılecek diğer yuİtdaşlarlnı, bu kızıl teİılikeye
karşı uyarmakla ıesell| .bulmaya çalışmaktadırlaı. Bu satırlardan
gelen seslere kulak verip kızıl tuzağa düşmemek hepimİzin gö-
ıevidir.

Diğeı taraftan bu kitap; Türk Milletinin binlerce yıllık ma-
zJsinden bu yana şeretli tarihine şanlı ismini vuran, Çinlileıe
ÇlN duvarlarınt yaptırtan, çağlar devirip çağlar açan, hürriyet-
leri uğruha oluk oluk akıttığı şehit kanlarıyla bu mukaddes top-
rakları suldyan, ne zaferden şımaran, ne de feliketten yılan;
ıessiz gidip şıkeyetsiz şehit olan. yuvasından «ya şehit ol, ya
dı gazi...ı» diye uğurlanıp daima asil Türklük vekarının müte-
vaıl tğı0 Çinde kalan, METE'nin, ATlLLA'nın, FATlH'in emrin-
de ne ise. KoSoVA,da, MoHAç,ta, MERclDABlK,ta, PLEVNE,-
de, ÇANAKKALE'do, SAKARYA'da, DUMLUPlNAR'da ve KORE'-
de ayni olan, her biri Türk'lüğün şeref ve şan destan,ı, Kahra-
man Mehmetçiklerimiz ve aziz şehitlerimizin mübarek ruhları
huzurunda, Türk halkına ithaf olunmuştur.

Büyük ATATÜRK,
<«Bugün v3sıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen mllll
musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın her köşesini sula-
yan kanlarıh bede]idin» - <<Bu neticeyl Türk Gençliğne
omanet ediyorumı» _ «Ey Türk Gençliği, birinci vazifen,
Türk istikl8lini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve
müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegtne
teme]i budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. lstik-
balde dehi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek da-
hili ve haricl bedhahların olacaktır...»ı - ((Ey Türk,. ietikba-
llnin ev]6dı, işte bu ahvt] ve şerait içinde dahi vazifen;
T{lrk lstikltlini ve Cumhuriyotini kurtsrmaktır. Muhtaç ol-
duğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.»» bu-
yurmuşludır.
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Kuwetine g0venen y0cc TOrk Milleti, tarihinin altın sıyfa.

la,rını dolduran şan vo şeref destanlarındaki tecrübesinden, a-
minden ve kahramanlıkhrından da ilham vo cesarrt a]grak, mu-
kaddes yurdunda yeı yer ve zaman zaman teşekk0l eden hıya-
net, kin vo gargz k0melerini dağıtmış, ay.dın ve nurlu istikbattıe
doğru ilerlcmektedir. Bu yoida kendisini daha ulvt ve daha b0.
y0k vazifelerin bekiediği şuurunu her zaman muhafaza etmek
tedir.

BroşOrlln bası]masında yardımları geçen kurumlarIa, bizi ye-
niden böyle bir çalışmaya teşVik eden vatandaşıarımıza şükran-
lar sunulur,
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KoMoNlsTtER GE\lçLERlıl,ılzİ NAs[. AıDATıYoR?

1. GlnlŞ:
Daha önce, diğer Olkelerde görOlon gençlik hrgket]crlnin sol
şiddet ve anarşiye dön0şt0ğ0 bir vakıadır. Kaynağını ytnl so-
lun öğretisinden alan bu hareketler, Onivorıitg sorunlan ile l!-
gilenme şeklinde başlatılıp, Marksist - Leninist çizgidıkl diğer
ideoloiik örgütlerıe dayanışma vo gOç birliğine dön0ştoriıımiış-
tOr.

Bizde de, 13 Haziran 1968'de, ıSTANBuL 0nivers|teıl Hukuk
Fakültesi öğrencilerinin «Belge usulünOn katdırılmasıı» istağlne
dayanan öğrenci hareketi, bir hafta sonra,'yayınlanan bildiri va
duvarlara yapıştırılan yazılarla masum bir istek görtlntlls0ndcn
çıkıp, gençliği kul]anmak suretiyle komünizmi yerleştirmcyc çr
lışan bir hareket olarak ortaya çıkmıştır.
Nitekim. bir Türk bilim adamı 1970 yılında neşredilen, «<Gençı
lik Hareketleriıı adh kitabında, bu hareketleri batııı 0tkelerde,
gizli veya açık kom0nist partiterin. Loninin «lki Taktikı» adlı ki-
tabından slstemleştirdikleri, Milli Demokratik Dwrim tcıinin
ı,eya daha ba§it bir deyimle, bu olkcleri hir darbeye hazırlayan
.geniş cephe stratejisinin takdimi olduğunu bcyan etmlştir.
[\4emleketimizdo gör0len bu harekeıleri, pusuda bekleyen gn

dış merkezlerln, yeraltı örg0tlerlnin, eski t0fekbrin 196t Aııo
yasasının iyi niyetli, hürriyetçi ve demokratik niteliğini istismar
ederek, gençliği yukarıda belirtilen amaçla harekgte geçirmelerl
olarak nitelemek uygun olur.

GENçLıĞıN özELLlGl:
TOrk gençliği; temelde genellikle Atat0rk'ç0, momlekotçl, azı
varlıklı, çoğu varlıksız ve maddi zorluk içinde geldikleri böl,
geterc göre, benzer veya değişik temaytjlİo, öğrenmgyg toşn€.
dir. Gençlik heyecanı içinde memleket için kısa yoldan bir şey-
ter yapmak azusundadır. Gençliği maksatlarına göre tahrik eden,
ler, gençlerin bu arzu vo temayıİllorini kendi m8ks8tlafıne gü
ru istısmar Gtmişlerdir,
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ALDAT|LMA YOLLARI:

a. Bir batıh yazar «NAS|L ALDAT|YORLARı» adlı kitabında şöy_
]e demektedir:

Kom0nistlerin gayelerine ulaşmaları 0ç safiıada olur.
«Birincisi : Halkı, dehşete sevk edip, o günkü durumunda
huzursuzluk yaratmak; halkın, halinden duyduğu ıD€ıhnu.
niyeti yok etmek.
lkincisi: lstikbalin kötO olduğunu, sistoınln iyi çalışmadı-
ğını ve geçmişteki muvaffakiyetsizliklerin sistem bozuk-
luğu nedeni ile meydana geldiği.
Nihayet üçüncü safha: Bu durumda, yegine ümidin komO-

nistlerin gösterdiği çözüm yolu olduğuna iınandırmak. Bi-
rlnci vo ikinci yolla ayağa kaldırı]anların enerjilcrini bu
yolda harcarhalarını temin edici telklnlerde bulunmak.ı»

Bizde de, bu tutumun sahneye konduğu dikkati çekmcktedir.
b. Komünizmin başlıca teorisyen ve tatbikatçıları, tcori va
pıatik arasında ttrıcelik ve ilişkileri şu şekiide de ifade ctmiş-
leıdir:

(1) Rus ihtiltlini başaran Lenin. <<teori olmadan eylem olmazı»
ilkesini vaz ederek uygulamıştır.

(2) Mao Tse Thung ise, Kıt'a Çin'in komünistleşmesi için ey-
lemi ön pl6na alarak, önce eylem, sonra teori diyerek Lenin'irı
metodunu değiştirmiştir.

(3) castro, Che Guevara, Carlos Marighella gibi ihtilalcı ko-
münistler ise teorl ve eylemin birlikte gelişeceği gör0şOnden
hareket ederek her ikisini meczeden bir metot uygulamışlar-
dıı.
Memleketimizde, gençlorin Markeist - Leninist, Maoist ve Kast-
roist çizgiye itilmesinde bu yöntemlcrin hepsinin yerine gör.
uygulandığı görtllmoktgdir.

ıı
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c. Gençlerin kandırılması vc eyleme ltilmcsindo uygulanan
metodları ayrıca nitelikierine göre legal vcya illegal olarak
gruplandırmak mümkOndOr.
Bilinçlendiıma, örgütıenmo ve eyteırıe İtilmeye ait açık|aına
vo bazı ömekler:
d. Uygulanan metod|ara ait esasları kısaca dikkatlerinize sun.
duktan sonra, şimdi bunların sanık ifadelerine dayanan cantı
örneklerini vermek suretiyle açıklamaya çalışacağım.
Evve|6, teoriden başlayan ve sonra pratiğe geçen bir uygu-
lamanın izahını sunacağım. Burada sırasıyla, üç safha dikkati
çekmektedir.
1. Sosyalist temel eğitim safhası.
2. Sosyalist tek6mül eğitim safhası.
3. lhtisas ve mititanlaştırma safhası.
Bu safhalandırmayı yapmakla beraber teori ile pratiği öncelik
v8 sıra bakımından kesin olarak ayırmak çok defa mümkün ola-
mamakta, bunlar karmaşık olarak duruma göre kullanılmakta ve
geliştirilmektedir. Şimdi sırasıyla bu safhaları belirtolim.

rıNcı AşAMA:

(Sosya|ist temel eğitim safhası)
2? Mayıs'ta Türk 9ençliğinde toplum yararına duygusallık h&
kimdir. Yerli komünistler bu özelliği istismar ederek, Marksiz.
me geçişi sağlamak için bol miktarda sosyalist edebiyatından
çeviriler yaptırarak çok ucuz fiyatla ve cüz'i taksitlerte satma-
ya çalışmışlardır. Bu arada roman - hik6ye - tiyatro - resim gibi
eserler Ozerinde durmuşlardır. Türkiye sorunlarını Kemalizm adıy-
la sosyalist açıdan inceleyen yazılar, çoğu kez yazarı belli ol-
mayan veya takma isimli yazarı olan eserler göz kamaştırıc| bir
süratle yayınlanmıştır. Aftık gençlerin kafasında Atat0rk yalnız
değildir. Yanı başında Marks - Lenin, Mao bulunmaktadır. Tek
adam, gölge adam olmaya başlamıştır. Gençliğin kafasında Ata-
türk ilkeleriyle sosyalist ilkeler karışmış vo bunalımlar meydana
gelmiştifj

s
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Bu konuda, bir sanığın verdiği ifade aynen şöyledir:

«dngıı, bo$ bL yaitgı ıoıüa çaııreılndı coıeyan odeıı
obyirı öğcrıırıeye çdışır. Kendisini aydıntığ karnştu-
rmak yeııi kayrraldaı rı. Çoğu kez kayııak obrd( ki.
bhı ,r81ıa loynak klşlbi buhı. Bu tarıışııı dde€a(
çol« yün{l lişkllr ıağbı. lşte bğı ır. b.ııin güibrh
yoiııdıı rapıyıııı btı kııahn ıorııcııdı. }lıtı kay,ftd(
Marksİst. Leıılniıt ise, Lııaııın koıyıftıiımiıı baağna s4-
laıınası kaçınılırıaıdır. Onb, «Goıçek }rurtsev€. bizlorh,
şitıİk yok, ıınıoı top|rııı, ıöıı{HlıÜyonız. Eıı bağııırız
goıçokten Deıııokratllt T{lır<'ıye, halka difr{llı eğltlıı gibi;

şaşırhcı sloganbrı kullanırıa bcynin diııarrıitlerunesi hiçı
ten&bı

Diğeı bir ganık da bu konuda gOylc ıOyrmekt.dlr:

ı€en bL yztılı ol«ııt öğıerdıl ıdİm. Öğİ.üne.ı vı idre.
cll€r toplırn d olaylaı hd<lıırıda pok kontşıınıhrdı. Dı-
şarıyı çıktığımda bu konudo ııitiçıiori s{lsleyarı, çolı ırcıı
zı ıatıbn kltaplar banl cozbcdiyoırı. Dlğaı taıaitıı fa-
kültelardo ypıhn faıınhı hırkııe açıktı. Çoğu keı ö&
rerrci ıoııınüarını dib gotirrnd( mıCıeıl dtırü bşbtıkr
bu foııınlrda T(Htlyı-nh ıoıınbı (Ee.lııdı cıııııtfl kç
nışıııab yapıyorhrdı. G6ıçılı tn tıev€fbı btshn gbl db
şünen, bizim ol<ııduğurnııı kitaplaıı okuyanlardıt, diyor-
hıdı. Bı.rı|aıdaıı çol« eikileniıdim. lçlmdckl fikri boşh"ğa

konışıaacıbıdrı gc{6r, bh baıınç dohıyoıüı. Bu hıda çı-
kıyc, ıöyicrııı kitapfun qhyadınr. Blr ı{iı deııııı ıtüııı,
artık öyb bı, noktays gpknıştim kl, bın dc Atatİn'ü doır-
riııEl dağll, ıafoınnı dardı görüycdı?ıı. lıçhngıçt, Ataı
tlH« ıoglıl yıpillmış. krrnakırışıi bh kııırııı oiruştıı
Bu raö b.rıı At üit,o lH., obai §öıtüğı. öğ]grıı!n
obıı klııııbı geıU OyoıCıııtı

f
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8ir başka sanık da şunlafl 8öylomiştir;

«Fki !«.liip|erinde rıereden geüritdiğini bilrrcdiğiniz soo.
yalist yazahın kitaplrından zengin küttbhaneler l«ırtd.
,Tır§tır. 8u kitaplar ayııca bedava veifiyordu. Kıdiipte
sohbet toplaııtlan yapardık. Mitri Belli, Hikmet Kıvıl.
cıııİ galİrtİ. Naırrık Kemal, Mehmet Aur gıuı Tiirk de-
ffieri dewinin çok gerido kaldığını, toplurrsal nit€{ik
taşımayan eserlerin gençliği yarınlara hazırbııralıacağını,

- - fikir getirırıediğlni belirtirlerdi.»
Bu safhayı gençliğin milli değerlerden uzaklaştırılması ve Ata,
türkçülüğü unutturma safhası olarak tanımlamak mümkündür.

2. ıNcı AşAMA: (sosYALısT TEKAMOL EĞ|TıM sAFHAsl)

Aşırı sola kaydırılan gençlik, artık Marksist felsefeye 6şina-
dır, Marks'ın, Lenin'in, Mao'nun mücerret teorileri yayınlarıma-
ya başlanmıştır. Eski tüfekler ve yeni teorisyenler muayyen
dergilerde toplanmıştır. Gençlik kanadında kurulan fikir kulüpleri
parti okullarına dÖnüştürülmüştür. Binakım tutarslz görüşleı
ileri sürülmekte, görüş sahipleri |iderlik|erini kabul ettirmeye
çaIışmaktadır.
ııAtatürk yok, Mustafa Kemal vardır.üı Atatilrk'ün resimleri uh-
rif edilerek Lenin'e benzetilmekte ve bu maksatla Atatürk'ün
kalpaklı resimleri duvarlara asılmaktadır.
lstanbul'da bir yüksekokul öğrenci kantininin caddeye bakan
b0tün camlarına Atatürk'ün kalpaklı resmi yapıştırılmış, ay!ar-
ca kalmıştır. Okul idarecileri bunları ancak Sıkıyönetim llanın-
dan sonra indirmişlerdir.
Gençliğln yiizü Moskova'ya, Pekin'e döndOrülmüştüf. Oradan
gelen her ses kutsaldır. En çok.okutulan kitap Marks'a, Lenin'e,
Mao'ya, Politzer'e, Nğzım lJikmet'e aittir. Meclis kürsüs[lnd9n
N6zım Hikmet'in en büyük vatan şairi olduğunu söyletmektedir,
ler, Büttln Marksist yayınlar bunu işlemekto, bunu yaymaktadır.



, Bu arada fakirliği abartan, inançları sarsan yerli eserler dcyafınlanmaktadır. Şiıirde, tiyatroda, resimde hep aynı yoksulluk
ve inançsızlık örnekleri hikimdir. Gençler 6 ncı Fito.yu taşla-
tmakta, bağımsızlık andını sokaklarda söylemektedlrler. Silİhlı
,K.uwatler'e sataşılmakta, Parlimento dışı muhalefet dlyo antr-
şik eylemler ve ifadeler ortaya konuİmaktadır. Köylerden ozan-
lar toplatıllp gazete büroıarında sosyalist görüşlü şiirler ezber-
,lettirip, halk ozanları gecesinde sahneye çıkrtılarak söyletiF
,mektedir.
,Bu konuda bir sanık şunları söylemiştir:

«Katıldığım forurrılrda her konışınacı blr c(he söyler,

'§ arkasından 1OOO lla 1500 kişi İezahürat ııapıdı. Söyb
I nenin doffu oldufu hal«kında di\ı{Lrneye geıok kalma

dı. Böybsine bir psikolojik baskı, her söylenenin doğru
olöığu kanaatini uyııdırrdı.»

Atatürk'e Mustafa Kemal diye hitabetmelerinin sebebini de bir
sanık şöyle ifado etmektedir:

tıBk liderin halk kaiıranıanı o[ınası için hem emperyaliz.
me, hem feodalizme, hem dğ kapitatizme kaşı halkın saf-
larında savaş ve]mesi i6zımdır. Atatürk yahıı eınperlıa
lizme karşı savaşmıştır. O devirde adı Mustafa Keıml'.
di. Soıradan Atatüık soyadını aidı. Bından soııra rp fç
odaFzmo, ne de kapitaIizme kaşı saııaş vermiştir. Orıın
için biz Atathk'ü Mustafa Keınal olarak tarıyonu.})

Görülüyor ki. Ataturk artık tamamen ikinci pl8ndadır. Ve unut-
turulmaktadır. Bu safhayı; gençliği. Marksist - Leninist yapma saf-
hası olarak nitelemek mümkündür.

3. ÜNcÜ AşAMA ı (SoSYALIST lHTİsAs EğİflM
sAFHAsı) (İHTlsAs VE M|LİTANIAŞTıRMA)
Eu safha beyin yıkamanın en üst seviyeye ulaştığı ve ey-
lemin başladığı, bir bakıma örgütlerin eylem düzeyinde ön aF
ma yarışının yoğunlaştığı safhadır. Okunan kitaplardan başlı-
caları şunlardır :

!,
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«Mao'nun Halk Kurtuluş Sıvışı, Mao:dan Seçmıter, Garllh
Kimdlr, Gerilla Gtlnl0ğ0, Savaş Anıtrı, Şehir Gcd}holığı, GO-
ney Amerikı Gcrillalırının Hayatı, Sosyılist Aydınlık Dergisi,
Kurtıduş Dcrgisi, Proletcr Oevrimci Aydınlık Dergisi, lgçi Köyl0
Gaeteıi, Ant Dcrgisi, Dıvrim Gızetcsi v.g.)»

}u safhanın bclirgin 0ç özelliği vardır:
Bırinci Özellik: Militanlar katıksız komünist yapılmıştır. Vatan
vo millet kavramları kaybettirilmiştir.
]kinci Özellik: Atatürk'iin resmi çerçevesinden çıkarılmış, yerine
Mao, Guevara, Castro'nun resimleri konmuştur.
Üçünctl Özellik: Gençlik ve işçi kesiminde savaşçı örgütlor
kurulmuştur. Tüzükleri yapılmıştır, eylcmc goçilmiştir. i
Bir Dev{enç üyesi verdiği ifadedg şöyle dımıktıdir:

«Biı fakültede arkadaşlarımı tophyirak dıdim ki: Artık
yapılacak iş Marksist - Lerrinist eylemlgi olıştırmıl«tır.

. Nerede boykot rnrso oıadayız. Yaın köydc, kışın hbıi-
kadayız. Yalnız sosyatistlori değil, dhn solcııları, ortanın
solcıılarını saflarımıza çekeceğiz, dewiırıai disip|inimizle
kucd<laşcağız. Eyleıne katılmasak gtkevimizi yapeııa.
W,l

Bu militanlar artık o hale getiriimişlerdir ki; aldıkları dlrektli
doğrultusunda komünist ihtil6lcilerin resinılerini ve taktik veri.
o kitaplarını ceplerinde taşırnakta, kendi derslerini bırakıp bun-
ları gzberlemektedirlcı,

c. öRGÜTLERIN KURULMAS|NA AlT BAZ!
ÖRNEK VE AÇİKLAMALAR:

Da/-GENÇ, dahı önce de belirtildiği gibi militan bir örgüt-
tor. Doğu Almanya'daki komünist Bizim Radyo tarafından ey.
lemieri methcdilmektedir. Kurulan anarşik örgütler, şehir ve kıı
gşkiyısı Oyelerini DEV-GENÇ'ten seçmişlerdir. Bu 0yolere
ıMilmŞ dııırrrıcilcr demektodlrlor.

:

ı

-
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DEV-GENÇ'ten kopan mllltanlaı örgüt kurmak için seri top-
lantılar yaparak yeni etemanlar toplamışlardır.
Bir topiantıya liderlik eden ve asıl görevi öğretmeniik olan biı
sanık toplantıya iştirak edenlere hitabcn şöyle konuşmuştu :

ıılçirde buhınüığr.ını.a oıtaıı, bizi dow|ııEl oinrya zor.
hdı. 5 k§i de olsal« tlrg(lt kırıııak zcundaya»

Bu toplantıda öğretmenlere şu görev verllmlştir:
Bir öğrenci okul sırasında bilinçlendirilirse, okuldan sonr8 ör-
g0to glrmesi daha kolay olacaktır. Her öğretmen. birinci pi!a.
da devrim için militan adayı yetiştirmclidir. Bunun sonucu olar
rak DEV-LIS kurdurulmuştur. Örgüt için yeteri kadar militanı
bir araya getirdikten sonra, hazırlanan tüzüğO okuyup evet do-
dirtmişler, 0yeleri ayrılamaz durumo getiımişlordlı.

Çengel atmak istodik|eri kişiler için bir tost hazırl.mışhr ve
gözlerine kestirdikleri kişiler ilzerinda uygulamışlardır.
Bu konuda ifadesi alınan bir miliün, şu beyandı bulunmuşüJr:

«€eş kişiden ofuşan ktiçük bir ntive kwduk. Hır birlmlz
kondı mdlıtımhde bulıınaıı rkadaılı arıoıırdı yoklırıa
yaparak göıtlş{ffilzo yakın ohnlara yd<laştık. Kçıdirrdzo
tıag, testlerIe bilinç seviyesiİf tayin ettk, sorıra kİİp
ııotİp okı.ıttırdırlcı»

Diğer bir sanık ifadesinde bu beyanı teyit ederek demiştir ki:
«Okııla geldıkten sonlra zıııtınb bazı arkadışhı tanıdım,
birtd<ım göfiış teati§ yaptık. Bil6hae barıa kitap verdiler,
oludrın, bilinç seviyemi gel§tirdim. Daha soı,ıra arkadaş-
la, biz, blr örgü kırdult, tüz(tğ{inO hazırladık, senin de
ataııız& dnana karaı veıdik, dediler.ıı

KomOnistlerin bilinç seviyesi diyc tutturdukları ölç0, sÖsyaliz-
min ilkelerin kayıtsız şartsız kabul etme halidır, Her söylenene
doğru dlye bakılacak, başka bir karşıt düşün0lmeyecektir. Bi{

Oye karşı bk gör0ş ileri sürdüğünde d«afanrı bozma), dyc nu,
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aheze edilmiştir. Eğer.bir sosyalist bu katılığa uğramışsa ona
bilinçlenmiş diye bakılmıştır. Böyle bir kişi en makbul eteman
olmuştur. Bunu sağlamakta uygulanan metodun çok defa bazı
slogan veya kalıp cümleleri hiç düşünmeden çok tekrar ve ez-
berleme metodu kuIlanllmlştır.
Bir sanık nasıl bilinçlendiğini ifade ederken şunları söylemi§tir:

ııBu kmularda yeni oiduğurrnı, ükadaşm (Z)'ye söyleııiı"
ce, çok okıınan ve eğitim çalışrrnlarına gelırrn lözım,
dedi. Gösterdiği eve hatırladığıırn gö?e 15.10 kere git-
tim. Çahşnahıda birbirimizo ükadaş diye hitap ediyor.
üd«. Derslerin §onuna doffu, ulaştğımız sonıçları kco
halirıde ezberliyordırk.»»

Örgütlerin herkese çengel atmadığl, ancak sol neşriyatı takip
odenlere, devrimci görünenlere, kadın ve paraya karşı zaafı tes-
pit edilenlere bu ihtiyaçlarını karşılayarak yanaştıkları, sanık-
ların beyanlarından anlaşılmaktadır.
Ele geçirmek istedikleri kişilerin durumunu tetkik etmişler, ihti-
yeca göre çeşitli imk6nlar sağlamış|ardır. Bunlar arasında önem-
ti görülen birkaç tanesi şunlardır:
(1) Fakir işçilere dükk6n açmışlar.
(2') Fakir öğrencilere maaş bağlamışlar, yatacak yer vermişler.
(3) Avrupa'ya tahsile göndermişler.
(4) Çeşitli devlet dairelerinde ve özel işletmelerde iş tedarik

etmişlerdir.

Bu.konudaki çalışmalarını bir sanık şöyle izah etmektediıı
(Arkadaşlarımdan birine beıber dtikkinı açtık, berbgtiKeıı
anhıındığı içb bir ei.ke başka bir dewiırrci berbain ya-
nmda çırakhk etti. Dükk6nı açtıktan soilra golon mi§e-
rilere görüşlerini açarak onları saflanıruza çekırnye ça.
hştık. Bir stbe soııra dewiırrci berbet rkadaşımız|n bil-
haosa gnnçler aıasında müşterileri arttı, bıı8sı biır irtıbat
bihosu hdine geldi. Bından başka aynı ınaksatla reklin
şirketi, ırıiiıerıdistik btLosu, bakkal di$«k6ııı, ololcEi]kçi
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d!«ail4 kltapçı, fotoğrdg dtı*aru dbİ örgtıte 8it ı*
yerlri açtık. Bııalardan insarı ve ırıa{zeme sakhrnada
dewirr{ bildirüerimizi kitap sayfaları rasında saklayıp
dağıtrnada çol« istifade ettik. Bazı devlet daireleriııde r.

kadaşlrınıza iş bularak buralarda ajrgiit yunlrını kıı-
üıın Eaftar kazaıdık, devrimci eleımn tophdıkıı

Militan ele geçirmek maksadıyla girişilen çabalardan bir diğeri
şudur:

Seks ihtiyacını duyan çevreler daha ziyade üniversite gençliği-
dir. Örgüt mensubu evlendiği kadindan bir süre sonra boşan-
makta, boşanan kadın örgütün diğer mensupları ile ev tutarak
beraber yaşamaktadır. Genç kız ve kadınlar genç erkeklere yak-
laşmışlar, arkadaşlık ku,rmuşlar, fakat arkadaşlığın devamı için
politik görüş teatisi yapmayı şart koşarak kitap verip okutmuş:
lardır.

Ekonomik sıkıntı ise işçi ve öğrenci çevrelerinin müşterek so
runudur. Öğrencinin okumak için, işçinin maişetini temin içirı,
paraya olan ihtiyacı örgüt tarafından izlenmiş, bu ihtiyaçlarının
tatmin edileceğl vaadiyle örgüte girmeleri sağlanmıştır.
Bilinçlendirme taktiklerine ait örnekler :

Sanıklardan birisi mensup olduğu örgütün elemanlarını bilinçlen-
dirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulundulila,rını beyan etmiştir :

ııPrası olımyan öffenc'itere ders kitap|arı satın a|ük,
rytıca Marksbt, Leninist kitplar vef,erek özetler çıkart,
tırdık, toptaııarı aidat v.s. gelİrlerinden ev kiralayarak ktiı
üipharıeler ve dershaneler ktırduk. Koıniinist Çin'de ba-
sılmış dewimci kitaphrı getirttik, bir lOgat gibi ezberlo,
meterini sağladık. Çalışınalara bilinçli öğreüm görevlllort-
ni de aldık. Üniversitede derslefi taül ederek hiç bir öğ
ıEncinin dışrıya çıkmasına ır{lsaade et neden korıfraıış
satoıııııda yapıbn forunılara golmelerini sağtadık.»
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Bir başka sanık koro halinde ezberledikleri şloganların şunlar
olduğunu belirtmiştir:
tıordu; htkim sınıfların batkı aracıdır.»»
«Devrim, haIkın içinden oluşturulan ordu ile yapılır»
«<Harek6t, kırlardan şehirlere doğrudur.»ı
«ÖncO gOç proleterya'dır.»»
«ıTgmol güç köyl0dOr.»»

<ıYan güç gençlik ve aydınlardır.ı»

SONUÇ:

Gençierin ne suretle etki altına alındığını, beyinlerinin nasıl yı-
kandığını ve eyleme sevk edildiklerini, adli kovuşturmanın mü,
saadasi ölçüs0ndc, önce uygulanan usulleri, sonra canlı bazı ör.
n€klcrini vermek suretiylo izaha çalıştım, Bu gençlerden beyin-
teri tamamen yıkanamamış büyük çoğunluğu sorgulanmaları sı,
rasında, aldatı|dıklarını idrak ve yanlış yola saptırıldıklarını iti,
rıf ctmektedirler. Ancak azılı militan bir kısım gençlerdo bu

düşüncelarin fikri sabit haline dönd0ğO görülmoktedir.



a

Koı[t}Nİs!T,ER
İŞÇİLDRİIUIZİ

NASIL
ALDATIYOR?

Kom0nİzm; Allah'ı bulamayan, m0lkiyet tanımlyan vo tıtbika.
tıyla insanlaıı köle gibi kullanan ilkel bir rejimdir. KomOniımi
bir rejim olarak siştemleştiren Karl Marks bile, öl0m0ndon ız
önce: «ıPireleı ektim, ejderhalar biçtim. Ben Mrksist d.ğrTm
Ben Marksigt değiliıruı demek suretiyle bu vahşeı örnığini cug
lamak zorunds kalmıştır.
Fi]hakika, komOnizmin Avrupa'da yerleşeceği, lngiltere'dı uy-
gulanabileceğini tasavvur eden Karl Marks ve Enge|s gibi ko.
mOni§tler, Avrupa'yı komünistleştirememiş, fakat akıllarına ge-

tirmedikleri başka bir ülkede milyonlarca insanın ölümü pahaşı-
na bu rejimin kurulmasını hazırlamışlardıı.
KoMoNlsT OtKELERDE HAYAT
Kom0nizm bir fikir akımı olmaktan çıkarılıp, milyonlarca insanın
cesgtleri 0zerinde bir devlet düzeni olarak kurulmuş ve fakat
geçen yarlm asırlık zamana rağmen hurriyetçı 0lkclerE oranla,
'daha iyi bir hayat sağlayamamıştır. Ei'an bu ğlkelerde karın
tokluğuna, tartalarda ve fabrikalarda çalışan insanlara vaat edi-
len refah temin edilememiştir. Buna mukabil komünist partisinin
idare kademelerlnde bulunan bir avuç insan, müreffeh bir ha-
yat yaşamaktadıfi

l
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Kom0nizmin pençesi altına giren ülkelerden birkaçı yeniden hür-
riyetlerine kavuşmak için seslerini yükseltmişlerse de, kanh bir
şekilde susturulmuşlardır.
Kanser hastalığından da tehlikeli olan komünizm sadece bir in-
sanın değil, insandan insana bulaşarak bir rnilletin ölümüne bi-
le sebep olmaktadır. Nitekim, komünizm illetine yakalanan her
fert ve bu gibi fenlerden oluşan her millet insanlığın en büyük
idraki ola,n Allah, Millet, Ahl6k, Özgür düşünce gibi kavramları
kaybetmekte, sadece komünist partisinden aldığı emirleri din-
leyeı ve uygulayan canh bir robot veya robotlar topluluğu ol-
maktadır.

Bu durum, bir nebze yuka,rıda da bahsedildiği gibi insan tabi-
atına aykırı, kaskatı bk i.nk6rcılıktır. Zira insan, maddi bir var-
lıktır. Hayatı ise ma.dde ile m6n6 arasında dengenin ifades.id|r.
Eu dengeyi kuramamış olduğu bilinen ilk insan toplulukları bi.
ribirlerini telef etmişlerdir. Binlerce yıl sonra aynı vahşeti getir-
mek isteyen komünizmi benimsemek, medeniyetin ve bunu ya-
ratan maddi ve manevi varlığın ve ilmin ink8rcılığından başka
bir şey olamaz.

KoMONlzMDE KLAslK ALDATMA

Ne var ki bugün, komünizm klösik aldatme sözleriyle yaklaş-
makta, kalkınma yolundaki ü|kelerin insanlarına demokrasiyi yan-
llş tanltarak kendi propagandasını yapmaktadır.
Bu aldatmacalar, bilhassa millet]erarası komünizm teşkil6tına
bağlı kişi|er Veya teşekküller vasıtasiyle işlendiğinden tehlike geç
iarkedilmektedir. Söz konusu kişi ve teşekküllerin gayretleri
meyvesini vermekte, hedef seçilmiş ülkelerde kardeş kanı dö-
k0lmEkte, huzur kalmamakta, yor yer anarşik hareketler görül-
mekt€dir.]
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12 MART MUHTlRAsl VERıIMESEYDı

Son birkaç ylldlr TÜRKlYE'yi tesiri altına almak isteyen bu akım
12 MART Muhtırası verilmemiş o|saydı, aynı 6kıbetı hazırlamış
olacaktı.
26 NISAN 1971 den bu yana Sıkıyönetim idaresi, Türkiye'yi ko-
münistleştirmek için sil6ha sarılmış tedhişçi . ve satıımış bir
azınlığın plönlarını, teşkilatını, stratejisini ve taktiğini meyda-
na çıkarmak ve suçluları adalete' teslim etmek suretiyle huzu.
ru büyük ölçüde sağlamış bulunmaktadır.
Türkiye'nin de dahil bulunduğu hür dünya ülkelerinin kurduk-
ları «Demokrasi Cephesi» karşısında, komünistler, ordularıyla
taarruz etmek yerine hedef seçilen üikeler içinde komünizmin
ağına oüşmüş kişilerle o ülkeyi içten yıkma şeklinde sinsi bir
politika iziemektedir. Bu politikanın tatbikatı olarak da kur-
dukları yeraltı örgütleriyle komünizmin bir taraftan propagan-
dasını yaparken, diğer taraftan masum insanların ekonomik sı-
kıntılarını istismar etmekte, şehir ve kır eşkiyalığı ey|emlo-
riyle mılleti mahvolmaya itmektedirler.

TUZAĞA DüşüRüIENI.ER

Eu vahşet oyununun, ilk safhasında genç|ik, işçi, köylü gibi
zümreler tuzağa düşürülmektedir.
Sıkıyönetim Mahkemelerine sevkedilen bir kısım suçlu|ar ve sa-
nıkbr kendilerine durum anlatıldığı zaman hayrete kapılmakta,
p!şmanlık duygularını büyük bir vicdan azabı içinde d,ile ge-

tirmektedirler.

Bu elem verici manzara karşısında, bütün işçi|erimizi uyarmak,
onların bilmeyerek «Vatan Hainliği» suçunu işlemelerine m6ni

olmak amacıyla, yüzlerce mahkeme dosyası tetkik edilmek su,
r€tiyle derlenen hususlar bu broşürde özetlenmiştir.



_20-

Kalkınma gayıetlerimizin en b0yük güçlerinden birisi de kuşku-
ouz Tilrk işçisinin emeğidir. BiIhassa plönlı kalkınma gayret-
lerimizin yoğunlaştığı bu dönemde, Türk işçileri, Anayasa te-
minatı ıltında bulunan her türlü sosya| hak ve özgürtüklerini
elde etmiş olarak topIum hayatımızda müste§na yerini almış bu-
İunmaktadlrbr.

KoMONlsTLERlN HEDEF|

Fakat, komünistler işçileri aldatmayı hedef seçtiklerinden, on-
ları daiml suretto tedirgin ederek, memnuniyetsizliğe sevket-
mek için yapılanları kötülemekte ısrar ederler. Bu durum mem-
leketimizde de böyle olmaktadır.
Nıtckim, Milletlerarası Komünizm Teşkiİitı hesabına çalışan yer-
li kom0nistler, d0nyanın pek az demokratik ülkesinde ancak
mevcut olan, Türkiye'deki işçi haklarını kötO tanıtmak için el-
birliği yıpmaktadırlar. Bu p|6nlarını uygularken, önce Türk işçi-
sinin gencl özelliklerinl istismar etmekte, bil8hare bu yoldan ele
geçirdikleri işçilerin komünizmin kl6sik metodIarıyla beyinlerini
yıkamaktadırlaı.

TORK lŞÇısı,NlN özELtlKLEnı

Türk işçisi, momiok€timizin genel şartlarına uygun olarak yeterli
öğrcnimden geçmemekle beraber, kuvvetli bir sağduyuya sa.
bipür. Temelde mitliyetçi, ATATÜRK'çü ve geleneklerine bağ-
lıdır.
Eıneğini, şereflo yaşamak için sermaye olarak kullanmaktan
bityük bir zoık duyınaktadır. Kanunlara karşı hürmetkirdır. Hak,
tarının istismar edihceğine inanmadığı gibi, buna mtni o]abile,
ock hoı tilril fuıayasal garantiye sahip bulunmaktadır.
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HAZ|RLİK DÖNEMİ

1961 Anayasasının tanıdığı insancıl ve hürriyetçi ortamdan ce-
saret alan komünistler, Türk işçisi üzerinde oynamaya, onları
çeşitli vesilclerle kendi §aflarına çekmeye ça|ışmışlardır. Bu
duruma kabaca baktığımızda karşımıza çıkan manzara şöyledir:

Önoe, işçi haklarını korumak için bir siyasi parti kurularak b0-
tün işçi|er bu parti çatısı altına çağrılmıştır. Türk işçisinin ko-
münizm hakkındaki nefreti bilindiğinden sosyalizm takmı adı
ahındü kornonist düşOnceler takdim cdıİmiştir. Bu partinin yen

Milgtiİn i9indsn oiü.d<lrını iddia cdyodardı aına, mi$ıtin pre
ııyh 20 yılda l(E miğon liıayı yapılan Külttts §arayı'nı yaffi(ı
tın ınkıfIntdiıt ı

t



-22-
kolu olarak da ihtilölci metodlarla işçiieri oiganize eden bazı
devrimci sendikalar kurulup, işçiler claha yakından tesir altına
alınmak istenmiştir.
lşçi adına kurulmuş siyasi parti ve bu partinin kontrolü altın.
da bulunan Devrimci Sendikatarın yöneticileri aşırı solcu|arin
maksatlı o|arak sürdürdükleri işçi ey|emleriy|e hakh göster|lmok
istenmiştir. Bir kısım işçilerimizin temiz duygularını. sıkıntıla-
rını istismar etmek için kendilerine devamlı olarak şu hususlaı
anlatı|mıştır:
«lşsizlik her yerde artmaktadır.»
«Devlet patrondan yanadır.»
ı«Türkiyo lşçi Partisi dışındaki siyasl paniler, işçiyi sömüı.en
patron partisidirler.»
«Sendika hürriyeti yoktur.»
«Kurtuluşumuzun yolu namluların ucundadır.ıı
Nitekim, komünizmin yerleşmiş olduğu ülkelerin henıen hemen
hepsinde hazırlık safhası böyle başlamıştır.

|HTıLALıN TEMEL GücO

Komünist olduğunu ve komünist bir devletin kurulması için iş-
çilerin de komünizmi benimsemebri gerektiğini, bu maksatla iş-
çiler arasında örgüt ça|ışmaları yaptıklarını söyleyen bir sanık
fi&riyatını şöyle özetlemektedir:

ııHer üLlü fşi hareketlerini desteklerrıek zorurrda ohn
bizler, işçi§rin eyleııderimize katılrnaındarı tizerinde dık
kaüe dıİduk. lşçiyi tın bir anışist yapmak için orı-
bın saflaına sıanak zonııdaydık,ı}

Yİne komünist olduğunu be]irten bir sanık, Türk işçisine komü.
nİzmi aşılamak, işçilerden kuracakları kaba kuvvetlerle fürkiye'yi
kom0nizm merkezlerine bağlı bir peyk haline getirmek için ar-
kadaşlarını etrafına toplayarak şu direktifi verdiğini ,itiraf 9t-
mektedir.

l 'd

l
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', (Gğof |}üil0t ohcdcsa, itıtiElci teşkllat ktnı|ımlıür. Bu

toşkila Markskirn Lcninizm ve MaoZeüııg dl§tircasrıl
ı kavrayan işçilerden ohıştuı.dımlıdır. Yiııe bu teşkil6t iiıtil}

lin teıııel gücü olıak §çlbr arasında derin kökler şatın-
Ldır. Bii,tiin işçiler ihti!6l yotuiıda seferber edlırıefidir. Düı
ya §çi|erinin beş bi'ıytik öğretmeni, Milkş Engi€*s, Leııiın,
§talin, Mao. zedung'un tutfuğu yol bııdıır. Bu yoİıı, ey-
lgn kı|avıızıı olarak seçen işçiler, yerinde dııınaz. Yıı-
gınlar başhtan kor paçalrı ohılar.ıı

Türk Milletinin tarih içindeki şerefli yerini temin edenler ne Le-
nin, ne Stalin, ne de Mao-Zedung'dur, Türk Milleti, tarihi bo-
yunca 16 büyük devlet kuran kahraman ve asil bir neslin eıı-
lttlarıdır. Büyük ATATÜRKUn önderliğinde kurduğu son deı/-
let ise bugün varlığıyla her Türk'ün kıvanç duyacağı Türkiye
Cumhuriyeti'dir. Böyle bir devlet. komünistler karşısında en
büyük kaledir. Bunu farketmiş olan komünizm de kale'nin için-
den yıkılması için tarihimizi, atalarımızı. geleneklerimizi, ma.
nevi değerlerimizi topta,n unutturmaya çahşmaktad|r. Aile bağ-
tarının, bilimsel düşüncenin karşısında obn komünizmin 1971

yılında Türkiye'de su yüzüne çıkan tahribatı acı, fakat düşOn,
dürüaüdür.
Bir daha onun ağına düşmemek için aramızda nasıl teşkil9tlan-
d,ığını bilmek ve uyanık olmak zorundayız, Bu cümleden ola-
rak birçok komünist sanığın ifadelerinde açıklamak zorunda
kaldıkları hususların tetkikinden meydana çıkarılan gerçek üze-
rinde du,rarak, delillere dayanan teşkii8tlanma şekillerino bakahm.
Aşağı yukarı, ele geçen her komünist, farki kelimelerlo ve fa-
kat aynl mahiyette teşkilitlanmalarının 3 safhall bir faaliyet oı-
ciuğunu belirtmektedir.
1 ıNcı SAFHA
(Tanıtma ve Ayıklama)
Birinci safhada işçilere yaklaşma, onları, tanıma vğ bunların
arasında kendilerine yakın bulduklarını ayıklama çabalsrını s0r-
dürmüşlerdir.
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Nitckim <ıT0rkiye ltıtllllcl lşçi - Köyl0 Partisiıı adıyla kurutan ko-
m0nlgt yoralt| örg0tünc monşup olduğunu bildiron bir anaçist,
bu örg0t Edına yOrOttOğ0 faaliyoti hakkında şunları söylerıek-
te dir:

r«Ben, T(}kiyc ltıtllllcl !şçi - Köıı!ü Partisinin h,çl koınitoi
sindenim. Görevim partimizin p.opagandasını işçiler ara_
sında yapmai ve tarafE kazanıınktıı. Zanıwı, zarn,
fabrika öniorine oderek dağıttığımız işçi . köylti gazetele-
ri vg bildirilerden yeterli fayda sağlıygrmdık. Btıuıı üze-
rino işçileıin otııduğu seıııtlerdc yerleşmeye kaı* ver-
dik. Ben, Bebek ıırtlarındaki bk gocol«mdı.ıda kdıvetnııa
açtıııL Aıkadaşım A'ya da Sağnaioiaı'& bk ırgııv dDı-
klnı ıçtık. Arkadaşlaımdan C'ye do Fikirtepe'de bir baş
ka d{Jkkin açtık. Bunlara golon işçilerle zrrıan zamilı
sohbet toplantlbı yapıp, oolaı kendl ıafımıza çcktik
Bu arada kız arkadaşlarımız da işçiler arasında bizim gibi

çalıştılar ve taraftr tophınaya dcvam ettik. Btrada ta-
nıdığımız işçi arkadaşlır gonrahıı ıd<hrmcıııza yzdııncı
oldıhr.ıı

Bir işçimızın bilmeyerek kucağına itildiği gizli örgütlerle ilgiii
ifadesi şöy|edir:

tıBugüı savcı htzuııııda bana isnat olıınan aç hdti<ıııda
§orgum to§pit ohrndu. Bu sorgıu ve beyanlrıma ekbye,
ceğim başkaca husug yoktıır. Ancak ben, iş yerirıde *ka,
dş edirıdlğim kimsclerin 6leti oldı"rrı. Beni mağdrır vo p*
rlşan ettiler, ben bu şhısların THKO (Türkiye Halk Kıı,
tulrş Ordusu) mensıöu oldtd<larını Eırniyette öSendim.ıı

Başka bir kadın onarşist de işçilerin arastna nasıl sızdığını çöy-
lcce dile getirmektedir: .

ııBen, kotej ıneııunuyum, kocam da rrıühendietir. lrımız oe

ı

AMACA ER|ŞMEK İÇİN HERŞEY MÜBAH
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devrirnciyiz. Kgıı&ılzmi yortcştirınoye uğaşıym.a, Yine
ikimL de Türkiye Halk Kurtuluş Cepheıinin üvcıiylı Bu-
ıx.ın için F.A. adına tanzim ettiğim nütı.ıı cdtsdgııy'ı Arı.
i«aıCdan lsanbul'a get*ek Kaıta|'da blı iabrikıya işçi
olarak g{rdim. lir slire sonra da fSrkgıın clvarında 9v
tutnıfn. Tanı9tığım tkadaşlarımı evlme dıvet ottım- Bun-
ların ıasındı bize fryffı oh$ını tahmh ottakl€ıiınlo
chsl ll§kiler do k(dun. Nitcıl<İıt bu ırycde epoy işçı
tanıdım. Onlgra ttDewimci Fikirler» şıladırn. Daha sorıra

§çi terrısilcisi oldrrn Birçok faaliyetim oldu. Yakıhıırt
caya kadar bı.ırada kaldım.ıı

Gllzolir,o Küttik Sarayı'ıu ı|(X}.O0O lira kaçılığır* bfr !d lçin,

do yaktılar... Hem de &tnıadan!..

ı

a



-2a-
lstanbul'da bir fabrikada çalışan bir işçi de kendisine çengelatılıp. memlekete, vatana ihanet otmeye, çolul< çocuğunun sefilolmasına sebep oian bir komünistin etki;ini açık|arİen şunlaı.ısöylemektedir:

((Motof Sanat Enstittis{inü bitirdikten §oüa, fug6 kendiım,
hem aileme, hem de vatantma faydalı otınak için Almanı
ya'ya gitırıek istiyordwn. Bu krarıırıı öğıetındlm ve ay-
nı zamanda hemşerim olır rıNıı ye açtırn. O bana ttAlrrgı-
ya'ya gidip de sırt|ndan oranın patoırlarını ndefı zengin
odeceksin? Bırada kat. Tüıkiye Halk Ktıtuhş CeptıeıŞ'-
no tİye ol. Tiirkiye'de İdare yakında eliınize goç€c8k o
zaınan brradaki patrorıliln biitün sorır€tİ ve ırıalları bi.
zim olacak»ı dedi. Bıının üzerine Cam fabrikasına girdıın
Orada fırsat buldı-ıl«ça işiter arsında tşkll8tlaırırya gay.
ret ettİm. Aldığım rnaaşdarr da bk miktü aİdat ikİİyor-
dum. Sık sık öğretmeniıır giderek dıı,ı.ımu ardatyor vo
dlroktlf atıyord,ım. Ai|em ve kardeşl€ıiııı€ bır{ıı anlaıti
madı,m. Zaten anlatsaydım beni fena hatde hırpaiarbrü.
Daha sonra faaliyetimi beğenen öffeürıenim, rzu ettiğim
takdirde beni Filistln'e eğiüm için gönd€robiloceğini
bildirdi.»

lşçilerin yanısıra köylüleri de kendi saflarına çekmek isteyen
militanlar, bazı köylere. giderek köy çalışrnaları yapmışlar, köy-
lüleri ayaklandırmaya uğraşmışlardır. Bir mi'litanın aldığı pltn
gereğince yaptığı çalışmayı kendi satırtarından okuyalım :

tı1971'in Ocak ayında, köy çalışrrıalaı ile uğraşan (A) ba-
na bh köy çalışması yapmamı teklif etti. Kabut ettim.(B) ib bhtikte Mamara Denbi'nin gürıeyiırde bazı ka-
za{arın köylerhi dolaşacakük. Sonra diiniişte bir rapor
verecektik. (B) daha çok Bakııköy lşçl - rOy:U biirosıı
çewesinden, yanlış hatırlanııyorsaım, lsanbul 0niversiteei
Edebiyat Fakültesino kayıth bir genç idi. Keııdisi Busa'-

. nın Mustafakeırıafaşa kazasıııdarı idi. Ben h4ratımda ik
defa köyiera gidiyorüın.

t

--
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Önce Mustafakeımlpaşa'nın bazı köylerine gittik. (B)'nin
tanıdığı ü<i köy öğetnenine, kazada sokaklara |şçi - Köy-
!ü il&ıı yapışürdık|arı için, o sırada işten el çei<-tırilmiş-
ti. Bthin adı (D) idi. Diğerinin adı da (E) ya da (F)
idi. B'nin tanıdığı öğe&ıenler veya vekl| öffetmenler bu.
hınan köylii|ere gittik Köylüere pel« yanaşaı,ıadık, çünkü
ne yapacağımızı bilmiyorduk.
Karacabe/e seçtlk, orada hiç tanıdık olmadığı içiı sosyo-
lojik araştırım yapan talebo kılığında gezdİk. Yine, şe.
hirderı habere susaınış ve bunalmış öğre§rıenlerde misa.
fh ofıyordıd<, Oradan Biga'ya geçtlk. BigE, yukarıda ar
İattığım (D)'nin ıneİİdeketiydi. onun yafd;ınlyio cla bazı
köy öğreuneıledni ziyret ettik.

Bu r.ada Mustafakeıııalpaşa'da ve Biga'da dewlrııci l;se,-
fileı{e taııışük. Şlındi çoğıınun sima.sını hatırhyorsarn da
adhrını hatıılaınıyorrın. Biga'da lstanbu! Eğ.tim Enstitii-
sl!ıde PDA seıııpatizanı olan (F) adındaki arkaclaşın li-
seli kardeşini hatır!ıyorum.

Biga'dan aldığımız bikaç talebe isnıi ile Gönen'e gittik.
Göıpn'de (G) adında bir lstanbu] }lrıkıd< Faküitesi ta!e-
bgslnin 1ırdımıyb yine birkaç köy gezci:k. Scnuııda moı
rdimiz bozuuır, döndiik.
Bu köy çdışması köylülerb temas açısından bir fiyasko
dlduğu için, bürtiin ısrarlara rağnren rapor yazmadım,»

FAK|RLİK TEMA,slNlN İşLENMES|

Yukarıda ifadelerinden ilginç kısım!ar alınan anarşistler, işçiler
arasında p,ropagandalarını daha ziyade fakirlik üzerine kurdukla-
rlnl, patron ve diğer zenginlerin servet sahibi olmaya hak|arı
bulunmadıklarını sohbetlerde tekrar tekrar söyleyerek işçilerin
ilgisini çektiklerinl söylemektedlrl$.
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Bu tür çalışmalar, Lenin'in <tBir Yo|daş'a Mektuplar» adlı direk-
tifine uygun olorık tam bir gizli|ik içinde sürdürrnüştür.
Topkapı vc Esenler scmtindo işçileri tanımak ve on|arı komünist
yapmak görovinı almış bir sınığın nelcf y8ptlğ,nı yine kendi sa-
tırlarından okuyalım :

«Bir güı benİ Y ve Z adı ö?güt mensuplarıyıa tanlştlrdl.
Bu kişiler lşilor arasında rnsıl çalışıhcağını öğretirlerd.
Bu korııışınalarda, ıınırniyeUe işçilere hitabetmenin çol«
zor old.ığıınu koırşwken onlcın scviyesine ini&nesi ge-

re|«üğini, (rçil€rin iş vc aile problemlerinden yürüyerek

§ırı §ol ideo|ojinin propagandasının yapılması l6zım gel.
diğni, §çilore tavsiye edilecek vo veıilecek kitapların ilı.
byüllıoclıbıi dildc ohnasını, ilk zamanlr aldat lsteme
giba, ügii,to gfrme gibi hususların td<[f edilmgınesirıi, cküo

edlen her işçfoıin lerde 3,7 kişilik hücrelerin başı ol,
]iıabını anlatır|ardı.ıı

İŞÇİtER ARASİNDA
KuRuLAcAK HOCREIER

Görülüyor kİ, Türk işçisini politika içine itmek, onlarl ihtiıelcı
metodla çalışan bazı sendikalarda toplamakla yetinmcyip, iş,

çiler arasında hücreler kurmak suretiyle amaçlarına erişmek is-
temişlerdlrı

ıl Ncı SAFHA

(Bilinçlendirme ve Örg0te Alma)
H0cre metoduyla elde edilen işçilerin üzerinde komünist ülkele,
rin işçi okutlarında uygu|anan bir program örnek alınarak çeşltli
çalışmalar da yapılmıştır. Bu gayretlerle 2 nci safhayı teşkil
eCip ceşitli baskı yoliarıyta tam bir komünist gibi yetişmelcri

ameg edinilmiştir.
Bu eaihada militanlar gizliliğe önem vermekie beraber dahe

scrbestçı harckıt atmişlordir. Nltgkim elde editmlş işçilere mu-
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ayyen yerlerde derslor vorilmiş, tam bir baskı altına alınmıştır.
lşçilerin bazı ihtiyaçlarını temin etmek suretiyle de bu baskı gi-
derek artırılmıştır.
Değişik sanıklar, verdikleri ifade|erde söz konusu baskıyı sağla-
mak için ne gibi menfaatler temin ettiklerini ve bu menfaatleri
alan İşçilerin örgüte çaresiz hizmet ettiklerini anlatmışlardır.
6ağlanan menfaatlerden ilginç görüleceğine inandığımız örnek-
leri şöylece sıralayabiliriz :

- lşsiz ka|an işçi|ere açıktan maaş bağlanmıştır.

- lşsiz kalan işçilere iş tedarik edilmiş veya sermaye verile-
rek dükk6n açmaları sağlanmıştır.

- Kadın temin edilerek seks ihtiyaçları tatmin edilmiştir.

- Sendika yönetimine alınarak unvan verilmiştir.

Gerçekten bu yolla bağlanan bir kısım işçi|er kısa zamanda suç
işlemeye zorlanmış ve bir kere do pclis tarafından aranmas|
gorçekleşti mi, işçinin örgütten ayrılması mümkün olmamıştır,
Komünistler, taraftar toplamak maksadiyle, her yerde olduğu
gibi memleketimizde de iki konu üzerinde ısrarla durmuşlardır.
Bunlardan birisi Amerika'nın Türkiye'yi sömürdüğünü ifade ede-
rek Türk - Amerikan i|işkilerini bozmak, diğeri de, gelenekleri-
mizin çağdaş anlayış ve işçi d5vasiyle bağdaşmadığını belir-
terek onları yıkmaktır. Nitekim aşağıda ifadesinden alınan sa-
tırların sahibi olan işçi bu hususu teyit ederken şunları söy-
lemiştir:

«Ben namaz kıler, onç tutarım. Bu dunrnu bilen (A) ile
(B) beni ayıpIarlar, sen aptalsın, boşuna oruç tutup aç
ka!ıyorsun. Ayrıca sen Arnerikan Uşağı şeriatçısın, Senin
ekmeğini Amerika mı veriyor? Sen böylo taplyorsun, de-
yip benimle devarılı alay ederlerdi.
Bu şahıs|eı benl devamlı alaya aldıkları için, benda bir
aşağıhk kompieksi başladı. Yavaş yavaş bıınlarla m(hıa-
lışa ııçrrnktamı lyi gıçinıneye çdıçtım, A}ırıca. bazı
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ilrüverslte öğıencilerinin fabrika iiniiıde dağıttıkları bitdi-
riler bana ttı:kin dih fkiıferin praleliııdeııdi.
Bir giiıı tıpeki bl,ı senin an]attıkların Komiitıistlik değil mi.
dir?» dediğimde, bana «ıe var yani, korrdinistlik bu k*
öcü rıil, bu kağar korkuyorsııı» deyince ben cevap rıc-
medim. Ve yanırıdan sinirlenip ayrıldım. (G) rıgrıaz kı-
lanlara çok kızardı. Cıına nanazına gidentee bir oıııı dil

.ş[inüyorsunuz. lşçi d6vasını ve kendinizi hiç tü.işiivniiyor-
sunırz. Halbd<i bizler için uğraşarı gençler tahsilierini
terkedı;p bu yc*da savaşIa bile veriyorlc. Siz bir cıına
namazını, bir de şek gibi patrona çalışmayı biliyorsqıız.
Bu dı.ıruırıını.ız devarn eilorse güni,in birinde allah w.pat:
ıon slzin ildtıınızı kesecekiir, derdi.»

AĞA DÜşÜRtJtENtER

Ağına düştüğü hücreden niçin ayrılamadığını saf bir işçi şöyle
anlatmlştır:

ııYıJ<anda bellrttiğim gibi, bu ohyüara katılınş otıranın
esas nedeni aranan bir şhıs oknarııfuı dolayı sı$nacd<
bir yer araınaırıdandır. Bu dırıın wkarıda da beürttiğim
tasvİp eurpdiğiın birtakım olaylann içerisine itiiınegns bir
§ebep teşkiı etmişth. Bu obyları dün ta§üp etıındiğlm gİ.
bi btıgiiı do takbih ediyorun.»

Diğer bir sanık da, işçi problem|eriyl,e uğraştığını zannettiği biı
kadın militanla tanışmasını ve tanıştıktan sonra gittiği yed§r_.d€

kendisine neler söylendiğini anlatırken durumu hakkında şöyle
bir beyanda bulunmuştur:

, «Ben F'yi, A fubrikasında taıııdın Kendisi zarıan, zarran.
fürikarun örüne gplir «lŞÇl . KÖYLÜ» gazetesi §atarö.
Ben ve diğer işçi arkadaşlar bu gazote:€rden satın aüııdıh
F gazaeyi sat6.k9n, gazeteııin işçilerin menfaatine olüır
ğıınu sir}rl€rr€§iııden lşçiledn )ranında çdşaıı bi katin
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irıtlbaını bendo bırakmıştır. Bu rrilnasebetle bir g(in ... §-
çi birliğine gittim. Bilmectiğim bazı genç kimseter de var-
dı. Fırsat bı.ıldukça buraya gelrnemi, bıırada kitaplar ala.
rak okıınaını ve brrada ders vererek bana ilkokul dip.
lomasını aldırabilecekierini, oradakilerin yiiksek tahsil
gençleri olduğı.ınu ve biz'ım menfaatlerimiz için çalıştıkla-
rını söylemişti.»

Bu safhada, işçilerin huzursuzluğu için her fırsattan istifade edi-
lerek onları anarşik, kanunsuz hareketlere sevketmek suretiyle
güvenlik kuvvetlerine karşı çıkmaları sağlanmıştır.
Nitekim 30 MAYls 1969 tarihinde EYÜP'de bir Demir ve Te|

Çekme fabrikasındaki kanunsuz grevde «Kardeşler» ibaresiyle
başlayan bir bildiriyle işçilerin ça|ıştıkları fabrikayı işgal etme-
ye teşvik edildiğini gösteren şu bildiride ezcümle şöyle de-
nilmektedir:

«Patronun karşıhnna çıkardığı Polisin ı«Vedafı ij,ldüren ve
16 ŞUBATta kanh pazar olayını yaratan Polis» o!c!uğu,
Sarı sendikabra güvenmevneleri gerekt:ğ!, rnuhtelif fabri.
kalrı işgal eden işçilerle, üzetlerinde yaşadık_ları toprak:
lıı lşgal eden köylülerin clostlan olduğunu, gerçek kıır-
tuluşıın işçilerle-köylülerin birleşerek teşkil6tlanrnası vo
bıı şekilde hareket etmelerl sayesinde birleşecekleri yaz:l.
ınakta, Yaşasın lşçiler, Köylüler, bi,itün Yurtseverıer.»

ibaresiyle bildiriye son verilmektedir.

- KANtı PAZAB,|N AMAGı

Yukarıda adı geçen ve 16 ŞUBAT 1969 tarihinde vuku bulan
«Kanlı Pazarıı, kanlı geçmiş bir olayın adı değildir. Komünistler
19O5 yılında bir pazar günü Rusya'da konİünist ihtilölin ilk kı,
vilcımını ateşledikleri için bunu kanlı pazar adıyla anmaktadırlar,
Bu nedenle, Türkye'de komünist|erin 16 Şubat 1969 Pazar gü,

nü başlattıkları anarşik hareketlere de tıpkı Rusya'da clduğu gi-

bi «Kan|ı Pazar» ismini vermişlerdir.
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nı 0Nc0 SAFHA

(Eyiema Geçirrnı)
Teorik vg pratlk gğitimden geçen bu şekilde aldatılmış bir kı-
sım işçiler, 0çünc0 safhada açıkça eyleme sevkedilmiştir. 19G)
yılında kanunsuz grevler, fabrika işga|leri, toplu sokak gösterlle-
riyle başlayan hareketler 1s16 HAzlRAN'd8 ihtiıaı prova§l,
27/11/1970do KOltOr Sarayı'nın yakıtması, 5 MART 1972'de
Marmara yolcu gemisinin battrılması, 28/6/$'n Eminön0 araba
vapurunun yarı batık hale getirilmesi oleyları m'ılli servete karşı,
açık bir d0şmanlığın tezahltrleridir.
Aşağıdıki ifadosindcn dc anlaşılacağı voçhile, bu safhads alda.
tılmış olan işçiler artık ken,di iradelerini kullanamamakta, sade-
cc vErilgn emri uygulamak zorunda kalan bir robotu andırmak-
tadlrlü.
15-16 Haziran olayiarına kandırılarak katılmış olan bir sanık, ko-
münistlerin neler yapabileceklerini, başından seçmlg blr tocilb€
olarak mahkeme huzurunda şöyle anlatmıştır:

<iBgn 24 yılhk işçiyim, çalıştığım fabrlkada bilt{iı tşçile
bana baba derlgr. Patron da tıatırııııı sayaı. lşi teıııdlci.
si aıkadaşım boni toplantılara çağırdı. Artık yaşhndım
diye gitınezdını. 2anreııı, zanı€ın, gellr konuşırıalaı anla-
tırdı. Merakım arttı. Bir gün gittlm. Temiz giyiniş6, kra-
ııatlı hısgılar (Bu ıırnıbketi sizler idare edeceksiniz, kula
kul olrmyacaksınız. Fabrkalar sizin olacak)_ diyorbrdı. Sor-
ürn bır{r kimdir. Dewimci dediler. B'r sabah eylem ya-
pılacağı bildirildi. Baıa sen gehnezsen kirnse gelmez. Bu

çoctıkların istikbaline m6ni okna dediler. Gittim. KADI-
KÖY'o yüüdilk, karakolu taşladılar, bir köşeye çekildiın
Asker geldi. Ben kaçarken yakalandırıı. Emekliliğiıni bek-
liyoıdum, çoluk çoouğııırı perişan oldu. Bir anlık gafletim
hayatımın diizenini bozdu. Anlıyorum ki, Dewimci diyg iş.
çi arasına sızan insanlar bizi yoldan attılar. Kaybeden biz
oldıJırı»
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lşçilerimizin kandırıldıktan sonra eyleme nasıl sevk edildikleri-
ne dslr bir başka ifade örneği de şöyledir:

<Okukııuı bitirir bitirmez ,_'do kııultı .., can fabrikaeına
197l yılı Teırmuz ayın& tosırlyeci olard< yine burada ça-
lışaıı ağabeyiın ...hin taııassutu ile ige giıdim, lsTA^lBuL'-
daki arkadaşhria bilhassa öğetıneııim A ilo teııgıınız
.Cidü, Kendihri ilo okuldaı diploınaını aind< ibee git.
tiğim sırada okulda kaşılaştım. Bendeıı ov vo lş aüo-
şimi ddılar. Fabrikada işe başhdığım zamn heırren aka.
binde grev ,ıılıgulaınası bşladı. Bu satıada tlğotnenim
A bani bülarak, «işto sana iyi bir fırsat, oraya gidoı git
mez işçilerı dlvalarında hakh olduklatını, bınııı ckono.
mik tıir ıııtbadelo oldıığınu, dııenilmeden patronhıın işçi-
ye bL kı.rış ııarmiyeceklerini, birlikten kırwet doğacağını,
işg ve köyiiierh bir g{kı eneğinin ,nahsı.üt fabrikahra
bİzat sahip oiacaklarını, orılaıa anlatnaınr, hatta kahveda
bu rıgü konışmair yapnıanı bana ısıarla izah etti. Hatt6
kaıtdırabileceğim §çilere dağ,üinak (here bildiıi vermeyi
tekiif etti,

Gıev gafahatı eınasındı 19Z yıh hatırladığıına gatso Ka-
sım . Ardık aylarında cı|sa gerek, bir g{in bana bu fab-
rİada ... kıınıında görovll ayni zarnanda ... cam fubri-
ı(a8ında Dl§K trycc. ... lş yorl tgınciıGıc (B) borrı ınü-
ıdt bulsa gorek, ytıına ıokularak s*otaj teklifinde bır
hındıı. Mosuliyetin kendisiro ait olaeğını ve hiç korkrna-
ırnın cöylcdl Bgıa biı miktar çiü verdi. Ben ve ken-
dst çhr[.ıl yola dök{ltdllğllndı labrkaya girip gkacak
motoffu taşlt]aın b§tiklorinı patlatacak bir hale gatirdik,
... billlt üc (B) bhbıl kuthyarak .abotai .ıotlcosl ,.. ııııı-
ıııfffi olüığırıııu bizo anlattı. Greıı d<abinde bana izah
eclnııcııen bL n denb lş kanııııııa gtke işiıın adı v€f-
dil€ı. BL delikaıdı ohnaıır ıabebiyle şiıtıdi kıaııyorıırı kiı
boa ıııanfi Hoobİlr. ıalıip lğnıaüeıtı ded olııı.şın



Bu sıra]arda ... Talebe otd,ığınu söyleyen (C) lııirııll şa.hıs özEl okulıbn protesto nıaksaü ile tertiplenen vuruvtı
şe katkıda bdtınırıarı İçin bana tekııfto oıııııırnştu ra
kat o sıralarda talİı satarak pıa kazadığım için t".lr*.
gi bir yardımda tndunarmdırn Son otarak ştııiları belirt-
mek isterim ki, beni bu yollara lıeıışehritik sıfatiyle ve
fakinliğimi de istısrııar ederek öfoetrrıen (A) iuniş vo be-
ni tahrik etm§ oldu. Dıruını takdirierinize atz ederiın»

Aynı öğretmen (A)'nın bi,r diğer işçi vatandaşımızla yaptığı il-
ginç konuşmayı yine kendi ifadesiyle dile getirelim :

ııtsir gün Hayrettin ve Öğretrııen (A) ile bdıışmıruzda
Hayrettin Ö&etın€ru «RUSYA da dewinjn yapıldığı ilı-
tllilde kaç kişi öldü?» diye sorrınca Necati ıt750.000'in
i,izerinde» diye cevap rıerdi. Bu btılışmadan çıkınca Hay-
rettin'E «TÜRKlYE'de dewİm böyle mi olacak?» diye
sçduın. O da (ı36 milyondan birkaç milyon iilın§, ın
olur!ıı diye cevap verince ben korkrmya başladıın Şiııt
diye kadar ben giirüşttiğüm insantann bu düşüncede ot-
duğıınu bihniyor&ıın EiIıııeyerek bu §lere gtrdiğim içüı
şiıııdi biiytilı bL pjynar*ık dııytmktayım.»»
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ACl BİR ŞİKAYET DAHA

Arkadaşları arasında milliyetçl ve dürüstlüğüyle tanınan bh işçi
15-16 HAZIRAN olayına nasıl katıldığını, ifadesinden al,nan lugatırlarla anlatmaktadlr:

tıYedi senodh «Aı Fabrikasında çatışıyoruın. Atdığım ibr
retlo 6 kişM geçindlriyoium. Aynı yerde tanıştığım B.
§ık sık barıa gelii, dewimci dediği, şih glb,r' şyler otı,
(Püonun siimiirtisüne ııe kadı dayanacaksın, sgrin hd<-
kın 2ğ) lira yevmiyedir. Hep böyle süriiııecek nürılıt) di-
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yo heyecanh sofular softırdı. Cebinden gençlerin konuş.
malarını çıkrır okıırdu. Bir öğte paydosuydu, artık birle-
şiyonız, gelmezsen yalnız ka!ırsın dedi. Bıiıkaç gün son
ra sabah işbaşı yaprken atölyeye girdi. Biz gidiyoruz ça-
buk işi bırak gel diye çağırdı. Yolda toptanan gruba ka-
tıldık. Barıa da ucu dern]rli bk sopa ver,dller, polis kara-
kohnu taşladık. Askerler gelince etrafımda kirnse kal.
madı. Berıi yakatadılar. Beni çağııan ark_aclaşları sö}ı.edim,
hepsi ink6r ediyorlar. Biz yoktuk diyortar. Beni aldatanlar
şimdi §leri başında, ben ise cezaevindeyim. Gerçeği an-
iadıın. Fakat çoluk çocuk peflşafi oldu.»

KÜLTÜR SARAYİ,NİN
YAKİLMASİ

27/11 /1970 tarihinde Kültür Sarayı'nın yakılması 4O0.0OO.- TL.
ya satın alınan 10 kişi kadar aidatılmış, beyinleri yıkanmış iş-
çller|e gerçekleştir!lrııiştir. Türk mühendis, sanatk6r ve işçileri-
nin yıllarca süı,en emeğiyle yükselen bu 6bide maalesef bir
anda yanıp gitmiştir. ,Bu vahşet olayının pl6nlarını hazırlayan-
lar, kirli emellerine şerefli Türk işçisini 6let etmekten çekinme-
mişlerdir.

5 Mart 1972 tarihinde batırılan MARMARA yolcu gemisi
465.000._ TL. mukabilinde, 28/6/1972 tarihinde yarı batık hale
g€tirilen EM|NÖNÜ araba vapuru da 300.000._ TL. mukabilin.
de ve aynı ekip tarafından sabotaja maruz bırakılmıştır.

Önce Kültür Sarayı'nın yakılması, daha sonra Marmara yolcu
gemisinin batırılması ve müteokiben de Eminönü araba vapuru-
nun yarı batık hale getirilmesi olaylarına katılan bir işçi milll
servet düşmanlığının bu en büyük örneklerini ibret verici bir

şekilde ve şöyle itiraf etmiştir:

t
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ıĞir gün bulrştuğum (Y)'ye gafletim lnlıatıırun dtscııH
boz&,.ı. Anhyonım ki, Devrimci diye işçi iıa§ıııa aızür
inıanlar bizi yoldan attılç. Kaybedon biz olüd«ıı

Avnıpa'nın 3ı, b0lü( tıt on güzd KOltü SaraYhırdan bnt bh-
l«aç vataneızın eİilde bl*aç 8aatto bu hğo gıeH,

ı

\
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Kom{lnbthı, Boğeıiçiıde lnça edikntktc o,bn köpr{lyü de h*ııa-
ya uçıİıı§yı pllnİgnı$rğ,."
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Bir başka işçi ise şu itirafta bulunmuştu,r ı

«Bir gtirı buiuştuğum (A)'ya F$rika içinde t{bre şeklin-., do çahşılacağıru bildırdikten sorra, gtiverrd:ğl ve inaııdı-
ğı tkadaşlarıyla berıi tanıştlımastnı ve aifgilt ]rıonsubu
olan her şahsın verilen direküfleıe hrfiyen ıo,]ım§ının şart
olduğunu, a}rrıca nıaaşına göre nsisaİt aidat vefrnod go.
rektiğini, böyle çatışınatar sonırcırrda partileşneye gicü-
,leceğini kendisine antattım. Diğer bir huluşınada beni
Tersaııo-|ş Sendikasıııdan (B) ll€ tanıştır,.|ı.

Bu tanışınadan sonra (M) ııo ".r.,r*ru,,,n*ffifgtltsel blr ça!ışma içerisinde oldt"ğumu bu tirgüüfoı dev-
rinci_komiinist lşçilere ihtiyacı old,ığıııtı, tersaıE içlrıdo
bu örgiite bağl, olard( ve işibrden olşarı t{icıder kıı.
malarını teklif ettim. (B) bu tektifimi gayot ırdisb€t kar.
şıladı ve kendisinin çok g(fueııdiği ki militan olard( ta-
nımladığı (C) ve (D) isimli t6rsaı9 işçiteriyte zaTEı za-
man giiüşmüşiirııdilr. Keııdiierln€ Ktrüh^ış Gazetesi ve
aşırı sot eğilimIi kltaplar vermişiıntfir. Ayr,ıca her k@ş
mamda fabrika içinde hücre ohıştıırmdıını ve t{breye
aldıkları işçilerden aidat alınahrını tavsiye eürıişiıııdir. Bu
işçilere ve (B)'ye THKC mensıüu oldıığuını ve kıracak.
laı hücrelerin de bana b{h otaak THKC ve THK7nın
-hi,icresi ohcağını bildirmişimdir .._ıı_q*il
(C) bana «Konıiinizııp inarunış bk hücre olOuğnıİ, tÖı*,l
nizmin Tİ,irkiye'ye proleteryanın öncüiğiırrde golecoğif*,
bıunıın dışındaki çdışımahrın faydasız oittğınu, işinin
muhakkak surette örgütlenmesinin icü ettiğini; Tersııa-|ş
Sendikası'nı da bu amaçFa kırduklarını, serıdikada dev.
rimci - komiinist şhısların devamiı olarak Mıksist . Le.
n'ınist dershr vediğini, bından çok taydalaııdıkhını, giıff
Tükiye Kor{inist Partfuıi üyecıi oi*.ıkbrırıdan öülrtl 

'951senesinde tuü.ıklanrrıış bı{unan t{ltth işglkiyle dc derıııdı
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Bir gün (D) ve (E) lla tanıştım. THKP ve THKC mensu.
bu ol&ütrnıı, bu ttrgütiiı §İi kesimi üzorinde faaiiyet
gögMüimi ınlattım. Burılg bir araya geldikleıinde de-
vaııh oM« s*otai yapmatıtan, anaçi çıkarmaktan, sil6h
ve meımi kaçakçılığından balısediyorlardı. Bon yukarıda
isirnleıini verdiğim bu şahisların Marksist - tonlııist blı ör-
güde llişklE ddd«bını bu koııışınaiaıfuı çüıdım. Özel.
likle ıilih yc ııra.rıd kaçakçılığı vc dimmit tenSniyle meş
gıuI olduklarını kgweüo--ta}ıırıin ediymırı..,
Yazıtıarıebıiııe il<i iıanım da gelip giderd. Bunların büiikto
hayat s{bdlkleıi kadınlar olduğu kanaatirıdeylm,

Büt(iı bıgıların dışında _. (Jniversitesinde öğrenci olan (U)
ve artadaşhrından bazılarının da yazıtıaıeye geiip sabo.
tal işlorİni vı boıtüa obyıarml kouışhd<brını da dııymış-
üıııtJ
Biıkaç deia TcrrıoJg Scııdikııındarı (M)'nin evine git-
tim. (M)'yl gpıııidc yapacakhrı eyleırn hazırlaınak ınak,
aadıyb tıdış hatha ıofoİ yapan va ı!mı zaİıüyıda iç hatJar.
dı çalışıı b$ük ggıfiaıdı. §çilırh lklnd mcvkilırde
selıaH ottlkloılna. bhiırcl vı lilkı movkilcr& zenginlerin
gsd yaptıkhıınır,! bu gıeınilorin noıııal çaiışabiLneıi Çin
tgrıaııebıdı bQllı ııııok ıarİİettikbıinl fd(Et rıİİıeü€İin-
dııı bçiıhıının lıtifade ıttiğini anbttım.
Bana hd« ırofdi. Sabotat ddblnin başı obn (B) bonin bu
sözloriınin gtkisi ahıııda kaHığıııa iııaııdıktan 8oı5a .oıt
dikaya gidip, lokabcl«ihı hitüdı. e8enim &wimcl ,
kğİiıdıt o|dğınıı vı bL örgütb çdştığımı h,piıiı bİ,

Iiyorıırnıı. §lzbrh K0it{i Sarayı'm yd<tığııııa da ben bi,
liycıın. şhnd boıd dinleyin, bcrıim örgi}tlrnda biı ıabotal
§l tzı, bıııu da yapacak ınıı. Bırnu yapıııadığınız H«,
dirdı öısÜt{in ıizi clı vğocekthJ dıdtn
Benim bu ıöılortn iEcıinı cadı bııtrıanlaı tC!şbıdıbr.
b.r, bğka bk şıy ıöytgrneden vı ıözküııiı kıx$bıho

]
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teıme halinde olduğtınu» mütoaddit defalar anlatırdı. (C)
tam bk servot düşmanı idi. Tarriir ettjkleri gemilerin zen-
gin kişilerin oldıığmu söy]erdi. Şimdi tutarını hatırlamıyo-
ıurrr bana aidat olarak para da verdi.

lştc koıı{inlstleri,n biır vahşet ömeği daha... Türk bayrağını Ak
derıiz sularında dalgalandıran ııMarrıaa» gernisini de yakınaktan

çekinmediler..,

ı



_3!,_

t€ııEs hallnd€ olduğunuı nıiiteaddit defalr anlatırdı. (C)
tam bt servot düşmanı idi. Tarriir ettikleri gemilerin zon-
gin kişilerin oHuğıınu söy}erdi. Şlmdl tutarını hatırlamıyo-
rrırı bana aidat olarak paa da verdi.

lşte koıniinlstterin bir vahşet ömeği daha.., Türk bayrağını Ak.
derıiz sutarında dalgalandıran «Marırnra» ganisini de yakmaktan

çekhmediler..,

h..
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Biı gün (D) ve (E) ll€ tanıştım. THKP ve THKG mensu-
bu ol&ığ.rrııı, bu tlrgüdfoı §çi kesimi üzorinde faaliyet
gösbıdğirııi aniattım. BırıIar bir graya gğldiklerinde de-
varrıh olarak dotaj yapmaktan, anarşi çıkarınaktan, silöh
vğ moııııi kaçakçılığından bah-sediyorlardı. Ben yukarıda
ieiııdeıini voıdlğlm bu şahıslaın Marksist - Leninist b'ır On
gı{Hio ilişklE oidıd<hrını bu korıışınahı&n çıkrdım. Özel.
likle ıil6iı ve ımrni kaçakçılığı vc dinamit tgmhlylo moş,
gul olduklarını kııwetIe tdrrnfoi ediyonııı..,
Yazıhanelerine il<i tıaııım da geiip giderdi. Bıınların bhlikto
hayat slbdilkhri kadınb olduğu kanatindeyim.

Büt(tsı bıınların dışında ... (Jniversitesindo öğenci olan (U)
ve aıkadaşhrından bazılarının da yazıtraıeye gelip sabo,
tıİ işigrini vı borıüa olaylaırrı koıuştıJ<brını da dııyıınş,
tlİnıg
Biıkaç dsta TaııaııeJş §arıdikaıındaıı (M)'nfu, evine git-

tim. (M)?ı gEtid. yapgklaıı eyhne l_ıazırlaınak ınak,

sadıyla tıdış hatka ıafor yaparı v. ı!mı zeıİünda iç hatJar,

dı çahşgı brrü( g§ırft.ıdo, lşCtrtı lkinci mcrıtilgde
sgyahıt ıttikloriıı'ı. biriırci vı [lkı mevkilor& ıenginlerin
g€d yaptıkhfını,,.. bu gaırıiteıin nçrıBl çdışdibrıeıi için

tsı8ııobrdc bilııtlk ıınak ıııffcttikhılni id«at ninetieıin,
dcn başkıEının btİİado .ttiFrı anhttım,
Barn hd« ııordi. Sabotal d<ibinin bqı obn (B) bffün bu
söziorimin etkici aitında kaHığına iıuııdıktan adıra 3oııt

dikaya gidip, tokaldıkiieıı hit*aıı, ıEenim dowiıırci ,
koınıtsı[ıt old{ıınu vc b"ı örgütb çııçtığımı hıpıılz bi,
fıyaıırıı. Siz{oriı KilüL Saıayı'rn yaktığınızı da ben bi"

ltycıın. Ş'ımdl b§nI dinleyin, banim örg{ittLnde blr ıabotal
işi ınr, bııııi' ',şapacakıınız. Bımu yapıııadığınız td<,

dirdı öıgilüin ,: ,al. vgıecektir.ıı d,fu
Bonim bu ıözlerh. tsırinı oıada bıılıııaııbı tcltşbıdıhr.
b.ıı başka bir şıy ııöylofir.&ır ın eözbıüııfuı kırijl€ıh,
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etkİ yapmag İçin lokali tork ettim.
|tl gün sonra (B) ilo buluşturıa Hal hatır soıduktan son-
ra (D) ve (E)'nin Haliç'to bnıfunan Marrrrara gerrıisine
sabotaj yapılacaktır. Bu işi yapacaklara bunu söyle ve pa-
zartığ yap şektindeki taliınatlarına sadık katarak, (B).ye
«sizln tgrsa|ede MARMARA geınisi tamir edllm€kte, benim
örgütaim bu geminin yakılınasını istiyor, Bıınun için ne
kadar para istersiniz» dedim.
Bu sözlerim üzerine (B) bir sibe düşündti ve - «öu iş ko-
by iş değil, milyondan aşağı olmaz ama dewimci . korrıih
nişt bir tkgüttin işi olduğuna giire 450 bin tiraya yapa.
nz.» - deyince ben ne kadar kapora istersiniz diye sor.
riı ıııı

Vatanı içten vıımd« aınacıııı gtldorr satıinış|a, aldıkları 465.0@
lüa kaçılığında 5 Maıt 1972'de ııMarırgaı» geınisiııi yakıp Hdiç
sularına gtlmdllIer"

a

ı

7
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15 bin lira kapora verirsiniz, dedi. Tekliii ilgililere anlat,
tım. Uygtın butdular ve 15 bin TL. kapora şirndi, 450
bin TL. sını da birkaç gün içinde veririz dedibr.»

DİŞ ÜLKELERDEKİ
FAALİYETIER

Komünistlerin, yurt içinde ele geçirdikleri işçiler yanında, yurt
dışına çalışmaya gitmiş, orada biriktireceği paralarla kendisine,
ailesine, daha rahat bir hayat sağlamak idealinde olan Türk işçi-
le,rinin arasına da sızarak çalıştıkları bir gerçektir.
Nitekim aşağıda birkaç satırı aktarılmış olan ifade, masum biı
Türk işçisinin başından geçen hainliğin hik6yesinden başka bir

şey değildir.
«Ben ALMANYA'da ça!ışıyonırı. Orada tanıdığım bir işi
arkadaş ilk zamanlarda beni evine aldı, işe yerleşinceye
kada para yardımında bulundu. Sonra izinli olaak ge-
ieceğim sırada Türkiye'de teslim edilmek üzere bir baııırl
verdi. lyitiğiııe kaşı!ık ben de geürdim. Yeşilköy'de ara-
ııtiı yapıldı. lçinden Şafak adında gazeto vo 3 tabanca
çıktı. Tlrtuklandım. Karım ve üç çocuğııı,ı beni evde bek-
Ierken hapislnnede gördüler. Hayatım söndil. Vatanıırıa,
milletime olan saygım bana ıstırap veriyor.»

BERLlN'de okumaya giden, fakat orada komünistlerin ağına düş-
tüğü için okulu terkederek işçi saflarından kendisi gibi komünist
eleman toplamakla görevlendirilmiş bir sanık şöyle bir beyan-
da bulunmaktadır:

rtBizim gnubun işçi - köylü, Proleter. Aydınlık çizglsi etra-
fında toplanımsı karrlaştırıldı. Ainanya'daki Tthrk §çF
|erine sosyatizm perdesi aItında komiinizmi öğretınek
aııEcınt taşıyan bir ttizük kabul edildi... Ben tırist işçi,
ler araşındaki çatışrnalra katıldıın. Beşer, onar |«ı§ilik oü-
larda kalan turist İşçlleri ziyaİet ediyor, yardım hhaııe,
siyie onlaı korr{kıizm Gaflartna çekmeye çahşıyordı.m.ıı
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PİşMAılL|KLAR

Komünist|erin çeşitli yıkıcı emellerinin etkisi altında kandırılan

işçilerin pişmanlıkları insanın yüreğiııi parçalıyor. Fakat ne ç6re

ll, UOtOn buniar söndürülen ocaklarını şentendirmeye k6fi gel-

miyor. Bu durumda olan birkaç işçinin daha hissiyatını kendi

satırlarından dinleyelim ve dersler çıkarmaya çalışalım,
«Doğırrı yerim Yugoslawa Yenipazar, Ora*a iken tek a,
zum Türkiye'ye golmek idi. Herhangi bir kötti niyetlo de,

ğil, orad*l givırbın baskısından kı,rtulup, bıırada bü,

Y(tslerceTükişçisininahntoridökerekirşaettiklerirıEminiİ,r{i»ı
arüa vapııına da kıyrnaktan çekirımedilaı,"

t
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üh TUık krdeşlerle hertıangi biı ayırım yapmaıııd« şaı.tıyla g€ıçokten bir kardş olarak yaşarrıak ve gçirmek
ti. Ve bıınu çok zor da olsa başardım ve Utıaİa'ggC.
t€n sonra bİit{in d(bündtiklerimi tatbk ettim * 

"t 
nye

çalıştım. Fd<at son zaıraıtarda maalesef meınteketinıizde
bir kin yaratıldı. Bıınrrı noreden otduğıınu ve harıgi sebep
ton ileri geldiğini biz ııraalesgf Oltnlvmz. Biz dediği.

. mizde y6ni işçilerden bahsetmok istiyonın. Çllı*ü §çi
. olduğum için eminim ki, işilr gonsllaildo Olöİerlne çoİ' 

bemiyortar. Y6ni d§ünce U"l.,-,].,O"n şırıa da eminim kLişilerimiz çok saf, çok temiz ve iyi insanlardır. En iazh
eınek veren ve ınemleket için her fedakltrlıfu iraır ohn
kimselerür... Fal«at yıd«ıdC bahsettlğiüm bırnalm ııı kiıd
yaratarılar, yanİ 

_moıİdd(etimızdekİ üçk6ğıtçıtr busel İş.
çilerimize kancahrı takmış bulınıryorla, gryetri ın*.ıİ-da bahsettiğim, işçilerin saflığındarı vc lyi niyeüerirıden
fayddanmak, sağcıtardan ını, solcutrdan mı yoksa yet-
mişyedl çeşlt sendlkeıladan mı bahsetınek |3zım, hçsiııar buııı-rı içinde ve 'geıçekten işçileri kandır,p girtt}&.yorlt. Nitekim b{italn lyi nilıedeıiırr vg temlz dtbiinc€.
ieıiıne rağmen, ben de kaıdırıiıp girdim bir çıtırwa, onııriiçin kencıim ve büttin lşçller naİıına Tftkiyo'deki biittinyetkili şahıs ve orgarılardan, biztere yardıırncr okııa]annı
caırdan dilerim.»

ALMANYA'da buiunduğu sırada çalıştığı fabrikaya, kaldığı yurda,
dintendiği kahveye kadar gelerek komünizm ve komünist ğlka-lerdeki refak hakkında kendilerine propaganda vrp,l,.p, 

-aİ-
MANYA'da iken onlara inanarak bir siire hizmet etmlş olanbir işçi kara yoluyle yurda dönerken birkaç kom0nist ğlkedg
karşılaştığı manzara kendisini uyarm|ş ," bı. bataktan erken
kurtulmasını sağlamıştır. lbret verici olan ifadesini burada zikre değor buluyor ve sizlgri söz konusu ifadeyi birlikte okumaya
Qağıeıyoruz:

ı
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«Almanya'dan dönerken karayofu ile geldiğimden trenin ro-
tarlı olarak (A) şeirine gelmesinden öt{lrü Tthkiye trenini
iıaçırdım. Ve bir geceyi ıngcbııren (A) şelrindo geçirdim,
Otetlerde yer b,ulamadığımdan bir süro etrafta dotaştık.
tan sonra gece (B.ü) sırasında açık bulunan bir biraha.
neye gLdim, bırada az Atııanca bilen bir lşçi lle tanış-
tım. Bfu?harıenin masalaı üzerinde çok sayıda şhıs rrn-
sa üzerine yatıp daha doğrusu başını dayayıp uyumağa
ça!ışıyoriardı, Ben bunların ne olduğunu işçiye sordıın,

Bazı 8oysuı,_, koınünistlerden aldıkları 300.000 lira kaşılığırı
da 28 Haziran 1972'de ıGminönü» aaba vapıınınu da batırdılar.
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bana şu şekitde cevap verdi: tıBıırıteın anahtarı yolç Ya,

ni buntar evleri, barklaı, bawlları, yani andıtıla aça
bilecekleri herhangi bir malları olımyan işçilerdir, buniı
bırada uyııklarhr, şafukla çdışnakta oldrıkları yerlere gi-

derter.» dedi. Biz bııııiarı konuşurken yanımıza bir başka

şahıs getdi oh"rdu benirnle sohbet eden işçi bir daha

ağzını açmadı. Daha. sonra parklarda yatan bir siirü in,

san giirdüm. Trenimiz (B) devleti hııdrıduııu geçti, Hudut

kapısında 15 Mark ayak bastı parası iştedjİer, Ben tariye

onbeş Mark?» deyince, rıöyte ise sen 20 Maık veretek,
sın, fazla da ağzını açma, şimdi trenden irıdiririırııı diye

bir devl€t meıııtrrı Türkçe otarak beni t€hdit etti, Bu
yetmezmiş gibi bir süre sonra sigıaa yakaken bşka bir

biletçi çakınağıma gözünü dikti ve bana, ıızıın zarıandm
beri böyle bk çakmak rzu ediyordırn, bqada da bilyle

şeyler yok, gibi sözlerle benim çakınağırna göz dkii, ben

de her an başıına bir dert açabileceği di§üııcesiyle çak,
mağı kendisine verdim. İşte Marksist , Leninist ideoloji,
yi benimsemiş otan ütkelerden lkl örnoğl ifada ettiın Bu,

rada kalsarı bıına benzer kiınbllfu ddıa ııeleı göı{kün,

Ben burru çok daha önceleri aile bi$ikttiıı,d€n işitı*ş ol,

duğıın sözttle biliyoı ııe tdıayyül edebiliyordıım, Bıın,
|ar bana isbatı otdu. Ben Atattlrk yolundan ayrılmayan ve

ömrilm boyunca da ayrılınayacak blr kişiyim, olayIr hal«-

kındaki bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Söyledikleıim
doğru yazılmıştır.»»

Sadece atdatılan işçiler değil, işçileri aldatmak görevini sür_

dürmüş anarşistterden de henüz vicdanı ve beyni 'yıkanmamış

olanlaİda vardır. Bunlardan birinin de vicdan azabı içinde açık-

ladığı ifadesini okuyalım:

«Şimdiye kadar girmiş oldufuım bütihı faal,iyeüeri, btitün

ayrıntıhrıyta hatırtıyabildiğim kadar açıklanaya çalıştım,

ı
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Bu arada iiademin sonunda kişisel olaıak şu andaki his-
siyatımı da açıklamak isterim. Kornünist bir partiye grmck
ve Türkiye'ye gelerek illegal faaliyete katılmakla h3ta yap-
tığımı geç de olsa bıırada be.lirtirim. Bıınrın kendimle za-
ıırıır zaııxın çellştiğini mt§ahede ettim... Toplumumun ve
halkımın gelenek, giirenek ve gerçekleıini doğru kawa-
yaııudığıını, halka hizmeti, soyut teorik düzeyde değil,
var olan gerçeklerde araırıak ve bunun mücadelesini ka-

nuni yollardan vermek geroktiğini öğrendim.,. Halkımızın
içindo bıılun&ığu sorunlra çözilm getirdlğinl pratikte

Kofrıtirıısüeİın hedefı bu defa Boğaz!çi'nın ıncisi o}acak bu büyÜk

es9ıdl...
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giirdüğdln bk faaliyete tekrar girmek benim için söz ko-
nusu olama. Benim bıındarr sonraki ideaIim; yeniden
doğuş, böylelİkle, aııama, ailerne ve millotiıno yaraşır bir
fert olaıak hayata atılmamdır.ı»

Artık iyice anlamış o|malıyız ki, beynelmilel bir merkezden ida-
re edi|en komünizm, içinde yaşadığımız bu cennet yurdu, kızıl
karanlığa, köleliğe sürüklemek istemektedir.

O halde, Devletimizin kurucusu büyük Atatürk'ün <lediği gibi:

«ŞURAS| UNUTULMAMAL|DlR Kl, TÜRK ALEMlNlN EN BÜ_
YÜK DÜŞMAN| KoMÜNlsTLlKTlR.., HER GÖRüLDÜĞÜ YER-
DE EzlLMELlDlR.»

sözünü hatırdan çıkarmamallyız.

Görüyoruz ki. bu sözo kulak vermeyenler, farkında olmadan
vatan hainliğine itilmektedirler. Milletimizin en emin kalkınma
yolu miili birlik ve beraberlik içinde hiirriyete, adalete, faziletc
vatana, millete sadakatin değerlerini ispat etmiş olan Atatürk'-
ün yoludur.
Asla, şüphemiz olmamalıdır ki; Bizler bu yoldan ayrılmadıkça
komünistler Türkiye'de daima hüsrana uğrayacaktır.
Durmayalım, sağa sola yalpalamadan Atatürk yolunda dosdoğru
ilerlemeye devam edelim
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