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hştılar ve tafaftaı toplamaya devam ettik. Buradı
tanıdığımız lşçi arkadaşlar sonraları saklaıımıntza
yaıdımcı oldutar.,

AMAGA EB|şMEK İçlıı rıenşıY MÜBAH

Başka bir kadın anarşist de işçilerin arasına nasıt sızdığını
şöylece dile getirmektedir:

ı,Ben, kolej mezunuyum, kocam da mühendistlr. lklınlz

Giizelim Kiilttlr §araşn'nı
400.000 lira lıarşılığıııda bir sa.
at içinde yaktılar... Hem de acı-
modan...
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de devrimclyiz. Komünizml yerleşthmeyo uğraşıyo
ruz. Yine ikimiz de Türkiye HaIk Kurtuluş Gephesl-
nin üyesiyİz. Bunun İçİn F.A. adına tanzim ettığım
nüfus cüzdanıyta Ankara'dan İstanbul'a gelerek Kaı.
tal'da bir fabrikaya işçi olarak girdim. Bir süre son
ra da fabrikanın civarında ey tuttum. Tanıştığım aır
kadaşlarımı evime davet ettim. Bunların arasında
bize faydalı olacağını tahmin ettiklerimle cinsi iliş
kiler de kurdum. Nitekim, bu sayede epey işçi t*
nıdım. Onlara «Devrimci Fikirler" aşıladım. Daha
sonra işçi temsilcisi oldum. Birçok faaliyetim o!du.
Yakalanıncaya kadar burada kaIdım."

lstanbul'da bir fabrikada çalışan bir işçi de kendisine çen
gel atılıp, memlekete. vatana ihanet etmeye, çoluk çocır.
ğunun sefil olmasına sebep olan bir komünistln etklslnl
açıklarken şunları söylemektedir:

"Motor sanat Enstitüsünü bitlrdikten sonra, hem ken.
dime, hem aileme, hem de vatanıma faydalı olmalı
için Almanya'ya gitmek istiyordum. Bu kararımı iğ
retmenim ve aynı zamanda hemşerim olan .N"ye ag
tım. O bana Almanya'ya gidip te sırtından oranın pat
ronlarını neden zengin edeceksin? Burada ka!. Tüı,
kiye Halk Kurtuluş Gephesi'ne üye ol. Türkiye'de ida
re yakında elimize geçecek. O zaman buradaki pat-
ronların bütün serveti ve malları bizim olacak; dedl.
Bunun üzerine Cam fabrikasına girdim. Orada fırsat
buldukça işçiler arasında teşkilitlanmaya gayret et
tim. Aldığım maaşdan da bir miktar aidat iklüyoı.
dum. Sık sık iiğretmenime giderek durumu anlatı.
yor ve direktif alıyordum. Ailem ve kardeşleriıne
bunIarı anlatmadım. Zaten anlatsaydım beni fena
halde hırpalarlardı. Daha sonra faaliyetimi beğeııen
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öğretmenim, arzu ettiğim takdirde beni Filistin'e €i-
tlm lçin gönderebileceğini bildiıdi.ı

FAKİBLİK TEMA,SİNİN
lşı.ııııııEsl

Yukarıda ifadelerinden llginç kısımlar alınan anarşistler,
işçiler arasındaki propagandalarını daha ziyade fakirlik üze,
rine kurduklarını, patron ve diğer zenginlerin servet sahi,
bi olmaya hakları bulunmadıklarını sohbetlerde tekrar tek,
rar söyleyerek işçilerin Ilgisini çektlklerinl söylemektedir,
ler.

Bu tür çalışmalar. Lenin'in .Bir Yoldaş'a Mektuplar" adlı
direktifine uygun olarak tam bir gizlilik içinde sürdürülmüş,
tür.

Topkapı ve Esenler semtlnde işçilerl tanımak ve onları ko
münist yapmak görevini almış bir sanığın neler yaptığını
yine kendi satırlarından okuyalım:

ıBir gün ben| Y ve Z adlı örgüt mensuplarıyla tanı*
tıtdı. Bu kişiler işçi|et arasında nası| çalışılacağını
öğretirlerdi. Bu konuşmalarda. umumiyetle işçilere
hitabetmenin çok zor olduğunu. konuşurken onların

. seviyesine inilmesl gerektiğinl. işçilerin iş ve aile
problemlerinden yürüyerek aşırı sol ideoloiinin pıo-
pagandasının yapılması lizım geldiğini. işçilere tav-
siye edilecek ve verilecek kitapların anlayabilecek
leri di|de olmasını. ilk zamanlar aidat isteme gibi.
örgüte girme gibi hususların teklif edilmemesini. el-
de edilen her işçhin ilerde 3-7 kişilik hücrelerin ba
şı olmalarını anlatırlardı.»
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ıŞÇ|LER ARAslNDA
KURULACAK HÜGRELER

Görülüyor ki, Türk lşçisinl politika içine ltmek, onları ihti-
l6lci metotla çalışan bazı sendikalarda toplamakla yetin-
meyip, işçiler arasında hücreler kurmak suretiyle amaçla-
rına erişmek istemişlerdir.

ıl NGi SAFHA
(Bilinçlendirme ve Örgüte Alma)

Hücre metoduy|a elde edilen işçilerin üzerinde komünist ül-
kelerin işçi okullarında uygulanan bir program örnek alına-
rak çeşitli çalışmalar da yapılmıştır. Bu gayretler 2 nci
safhayı teşkiI edip çeşitli baskı yollarıyla tam bir komünist
gibi yetişmeleri amaç edinilmiştir.

Bu safhada Militanlar gizliliğe önem vermekle beraber da-
ha serbestçe hareket etmişlerdir. Nitekim elde edilmiş iş-
çilere muayyen yerlerde ders|er verilmiş, tam bir baskı al-
tına alınmıştır.

İşçilerin bazı ihtiyaçlarını temin etmek suretiyle de bu bas-
kı giderek artırılmıştır.

Değişik sanıklar, verdikleri ifadelerde söz konusu baskıyı
sağlamak için ne gibi menfaatler temin ettiklerini ve bu
menfaatleri alan işçilerin örgüte çaresiz hizmet ettiklerini
anlatmışlardır. Sağlanan menfaatlerden ilginç görüleceğine
inandığımız örnekleri şöylece sıralayabiliriz;

- lşsiz kalan işçilere açıktan maaş bağlanmıştır.

- lşsiz kalan işçilere lş tedarik edilmiş veya şermaye ve-
rilerek dükk6n açmaları sağlanmıştır.
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- Kadın temln edllerek seks lhtlyaçları tatmin edilmlştlr.

- Sendika yönot|mlne a]ınarak unvan verllmlştlr.

Gerçekten bu yolIa bağlanan blr kısım lşçller kısa zamarı
da suç lşlomeye zorlanmış ve blr kere de polls tarafından
aranması gerçekleştl ml, lşçlnln örg0tten ayrılması .mürır
kün olmamıştır.

AĞA DüşüRüıgııı.eR

Ağına düştıiğü hücreden niçin ayrılamadığını saf blr !şçl
şöyle anlatmıştır:

«Yukaııda bellrttlğim glbi, bu o|aylaıa katılmış olmı
nın esas nedeni aranan biı şahıg olmamdan dolayı
sığınacak biı yer aramaındandır. Bu durum yukaııdı
da belirttiğim. tasvlp etmediğam blıtakım olayIann
içerisine itilmeme bir sebep teşkll etmiştir. Bu o!ay-
ları dün tasvlp etmediğim gibl bugün de takbih ed.
}OrUil.ı

Diğer bir sanık da. lşçl problemlerlyle uğraştığını zannet
tiği blr kadın milltanla tanışmasını v6 tanıştıktan sonra glt
tiği yer|erde kendisine neler söylendlğini anlatırken duru-
mu hakkında şöyle blr beyanda bulunmuştur:

"Ben F'yi. A Fabrikasında taıııdım. Kendisl zaman, :ı}
man fabrikanın önüne getiı "l§Çl-KÖVlÜ, gazeteıl
satardı. Ben ve diğer işçi arkadaşlaı bu gazetelerden
satın alırdık. F gazeteyl sataıken. gazetcnln lşçlleıln
menfaatine olduğunu söylemes|nden lşçllerln yanııt
da çalışan btr kadın intibaını bendg bııakmıştır. Bu
münasebetle bir gün ... işçi biıliğino glttlm. Bllıııed}
ğim bazı genç klşlleı da vardı. Fırset buldukça burt
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ya gelmeml. burada kitaplar alarak okumamı ve bu,
rada deıs vererek bana ilkokul dlplamasını aldırabi,
leceklerlnl. oradakllerln yiiksek tahsil geıçleıl oldu,

ğunu ve bizim menfaatlerimiz lçin çalıştıklarını söy,
lemiştl."

Bu safhada, işçilerin huzursuzluğu için her fırsattan Istifade
edilerek onları anarşik. kanunsuz hareket|ere sevketmek
curetiyle güvenlik kuwetlorine karşı çıkmaları sağlanmış-
tır.

Nitekim 30 MAY|S ı969 tarlhinde EYÜP'de blr Demir ve
Tel Çekme fabrikasındakl kanunsuz grevde .Kardeş]er, Iba,

resiyle başlayan bir bildiriyle işçilerın çalıştıkları fabri,
kayı işgal etmeye teşvik edi|diğinl gösteren şu bildiride
ezcümle şöyle denilmektedir:

ıPatronun karşılarına çıkardığı Poligln cVedat'ı öldü,
ren ve 16 ŞUBAT'ta kanlı pazar olayını yaratan Polis
olduğu, Saıı sendlkalara güvenmemeleri gerelrtiğl,
muhtelif fabrikaları işgal eden lsçilerle. üzerlerinde
yaşadıkları toprakları işgal eden köy!ülerln dostları
olduğunu. gerçek kurtuluşun |şçilerle,köylülerin bir,
leşerek teşkilitlanması ve bu şekilde hareket etma
leri sayesinde blrleşeceklerl yazılmakta. Yaşasın lş,
çiler. Köylüler, bütün Yurtseverlgr.ı

lbareslyle bildiriye son verilmektedir.

KANtl PAZAR,|N AMAcl

Yukarıda adı geçen ve 16 ŞUBAT 1969 taıihinde vuku bu,
lan .Kanlı Pazar,, kanlı geçmiş bir o|ayın adı değildir Ko
münistler 1905 yılında biı pazaı günü Rusya'da komünist
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lthil6lin llk kıvılcımını ateşledikleri için bunu kanlı pazar
adıyla anmaktadırlar.

Bu nedenle, Türkiye'de komünistlerin 16 Şubat 1969 pazar
günü başlattıkları anarşik hareketlere de tıpkı Rusya'da ol-
duğu gibi .Kanlı Pazar, ismini vermişlerdir.

İİt ÜNCÜ SAFHA
(Eyleme Geçirme)

Teorik ve pratik eğitlmden geçen bu şekilde aldatılmış blr
kısım işçiler, üçüncü safhada açıkça eyleme sevkedilmiş-
tir. 1969 yılında kanunsuz grevler, fabrika lşgalleri. toplu
sokak gösterileriyle başlayan hareketler 15-16 HAZİRAN'da
ihtildl provası, 29l11l1970 de Kültür Sarayı'nın yakılması,
5 MART 1972 de Marmara Yolcu gemisinin batırılması
28/6l1972 Emiııönü araba vapurunun yarı batık hale getiril-
mesi olayları Milli servete karşı, açık bir düşmanlığın teza
hürleridir.

Aşağıdaki ifadesinden de anlaşılacağı veçhile, bu safhada
aldatılmış olan işçiler artık kendi iradelerini kullanamamak-
ta, sadece verilen emri uygulamak zorunda kalan bir robo-
tu andırmaktadırlar.

15-16 Haziran olaylarına kandırılarak katılmış olan bir sa-
nık, komünistlerin neler yapabileceklerlni, başırıdan geçm!ş
bir tecrübe olarak mahkeme huzurunda şöyle anlatmıştır:

«Ben 24 yıllık işçiyim, çalıştığım fabrikada bütün lşçl-
ler bana baba derler. Patıon da hatırımı sayar. |şçl
temsilcisl arkadaşım benI topIantılara çağırdı. Artık
yaşlandım diye gitmezdim. Zaman, zaıı]an gellr ko-
nuşmaları anlatırdı. Merakım arttı. Bir gün gittlın.

17
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Temiz giyinişli, kravatlı lnsanlar (Bu memleketl sla
ler idare edeceksinlz kula kul olmoyacaksınız. Fab
rikalar sizin olacak| diyorlardı. §oıdum bunlaı kiın
dir. Devrimci dediler. Bir sabah eylem yapılaoağ bll.
dirildi. Bana sen ge|mezsen kimse gelmez. Bu ço
cukların istikbaline m6ni olma dediler. Glttlm. KADI-
KÖY'e yürüdük, karakolu taşladılar, bir köşeye çe
kildim. Asker geldi. Ben kaçarken yakalandım. Emek-
liliğimi bekliyordum. çoluk çocuğum perişan oldu. Blı
anlık gafletim hayatımın düzenini bozdu. An!ıyorum
ki, Devrimci diye işçi arasrna sızan insanlar bizl
yoldan attılar. Kaybeden biz olduk.,

ACl BİR ŞİKAYET DAHA

Arkadaşları arasında Milliyetçi ve dürüstlüğüyle tanınan
blr lşçi 15-16 HAziRAN o|ayına nasıl katıldığını, ifadesİn-
den alınan şu satırlarla anlatmaktadır:

*Yedi senedir *A, Fabrikasında ç"İ,ş,yorur. Aldığım
. ücretle 6 kişiyi geçindiriyoıum. Aynı yerde tanıştı-

ğım B. sık sık bana gelir, devrimcl dediğI, şiir gı|-

bi şeyler okur. (Patronun sömürüsüne ne kdar da.
yanacaksın, senin hakkın 2OO lira yevmiyedir. Hş
böyle sürünecek misin) diye heyecanlı sorulaı so
rardı. Gebinden gençlerin konuşmalarını çıkarır okun
üı. Bir öğle paydosuydu, artık blrleşiyoruz, gelmea
sen yalnız kalırsın dedi. Birkaç 9ün sonra sabah iş
başı yaparken atölyeye girdl. Biz gidiyoruz çabuk lşl
bırak gel diye çağırdı. Yolda toplanan gıuba katı!.
dık. Bana da ucu demirll blr sopa verdiler, polls ka
rakolunu taşladık. Askerler gelince etrafımda kimse
kalmadı. Beni yakaladılar. Beni çağıran arkadaşları
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Avrupa'nın en biiyiik ve en
gtizel Kiiltiir §aray'l,anndan bi-
ri, birka4 vatansızın eliyle bir-
kaç saatte bıı höle geldi.
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söyledim, hepsi inkir ediyorlar. Biz yolıiııl« diyorlar.
Beni aIdataıılar şimdi isleri başında ben ise ceza-
evindeyim. Gerçeği anladım. Fakat çoluk çocuk pe-
rişan oldu."

KÜLTÜR SARAYİ,NİN
YAKıLMAsl

27 /11/1970 tarihinde Kültür Sarayı'nın yakılmasına
400.000.- TL. ya satın alınan 10 kişi kadar aldatılmış, be-
yinleri yıkanmış işçilerle gerçekleştirilmiştir. Türk mühen-
dis, sanatkAr ve işçilerinin yıllarca süren emeğiyle yükselen
bu 6bide maalesef bir anda yanıp gitmlştir. Bu vahşet ola-
yının pl6nlarını hazırlayanlar, kirli emellerine şerefli Türk
işçisini 6let etmekten çekinmemişlerdir.

5 Mart 1972 tarihinde batırılan MARMARA yolcu gemisl
465.000.- TL. mukabilinde 28/6/1972 tarihinde yarı batık
hale getirilen rlılİruÖrlÜ araba vapuru da 300.000.- TL. mu.
kabilinde ve aynı ekip tarafından sabotaja maruz bırakıl-
mlştlr.

Önce Kültür Sarayı'nın yakılmasrna, daha sonra Marmara
yolcu gemisinin batırılması ve müteakiben de Eminönü ara-
ba vapurunun yarı batık hale getirilmesi olaylarına katılan
bir işçi Milli servet düşrnanlığının bu en büyük örneklerinl
ibret verici bir şekilde ve şöyle itiraf etmiştir:

ı.Bir gün buluştuğum (Y)'ye gafletim hayatımın düze.
nini bozdu. Anlıyorum ki, Devrimci diye işçi arasıııa
sızan insanlar bizi yoldan attılar. Kaybeden biz el.
duk."
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Komiinistler, Boğaziçinde in-
şa edilmekte olan Köprüyü de
havaya uçurmayı pl&nla-mışlar-
dı...
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Bir başka lşçi ise şu ltirafta bulunmuştur

ıBlr gün buluştuğum (A)'r Fabrlka lçinde hücre şek
llnde çalışıIacağını bildirdikien sonra, güvendiğl ve
inandığı arkadçlarıyla beni tanıştırmasını ve örgilt
mansubu olan her şahsın verilen dlrelıtiflere harfi-
yen uymasının şart olduğunu, aynca maaşına göre
müsait aidat vermesi gerektlğini, biiyle çalışmalar
gonucunda partileşmcye gidileceğini kendisine an-
lattım. Diğer bir buluşmada beni Tersane.İş Sendi-
kasından (B) ile tanıştırdı.

Bu tanışmadan sonra (M) ile samimiyetim ilerledl.
Örgütsel bir çalışma içerisinde olduğumu, bu örgü-
tiin devrimcl-komünist lşçilere ihtiyacı olduğunu,
tersane içinde bu örgüte bağlı olarak ve işçilerden
oluşan hücreler kurmalarını teklİf ettİm. (B) bu
teklifimi gayet müsbet karşıldı ve kendisinin çok
güvendiği iki ınilitan olarak tanımladığı (G) ve (D)
isimli tersane işçileriyle zaınan zaınan görüşmü.
şümdür. Kendilerine Kurtuluş Gazetesi ve aşırı sot
eğilimli kitaplar vermişiırıdir. Ayrıca her konuşmam.
da fabrika lçinde hücre oluşturmalarını ve hücreye
aldıkları lşçilerden aldat almalarını tavslye etmi-
şimdir. Bu işçilere ve (B)'ye THKC mensubu oldu*
ğumu ve kuracakları hücrelerde bana bağlı olarak
THKG ve THKP'nın hücresi olacağını blldirmişimdir-

(C) bana oKomünizme lnanmlş bir hücre olduğunu,
komünlzmin Türkiye'ye proleteryanın öncü!üğünde
geleceğini, bunun dışındaki çalışmaların faydasız ol.
duğunu, lşçinin muhakkak surette örgütlenmesiniıt
lcab ettiğini; TersaneJş Sendikası'nı da bu amaçla
kurduklarını, sendikada devrimcl.komünist şahısların

22
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İşte komiınistlerin bir vahşet
örneği daha... Tiirk bayrağını
Akdeniz sularuıda dalgalandı-
ran «Marmara» gemisini de
yatrmaktan çekinznediler...

ı
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devamlı olarak Markslst-Leninist dersler verdiğini.
bundan çok taydalandıklarını, gizli Türkiye Komünist
Partisi üyesi olduklarından ötürü t951 senesinde tu.
tuklanmış bulunan tütiin işçileriy|e de devamlı te.
mas halinde olduğunu" müteaddit defalar anlatırdı.
(G) tam bir servet düşmanı idi. Tamir ettikleri ge-
milerin zengin kişilerin olduğunu söylerdi. Şimdi tu-
tarını hatırlayamıyorum bana aidat olarak para da
verdi.

Bir gün (D) ve (E) ile taıııştim. THKP ve THKC meıt
subu olduğumu, bu örgiitün lşçi kesiırıi üzerinde faa
llyet gösterdiğimi anlattım. Bunlar bir araya geldik-
lerinde devamlı olarak sabota| yapmaktan, anarşi çı-
karmaltan, sil6h ve ııermi kaçakçılığıııdan bahsedi.
yorlardı. Ben yukarıda isimlerini verdiğim bu şahısla-
rın Marksist-Leninist bh örgütle ilişkili olduklarını
bu konuşmaIardan çıkardım. Özellikle sil6h ve mermi
kaçakçılığı va dinamit teminiyle meşgu| olduklarını
kuwetle tahmln edİyorum.-

Yazıhanelerlne lki hanım da gelip giderdi. Bunların
birlikte hayat sürdükleri kadınlar olduğu kanaatlı}
deyim.

Bütün bunIarın dışında ... Ünlversitesinde öğrencl
olan (U) ve arkadaşlarından bazılarının & yazıhe
neye gelip sabotai lşlerini ve bomba olaylarını ko
nuştukIarını da duymuştum...

Birkaç defa TersaneJş Sendikasından (M)'nin evine
glttlm. (M)'yi gemide yapacakları ey|eme hazırlamalı
maksadıyla «dış hatlara sefer yapan ye aynı zamanda

24
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iç hatlarda çalışan büyük gemilerde, işçilerin iklncl
mevkilerde seyahat ettiklerini, birinci ve lüks mev-
kilerde zenginlarin gezi yaptıklarını... bu gemilerin
norma! çalışabilınesi için tersanelerde büyük emek
sarfeüiklerini fakat nimetlerinden başkalarının isti.
fade ettiğini anlattım.

Bana hak verdi. Sabotai ekibinin başı olan (B) benlm
bu sözlerimin etkisi altında kaldığına inandıktan son
ra sendikaya gidip, lokaldekilere hitaben, «Benim
devrimci-Komünlst olduğumu ye bir örgütle çalıştığı-
mı hepiniz biliyorsunuz. Sizlerin Kültiir Sarayı'nı yak
tığınızı da ben biliyorum. Şimdi beni dinleyin, benim
örgütümde bir sabotai işi var bunu da yapacaksınız.
Bunu yapmadığınız takdirde örgütüm sizi ele verecek
tir.» dedim.

Benim bu sözlerim üzerine orada bulunanlar telişlaıı.
dılar, ben başka bir şey söylemeden ve sözlerimin
kendilerine etki yaprnası için lokali terk ettim.

İki gün sonra (B) ile buluştum. Hal hatır sorduktaı
sonra (D) ve (E}'nin Ha|iç'te bulunan Marmara ge-
misine sabotai yapılacaktır. Bu işi yapaeaklara bunu
söyle va pazarlığı yap şeklindeki taliınatlarına sadık
katarak (B) Te «sizin tersanede MARMARA gemisi
tamir edilmekte. benim örgiitiim brr geminin yakılm*
sını istiyor. Bunun için ne kdar para lsterslniz" da
dim.

Bu sözlerim üzerine (B) bir süre dEişürdii ve . "bu işkolay iş değil. mllyondan aşağı olınaz ama devrimci.
komünist bir örgütün lşI olduğuna göre ıl50 bin lira
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ya yaparız.D . deyiııce ben ne l«adar kaparo lsteıglniz
diye sordum.

15 bin llra kapaıo verirslniz dedl. Teklifi ilgllileıe aıı.
lattım. Uygun butduktarını ve 15 bin TL. kapaıoyu şlın
dl, 450 bin TL. sını da birkaç gün lçinde veririz de.
diler."

Dlş ÜLKELERDEKi

FAALiYETIER

Komünistlerin, yurt içinde ele geçirdiklerl işçiler yanında,
yurt dışına çalışmaya gitmiş, orada birlktlreceği paralarla
kendisine, aileslne, daha rahat bir hayat sağlamak idealin-
de olan Türk lşçilerinin arasına da sızarak çalıştıkları blr
gerçektır.

Nitekim aşağıda birkaç satırı akarılmış olan ifade, masum
bir Türk işçisinin başından geçen hainliğin hikdyesinden
başka bir şey değildir.

ı.Ben ALMANYA'da çalışıyorum. Orada tanıdığım bir
işçi arkadaş ilk zamanlarda beni evino aldı, işe yeı.
leşinceye kadar para yardımında bulundu. Sonra izin-
li oIarak geleceğim sırada Türkiye'de teslim edilmek
üzere bir bavul verdi. İyiliğine karşılık ben de ge-
tirdim. Yeşilköy'de arama yapıIdı. İçinden Şafak adın-
da gazete ve 3 tabanca çıktı. Tutuklandım. Karım ve
üç çocuğum beni evde beklerken hapishanede gör-
düler. Hayatım siiııdü. Vatanıma, milletime olan say-
gım bana ıstırap veriyor.
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BERLİN'de okumaya giden, fakat orada komünistierin ağına
düşttiğü için okulu terkederek işçl saflarından kendisi gibi
komünist eleman toplamakla görevlendirilmiş bir sanık
şöyle bir beyanda bulunmaktadır:

"Bizim grubun işçi.köylü, proleter-Aydınlık çizgisi et-
rafında toplanması kararlaştırıIdı. Almanya'daki Türk
işçllerine sosyalizm perdesi altında komünizmi, öğ-
retmek amacını taşıyan bir ttizük kabul edildi... Ben

Vatanr içten vurmak amacını
güden satılm:şlar, aldıktan
465.000 lira karşılığnda 5 Maıt
L97 2' de <<ll[a.ıırıara» gemisini ya-
kıp Haliç sularrna gömdüler.

ı
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turlst işçller arasındaki çalışmalara katıIdım. Beşer,
onar kişilik odalarda kalan turist işçllerl ziyaret edl,
yor yardım bahanesiyle onları komünizm saflarına
çekmeye çalışıyordum."

PİŞMANLİKLAR

Komünlstlerln çeşltli yıkıcı emellorinin etkisi altında kan-
dırılan işçilerin pişmanlık|arı insanın yüreğini parçalıyor.
Fakat ne ç6re ki, bütün bunlar söndürülen ocaklarını şen.
lendirmeye k6fi gelmiyor. Bu durumda olan birkaç işçinin
daha hissiyatını kendi satırlarından dinleyelim ve dersler
çıkarmaya çalışalım.

«Doğum yerim Yugoslavya Yenipazar. Orada iken tek
arzum Türkiye'ye gelmek idi. Herhangl bir kötü nl-
yetle değil, oradaki Ginıurların baskısından kurtulup,
burada bütün Türk kardeşlerle herhangi bir ayırım
yapmamak şartıyla gerçekten bir kardeş olarak ya-

şamak ve geçinmekti. Ve bunu çok zor da olsa ba.

şardım ve buraya geldikten sonra bütün düşündük
lerimi tatbik ettim ve etmeye çalıştım. Fakat son
zamanlarda maalesef memleketimizde bir kin yara.
tıldı. Bunun nereden olduğunu ve hangi sebepten
ileri geldiğini biz maalesef bilmiyoruz. Biz dediği-
mizde y6ni işçilerden bahsetmek istiyorum. Çünkü
işçi olduğum için eminim ki işçiler genellikle birbi-
ıine çok benziyorlar. Y6ni düşünce bakımından şuna
da eminim ki işçilerimiz çok saf, çok temiz ve iyl
insanlardır, En fazla emek veren ve memleket iÇin
her fedakirlığa hazır olan kimselerdlr... Fakat w-
karda bahsettlğim bunaIım ve kini yaratanlar, yini
memeleketimizdeki üçk6ğıtçılar bugün işçilerimlze
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kancaları takmış bulunuyorlar, gayeleri yukarıda
bahsettlğlm, işçilerin saflığırıdan ve iyi niyetlerin-
den faydalanmak, sağcılardan mı, solculardan mı
yoksa yetmişyedi çeşit sendikacılardan mı bahset.
mek l6zım, hepsi var bunun içinde ve gerçelıten iş.
çileri kandırıp götürüyorlar. Nitekim bütün lyi nlyet.

Yüzlerce Tiirk işisinin alın-
teri dökerek inşa ettilıleri
<<i}minönü» araba vaprıruna da
kıymaktan çekinmediler...

l

ı
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lerime ve temiz düşüncelerime rağırıeıı, ben de kan
dırılıp girdim bir çıkmaza, onun için keııdim ve bii-
tün işçller mmına Türkiye'deki bütün yetkili şahıs
ve organlardan, bizlere yardımcı o|ıoalarını candan
dilerim."

Sadece aldatılan işçiler değil, işçileri aldatmak görevini
sürdürmüş anarşistlerden de henüz vicdanı ve beyni yıkan-
mamış olanlar da vardır. Bunlardan birinin de vicdan azabı
içinde açıkladığı ifadesini okuyalım:

"Şimdiye kadar girmiş olduğum bütün faaliyetleri, bii.
tün ayrıntılarıyla hatırlıyabildiğim kadar açıklamaya
ça|ıştım. Bu arada ifademin sonunda kişisel olarak
şu andaki hissiyatımı da açıklaınak isterim. Komü.
nist bir partiye girmek ve Türkiye'ye gelerek illa
ga! faaliyete katıImakla hata yaptığımı 9eç de olsa
burada beliriirim. Bunun kendimle zaman zaman çe-
liştiğini ınüşahede ettim... Toplumumun ve halkımın
gelenek, görenek ve gerçeklerini doğru kavrayama.
dığımı, halka hizmeti, sopt teorik düzeyde değil,
var olan gerçeklerde aramak ve bunun mücade|esinl
kanuni yollardan veımek gerektiğini öğrendim... Hal.
kımızın içinde buluııduğu sorunlara çözüm getirdiğini
pratikte görd{iğüm bir faaliyete tekrar girmek benim
için söz konusu olamaz. Benim bundan sonraki ide.
alim: yeniden doğuş, biiylelikle anama, aileme ve
mi|letime yaraşır bir fet olarak hayata atılmarııdır.»

Artık iyice anlamış olmalıyız ki, Beynelmilel bir Merkezden
ldare edilen komünizm, içinde yaşadığımız bu cennet yur-
du, kızıl karanlığa, köleliğe sürüklemek istemektedir.

O halde, Devletimizin kurucusu büyük Atatürk'ün dediği gi-
bi:
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İŞURASı UNUTULMAMALID|R Ki, TÜRK Aı-EıııılNiıı rN sÜ-
vüx oüşıııaNı xorııüııisrı_ixrin... Hrn cöRüı-oüĞü ven_
or rziıırırıioiR.,
sözünü hatırdan çıkarmamalıyız.

Bazı soysuzlar, komiinistler-
den aldıklan 300.000 lira karşı-
lığnda 28 fla.aran l9'I2'de
«T'ininönü» araba vapunınu d"a
batırdılar.

ı
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Görüyoruz ki, ou söze kulak uermeyenler, farkında oIma-
dan vatan hainliğine itilmektedirler. Milletimizin en emin
{<alkınma yolu milli birlik ve beraberlik içinde hürriyete,
adalete, fazilete, vatana, millete sadakatin değerlerini is.
pat etmiş olan Atatürk'ün yoludur.

Asla, şüphemiz olmamalıdır ki; Bizler bu yoldan ayrılma-
dıkça komünistler Türkiye'de daima hüsrana uğrayacaktır.
Durmayalım, sağa sola yalpalamadan Atatürk yolunda dos-
doğru ilerlemeye devam edelim.

koıııiinistlerin hedefi bu defa
Boğaziçi'nin incisi olaca,lr bu
büyiik eseldi...

ı

32



a

$,
f

ts


