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AçIKLAMA

Bugiin Tiirkiye'de yığn atılmlan doğrultusunda foİmüle edilİniş
bir fikir, yığınlarca benimsenip maddi güç haline gelmektedir.

Son 8-9 yıl boyunca süren işyerlerindeki işgal - boykot hareketle-
ri, Katk]'nın 6 yıldır, formü]e ederek önerdiği şekilde müessese]eşmek-
tedir.

Bugiin artık legal basnda bile şöyle habeİı,ere rasllyabiliyoruz:
Gıda-İş Sendikast'nın «Sendika »adlr aylık dergisinin Nisarı 19?6

tarihli ?5. saylsmda - 5. sayfadaki haberler sütununda - şu ifadeleri oku-
yonız:

"Ünilever İşyeri Konseyi, Yetkilileri Uyarü. Ünilever - Vita Fabli-
kasl (Balrırköy) işyerinde, işveren vekillerinin, son zamanlarda işçi ar-
kadaşlann aleyhinde bir tutuma giImesi işçiler arasında huzursuzluk]a-
ra neden olduğundan, İşyeri İşçi Konseyi üyeleri toplanarak atama,
terfi ve eğitimleIle ilgili haksız uygulamalan ve keyfi d,avradrrşları,n so-
na erdirilmesi hususunda işveren vekillerinin uyarllmasrna karar veI-
miş; durumu şirket vekilleıine bir bildiri ile iletmiştir.»

23 Ma},ıs 19?6 tarihli Currıhuriyet Gazetesi'nin ?. sayfasında şu
haberi görüyoruz:

«,..TRT'de çahşan kitleleriİı örgütleİi o]an TMMOB İşyeri Tem-
silciliği, TÜTED İşyeIi Komitesi, TİJM-DER, İşyeri Komitesi ve Yeni
İlaber-İŞ İşyeri Komitesi, oİtak hareket için bir TRT İşyeri Konseyi
kurulmasını karar a]tına alİruştu.»

Katli!, ayııca bu demokratik açıllmt durdurmaya yönelik bir «dar-
be» teşebbüsüne karşl, «caydırıcr» Veya «angaje edici» bir yığın müey-
yide§ini (yaptırımmı) işaret etmiş ve bunu sloganlaştırmştlr.

Buşekilde emperyalizmin, vazgeçemiyeceğini aqrkça beyan etmiş
bulunduğu (*) «darbe» silahna (aracına) karşı tesirli bir «anti-darbe»
silahı ortaya konulmuştur...

(*) Bkz. Katkı, sayr: 22, Ş.3.
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«Darbeye Karşl Genel İşgat» sloganı, emperyalizmin açıkça tespit
edilen başhca salürı yönü ve yöntemine karşı yığınlara somut hedef
gösterİlerek yaprlan somut bir ayaklanma çağn§ldır...

Dışişleri Bakanı Çağlayangil'in deyimi ile «solun içine yerleştiril-
miş adam»tarın milyonluk bütçelerle örgütledikleri sol tekkeler, gü"

neş gibi olan bu gerçekleri balçıkla sıvayamlyacaklarür.
Dolayısiyte salı]nduğumuz bu gerçeklerin gözkanaştrran ışığ1 kar,

şısında «suçüstü» olacak ajan sürüleri, çareyi - ancak- biribirlerini ih,
bar etmekte bulacaklard]r. Çtihkü genel olarak geçerli bir kuralür ki,
objektif gerçek oitaya çıktrkça ajanlar -§lktşlp- biribirlerini ihbar
etmeye başlarlal; ve biribirlerine yöneıttikleri ithamlarda haksız da
değilıerdir.

Bu «ajan-krraİr» kampanyasl ise devrimci alğİİun (kadrolarn) ann-
ması ve kalite kazarünası demek olur.

ve de öyle olmaktadır...

Legal parti sorununa gelince :

Bizim bu konu haklğnda «mustar»ca, kariyeristçe bir ısranmız
yoktur. Değil III. Entemasyonal'in bağlayıcı karaİlanndan ka.lma «Ko-
miimist PaItisi)ı adh bir parti için tutturmak, tarİhen daha geri aşana-
lann taktikleri için kurulacak bir sosyalist partinin bile, gerekli şart,
lar oluşmadıkça ortaya ç*mamasından yanayız.

Ama bu demek değildir ki; çarpık göriiŞleıle, sapık fikirlerle parti
hırup ortahğı bularıdırmak isteyenlere karşı mücadele etmeyeceğiz...

Biz açıkl* için çalışıyonız, memleketin objektif realitesinin orta,
ya çtkİnası ve anlaşünasr igin çai§lyoruz.

Hiçbir sot parti olmadan, Ti.irkiye gibi 44 milyoniuk bif iilke, bü-
tiinliik içinde yiirüyebiliyorsa, bizim kapitatistlerin hatta -Tiirkiyeiçin- emperyalistleIin gücü buna yetiyorsa, buyırsunlar açıkça sağ"
cı partilerle veya tek bir parti ile yürütsi.inler. Eski İspanya gibi ka-
ntınen sol partileri yasaklatarak memleketi idare (!) edebildiklerini
göstersinler; buna biz ancak «hel6l oisıın!» denz.

Ama sol içine yerleştirdikteri adamlanna soı parti kurduıarak,
yaptıracaklan türlü rezilliklerle halkın göziinde soıu da bir uİnut şığı
olİnaktan çıkaııp, zorbahklarına, yağmaJanna biraz dalra deva.İn et-
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meyi pEnhyorlarsaı çilekeş yığuıların uzayıp giden ızdfaplarınm bir
de bu «sosyal-istçilik» oyunu ile uzatrlmasına göz :yjırnama;g:.ğ.. Çiinkü
ezilen halkların daima kurtutuş alternatifi vard]r: Onlar iıst yap$al
menJezlerin, yani açık politikadan çıIışların tıkaruk olduğunu aııtaük-
ian an, kurtuluşu yeıaltnda arar]ar ve 

-mul2-taç 
ve laylk olduklaİı s+

viyed+- bulurlar da...
Süleyman Demirel, herhalde yalruz ismine bozulduğu için «Komü-

nist Partisi kurdurtmayacağım!» diye yıTtırup durmuyor. onun parti
kurdurtmak istemediği belirli kadrolardır.., «TİP var ya yetmiyor
mu?» şeklinde bflar edeIek hevestileri, parti tabelah bir sol tekkeye
toparlamaya çaJ§an süleyman Demire1 Bey bilmelidir ki, «mütemet
memfı,rin» tekkeleri kanunen var oldukça, bizler de ---€n aalndan-
dergi olarak var olacağrz ve onları teşrih ecerek sergileyeceğiz.

Bize karşı uygulanan fiili «gözaltı» ve «tecrit faaliyeti» istenildiği
kadar devam etsin. Fakat, herhalde kanııni hakların kullan ınasl, - tiir-
1ü entrikalarla kısıt]ansa bile - yalnız bızim için (bir istisna otarak)
yasak],anamaz.

KATKI



SERGİLEME

Dergimize kaTşl yöneltilen geniş boyutlardaki 6ni bir ihbar kaİn-
panyasl dolayrsiyle yaylnrmıza üç ay ara vermek durumunda kaldtk.
Çiinkü böyle bi.ribifini takip eden açrk saldırılarrn nereden geldiğini

-yeni gerçek mihrakını_ ve nereye kadar gidebileceğini araştırmak,
incelemek, aııamak zoruııda idik.

son ta}ılilde anladık ki Katkı'ya yönelİiien bu kampanya, genel
bir «Mak Kartizm» denemesinin bir bölümü imiş.., Hatta bu deneme,
tutmayacağr biline biline yani bir blöf otarak tertiplenmiş. Gayesi yı-
ğınlarııı sözcüıerini, gerçek devrimcileri korkutarak sindirmek, heye
caııla yarüş yoüara süriiklemek imiş. Bu şekilde meydaİıa getirilecek
«dikensiz gül bahçesi»nde «ti.irlü çeşitü» «solcu» rolieri paylaşmış ak-
tör ve aktIistlerle beraber «çanklı erkan-ı harp» usülü «demokrasi
oyıınu»ııa devam edilecel§ııiş...

Katlıı'ya karşı ihbar kaİnpanyasr şöyle başladr ve gel§ti :

Önce Yürüyüş Dergisi'nin 50. saylsnda bir «merak» izhar edilerek
ince bir biçimde (!) Katkı Dergisihİn «kim]erce ç*arıtüğl» soruldu.

Bu sorunun ha^rıgi doğruItuya yöneltildiğini biz gayet iyi bitiyor-
atuk. Çiinkü TİP'ıiıerin muskaslru. çoktan takmlştık: Tekkeci, kadrocu,
cuntacl dolayısiyıe cIA oyuncağl olarak... Ve de büyiik iddialarıa çt-
karüklan sbn varaka «Merkez Yayın orgaJı!.» Çark Başak'ı da göriince
bu karumrzda hiç hata payıİun buluİımadığnı da anladİk. Sosyalist
olduğu iddiasryla oItaya atıl_rnlş bir paİti, en sorum]u yaymında, en so.
nımlu kişisinin imza§tyla bile terminoloji olarak açıkça «sivil asker
ayduılar» kadrosrınun «argo»§lınu kullaİııyordu: «Etkin çevreler etkin-
Iiklerini ve baslnlanru Mc iktidannı Anayasa ve kanunlar çizgisine g+
tirmek yolrında kullarısalar sonrn çözülür. oysa bu yap]lİnıyor.» (Çark
Başak Sayı 6, s. 8 Behice Boraıı imzalı yazı )

Bu şekilde en zorba ve faşist olarak nitelendirdİkleri bir İIükü-
mett bile şikayet edecek -ihbar edecek- daha yüksek bif merci

-bir «etkin çevre»- arayışı içine girebilen bu insarılann ihbarcılığl-
nın son durağmın nereye kadar varabileceğini kestirmek güç değirdi.

onlar bizim hakkrmızda ortaya attlkıan soruyu, gerçekk!, kendi-
lerini «Tıirkiye'de sol» rolü oynasınlar diye tayin etmiş bulunan hiyğ
rarşiye yöneltmişlerdi; «buriar oyunda yoktu, nereden çıktı, bu oytın
bozanlara mani olun» a,nlaİnrnda. ..
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Ama buna rağm€n biz «BağlmsPtık Demokrasi sosyalizm» sloga-
nlrı] kullanan Yüıüyüş Dergisi'nin bu sorusurra, sola yöneltilİniş olma,
sı gereğini gözönüne alarak cevap verdİk. (Katkı sayı 25, s. 8).,.

Yiirüyüş'iin sorusuna esas cevaplardan itki Mihri Bellİ'nin Fartisi
TEP'İn yayın orgaİu durumunda bulunan Emekqi Dergisi'nden geldi.
(Sivil asker ayünlar» kadrolalmm hemen hepsine aİka ç*aİr ve onlan
korkunç bir «dış tehlike»ye (!) karşı korumak (!) üzere ko]lan ara§ı-
na aJmaya çabaJlyan «hamiyetli bir baba (!)» üslübuyla kaleme a.!ı.1-

mış bulunan, «Devrimci Geçmişimizi Tahrif Ettirmeyeceğiz» (Sayr
18 - 19, s. 33) baştıktı yazıda şu ifadeler yeralİnakta: «Bilindiği gibi
kendineTürkiye Komi.inist Partisi (TT(P i acJru yakıştran bir mülteci
grubu var yurt d§ında.» (s. 33)

«Bu mülteci grubunun bir başka marifeti de Tiirkiye solunda ken
dinden gayri kim vaI kim yok ona kara çalmak, çamur atmaktf.» (§. 33)

«ona parmağınla çal karayl... Böylesine suçlamalar için «KATKI»
Dergisi gibi sağla,rn (!) bir tanık göster. Öyle bir tan* ki karş§ında
akan su]ar duruf.» (s. 41')

«TKPTi beğenmiyoİ Bilen. Ama beğenmediği hakiki TKP'dir. Mtıt-
teci grubunıın 1960'larln başlarmda altl kişiyle yurt d]şında kurduğt
sahte TKP değil.» (s.41)

«Mülteci grubuna Türkiye proleter devrinci hareketini karatamak
için olana,k]ar sağlayan sosyalist ülke ilgilileri»nin, «sosyali§t ülke
emekçilerinin alın terinin sağladlğl olanakları, böylesine bir sahtekar-
lık içinde qarçur etmeleri iizücüdür.» (s. 42}- Bu alınt ar yoruma muhta.ç değil... Mihri Beliİnin sözciİsü olan
Emekçi lrergisi, «merak»hlara, KATİ(I'nın «kimlerce çıkaf dığı, hak-
kındaki kana,atini -«ülegal ve yeraitr atrak§iyonlan» üzgrine yapmış
olduğu akademik (!) karİyerinden gelen yetkiyle ( !)- «ifşa» ediyor...

IVIihri Belli'nin sözcüsü olan Ernekçi Dergisi'nin -imzasız olarak
yayınla,dığı- «ifşaat»ından hemen sonra CHP Gençlik Kollarr Rapönı
ortaya çıIğyor. Ve bu şekilde, emekçilerin alın terini çarçur etti]rlerini
öne §ürerek bazl sosyalist iilkelerin itgililerine bile çıkrşalrr ve alrıl öğ-
retmeye kalkan bir «Don Kişot»un, e€saretini ve lğfık dökük teçhiza-
tmı nefel,efden aiüğrnı öğrenmiş oluyoruz.

Kulis politikasuun rakipsİz şampiyonlaıı TİP'ıiıer de, Yürüyüş
Dergisi'nde ütiharla öne sürdükleri gibi, bu «Rapor»dan «annda» ha,
berdar oluyorlar, fakat giinlük gazetelerde yayınlanıncaya kadar kim-
seye birşey söylemiyortar... «İktidaıa yüiiimek» için herşeyden önce

-halktan- srr saklaüıasr öğrenm€k gerektiğini iyi bilen TİP'liler,
bir giinliik gazetenin bu «Rapor»u «ava.m tabaka$»na açrklayrvernı€si
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i.ızerine ba§ıyorlar feryödı : «Bu bir MİT raporudur! Provokasyondur»
diye... Y6ni TİP'ülere göre, bunıın gibi tek bir rapor, haaırlandığr ve
«önında» haber atınd]ğı zaman MİT raporu ve provokasyon olmadığı
halde, halka açlklandlğı zaman MİT raporu o]abiliyor. Demek ki böy-

]e bir raporu hazırlayanlardan ve «Anında» haberdar olanlardan, bu
raporun açlklanma.rnasmı ve hatta gizli bir tahkikata ( soruşturmaya )

-rır.me yap masın istiyen ve arzu edenler ıvıİT'çi olmuyor da, açık-

tanmasmı isteyenler MİT'çi otuyor.
Halbuki bu durum, bizim bildiğimiz gene], kurala göre şöyle a4ık,

Iaııabilir: Şayet sözkonusu «rapor» gibi sola karşı büyiik bir provo,
kasyona malzeme olabilecek bir betgeyi hazlrlayan ve, bitenler MİT'çi
ise, bunlar içinde, --<törıında» haberdar olanlar da dahil- «rapor»un
gizliliğinin muha.faaa edilınesinden yana olan]ar ClA'cıdırlar.
' Söz konusu «rapor» da, TCK'na nazara.rr en büyük itham KATKI'ya

yöneltilmiş ve KATt<I'nın esas «sahibi»nin Tiirkiye Komiinist Partisi
(TKP adındaki bir kuruluş o]duğu iddia edilmiştir. Biz bunu Tercü-
man Gazetesi'nin ? Haziran 19?6 tarihli sayısında, 3. sayfadaki «Rapor»
sütunundan öğrendik. Terciİman Gazetesİ bu sütununda «savcııar Ha-
rekete Geçmelidir» diye bir başlık atmlş; yani ihbannı açrk yapryor ve

TİP partisini de ihbanna dahil etmeyerek a,çıkça konıyor. Ama «ra-

por»u ilk defa yayınlayan Vatan Gazetesi gibi «sol» iddialı bir gazete,

bu «rapor»u «inında» ele geçiİen TİP'literin isteği doğrultusunda ha-

reket ederek KATKITa dair ifadelerin yer ald-ığl 30-31 inci sayfalan
«provokasyondur (!)» kanaati i]e yaymlamıyor ve diğer «so]umtrak»
gazeteler de aynı yolu tutuyoİ...

Yöni geniş bowtlan olan, ancak «solun içiııe yerleştirilmjş» bir
meıkezden «teıtip»lendiği ayan beyan ortaya çıkan bir saldrn, bi, «tec-

rit ve imha opeİasyonu»dur sözkonusu oları...
Terci.iman Gaz,etesi oyun bozaniık etme§eydi biz bir yandan «me

raJüıı»lara ve «Hakiki TT<P»lilerin açrk saldırrlarına karş lk yetiştirir-
ken, diğer yandan gizli sert/i§ler, kapıtacağm]z heyecandan da yarar-

lanarak (!) tahkikatıarını yürütecek ve bir «açrk» bulduğu an «kamu

oyu»na reklöm bile edilmeden -ortalıktan '.oz kaldınlmadan- gayet

şık(!) bir «TKP davası» tezgahknrverecekti; alrrllan sıra...
Yalnu ortada bilinmeyen biışey var. onun için Tercüman Gaze

tesi'ne «Allah razr olsun» diyemiyeceğiz: Biz Wrdumuzdaki köpek
cinslerini. gayet iyi tanınz. Bunlann ne zaİnan, haJrgi perdeden ve ne

için havtayacaklannı biliriz, Bİz halkımızt ve halkmızrn iizerine §alın,

mış irili ufaklı kiipekleri gayet iyi tandrğııruz için köpek sahipleri ile
ola.n mücadelemlzde, onlaf hakkıncıaki istihbaratlara pek fazla ihtiya,
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c$tntz olmaz; çünkü köpeklerin tavnndan, §ahiplerinden ald*lan emil-
leri ve doıayısiyle sahiplerinin niyetini kolayca çlkaİabiliriz... onun
için Yüriiyüş Dergisi tarafmdan kim olduğumuza dair «merak» Dhar
editir edilmez yayıııımr,za ara verip gelişmeyi izlemeye ko}ıılduk.

Aynca yalnu hallrımızm muhtaç ve liyık olduğu atrlımlaİm «g+

rek ve yeter» şartlarını araştınp, ifade edip, bunlarrn gerçekleşmesi
yönünde çal§tığlmlz için, halkrmızdan soyutlanmak, halkımızın öni.jn-

de mahküm olmak gibi bir dunım bizim için sözkonusu olamaz. onun
için de bize yöne]tilecek gizli ve aç* her tüİlü saldln ve ithama aynen
karşılık verecek giiç ve yeteneğe sahib oiduğumuz art* aJılaş maJı"

üf...

KATKITa kaışl tertip]enen bu «organize» saldlflda başrol, pek

çok provokasyonda otduğu gıbi yine CHPTe verilmiştir. Faşi§t Milli
Şef Dönemi'nin Devlet PaItisi (!) olma alışkanlığından haJe kurtulaffr-
yan kadrolar, CHP'yi devamlı olarak iriıi ufakh pek çok «tertip»in
içine sürüklemiştir ve sürfiklemektedir.

Yalnız «oy» ile de olsa geniş yığmlarm desteğini kazanmlş ola,rı

cIİP gibi bif Parti'nin yönetici kadroları, herkesin anlayabileceği şğ
kilde açık ve yrğın]ara rehber olacak bir doktrin ortaya koyacaklall
yerde, «gizli istihbarat» politikasmdan medet umarak, «soyut bir dev-
let anlayışl»na şartlanürılmış darkafaL «istihbarat memurlan»nrn gü,

dümiine girerleıse, değiştirmek istedikleri «düzen» tarafmdan -farl{-na bile varmadan- kendileri değiştirilirter. Genel olaJak, demokrasi-
lerde, gittikçe geniş yı4nlann desteğini kazanan bir parti 

-ylğmlann
eğilimıeri yöniind+- gittikçe somutlaşan bir doktrin, biİ pfen§ipal paf-

ti politikası geliştirir; ve bu politika devletin istihbarat politikasınr be
lirler.

İstihbarat memurlan, her partinin içine sızıp onu kontrol etmek
ve hatta yönetmek i§terler. Iİele sol paıtilere kafşı bu «iştiha» çok da,
ha fazladır. Çiinkü «soyut bir devlet»in koruruculafl, bu «araç»rn bir
parça§I olmuşlardır. Dolayısiyle yr$nlardan gelecek her oluşuma şid-
detle karşI koyarlar; yini kendi varlıklarmı savunurlar,..

cIİP bugiin, «Demokratik Sol» f an gibi orijinal ( !) ad]arla «ihsas»
ettirmek istediği şekilde «Sosyal Demokrat» çizgide bir parti değildir.
CHP'de -bugiin dahi- diinyanın gözü öni.inde, kumazca bir «kalpa-
zaİİık» icra editİeye çahşdmaktad.ır.

Çi.inkü evrensel ve ktrasik bir politik çizgi otan «Sosyal Demokrat»
politikaIl. Btt€masyonat'e damgasınr basmış otan «smıflararası uzıaş,
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macııık» politikasldrr. Bir «sosyal Demokrat» parti ve bunların «sr-
nflararası uzlaşmacılık» poıitikası KarI Kaut§ky?en (belki de daha
önceden) beri belirgin bir biçimde Halk Partisi ve «sınıfsız topıum'cu-
luk »politikasmdan aynlm§tır.

Büyük kapitalistlerin belirgin bir biçimde daha ortaya çıkmaün
tarİhi dönemlerin, küçük burjuvalardan otuşan, küçük burjuva tabaka-
lara ve köylüye hitap'eden, küçük burjuva ideolojisini savunaİı ve ya-
yan veya «herkesi milyoner yapmak» idealini vaazeden Ha^lk Pa"rtileri,
modeın za^rnarıların küçük burjuva kökdnli sendikalist ve'büyük ka-
PitaJistlerin hukuk müşaviri, mu}ıasebeci vb. gibi memurlarındarı ka,d.
roıar oluşturan ve bitinçli bir şekilde tıöst-tredtinyon işbirliği gerçek-
leştiren «sosyal demokrat» patilerinden açıkça farklı ve itkeldir.

cHP art* durumunu gerçekçi açıdan inceleyip tavrınr açıkça or-
taya koyınalıür: CHP büyük kapita.listlerin, sanayi ve banka kapita-
listlerinin desteğni almış mıür; ontan temsil etme yetkisini haiz mı
dir? Önce miihim olan budur bizim için... Yani kapitalistleri harrgi par.
tinin temsil ettiğidir. Bu belirlenmedikçe legal alanda marksist bir par-
tinin kunılmasına pek imkön yoktur. Çiinkii jşçi srnıfl ancak ve yalı:ız
büyük kapitalistieri muhatap alır; esnaflan değil... Küçük burjuva ta-
bakaJar kapitalist veya işçi sınfı politikataJı taIa^fmdan angaje veya
mahkfım ediıirlef ancak... Küçiik burjuva tabaJratar son tahlilde nor-
mal kapitalistleşme sürecinde ve §o§yaiist devrimde tedrici olarak ve-
ya radikal bir şekilde likide edilirler.

CIİP büyük kapitalistlerin, holdinglerin desteğİni aldıktan sonra
bir de sendika konfederasyonlannın desteğfuıi alrrsa, işte ancak o za-
man gerçek bir «sosyal demokrat» parti olabilir ve bütiin diinyann an
layabiteceği tutarlı, doktriner bir «sosyal demokart» politika sapta-
yabilir.

Ama bu dunımda CHP, kendi içine de sızacak anti-monopoiıst ve
anti-s€ndikalist bir sol karıata kattarımak zorundadlr. Fakat bu antitez
kanatm eleştirileri ve tavn da _pek tabii- açık ve tutarh olacaktr.

Yok eğer cHP kendi içinde bir eleştiri tavn ta.ıİrnacak sol lğİıat
i§temiyorsa, yini kendi solundan kesin çizgilerle ayrılma.k istiyorsa o
zaman «§rnıfların armdınlması» sürecini hulandırmak istiyor dernek-
tir; ki bu durumda «slnf uzlaştırmacılrğa» politikasmdaİr yeni «sosyat
demokrat» politikadan vazgeçip, büyük kapitalistlere dayanan açıkça
sağcl bir parti olarak ortaya çlkmalıdıt. zaten komünist partinİn de
var]ığmı ve gereğini kabul ederek büyiik kapitalistlerin güarlannr sa-
vıınart bir politika, en tutarlı bir «ilerici» veya «Iiberal» politikadE gİi-
nii]miizde... Anca.k böyle bir «ortaİun sa&» partisi oportiinizİnden kur-
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tulur ve provokasyonlara alet olmaz. Ve de büyük kapitaJi§tlerin gücü
ve ma}ıereti seviyesinde küçük burjuva tabakalan, köylüıeri politİka-
sına angaje eder, oy desteğini alır.

Şu krsa hatulatmalardaJı sonra gelelim «hasihat» türü olarak ka-
leme alınmış bulıınan yukandaki üadelerin geıeğine...

CHP Gençlik Kollan Raporu tam anlamtyıa bir proİ/okasyondur.
CHP bir oportiİnistler yuvasl, bir oportiinizm batağr hatine doğru

hızla stİrüklendiği için böyle provokasyonlara atet olacaktır.
Geneİ Başkan Bülent Ecevit'in bite görüşiinü aç]kça betirtmediği

bu «rapor» ile CflP nasrl bir sonuca gitmeyi ürnit etmiştir?
Me§ela bizim açrmızdan : Bize TKP'nin yayın orgaİıı. demekle, Ter.

ci.iman Gazetesi'nin yoruİnladığl ve kullandığı gibi bizi savc ara -do.laylı yoldan- ihbar edip, hergiin kesin olalak karşl olduğ,ırnu ilen et-
tiği Demiret Hijki.imeti'nin yapmak isteatiği gibi Katırı'yl susturmak ml
istemiştir?
, Yoksa «iktidara gelince komiinist partisine icazet vereceğiz» sloga-

runa inanüncı[k kazandlrmak için bizim gibi somut kadrolan (yani
ajanlann ve takma adların cirit attlğı yuvalan değil, gerçek şahsiyet-
lerin bulıınduğu kadroları) aday gö§terip bize «dolaylı teşvik» veya
vaadde mi bulurıİnak istemiştir?

Şayet birinci istek söz konusu ise cHP ter-( tepecek bir silaİu kuılan-
mak istemŞtir. Çiinkü Demire1 Hükijmeti bizi büyük bir tehlike olarak
gör§e bile yargı orgaJllanndan haktromızda bir matıkümiyet kararr ç1-
karabilmesi oldukça güçtür. Kaldı ki biz yargı orgaİrlarr önünde aklan-
dığımız taktirde koalisyon partilerine yakm avukatlar tutup CHP'den
hesap sorabilirdik, ki bu durum MC koalisyonu erkenınm çok daha
işine geliıdi...

Eğer ikinci istek gerçek ise... CHP artlk kendini sadece bir parti
olarak görmeye alışmalı ve devlet olduğu veya tekrar devletle özdeş-
leşeceği vehmine kapı[p ona buna sahte «icazet» permisi dağltmaya
kalkışmamalıdır.

Bu şekilde, »proleter dikta» gayesi güden III. Entemasyonal tipİ
biı komünist partisi olamıyacağını herkesin bildiği CHP, Milli Şef Na-
zizmi'nin aışkanlıklanndan kurtulduğunu ispat edebilecektir.

Arhk Tiirkiye'de, politikada, m|Lyazaa partileri, danlştk]ı dövüşler,
gizli paaaTld]K ve icazetler devri kapanmaktaür ve kapanmalıdrr.44 mil-
yonluk bir ülke, tam bir çlkar birliğine varmrş bir «ahbap çavuşlar»
çete§i ile yönetilemez. Hatta bu «ahbap çavuşlar»m sahneye koyacakla-
rı en mükemmeı. «dan§ıkh dövüş» vodvili bile «demokrasi zevahiri»ni
korumaya Vetmez oluİ. Meydaııa gelen büyiik ve kollektü menfaat ça-



10 KATK I

t§malan gerçek temsilciler vasltasryla politika sahnesine aynen yan,
slmalı,df. Aksi taktirde açık politikaya yanslmayan büyük menfaat ça,
trşmaları, yeraltmda kontlol edilemeyen bir enerji oiarak memleke-
tin «altrn oyal». Ve bilinmeyen ka.nallaldan bilinmeyen çlklşlar bu-
larak, bize rağmen artlk başkalarınrn ploblemi oIur.

onrın için her parti ancak kendi -toplumdaki- 
yefini iyi tespit

edip somut, doktTiner bir politika geliştirerek demokratik açılıma kat"
krda butunabiliİ. Büyiik çlkarlan temsil eden gerçek pa.rtiler, politika-
larını biribirlerine bakarak daha iyi somutlaştlrırlar ve sm[lannr net
hattaIla çizebiürler. Ama ne biribirlerine «icazet» verebilirler ve ne de
bidbirlerine «ka,fa kol»a alrp özdeşleşebilirler.

onı.ın için CHP'nin şimdiki mevcut «sosyalist parti öInekleli (!)»

ne bakıp da kenü solundaki marksist bir partiyi de icazetle kurdunı-
lup güdülecek bir parti olarak göİmesi, çok büyük hata olur; büyük
bir provokasyon o1ur.

Son olarak «iyiniyetli» CHP'lileIe şu gerçeği tekrar hatlrlatalım:
Bir marksist parti legal alanda ancak büyi.tk kapita.listleİin siyasi kad-
rolarmln açlkça belirlendigl (bu cHP olsun veya olmasm) ve bunlann
açlkça liberal biI politikayl kabul ettikleri zaman kurulabilir,

Yoksa kumaz esnaflarm sorumsuzca vaadleri ile veya gizli pazar"

lrklarda icazet almış ajarİarn önayak olması ile maİksist parti ku-

rııl:;naz,
Demekki CHP gerçekten bir marksist partinin kurulmasını istiyorsa

ona bıına «bol keseden» icazet dağttacağna önce kendine çeki di,izen

vermeli ve her türlii esna.f yaygarasının üstiine çlklp holdinglerin deste
gini almaya çalışmahdır,

KATKI
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Emekçi dergi§i'nde ( §a}ı 18-19 ) «Devrlmci geçmişimizi tahrif et-
tirmiyeceğiz» başIrklr geııiş blr «ifşaat» yer almakta.

Bu geniş «ifşaatııın özeti şu satrrlard.a veritmiş :

«TKP'yt beğenmiyor Bilen. Arıra beğenmediği hakiki TKP'ür. Miil.
tecl grubunun 1960'lann başlannda altr kişi ile yırt üşında kurduğu
sahte TKP değil.»

Kath Dergi§i'nin, yukandaki «ifşaat»da söz konusu edilen ve «mül-
teci grubu» diye nitelendirilen kadro ile hiçbtr organik ilişkisi yoktur.

Aynca Katlq Dergisi'nin yukandaki satrrlarda adl geçen «Irakİkl
TKP» isİrııli örgütten haberi bile yoktur. Çünkü Emekçi Dergisi'nin ya-
zı]aıındaıı, §avunageldikleri ve son olarak da ismini açftça ilan ettik.
leri «Hakiki TKP»nin, tarihen Şefik Hüsnü'ye ve Mustafa Suphi'ye bğ.
ıandığı iddİa.q anlaşılıyorsa da bildİğimiz ta,rüi belgeler Mustafa Sup.
hi'nin kurduğu Parti,nin adrnı TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI diye
kaydediyor; ve Şefik Hüsnü'nün resmen tescil ettirdİğ hakiki tahsr al.
srn veya almasın bir TijnKİYE KoMÜNİsT PABTİSİ,ni de kaydetmi-
yor. Dolayr§iyle söz konusu «Hakiki TKP»ııin ne zaman ve kimlerce ku.
rulduğu sorusunun cevabı, ancak ve yalmz Emekçl Dergisi'n7n yaz|
kadro§unun yetki ve sorumluluğunda ka§or.

Tercüman Gazetesi'nin ? Haziran 1976 tariiı]i nüsha"sında üçüncü
sayfadaki «rapoi» sütununda yer alan ifadeye göre, cHP Gençlik KoI.
laıı Giz[ Raporuhun 30 ve 31. sayfaıar:mda, Katln Dergisi'ııin «sahip»l
olarak ifşa ( ! ) edilen «TKP (Tiirkiye Komiinist Partisi)» ise tamamen
mücerret bir kavram olarak öne sürüldüğiinden hukuki platformdı
hiçbfu şekilde malzeme olarak kullanıtamaz. Böyle iddialar, ancak ve
yalnız, poütik kargaşadan ve «Mak Kartizm»den yaraı uman çevre.
lerin §pekiilatif yorum ve sübjektif lsnatlaF.na araç vazifesi görebillr.

Türkiye Curnhuriyetihin bir hukuk devleti olma tddlasııu siirilü.
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rebilİnek iğn «politika» platformunda «açık»Lğl, »aleni»yeti geliştirme.
lidir. Bunun için de herşeyden önce «Mak-Kartizm»in, «anti.komünizm
histerisi»nin yayrtmasr önlenmefdir. Onun için biz «Mak Kartizm»
malzemesi olarak <<kamu oyu»nun görüşüne sunulan ıırkan'ıtaki iddia.
yr a},nen bize yöneltilen seviyede, yani mücerret seviyede cevapıamaJ,a
bir görev saJnyoruz.

Bugün Türkiye'de «Türkiye Komünlst Partisi» aünda yasal bir ku.
ruluş yoktur. o halde böyle bİr kuruluşun _ancak_ illegal ve yeraltl
olarak varlrğı farz edilebür. Ama faraziyeler üzerinden gerçekte yatnrz
spekiilatif hükiimlere veya önyar8ı]ann ispatrna sidilebtıir. Bunun ak
sini iddta etmek bir paradoks (*) oluşturur ve böyle bir paradoks ih.
tiva eden düşünce tarzı da, ya},ıldftça, topluİnda bir <<paranoya salgrnr»
meydana getirir. Böyle bir salgrn ise emperyalizmin «psikolojik harp»
ile varmak istedİği başhoa hedeftir. onun için böyle yeraltr kuruluşta.
n hakİnnda açıkça münakaşa açanlar yani bu şekitde paradoksal fikir
yiirütme modasııır yayaırtar _son tahlilde- emperyalist devletlerin
gizli ajanlandrr. Genet 

-mücerret_ olarak, bir siya^si yeraltı kurutu.
şunun ismi kullanrlrp söylenecek, yazılacak,ıeya yapılacak he§ey spe.
kiilasyona, provokasyona açıktrr; ki sorumluluğu söyleyene, yıLzüIri, ve
yapana aittir. Hatta böyle bir yeraltr kuruluşu hakkrnda açrkga ıehte ve
aıeyht€ bu]unmak da farketmez. Çiinki bir yeraltı kururuşunu _so;,ut
ifadelerlo_ savunuyorınuş veya onun sözcü§üymüş gibi görünüp de
onu _uzun vadede_ provoke etmek için çalrşan lsgal karşr kuruluşlar
olduğu gibi, bir yeraltı kuruluşunun kendine ka§ı imiş gibi tavrılar ta.
l§nan legal misyonlara sahip olduğu da tarihten bilinen gerçeİder-
dendir.

En soyut anlamda yini tam anlamryta yeraltı olan yİini hatkların
bağnnitan doğmuş bulunan bir kuruluşun gerçek ve yetkill yerüstü
ıııisyonlannn, sözciilerinin varlrklan bile _çok deİa_ baz. taktik ıner.
haleler igin betli zaman araLklarr ile lısıtlrdır; yani geçicidir.

Çünkü en g€nel anlamda söz konusu edİlen böyle bİr yeraltr kuru.
Iuşunun varlrk nedeni bir toplumsal gerek§inmedir; böyle bir kollek-
tif gereksİnme ise hiçbir şahr§ ve grubun §ubjektiüzmi ile sıİıırlandİa.
lamaz ve ortadan kalürdamaz.

Dolayrsiyle bunları bazı devletlerin gizli istihbarat ve savıınına
teşkilatlan ile bir ve özdeş olarak görmek de paradoksol bir düşün

(t) Şayet bir yeraltı kuruluşu
durum, o kuruluşun - aynr

üzerine öne sürülen faraziyeler «doğru» ise, bu
zaınanda - yeraltı olmadığını gösterir.
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cedtr. Çünkü eğer böyle olsa o yeraltı kuruluşunun müstakil varlrk ne-
deni ortadan kalkmış ve kendi lüzumsuzlaşmrş demektir.

Böyle örgiitler zaman zaman _taktik aşamalarda- lıazr deiletle.
rin desteğini ve yardrmrnı alabilir ama fiilen lüzumsuzlaşrncaya kadar
bağlmslz öziinü korumak zorundaür ve korur.

Şa,yet bir devlet, bir haliın bütün ihtiyaçlannr onlann «hakIr ala-
cak»l olarak tanlyor ve bu ihtİyaçlarrn sözcüIerini himayesine a]ıyorsa
o toplum için yeraltrna lüzum kalmaz ve hig kim§e yeraltrnda birşeyler
(lehte ve aIeyhte) aramaya kalkmaz.

Devletlerin demokratikleşmesi yani lüzuınsuzlaşma süreci, toplum,
sal ilerleme sürecinden geri kaldrkga yeraltı kuru]uşlan var olacak ve
yaşayacaktrr. Buna Devletlerin kendi var]rğmr korumak yani tutuculu.
ğunu ve gerİciliğini devam ettirmek için başvııracağr karşr-yeraltr faa,
liyetleri bile engel olamryacaktrr. Bir devlet ancak toplurnsal ilerleme
temposuna uygun olarak demokratikleştiği taktirde yeraltı lruruluşla-
rını lüzumsuzlaştrrabilir.

Bir devletin gücü, fantoma gibi olan yeraltı kuru]uşlanna kiifür
etmek, kıIrç sallamakta değil, toplumsal ilerlemeye uygun olarak -[o

mokratildeşmeyi, lüzumsuzla,şınaşı ka.bul etmektedir. Yani bir devlet,
gericiükt€ direnmesinin mahsult olan yeraltr kurutuşlannr, daha gerİci
tutum ve karakterlere sürüklenerek ortadan kalüramaz; bu agrkça
paraaloksal bir giüştir. Böyle, ta,rihi sürece ters diişen devlet ergeç
yeraltr kuruluşlarr tarafrndan dağıtüarak orfadan kalünlrrlar.

Katkr, Türkiye'de, T.C. Devleti himayesine sahip bir dergi olarak,
seüştirdiği somut fikirlerle yeraltr kuruluşlannr lüzumsuzlaştrrma sü,
reci igin çahşmaktadr. Yerini, çizgisini -bilinçli olarak- gayet iyi
belirteİniş olan, dergirniz hig lıir konuda spekülatif yalın yapmamrştır
ve lıuna ihtiyacr da yoktur.

Bununla beraber ıçinde bulunduğumuz süreg, kautatif olgunluğu,
nu tamamlamadan, «yeraltrna ipotek koyma» Donkişotluğuna da düş,
meyecek a,ma bu yolda «Donkişot rolü»ne çıkacak olanlann maskele,
rini de düşiirecektir.
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A. E. GÜRAN

Bilindiği gibi geçen Nisan ayınırı sonunda «Belgesei Sosyaiizm Sğ
rİsİ»nin üçiincü kitabml yaFnladrk.

Bu kitaba yazüğlm «önsöz»ün başında şöyle diyordum:
«Belgesel sosyalizm Serisi'nin bu üçüncü kitabı ile, Tiirkiye'de Sos-

yalizm Aklml ve Yığrn İİareketleri tarihine doir çok önemli bir konuyu
daha -büyük ölçüde- dedikodutardan ve spekülatif yorumlardan kur.
tarmlş oluyoruz.

T.C, Devleti bug:ün hata, Tiirkiye'de Sosyatizm Aklmlhr11 bir parti
olarak legal alana çlkmamasl için, her türlü «kanüni» ve «gayr-i kanü-
ni» engelleme ve entrikalara başvuıan bir zümrenin hakimiyetinde
dir... onun için böyle bir devletin -Türkiye Solu ile ilgili- en kaliteli
resmi tarihçisi Mete T\_ınçay .bile, belge ve bilgi noksaJılığı içinde, ala-
bildiğine subjektif yorumlara kaçabilı,nektedir.»

Burada, Türkiyenin Tarihsel Maddecilik açlslndan -yani 
gerçek bi

limsel açldan- tarihinin yazılmasl gerektiğinİ, bunun içiA de konuya,,
kadro cereyanlannl, ylnn hareketlerini ve bu kategorilerin biribirleriy-
le olan ilişkilerini bir bütiintük içinde ele almamızl mümkiin kllacak
diyalektik metodla yaklaşmamE liizumunu anlatmak istemiştim.

Ayrlca burada, a,ntıkomünist tavırll (ve skolastik metodlu) tarih-
çiliği kastedeİek, Mete Tunçay'l -bunlar araslnda- «en kaliteli resmi
taıihçi» olarak nitelemiştim. Bu ifadeyle a}ml zaınanda Tiirkiye'de bu-
giiır marksist tarihçilik diye bir şeyin sözkonusu bile olmadığınr anlat-
mak istiyordum. Aiinkü bugün Ttirkiye'deki marksistler bu konuda bi-
le ancak fotokopili -yorumsuz- belge neşIetmek legalitesine ulaşa-
bilmişlerdir. Ve de dergi köşelerinde bazl dar konularda kısa k§a gö-

rüş açrklama girişimlerinde buJunmaktadlr]ar.
Hernekadar zarıian zam,an piyasaya «komünistlik tarihi filön» şek-

]inde acaip iddiada kitaplar veya bunlara Earşl «hayr ben daha iyi bili-
rim» iddialr polemik eserler (!) çıklyorsa da bütün bunlar Mete Tunçay
tavnrun ve kullanüğl skolastik metodun en yoz örneklerini sergile-
mektedirler.
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Halbuki TaJihsel Maddecilik anlamında «sol)ü tafihçiliği demet
kadlo cereyan]annm ded,ikoduslrnu yapmak, yalnlzca politik kadrola,
n teşkit eden şaİııslarrn biyografilerini, birbirleriyle olan ilişkilerini or-
taya çıkarmaya çalışmak demek değildir. A€hnda, bilim için, hangi si-
yasi kadronun, hangi zaman arahğmda, hangi maddi temel üzerinde
.iuşup yaşadlğldır, sözkonusu ve önemli olan... Devrimci bir siyasi kad
,rJ ancak ve yalnız yığınlann yeni bir üretim biçimine ulaşmak için yap
tıklaTı atdlmlar üzerinde oluşup yaşlyabilir. Mesel6, Mustafa suphi kad-
rosu Sovyetik ylğm hareketi üzerinde oluŞmuş geniş kadrolaln Tür-
kiye'ye uzanmak istiyen bir kolu idi. Yeşit ordu ve Türkiye Halk İştira-
Riyyun Fıİkası kadrolan Anadolu köylü ayaJ<lanmasl (Çeteler: Kut.
vay-i Se}T,are) üzerinde oluşmuştur. v.b. Bu kadrolar arasnda ille d0
slk1 slkrya orgaJıik bağ aramak ancak Troçkist solculuğun teyid etti-
ği bir polis maıItl&dır. Troçki'nin şaşaaL devıinde dünya ihtilat ha-
yalleri kurulurken bütün dünyayı saracak Moskova merkezli bir kad,
rolar ağı düştinülüyordu. Ama bütün dünyadaki kadroları tek bir Sov-
yet ülkesindeki emekgi kitle haIeketirrin ayakta tutup tutamıyaca$ dü,

şünülmemişti. Nitekim çok geçmeden antraşlmıştl ki Sowet ülkesini
garantiye almadan ordaki gücü, -slrf ajitasyon ve propoganda ile yl-

ğnlaIı harekete geçirmeleri çok şüpheli görülen- diğer ülkelerdeki
kadrolara yaymaya çahşmak bir aristokratik mirasyedi idealistliği olur-
du... Böylece soıT/et ayaktanmasına büyük yiik olan kadrolarm maddi
desteğinden vazgeçildi. Buna karşıl* kapitalist hükümetlğrden resmi
tavizter almd.ı, bütün diinyaya Sosyalist Sowet Ülkesi'ni resmen tanlt-
mak sürecine girildi ve Troçkizm de böylece mahküm edildi. Fakat
Troçkizm'in Sovyet Ülkesinde mahküm vğ likide edilmesi ile onun za-

fallarl bitmedi. Bu sğfer emperyaJistler aldllar bu doktrini, var güçle-

fiyle yaydılar ve kullandılar günümüze kadar...
Halbuki, pratikte bütün dünya emekçi ylğmlaİlİım hep beraber

-ayni zamanda- ayağa kalkmasr düşünülemiyeceği gibi, siyasi kadro-
larm da zamarıdan zamaJra Ve mekandan aekana organik olarak hiç
kopuksuz bağıntılı olabileceği de düşünü]emez. Aralarlnda \7^7n zarnan
ve aşıImaz meken farklıhğl olan ve bambaşka biçim ve mertebe]erde
doffnuş bulunan yığm at lmlarl üzerinde teşekkül eden kadrolar ara-
smda bazan yalnrz fikir bağı yani fikir birliği vardlr. Nasll ki biribi-
rinden habersiz iki bilim adaını benzer problemleri benzer yollardan

çözer ve benzer sonuç]ara ub§ırlarsa... Ve de nasü ki onlara, arada sl-

rada yapllan beynelrnilöl konfeİanslar yeterse...
Mete Tunçay yukanda söz konusu edilen kitabrmrz için 14 Ma}ts,

19?6 tarihti Milliyet Sanat Dergisi'ne bir yaa ya,wrış. «Yararh bir ki,

15
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tap» diyor ve bu çabamızdan övgüyle bahsediyor. Teşekkür ederiz!
Ancak kitaba koyduğumuz başlrğr beğenmemiş; «yanlış bir baş.

Irk» diyor. ve başlığrn eleştirisİne girişiyor.
Işte bu «ufaclk» gibi göriinen noktada (başlık meselesinde) Jiilr-

seksen dereceli]r bir metodİk ve ideolojik farkılhk, bütiin çıptakıığlyta
ortaya çıkmaktadlr.. .

onun için cevabıma uzunca bir giriş yaptım ve yazrııu srrf bu me.
tod farklıhğmı göstermek amacıyla ka.leme aldım. Ve de brında.rı dola-
yı yazıma kaynak eser isiİnleri veya yeni belge koymak ]üzumunu his-
setmedim...

Mete Tunçay diyor ki :

«Ahcak bu değerli çabayı gösterenler, kitaplanrun başlığında «Kuv-
vay-i se]r}rare» ve «Kuway-i Milliye» deyimlelini, sanki birbirine karşlt
şeylermiş gibi kullanmışlardır. Bu garip bir yantlştrr.»

Sayln Mete Tunçay «Kuway-i seyyare'den Kuway_i Milliye'ye» ifa-
desinin yanlış, hem de -galiba ka§rtlı anlaJİında- «garip bir yanlış»
olduğunu iddia etmektedir.

Herşeyden önce şu noktayı belirtelim: Subjektif bir önyar$sı bu-
]unmayan ve de Türkçeyi -orta seviyede- okur yazar olan hiç kimse
«Kuway-i seyyare'den Kuway-i Milliye'ye» ifadesinde, Kuway-i sey-
yare iıe Kuway-i Mi]liye deyirrİerinin «sanki biribirine karşıt şeyler-
miş gibi kullanılmış» oıduğunu id,d,ia ed,emez. Bu ifadeden ancak Kuv-
vay-i seyyare olgusu içinde bir süreç dahilinde onu negasyon ederek
kalite farklı bir Kuway-i Milüye olgusunun çıktlğı aİıtaşılabilir.

Mete Tunçay daha sonra devamla «Bilinüği gibi, Kurtuluş Savaşı-
ıruzda diizenli ordu dönemine geçitinceye dek, cepheıerde düşmanla
çarp§an çetelere Kuway-i Milliye (Ulusa.ı Güçler) denirdi.» diyerek,
bir tanım yapıyor ve bunun herıesçe (!) böyle bilindiğini vurgulayrı.
rak, yaptlğı tanma «bedihi»lik atfetmeye çatışıyor.

Kurtuluş Savaşımızdaki qeteiere Kuway_i Milliye demek, speküla-
tiİ bir yaİoştırmadır sayın T\rnçay!

Ancak «kaliteli ittüatçılar» diyebileceğimiz bugiiİıkü hakim züm-
renin -gayet §ekteI- resmi id€o]ojisinin yorumlarındaxı birisidir bu...

Bizim bildiğimize göre sayrn Tunçay, kavramlar bir «üst yapl» ürü-
nüdür. Dolay§iyle sosyal hareketlerde, sosyal devrim süreçlerinde, kav.
raİnlan mücadele eden, ölüm kalım §avaşl rreren sosyal smıflann pG
Iitik kadrolan üretirler...

Tarihen hakimiyet sırasr gelmiş olarr smrfn politik kadrosu, bü-
tiin ezilen smıf ve tabakalann -«yığın 

hareketleri» şeklindeki- mad-
ü dest€ini alu ve bundaİı dolayrdır ki böyle bir gerçek politik kadİo-
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nun ürettiği kavramlann reatitede bir anlamr varür. Çi.inkü bu kav-
rarrüar ylğln hareketleri tarafmdan üretilen enstitiısyonlara tekabül
eder... Fakat böyle durumlaİda bir de, tarit]en ömriinü tüketmiş, can

çekişen hakim smıf ve zi.imre]erin oluşturduğu politik kadrolar vardrr.
Burrlar saf fanatikIerden oluşan açlkça karş1 devrimci «direniş örgütle-
ri (!)» şeklinde oltaya çıkabileceği gibi, naylon ilerici politik örg:iitler
yani provokasyon örgütleri şeklinde de olatıilir. Bunlar patlamrş olan
ilerici hareketleri -bu hareketlerin içerisine kanşarak- eski rejimin

1ırtık guvalına doldurmayr tasarhya.n fedakar (!) gerici fanatiklerdir
ki, kendilerinin negasyoneri bian hareketleri bile kendi çlkarlan yö,

nünde ya^fta takarak «ka.fa kol»a almaya çal§ırlar.
osman]ı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden itibaren Anado-

lÜ'da çeteter otuşmuştu Sayın Tunçay... oyle ki Anadolu istİl6,ya uğra-

madan önce bile eşra,f-ağa talnml yer yer bu çetelerle aniaşmaya ve eko-

nomi-politik iktidarlarnl bunlarla paylaşmaya razr olrnuşlard1 (Mese

la İzmir Valisi Rahmi Bey ve ÇakıO).
Bu çeteler üfetim yapmazdl. Hiç bir «dış merkezden» de beslenİnı

yordu. Bıınlar eşra^f-ağa takımının mahnı mülkiinü yiyerek ve yoksul
köytiilüğiin bağnna yaslanarak (saklaİrara.lr) yaşlyollardl.

Emperyalist işgal bu çeıişliiyı keskinleştirdi (yeni yoksul köylülü-

ğün yığın atılımınrn, silahh çetetrer şeklinde ],nüesse§eleşerek eşraf-ağa

sınıfiru likide etmesi olaym hulandırdı)
Bu yüzden işga] altmd.aki bölgelerde eşraf-ağa takımrnrn bir bölü-

mü işgal kuwetleri ite işbirliğine girdi. (*)

Bu srrada büyük emperyalist güçler tarafndan ku]lan dlktaJr son-

ra, yapmlya.akları köpeklik yokken yine de harcanan ve merkezi ikti-
dardan uzaklaştınıan İttihatçdar da işgal kuwetlÖrine düşman olmuş-

lardl. On]aım bengiz Han tipi ilkel şoven bir milliyetçilik arılayışi vaı-
du ve imparatolluğu bir Turan İmparatorluğu şekline dönüştürmeyi
diişlüyorlarü.

Bu, gerçekleşmesine imkin o]İnayan gayeleri uğruna yapmayacak-

ları şey, girmeyecekleri kılıf yoktu.
Bu gerici giiruh, o zamanki Osmanh Hanedanmdan da gericiydi,

Çünkü osmanL İmparatorlufu büyük etnik ve coğrafi farkuhk göste,

ren bölgelere mahalli özerk yönetim hakkl tanlyofdu. Halbuki bu İtti,
hatçl taifesi her yeri Türkleştirecekti aklı srra. ..

(i.) Me§eıa zengin bir taIım bölgesi olan Balıkesir'e Yunan işgal kuvvetleri ban-

do çalarak girdi ve merasimle kaışrlandr. Halbuki Balrkesir yörelerindeki

arazide birÇok çete bulunuyordu.
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İktidarda iken Suriyeli Araplara bile «siz de Tiirksiinüz aJna ana
dilinizi unutmuşsunrız onun için Tiifkçe öğrenmeniz mecbuddir» a,rıla.
mında fermanlar çrkaran çağ üşı bir siyasi kadronun ( İttihatçdarm),
iktidardarı düştiikten sonra gördüğiı her gücıe yaltaktanmaya veya ken-
di terminolojisinden bir yafta giydirmeye çalışmasl gayet norİnaidi.

Çağ dışı olduklan, gayet ilkel bir ideolojiye sapland,iklan için acı-
nacak delecede siyasi karaktersizük gösteren bu insanlardaİı bazılan
(meseli Enver) 191? İhtilalinin giiciinden faydalanmak için, kendi ken
dilerine komiinist ya^ftasl giydirdikleIi gibi, bazıları da Anadolu'daki
çetelere «Kuway-i Müliye» adınl yaliılştrmaya çaJışmışlaIdrr...

sayın Tuİıçayln bahsettiği KuItuluş savaşmrzın ilk dönerİı]erin-
de, mevcut bulunan silahlr çetelere ad koyacak bir hakim siyasi ka.dro
yoktu. ve de Kuway-i Milliye (Ulusal Kuwetler) deyimi ewensel ge-

çerli anlamıyla bu çetelere yalğştınlamazdu çiinkü belgelerle kaJıltlan-
mıştlr ki bu çeteler, bir hakim burjuva sınfl durumuna gelişmek is-
tiyen millici eşra.f-ağa tabakaJanrrı (yiyerek) soyarak yaşayrp gel§ebi-
1iyoItardr... Demek ki önce İttihatçı ka,fasıyla ortaya atfan Kuway-i
Milliye deyimi, TBMM'nin di.izenli ordusu kuruluncaya kadar özellikle
batıda, küçük burjuva tabakalarmrn «düşi.incelerinin dileklerİni» ifa.
de etmekten başka *realitede- bir anlam taşmıyordu.

O zarnarun diliyle bütiin gezici topluluklar için «seyyare» sfatl
kullarulryordu. Meseh Yeni Dünya (Seçmeler) kitabınn 83. sayfasl dik-
katle incelenir§e burada da «aşair-i seyyare» (gezici aşiletler) şeklinde
biı deyime rastlarırr. Demek ki «seJryare» sözcüğiiniin, Arapça aslında
olduğu gibi kara taştt araçlan için kutlaJuldığrru. sanarak ya.lruz Çer-
kez Ethem'in meşhur atlılanna atfedilmiş olduğunu düşünmek yanlış
oiur.

o halde Kuway-i seyyare, yoksul köyıülüğün ağa-eşraf ve müs-
tevliye karşl sila}İıı çeteler şeklindeki başkaldırlşlür.

Bu yoksul köylülüğün yrğın atılrmının yöni çetelerin, önce gelişip
güçIenen k§İnı daha iyi teçhizata kau.ıştu, at]ı süvari biIlikleri haline
geldi, bu şekilde, o zaman için askeri ulaşlm ve haberleşme olanaklan-
na kavuşmuş oldu; ve böylelikle teşekküI eden bir karargah hem bütiin
köylü güciinü birleştirmeye ve hem de karargAh içinden başlayaıa^k
TBMM'nin içine kadaı uzanan bir politik kadro oluşturmaya başladı.

İşte üst yaplda karargah başkomutaİrı Çerkez Ethem'den başlaya-
rak TBMM de aııgaje ettiği büyiik bir grup mebusa kadar uzanan bir
siyasi kadro oluşturan; Anadolu'nın yoksul köylülerinin bu yığln ha-
reketine, oluştuİduğu bu kadro tarafndan Kuway-i seyyare adı velil-
miştir. İşte gerçek bir oluş: Bif yığm hareketi siya.si kadrosunu oluş-
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turrıyor ve adrnt ondan alıyor. Bu şekilde tabii ki Kuway-i seyyare de.
yimi öncelikle karargaha yakın güçlü birliklere atfeditecekti. Ama şu
da bir «görtinen köy» idi ki, objektif şartlar uygıın getişseydi bütiin ço
telerin bu karargaha bağlanİnaları kaçırutmaz obbaktı.

TBMM ve onuİı diizenıi ordusu teşekkl.il etmeden önce Kuway-i
Miiliye aüna layık olabilecek belki de tek güç KAzım Karabekil'in kol-
oIdusu idi. Çüİüü bu birlikler İmparatorluğun devletinden kopmakla
birlikte bozulmamış ve karar verdikteri «vatan müda^faası» fikrine rea,
litede bİr temel bulabilİnişleldi. Karabekir'in birlikled, yöredeki ağa.
eşral tabakalanndarı destek görmüş ve dolay§iyle yoksul köyli.İıün sö-
müriisijnden pay alarak yaşaİİılşlardr. Ama biliniyor ki bu kololdunun
kuwetli olarak yaşamasında bir büyük etken de Türk Kızıl ordusu
aüyıa ErmenistaJr'daki Taşnak Hi.ikümeti'nin yılüılrnasma katıhp etde
ettiği garıimetlerdir.

İşte Musta"fa Kemal ilk kongreleri, gelçekten Kuway-i Mitliye gü-
cü olan Karabekir kuwetlerine dayanarak topladığı büyük ve dinaınik
(kapitalistleşmeye, ileficiliğe hevesli) ağatarla ve eşra.f ileri gelenleri
ile yapmıştl. sonradalı kurulan TBMM'de ayru çevIelerİn temsilcilerin-
den oluştu.

Anadolu'da, hatta diinyada oraya buraya §açılmış İttihatçt dökiin.
tüleri, muhtevadan yoksun ütopik bir Kuway-i Milliye deyimini dille-
dne dolamışlarü. Bu sihİrli kelimeyle ad,am toparlaylp tekrar kaybet-
miş olduklaIı kumanda mevki]eTine kavuşmalı düşliiyorlardı. Ama ço-
ğunlugu subay eskisi otaİr bu dökiintüler, deği köyli.ilere, eşra.f-ağa ta-
klmma bile yukardan bakarlar onlan güdüleeek davaı olarak görürler.
di. Karabekir bile aslen doğulu otduğu halde, ve de resmi değil aına
gelçek anlamlyla bir Kuway-i Milüye gücijni.in kumandanı durumrında
bulıınduğu halde, kajasındaki İttihatçl fikirterin ve İttüatçı çevresi-
nin etkisiyle her an realiteye ters düşebilecek fanatik ve dar görüŞlü
bir adamdr.

onun için Musta.fa Kema"l, o'na da, f,azla güvenemgzdi.
MiUi Kurtuluşçuluğu, Burjuva Sosyal Devrimi şeklinde di.§i.inüp

realize edebilen yini o zamanki Tiirkiye gerçeğini 
-termİnotojik ola-

rak İfade edememekle birlikte-- şaşkınlıklara diışmeden en iyi taldp
edebİlen kişi bizce Mustafa Kemal'dir. Yani Musta"fa Kemal aynl za-
manda tam anlamıyla bir burjuva devrimcisidir. Çün]rü o, güventiği-
nin, yalı:ıız köyıü çetelere bağlt olduğunu bildigi ha"lde TBMM'ni An-
kaİa'da kurmuştur. Yani güvenle, cesaretle köylülüğijn }1ğm hareke-
tine dal,anmasını bilmiştir. o, köylü ayakla,rımasrrun en büyi.ik lideri
olan Çerkez Ethem'le bile çok yakrn ilişki kurmuştur. zaten Mustafa
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Kemal'e «vatan kurtarmak» misyonrınu yiialeııınek cesaretini veren ve
ona, an]aüğl aJüamda (bir burjuva ihti]ali şeklinde) vatarrı kurtarmak
için gerekli evrensel objektif şartlann oluşma§ml bekleme zamaıun
kazandıraİı da, müstevulere karşı üç b€ş İttihatçıİırn isterikçe yaptlğı
hamösİ direniş jesti değil, köylü ayaklarıİnasırun fiilİ mukavemeti 01-

muştur.
Musta.fa Kemat, İttihatçııığa gerçekten karşı olduğunu hem Miüi

Kurtuluş Hareketinden önce fdrdi çatışmalaır ile hem de Kurtuluş Ha-
reketi içindeki ve sonrasndaki siyasi tavn ile tarihe tescil ettirmiştir.

Musta.fa Kemal arıladığl Milıi Kurtuluş fikrini reaJitede hedefine
ulaştırmak için bu fikir doğrultusıında etra.fına topladığı ilerici eşraf -

ağa taklmıyla beraber kelleyi koltuğa alıp, netibe olarak kendilerini li-
kido etmeyi ama4layan bir yoksul köylü hareketine geçici §üreçler için-
de dayanmasını bilmiştir. sonra da evrensel objektif şartlann bekledi-
ği duruma gelİnesiyle bu radikat köylü hareketini likide edip aynı te-
melden gerçek anlamda bir Kuway-İ Müliye giıcü oluştuIrnayı da ba-

şarmıştır.
İşte bizim anladığrmrz Kuway-i Milliye budur. Bet kemiğini «kla-

sik diizen ordu»nun teşkil ettiği bu gücün içinde Büyük Millet Meclisi
ve onun karargi}ıırrdan emir alan ve destek gören bağh çeteler de var-
dı. tlatta bu çete reisieri ve mensuplan savaştarı sonra İstiklöl Madai-
yalan aJmJşlarür.

Yeni Di.inya (Seçmeler) kitabınü 55. sayfasında yeralan Beyanna-
me-İ Resmi, Kuvvay-i Seyyale'nin yAni köylü geriua giüciiniin tikide edi-
lip, Kuway-i Miuiye giıciiniin o]uştuğu tarihi kritik noktanın resmi
belgesidir.

*,l{.

Çerkez Ethem'in şa}isiyetine de yukandaki görüşlerimizin objek,
tifi ile bakmak gerekir.

-Çerkez 
Ethem bfu yoksul köylü hareketinin lideri idi.

Genellikle bütün diinya tafihindeki köylü ayaJdanmalan tek başl-
na hiç bir taçıanm§ §onuca u]aşamaİn§lardf . Ve böyıe hareketlerin
liderleri -hemen 

hep§i- burjuva politikasr ve bı.ırjuva ahlalc anla-
mında «rezil olmuş»lardır. Fare gibi ( !) kaçıp saklanlp süriinmüşler,
dir, ibret-i alem için asllmrşlarür, kurşuna dizilmişlerdir filan... on-
lardan burjuva politik anlanda bilinç bekleınek ve bu poütikanın cam_

ba,zllklannl yapabiiecekleıini ulrlmak büyük bir yarulgldr.
Çerkez Ethem'e böyle subjektü yargılarla hiikiİm giyürerek neti,

cede lideri durumuna gelmiş olduğu büyük yığın hareketini küçültme,
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yok saymaya çahşmak spekülatif Ve çok sekter bir tavlrüf. Bu durumda
böyle bir sağ spekülatif yoruma karş1, öyle bir Sol sekter tavır ortaya
ç*abilir ki Çerkez Ethem ve başlıca lideıi olduğu ylğrn hareketini şöy-
le yorumlayabilir :

Şayet o zamarun Anadolu'sunda kayda değer bir işçi kitlesi mev-
cut olsaydı, muhakkak ki o şartlarda aynı, zamand.a bir işçi sınrfı ha-
reketi de söz konusu olacaktı. Ve bu hareket de ortaya daha kaliteli
sosyalist devrimci bir politik kadro çıkarabilecekti. İşte o zaman Çer-
kez Ethem'in başkuma4danhğma ulaştlğı köylii hareketi işçi hareketi
ile birleşir Ve Anado]u'da sovyet Devdmi'nin bir benzerini gerçekteş-
tirebilİrdi. Bu durumda Çerkez Ethem de en az bir Budyeni olufdu...

Ancak burada hemen akllmua gelen muhtemel bir başka spekü-
latif yorumun yanl§ olacağına da peşinen işaret etmek gerekiyor.

Evet Çerk€z Ethem bif Budyeni olabilirdi ama bir Mao o]amaz-
dl. Çünkü yaJnuca köylü hareketine dayanan bir devrim, bir burjuva
hakimiyeti süreci geçirmeden kolay kolay .sosyalist devrim sürecine
giremez. Çİn bunu başarmaya çahşan tek ülkedir. Ama o da bu başa.
rlslnl Sowet yaİdrmlarlndan çok, etnik ve küitüIel bakimdan homo-
jenliğine borçlu olacaktlr

Halbuki Anadolu bir çok uluslu İmparatorluğun minyatürü gibiy-
di ve her ne kadar bir kültür potasmda uzun yüzyıIlar kalmasmrs ol-
salar da yine İmparatorluktaki halklann etnik ve kü]türe] farkhhğrnl
gösteriyoİlardr. Dolaylsıyla sonuna kadar yalnrz gitmeye çalışan radi-
kal bir köylü ihtilali, bugünkü Türkiye bütünlüğiinü sağhyamaz, ve
Anado]u ilkel «Kan Milliyetçitiği» fikrini güden pek Qok ufak ülkelere
böliiİürdü. Bu ufak ülkelerden dlş politik Tüzgallarrn etkisiyle sosya.
list ülkeler, safma sürüklenenler mesel6, bir Arnalırtluk gibi, kapitalist
ü]keler safma sürüklenenler ise meselö bir Kuveyt gibi birşey oluldu...

Kuvvay-i Se}Trare haTeketi evren§el bir olaydır ve bugün için bi-
limsel hatta akademik bir araştrma inceleme konusudur.

Buna göre Kuvvay-i Se}x,are gerçeğini bağlmslz bir bütün oıarak
kabui etmeyip oraya buraya bağh bir sonu9 o]ay gibi görmek veya yok
sa]tnaya çalışmak en azından bilime saygısulık olur Sayın Tunçay!

onun için Milliyet Sanat Dergisi'ndeki yazlın:.zda «direneceğim» de:
diğiniz yorumunuzda da direnmeseniz daha iyi oIur : Nas ki bir Bud.
yeni, L,enİn'den emir a]arak Budyeni olmadlysa Çerkez Ethem de ne
İttihatç ardan ne Kemalistlerden ve ne de Sowet İhtihlcilerinden
emir alarak Çerkez Ethem oImuştur.
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Kuway-i Seyyare hareketini bir yarıdan TtsMM'ne bağlamaya, Kuv-
vay-i Milliye içinde eritmeye çal§trken bir yandan da Yeni Diinya Ga.
zetesi vasltasly]a organik oIarak sovyet Devrimine -yeni Bolşevik PaI-
ti'ye- bağlanaya çaJlşlyorsunuz. İspat etmeye çabalaüğıruz şey sadğ
ce, saplaJımış olduğunuz bir «ön yar$»dır: Büyük yrğm hareket]erinin
bile bfu takm «komünist» adındaki umactlann tahrikleri neticesi mey.
da,rıa geldiği yar$sı...

İspatına (!) çalıştığınız bu önyaıgınızr kul,vetlendirmek için Arif
Oruç gibi «karaJltersiz»lik damgası yemiş bir kişiyi iyi seçmişsiniz...
Ama burada şimditik yalnızca bir iddia olaıak şu kadannı söyliyeyim ki
Çerkez Ethem'in Arİf oruç'a hiç g:üvenmediği ve onu d€vamh gözattrİr_
da tutturduğu da belgelenmiş bir gerçektir.

***

Son olarak sizin o önyargmua karşı -acr da gelse-- şu gerqekteri
sualayacağm :

Kuway-i seyyare, tamaİnen ülkenin içinden çıkmış ve ülke içinden
beslerıİniş bir yoksul köytü ayakiarırnasınrn üriinüdür. Hiç bir d§ yar-
üm ve maddi destek atmamışttr.

Almı zamanda bu hareket Anadoiu'nun miskİn eşraj ve ağasl iizs
rinde kamçılayrcı bir ro1 oynam§ ve onlarm bir k§mn1 ilerici hamle-
lere itelemiştir.

Kuway-i Milliye ise, eşra^f-ağa tabakalan bir burjuva devriminin
yiikünü kaldıracak durumda olmadığrndan, büyük çapta dış yarüma
dayanarak kunılmuş ve bu yardımın büyük bir kısml da Bolşevikler-
den sağlanm§tır.

Alttan yoksul köytülüğiin itmesi ve drş yarümlaıın çekmesi ile bu.
giin pek de liyık olmadıklan bir sosyal mevki kazanan (burjuva olan)
dünün eşraj ve ağaJan, bugün de bir işçi s]nlft hareketiyle -yine- ite.
leırmedikçe, tarihen geç kalmışlrğrn verdiği umutsuzluk *ve aşağılık
kompleksi- ile toplrıma z,ehir saçan, alıştrğı tembellikle vatarıınl bile
satan, sorumsuz bir «gtinrh» haJine geleceklerdir.

onun için, Türkiye'nin bugün ---çok bilgili de olsa- «Marksolog»
lara ve anti-komünist «so]» tarihçilerine dğil, diyalektik metoda ha-'
kim, gefçek marksistlere ihtiyacl vardlr sayln Tunçay...

Noi ;

Bu yazı kaleme alındlktan bir süre sonra, sayın Mete Tunçay ile görüşmek
imkanlnı bulaıuk. bize, üniversite ile ilişkisinin kesildiğini, dolayısiyle aıtık ke!!d!-



KATKI

sine «resmi tarihci» denilmesinin mümkün olmadığınl belirtti,

Tunçay görüŞmemizde, sosyalizmin ideolojik ve doktrine1 konularına giImek-

ten, güncel sorun]armı tarttŞmaktan dikkatte kaçındı. Fakat buna rağmen - ortak

noktaya yaklaşım, çelişkili görülse de - Türkiye'de Sosyalizmin (Tunçay'n deyi-

mi ile «sol»un) sentezlere varaı, müteber tarihinin ancak ge,çek bir sosyalist par-

tinin yetkiıi organlnca yazılabileceği yargrstnda, yani biiyle çok önemli ve somut

bir noktada, görüŞ birtiği içinde bulunduğumuzu anladrk,

-- -- - -ıI

,.TÜRKİYE,DE soSYALizM ARTIK BİR, KADRo HAREKETİ
OLMAKTAN KURTULMALIDIR.»

BERAAT ETTİ.

Dergimizin 12'nci saylslnda yaym]anmlş bulunan A. Ergin GijJan
imza.h ve «Türkiye'de sosyalizm Artık Bir Kadro Hareketi olmaktan
Kurtulmahdlr.» başlıkll yazl hakkında -T.C.K. 

nun 142 ve 312 nci mad-

delerini ihlal ettiği geıekçesi ile- İstanbul 2. Ağı Ceza Mahkemesinde
dava açıldığln1 bildirmiştik.

Sözkonusu d,Av6 savcının da ikinci «Bilirkişi Raporu» yönünde

«mütalaa»da bulunup sanlklann belaatini talep etmesi üzerine, Mah-

keme Heyetinin «yaztda, sosyal bir smfI devirmek için cebir propogan-

dasl mevcut olmaüğı» kanaatine va nasl ile bera,atle neticelenmiştir,

Bununla itgili olarak yukarlda sözü edilen «Bilirkişi Raporu»nu ay-

nen yayrnhyoruz :

BİLİRKİşİ RAPoRU

İstanbul 2. Ağ::rceza Mahkemesi Başkanhğma,

Dosya No: 9?5/2?0 esas

Mahkemenizin 3/3/Lg76 tarihli kaTarl i]e resen bilirkişi tayin edil-
miş bulunmakta},ız.

Yazif,emiz, (Katkı) dergisinin 19?5 mart tarihli 12 say 1 nüsha,sın,

da yer alan «Türkiye'de sosya]izm artık -bir kadro hareketi olmaktan
kurtulmall» başI*h yaanm TCK. 142 ve 312. maddeierinin ihlil edilip
editmediğini tespitten ibarettir.

23
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. Yazıda, yığn hareketlerinin sosyalist kadro'yu oluşturacağı, sos-
yalist kadro'nun da yığn hareketini yönlendireceği tezi işlenmektedir.

Komünizm, ihtihl ve cebir yolu ile, silahtı mücadele ile toplumun
işçi sınıfı dlşındaki sınülarını egemenlik altma alması demektir. İnce-
leme konusu yazlda ise, «bazr devrimci gruplar, Ti.irkiye halklannn bir
silahlı kalkışmasml özlemekte, i.imit etmekte ve beklemektedirler.» de-
nildikten sonra, bu hareketlerin yerinde olmadığl kanısına vanlmakta-
dlr; gerçekten bu hususta «halklaıın silahtı kalkışması hareketini oluş-
turmak yöniİndeki girişimler, şoven, dinsel ve opoıtiini§t eğilimlerden
kaynaklanmaktaür; çiinkii, bilinci çok düşük olan halklarda bu har+
ketler, etnik, kültürel, dinsel faktörlerin etkisi ile pek çok yan prob-
lemler doğuracak ve hatta emperyalist tahrikierie bu yan problemle-
rin ana sonm ha]ine geknesi bile sağlaİıabilecektir» (sh. 5/6). Silahlı
bir ayaklanmanın bu kadar açlk bir biçimde kabul edilmediği bir yazı-
mn komiinizm propagandasrnı cgzalandlran TcK. m. 142'ye giıdiği
söy]enemez.

Yazının bir yerinde (sh. 4/son dört beş satlrsa), herhangi bir bul-
juva partisinin işyeri konseylerini kurmak içİn işgal ve boykot hareket-
lerinden faydalanması olasüğı üzerinde duı:ulurken, bu partinin ba-

şan sağlaması karşısrnda hürmetle eğilmeye hazır olduğunu yazan bir
kişinin, komtinizm propagandası yaptığı nas söylenebilir? Bundan an-
laşıIan, yazarın hangi yoldan olursa olsun T}jrkiye'de bir gelişme, hal-
kın seviyesinde bir yüksetme istemesidir. Yazar, bunun gerçekleşmesi
için hangi yolun geçerli, başanlr olabileceğini aramaktaür.

Yazıd,a, yrğın hareketlerinin başarılı olınasr için silaha başvuma-
nrn geçerli olmaüğl te§pit edilmiştir. Bunun dışrnda kalan hareketler
grevler, işgaller ve boykotlar olmaktadır. Grevlerin suç olduğu ve 01-

madığı haller bulunduğuna göre, grev diyen bir kimsenin mutlaka ka-
nunsuz gTev telkin ettiği söylenemez. Boykotlann da mutlaka suç teş-
kil edeceği iddia olunaİnaz; suç teşkil etmiyen boykotlar da vardlr. Bu
yüzden, bu hareketleıe girişitmesi ile işyeri konseylerine varllabi]ece-
ği biçimindeki düşiincenin mutlaka suç teşkil eden hareketlerin övül-
mesi, iyi göriilmesi olduğu söylenemez.

İşgal hareketleri için de böyte düşünmek gerekir. TCK. m. 312'de
«Kaİıunun cürtim sayüğr bir fiili açıkça öven» derken, bu fiilin daha
önce gerçekten işlenmİş bir cüriim nitetiğinde o]masl durumundadır
ki, sanık cezalandırılır; fiil bu sugu teşkil eder. İnceleme konusu ya-

zlda 1966'danbefi yapılan hangi işgat hareketinin söz konusu olduğu
konusunda bir açıklık yoktur. Öyle bir işgal hareketi olur ki, işyeri sa,
hibinin şikayetİ otmaüğ1 için fiil cezalandıİ7laİnaz, suç teşkil etmiyebi-
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lir. İşte bütiin bu aynntlları bilirkişi olarak yazldan biz çıkaramadrk-
tan sonIa,, bunu okuyuculann çlkarabileceği söylenememelidir. Bu açık-
tlk eksi} butunduğu için, yazının fikir düzeyİnde, mücerret kaldığı, ka-
nunı.ın önlemek zaruretini dulı,ıp ceza tayin ettiği 312. maddeyi ihla] et-

mediğini düşünmekteyiz. Başka bir deyimle, 312, madde daha önce iş-
]enmiş bir cüTmün varlığını gerektirmektediİ; bu cürüm, 312. madde,
nin maddi unsuru olan öVme veya iyi görmenin önşartlür. Adeta haka-
ret suçundaki matufiyetin bulunrhamasl gibi, burada, inceleme konusu
yazıda, böyle bir «cürüm»tin açüça gözükmediği görülmektedir. Açık-
ça görii_lmeyen bir fiil ise,312. maddenin sıJç unsur]armrn gerçekleş-
mediği, önşartın eksik olduğu fikrini kabüle götürmektedir.

Sonug olarak, sosyaI bir slrufl devilmek için cebil propagandası
mevcut olmad]ğl için TCK. m. 142'nin; önşart durumunda olan daha
önce işlenmiş bir «cüriim» açlkça gösterilmemiş olduğu iqin TcK. m.
3 12'nin ih]al edilmediği kanrstna vanlmıştll.

Saygr ile arzolunur. 14-4-1916

Bilirkişi Bilirkişi Bilirkişi
Prof. Dr. Öztekin Tosun Prof. Dr. Nevzat Gürelli As. Dr. Erdener Yurtcan



TÜRKİİT,DE SOSYALİM TARİHİNDEN
l

Bohor İsrail Eİendinin İstirak'teki Yazılan

Alyans İzraelit Mektebi Müdürü Bohor İsrail Eferıdinin İştirak'te-
ki ilk yaast, derginin 11 inci §apsrnda yaymlaüğl (24 Nisan 1326)
Serbest.i Sa'yü amel başl*lnl taşıyan bu yazLyL biraz sadeleştirelek ak-
tarallm :

«Cemİyetin mi.imtaz srufna mensub olan iktisatQllann telif ettiği
eserlerde esaleti mutlaka ( Esclavage ), esaret-i arzil,ye ( servage) için
safiheler dolusu mütaa.lalar yürütüldüğü halde esaret-i ecriye ( salarİat)
kaale bile alınmıyor. Son derece gafiptir ki İlkçağ ve ortaçağ gibi en
uzak geçmişlere ait facialar bütiiİ incelikler ile tasvip otunuyor; hatta
muhtelif kavimlerin ferdleri arasmdaki münasebetler aylı ayr] tahlil ve
etyan edİliyor da, gözlerİmizin önünde kanlı cerihalar ile tese]sül ve
taaküp eden esaret ]evhalan görülmüyor yaİıut ligarazin görülmek is.
tenilmiyor olmah ki hel-i hazrda en giin gibi dşikA.r, en acl içtimai ha-
kikat; ecirlik iktisadi usutünijn bulunduğu hil-i esef iştimA.l iken, bu
bapta tek kelime serdi havay-l muhitimizi dolduran yald]zlı adalete mü-
nafi sayılıyor. YaJnrz müstahsil neticelerden ame]enin hissesi mevkiin-
de bu çalışkan unsurun ücİete tabi bulunmasl pek münasip bulırİu-
yor, guya bazı A,hv6lde patronlar teşebbüslerinde muvaffak o1arna,zla,r-
sa if]as edince kaJıunen en ewel amelenin ücreti verileceğinden bun]ar
daima hisselerini alrlarmış. Acaba ücreti tayin hususun da hali ha,z\r-
da cereyan eden kaide müstebit bir kaide mi, yoksa meşruta ve adİla-
ne bir kaide midir?

Bugİin patronlarla amele arasında her ne kadar bir mukave]e ser-
bestisi varsa da bu (serbestİ) tabilinin tahtmda müstetir olan (Hüve)yi
anlamamak artık belAhatın ta kendisidir. zira mukavele serbestısi re.
kabet serbestİsine bağhdır. Umumİ mallar bu iktisadi mücadelenin
mütemadl heyahüyu esnaslnda durmıyan bir arz ve taleb dalgalaüma-
slyla taliplere nazaraır k6,h lüzumundan fazla ve köh noksand:r. Ser:
mayedar]ara (maJ) sıfat ve haysiyetile satıla.ı1 beşer kuıweti -ki sa}ii
amel naml taştr- aynr kaideye tabidir Ve talipleri bulunan sennaye sa-
hiplerİnin ihtiyaçlaİma göre bazen ]üzumlu mikdarından ziyade ve ba-
zaİı eksik bulunmasl icap ederken gitgide makine şeklindeki demir kuv"
vetinin beŞer kuweti yerine geçmesi musibetile (sa'yü amel) ismindeki



KATK I

rnalın müsemma lğymeti ameıeyi daimİ bir iftasa mahküm edercesine
her nisbet muha,faza olunarak pek aşağı bir derecede bulunur. Bu iflas
matız6 sermayedararı tara.fmdaİı bir gastptır. Sermayedar srnıfl büti.ın

şişrnarıhğu[ aİrıeleyi kadit haline koymakla husule getiriyor. Cenap

Şehabettin Beyin dedi§ gibi: BiI kasa dolİnak için yüzlerle ufak ke
seler boşalmalıür. Şişmanlarla boş mideler namndaki iki içtimai sl-

nıf işte bu suretle has oluyor. Buna da fiirkçe merdümhiri (yani in-
san yiyicilik) derler.

Dağ baştnda, mağara içinde insa,rün fikir ve duyg]ı seviyesi hayvan,
lar mesabesinde olup ekseriye uğraüğı açlrk beliyyesinden kurtulmak
için çok defa merdiimhar olduğu iştibehtan azadedir. Şüphesiz o devir,
de beşer cemiyetinin (Ferd cemiyet için, cemiyet ferd için çalşmaJldf.)
makul temeli iizerine kunılu ve muntazam olmadlğ,l bir zaınana tesa,
diif eder. Eğer k6mi1 medeniyeti iİham eden bu esas kaide hiikmiiniİ
yürütseydi, insanlaf birbirlerini yemiyecekler ve miinasebetlerini kan
şı1*lı say$ ile tayin edeceklerdi. Heyhat ki o zamaıı vahşet zamanı idi!
Şimdi? Yine vatışet zamanr! HaJ.iki hürriyet istihsal olunmadıkça vah
şet yine bekidir.

Ev (sosyalizrn) in hidayetin ta kendisi olduğunu itiraf etmiyenler,
söyleyiniz bakayım, birıIerle liralanru ihtiva eden demir kasa]arma da,
yanarak tegaIüp icİa eden niiJuzlu kimseler; ayda otuz kırk kuruşa
amele kul]anan çiftlik sahipleri, bu «arnova» derebeyleri, yiizde otuz iki
faizle para ibraz eden belde zenginleri, kariye eha,lisini tazir ve iğfal
eden mutavasslt]ar, hakiki müstahsillerin haklannı gasp ve pi,yimöl
eden bütiin bu tufeyliter nedir? Mesai iştiraki olsaydı bu müsffih]raı
levhalar, sefaletin tevlid ettiği fisk ve fücür, tamim ettiği küül istima,
li, tahrib ettiği hayatlar, söndürdüğii haniimanlar, bütiİn bu haileler
cereyan edecek mi idi?

c'est la lutte finale...
Evet bu son cidaJimizdir. Şimdiye kadar esaretten esaıete yıvar

landık durduk. AIt* esaretler silsilesinden iştirak devrine dahil ola.
cağz. Emin olunuz ki bugünkii duhulümüz yannki binka-i hakikati
mizdir. CemiyeLi iştirakiyeyi (sosyalist toplumrınu) biz icadetmiyoruz,
maddi hakikatlerden istinbat ediyor, anlıyoruz. Muhit, umumİ mevcu
dat, tabii hadiseler, içtimai ahvAl, bizim «iştirak» diye icma] ettiğimz
müstakbel beşer tarihini büyük bir talakatla tarif ve tasvir ediyor. Ça,
]ışalım, fahr ve huz:JEa müstağrak olarak çalışalım da sa'yü ameli esa,

retten kurtaraJım.
Kasaba 8 Nisan 326- B. İsrail
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Tıbbiyeli Talebelef ve Cağatroğlu'ndaki Toplantl

Tıbbiyeli talebeler 1925 Mart ayıntn son gün]erinate tutuklanİruş
ve sorguya çekilmişti. Cumhuriyet gazetesinin 1 Nisarı tarihli sayısı
şu havadisi veriyordu :

Trb Fakiiltesiniien dokuz Efendinln İsticvA,bı
«Tıb Fakütesi talebeterinden dokuz Efe-rrdi, ewelki akşam veri,

]en bir emir mucibince tevkif edilmiştir. Tevkif oIunanlar meya.nrnda

Şehap, Nuri ve Hikmet Efendiler de bulunma,lrtaür. Diin bu Efendiler,
bazt mesail ha.kkında isticvab edilmişlerdir. Tahkikat ve isticvibatın
netayicine göre, talebe Efendilerin s€rbest blrak ıp bfa.Iğlmryacakları
aJrlaş acaktır.»

İki Nisan tarihti gazete «İsticvob edilen Trbbiyeli Talebe» başlığı
altında, birka4 §atfhk havadis daha ekliyor:

«Diinkü nüshaİnızda tevkif etıildiğini yazdı&mız, Ttbbiyei Askğ
riye talebesinden dokuz Efendi, Merkez Kumandantığ] emrile, İhtilet,
tan men edilmiştir. Maah6z6, bu dokuz Efondinin gayr-i mevkuİ ola,
rak muhakeme edilecekleri söylenmektedir.»

Üç Nisan tarüli sayıda, «Tıbbiye-i Askeriye TaJebesi Komiinistlerlo
Miinasebette bulunuyorlar mıydı?» başlıklr havaüs yer alıyor :

«Tlbbiye-i Askeriye talebelerinden dokuz Efendinin, görülen ltizum
üz,erine tevkif edildiğini yazrnıştık. Merkez Kunaİıdanlt1, mevkuf Efen,
djleri isticvd,b etmekt€dir. Akşam gazetesi, talebenin bavullannda ya,
p arı tahaJriyat esnasında, mevkuflann Rusya'daki ÜÇÜNcÜ ENTER"
NASYONAL ile muhabefede bulunduklanna dair baaı evrak e]e geç-

tiğini yazrfuştır. Merkez Kumandanı Galip Bey, bu miinasebetle, Ak,

şam'a şu sözleri söylemiştir ]

«Trbbiye.l Askeriye talebesinden dokuz Efendi bazr Cemiyetler ve

bu meyanda koıniinistlerle miiüııasebette bulunduldannılan dolayı taht,ı
isticvaba aünmışIardır. Tahktkata devam olunma,lıtadrr.»

Dokuz Nisan tarihli gazetede «Komünist Tıbblyeliler» başlığl altm-

da verilen tafsiiat daha geniştir :

«Merkez Kumandanı yeni bazr tevkifatn muhtemel olduğunu be,

yan etmiştir.
Komiinistlerle a16,kadar olduklarndan dotayl taht-] tevkife aJl,

nan dokuz tıbbiye talebesinin isticvabatrna Cevam olunmaktadır. Aldl,

ğımlz malomata göre: Merkez Kumandanlıs cağaloğltmda, MiirntM
Efendinin evinde akdediten hususi ve gizli içtimataldaıi haberdar 01,
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muş ve bu mesele etrafmda tamik,i tahkikata ti.izum görmüştür. İçti-
maa iştirak eden ve bu mesele ile alakadal oldulrlart zan ve taİıİnin olu,
nan bazı kiİrrselef tevkif edileceklerdir. Merkez Kumarrdarı Galip Bey,
«baa tevkifatm muhtemel olduğunu, fakat tsimlerini siiyliyemiyeceğini»
beyan etmiş; ve, «meselenin şiimullu bir nahiyet İıa ettiğini, bu se,

beple tahkikatın daha ne kadar siireceğinİ tahmin edemeüğinı» il6ve
etmiştir. Ahkadar mahafil, tahkikatı işkil etmemek için, fazla malümat
vermekten içtİnab etmektedirler.»

on Nisan tarihli saytda, şu başl* göz€ çarplyor : «Komünist Trb,

biyelİlerin Müşewtkleri de var.ı»
«Z6,bıta, bu müşewikler hakkında da tahkikat ve takibat yapmak-

tadır.
Cağaloğlu'nda, bİr evde içtiİnalar akdederek KoMÜNİzM LEHİN-

DE ve kendi aralarrnd,a tezahüratta bulunduklarındarı dolayl, dokuz
trbbiyeıi Eİendinin Merkez Kurnandanlığında mevkuf bulıınduklan ma-

lümdur. Bu gençler kendilerine miiüayim gelen MARKSİZM NAZARİ-
YELERİ etrafında mubahasatta bulunİnuştur; KIRMIZI RoZETLER
takaJak, oRAK AEKiç şEKLİNDE PASTALAR, yemişlerdir.

Birka4 gtindenbeIi Merkez Kuİnandantrğmda mahfuz bulunan bu
dolnrz genç hakkmdaki iptidai tahkii<at ikmat edilrniş ve evrakı Üçi,in-

cü Kolordu' a tevdi edilmiştir.
Komiinist gençler, tatıkikatta, müewelen (yarri tevil yoluna sapa-

rak) itira.fta bulunmuşlarsa da, bu işe kendiliklerinden girmediklğrini
ve kendilerini teşvik edenıer otduğunu söylemişlerdir.

Mevkuf tıbbiyelilerin bahs ettiği müşewikler haki<ında polisçe tah,

kikat ve takibat yapılİnaktadır. Maamafi, diin çıkan şayialara rağmen,

heniiz kimse tevkif ediıİnemiştir. Hariçtekiterin miktarr mevkuflardaİı
fazta olduğu tahmin edilmektedir. Burıtann ekserisi sivildir, Diin mev-

kuflardan iki kişi serbest bıralrılm§tır.
Merkez Kumandaru Galip Bey (1) diin bir muharririmize, Komü"

nist tıbbiyelilerin tevkifi haklnnda Atideki malumatı vermiştir :

«Gazetelerde yazılüğı gibi, cağaloğtu nda yapıImakta olan içtima-

larda muayyen bazı Askeri Tıbbiyelilerin de devaİn etmekte olması şüp,
helerimizi teyit eylemiş ve mevzuu bahs Efendiler tevkif olurünuştur,

Ila.krarında yapılan iptidaı tahkikatl ikmal eyleük, kendilerini Üçi,incü

Kotoldu'ya tevdi eyledik. Maaİnafih, muha,tremeleri burada Divan-r

HarIı tara.findan icra ediliıse, yine Merkez Kuİnandanlığlnda mevkuf

(1) Gazete, resmini de yaymlamlştı: «Komünist tlbbiyeliler meselesi hakklnda

muharririmize izahat veren Merkez Kumandanı Kaymakam Galip Bey,»
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kalacaklardır.
Bu Efendiler, cağaloğtu'ndaki hinede içtimalar akdetmiş ve bir

cemiyet tesisini de düşi.inmüşlerdir. Bu cemiyetin ismi «Genç Ttbbiye
liler Cemiyeti»dir. Nizarrrnamesi tertip edilmiş olup, ihtimal müsaadesi
de birkaç giin sonra a]nacak idi.

Cağaloğluhdaki içtimada, mezkfır Cemiyete Askeri Efendiledn alr-
ntp alınmarnası da mevzuu bahs olİnuş, bihhara Heyet-i İdaro intiha-
batı da yapılmıştı. Elde ettiğimiz rey varakalanndan içtimaa iştirak
edenlerin otuz kişi kadar olduğu anlaşıtmaktadır.

Mevkuf Efendilerden ikisini, Şatıabettin ve Sabit Efendileri serbest
brraktık

Tevkif esnasrnda iizerlerinde bulduğuİr-uz kitaplarrru alıkoymuş-
tuk. AraJannda notalar, Darütfiiniin Birliği Nizarnnamesi vesair trbbi
kitaplar vardı. Bugiin onlarl iade ettik! KitaplaItu okusunlar.

Aralannda buluna.rı Müiazim-i ewel Efendi, a§kerİ elbiseyi, ......,..
ise de, bu muvakkattr. Kendisi stajyer olduğu için, askerliğini staj
müddetinde ifa etmektedir. Yoksa askef tabip değildir.

Biz tarassudatımuı daha ziyade temdit ed,ecek; ve bu Efendilerin
ne yapmak istediklerini tahkik edecektik. Fakat, takibatrmızı kafi gö
rerek, kendilerini tevkif ettik. Herhalde onlar da bu tecrübeden sonra,
bidem6, siyaset veya vazifeleri hadcinde işlerle meşgrıl olmaktaıı sarfı
nazar edecekler ve derslerini okuyacaklardJr.

Yirmisekiz tarirui gazetede, «Komiinist Tıbb§eliler» başhklı ha-
vadisle son bilgiler verilİnektedir. Bu bilgİtele göre «tahkikat ilorıal
edilmiş ve talebe mekteplerine iade olunmuştur.»

Okuyalım:
«Cağaloğlu'nda ka.im bir evde KolwÜşİSTLİĞE Aİr bazı miiza-

kerelerde bdunmak iizere içtimatar akdetmekle maznun sekiz Tlbbiye
taiebesi ile Miimtaz Bey namındaki Doktor hakknda Merkez Kuman-
darılığmdan yapıları tahkikat raporlan orduya tevü edilmiştir.

Bunlann KoMfiNİsTLİĞE KARŞI SADECE MüTEMAYİL BU-
LUNDI,KLARI arİaşılmış ise de BİLFiİL NİZAM-I İçTİMAİYİ HA.
LELDAR EDECEK BİR, HAREKETLER.İ göriilrnediği cihetle, kaffesi
Bayra.rnrn birinci gtinü ta}ıliye edilmiştİr. Talebeler mekteplerine iade
edilmiş olmakla beraber, Kolordu Mahakim Şubesince, beray-ı muha.
keme Divan-ı lIarbe tevdi edilip edİlmiyecekleri malum değildir. Maa.
mafih, marnaileyhinin müddet-i mevkufiyetleri cezay-l kafi addediterek,
muhakemelerine ltizum göriİImiyeceği zan edilmektedir.

Diğer siviller hakknda, zab'J,ana taJiibatta bulıınutduğu .anlaşıt-
m§tır.»
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2 - NİSAN: Evsan Fabİikalarınm Kartal ve Silahtarağa'da butu-
nan işyerlerinde önce 6, daha sonra 22 işçi işten atıımlştr. İşçilerin top-
lu kaışı koymaJarı iizerine patron, fabrikalarmın faaliyetini durdur-
muştur. Bunun iizerine işçiler, arkadaşlarlrun d.a işten atılmasrnr pro.
testo için BoYKoTa başlaİnışlaldır.

6 _ NİSAN : İngiliz İşçi Partisi ve Hükiimet Başkarılığından isti.
fa eden H. Wilson yerine J. Callaghan seçildi. - ABD'nin Japonya'da bu-
lunan üslerinden bilinde, CIA tara.fndaJr Kuzey Kore'li tutsaklar tİze-
rinde «çeşitu uyuşturucu maddelerle ilgili deney]er» yapıl&ğlnt bir Ja.
pon gazetesi aç*]adl. - Çaİıakkale Petkim Fabrikasmda çalşan ve Pet-
ro1 Kimya-İş Sendikasına kayıtlı olan işçiler zorla ve noter aracdlğly-
la sendikalanndan istifa ettirilmişterdir. İşçiler fabrika müdürünü sav;.
cılga şikayet etmiştil. - Bir süre önce greve başlayan coca-Cola işçile-
rine karşl patron «iokavt» ilan etmiştir.

7 _ NİSAN : İstanbul 4. Asliye Ceza Maİıkemesi iizerterinde tabaİı-
ca bu.lundurduklarl için tutuklanan 6 öğrenci hakkındaki «can güven-
liği kuşkusuyla başvurulan bir davranlş» şeklindeki gerekçeyi kabul et-
miş ve öğrencileri §erbest blrakrnıştr. - sivas'm Divriği İtçesinde «Tür_
ı<iye cuİİüuriyetini yıkacağız, yerine şeriat di.izeni kuracağz» diyen bif
kişi Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesince «ı0 ay hapis» karaliyle ce-
zalandınlİnlş ve karar kesinleşmiştir. - wolkswagen montaj fabrika-
sında «grev» karan alınmışsa da patron «lokavt» ilen ettiğini bildir-
miştiT.

8 _ NİSAN: Yeni kurulan Devrimci Belediyeler Genel Başkanh-
ğma vedat Dalokay seçiıdi. Da.lokay «merkezi yönetimin vesayet ve de,
netimi aıtmda tutulmaya» karşı mücadele edileceğini bildirerek «kent
yönetiminde emekçi halkn ağırlığnı koymasl için» de çal]şılacağlru
da açıklamasına eklemiştir. Dalokay, DİsKh «valilİk sist€minin kal.
ünlarok kentteki yönetimin seçinrle iş başına gelen beleüyelerde top.
lanması>ı önerisini de desteklediklerini bildirmiştir.

(Not: DİSK'in ,id, geçen önerisini daha önce i]erİci (!) başın ha.
beı olarak daif hiç vermemiş ve suskunlukla geçiştirmiştir.)

- NATo Genei Merkezinde çaJrşaİı ve sendika üyesi olİnayan 1200
memur ikinci kez (daha önceki 48 saatlik bir eylemdi.) BoYKoT yaP
mışlaıdır. . ABD Dışişleİi Bakaru yaptiğl bir basm toplantısmda «NATo
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üyesi ülkelerde komünist partilelin iktidara geçmesi NATo'w dağltrr.»
dedi. Bunrın ABD'yi tecrit odeceğini bilüren Kissinger : «Duruma ha-
kim olİnak için geşitli komi.inist rejimleri birbirinin karş§na çlkar-
mak» zorunda olduklarrru da eklemiştir. Daha önce Kissingerln danış-
maru Sonnenİeldt'in (ki görüşleri «Sonnenfeldt Doktrİni» diye ta.rurüı-
yor.) «Doğu Avrupa ülkeierinde bağlmsuhk ve özelklik eğilimlerini cğ
saretlendirme ve bu ülkelere kendi ulusal ktrıliklerini belirtme olana.
ğru sağlaİnayr aüıaçladlklanrrı» bildiren görüşlelini örtbas için de böy-
Ie bir topiarıtının yapıldığı bildiriliyor.

9 - NİSAN : Ankara'da «komandolar»ın saldrn§ı sonucu ay gtin
üç kişi öldü. Ölenlerden birinin Tabii Senatör M. Yurdakuler'in oğlu ol-
duğu aç*la.ndı. - Tuzla daki bir pLastik fabrikasında ça.lıştrken işinden
atrlan bir işçi fabrika idare müdürii ve bekçisini öldiirdü.

10 _ NisAN: TASS Ajansr yayınladlğl bir yorumda, TRT televiz.
yonunda yer alan «Komi.inizm ve Faşizm» adlı programı sert bil dille
eleştirilmiş ve dizi programrn «Sovyetler Birliği aleyhinde olmak, ger-
geği çarpltmak ve s. Billiği'ne saldrmak» amacında olduğunıı belirt.
miştir. &Ietin Toker'in hazrrladıs program «İkinci Diinya Savaşında
Nazilerin öldürdüğü Sovyet vata.rİdaşlarrnrn, filmde komi.inistler tara,
fndaJı öldüxüidüğü şeklinde gösterilmesi» ile «prograJrirn yazarlarınrn
amaclİı]n filmde gösteIilen kurbanlaxla alay etmek» olduğu açlklaJımrş-
tır. Ilaberde «Sovyetler Birliğine dost]alt ka,rşı§ıİIda güvensizlik uyan-
dırmak ve Tiirkiye ile gelişen ilişkileri zedelemek istiyen gerici güçle
rin ve emperyalizm yaJdakç anrun bu prograrrıı hMrr]ad]klan» yoIu-
ma eklerımiştir.

sowet Elçitiği durumu resmi düzeyde bir nota ile protesto et-
miştir.

1ı. _ NİSAN : DİSK Geneü sekr€teri İbrahim Gi.ize]ce öidü.
12 - NİSAN: Girit'te görevli olarak bulunaİi ve «Yrınaİüılafl kü-

çük düşi.irücü» pankat astığl bildirilen bir ABD Assubayı 9 ay hapse
mahküm edilmiştir. - Daİra önce 20 milyonluk bir yolsuzluk yaptığI için
tutuklanan AP eski miiletvekili Ş. Binay'm üyesi bulunduğu bir başka
dernek (İhtiyafl* Huzur Köşkteri Derneği) adlna 10 milyoİüuk güm-
ri.ik ma,lml çekerek zimmetine geçirdiği de açıklaırdı. - CHP Genel Baş-
kanI Bülent Ecevit'in konuğu oIarak F. Alİnan sPD Başkan w. Brandt
İstanbul'a geldi.

15 - NisAN : lTürk-İş Genel Kurulunda bir konuşma yapaJr Ece-
vit : «Planlama, Hükümete ortak olma gibi ekonomik ve siyasai yetki-
teri işçi temsilcileri de ele geçİrdiği taktirde devlet yönetimine orta.lr
olabilecekterini» açıkiadı.



KATK I

1? - NİSAN: Adaıet Bakanr Müftüoğlu savc ara bir genelge ya-
ymlayarak «Basml iyi izlemelerini» istemiş ,,,e gerekçe olarak «Anaya-
sa'nın düşiince ve kanaat özgürlüğünü sınlrladığmı »ileri sürmüştür. -

CIA Başkaff Bush'un «gizli olarak» dört ülkeyi ziyaret ettiği açtklan,
dl. - Ankara Belediye Başkanlığl, «ayhklann verilİnediği için» işçiler
tarafmdan İŞGaı ediımıştir. İşçiler, ayliklalr veriliİıceye kadar İŞGALİ
sürdüreceklerini açıklamışlardır. Bunun üzerine Ma.liye Ba.Iraniığl, Be-
leüye'ye pala vermiştiİ. İşçiler, aylıklarma yetecek para gelince İŞ-
GALE son vermişlerdir.

20 - NİSAN: Atkom ve Şahsuvaİ işyerlerinde BoYKoT sürdü-
rülüyor. ( İşyerlerinde DİSK Maden_iş Sendikasr yetkilidir.) - Kardeş
Etektrik, SSK Göztepe ve Okmeydanı Hastaneleri ile Vatan Özel Has-
tanesİnde de BoYKoT sürüyor.

z3 - NİSAN : İzmit-Derince Tekfen İmalat ve Miihendislik Fabri-
kasnda, üyesi olmadıklan bir sendikaya sözleşme yetkisi verilınesini
prote§to için işçiler oTI,RMA BoYKoTu'na başlaülaI.

zz - NİSAN: ceyhah'ın Sarıbahçe Köyünde daha önce Hazine ara-
zilerini «gasb» eden ağalara karşl çlkafak bu topraklan İŞGaı eoıp
işlemeye başlayaİı köylülere. yapüan baskl gürdüriilüyor. Son olarak,
ağalann isteği iizerine 11 köylü tutuklanmıştlr. - Yunanistan'm birçok
şehrinde «Amerikan işyerleri» tahrip eülmektedir.

24 _ NİSAN : CHP Milletvekili Süleürman Genç, Başbakana bir
soru önergesi vererek «MİT eski Müsteşan Bahattin Öziilkerİn rapo-
runda, komünizm tehukeslnin abart{üğı, gerçelrte böyle büyük bir
tehlikenin olmaüğr kaydedilmişti, bu raporır kamu oyuna açrklar mr-
sınız?» diye §ormuş ve önergesine şöyle devam etmiştir: «Doğal olma-
yan MİT eski müstesan B. Özülker'in öliimüyle başlıyan, ondan sonra
sürdüIüten kalp krizi ve intihara bağh ölümler vardlr. Yirmiyi geçen
bu tür öliimlerin hiçbirinin otopsi laporu bulurırnamaktadır. .. .Özül-
ker'in otopsi raporunu açrklar mısınız?» - İstanbul Barosu'na bağh
«Hukuka say$ yürüyüşü»nü desteklediklerini aç*layan ve Adana Ba-
rosuna bağh 3? avukat hakkmda soluşturma açrtdı. - Türk İdareciler
Derneği, Genel Kurula sunu,]mak üzere haztrladrklan bir raporda «gü-

venlik kuwetterinin sitahh yardımcıya ihtiyacr yoktur.» denilmektedir.
25 - NisAN : ABD'de yayınlanan bir gazeIe, CIA'run, dünyarun

çeşitli iilkelerindeki 200 kadar gazetede,30 kadar ajansta,20 radyo ve
televizyon istasyonıında istediği haberi yaymlatma olanağl olduğunu
agkla.rrı§tr. A},rlca CIA'run 25 kitap 1ialıncısina da para verdiği ve is-
tediği kitabı yaymlattığı da açrklamaya ekleJımektedir.

26 - NİSAN : Devlet Pledama TeşkiHtı'nrn aq*ladığna göre, ü1-
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kemizde açık işsiz sayısı çalışabi]en nüfusun % 13 i kadardlr. Ki bu
üç milyon civannda bir §ayı deınektir. Aynca toplam ücretlilerİn yan.
sına yakıİı krsmı da hef türlü sosyal giiventikten yoksundur.

27 - NİSAN ı Çayrrova Cam Fabrikasında, sendika ile patron ara-
sındaki toplu sözleşme göri§melerinin çrkmaza girmesi iizerine, işçiler
«üretimi düşürme» şekıinde BoYKoT'a başlaütar.

28 - NİSAN : CHP Genel Başkanı B. Ecevit, Partisinin ortaJ< Grup
toplarıtlsFda yaptığı konuşmanın bir böliimiinde şunlaIı söyıemiştir :

«Bu konuda sözıe yetinmeyip İktidara getdiğimizde bu düzeni değişti-
receğİz, demekle yetinmeyip öncelikle işçinin ve köyliiniın mücadelesı
ne fiilen katılaİak, bu geıif dağltımt adaletsizıiğini, şimdiden sawnu.
lamaz, sürdürülemez haıe getirici bir mücadeteyi açmaİnız gerekir.

Böylelikle, cHP'nin demokratik sol anlayışının gerçekıiği ve uygu-
lanabilirliği cHP'nin bu konudaki içtenıiği, bütiin inandıncılrğı ile or-
taya çıkmış o]acaktır... Demokratik sol düzen mücadelemiz sözde kal-
mrş olmryacak, fiilen sonuç verneye başlıyan bir mücadele otacaktlr.
Ve bu mücadele, sadece parti olarak değil, bu diizenin sılğntısın en çok
çeken halk topluluklarile birlikte yürütüleceği için, her aşaınasında
CHP'yle halkı biribiıiyle daha çok bütiiıteştiren bir mücadele olacaktr.

Bugün, çaresizlik içinde, sadece mitinglerden, sadece büytik top-
lantılardan yarar uman bütün iyiniyetli, ileIici güçler ve bizim bu stra.
tejimizle kendilerine yeni ve daha umut verici mücadele uJuklannu
açlldığ]nı görmiiş olacaklardrr sanınm.» _ ABD senato Araştırma Ko-
misyonu, cIA hakkrndaki araştırmalaTına devam etmektedir. son oıa-
rak Komisyon raporlarından yapılan açıklamaya göre cIA: son on yrt-
da 900 büyi.ik opeıasyona girişmiş, çoğunıuğu ABD içinde yayınlanan
1000 kadar kitap bastırmış, para ile yabanc ara yazürdığ birçok ma-
kaleyi yine para ile yayınlatmış, bazı üniversite rektöIteIi ve profesör-
leri propoganda hizmetleri için seferber etmiş, toplam varlıklan 57 mil-
yon dolar olan birçok şirketi gizli faaliyet için paravan olarak kullan.
mıştır... Aynca, CIA «Radio Free Europe» ve «Radio Liberty»nin bes-
lenmesi gereken fonlart ,hamrlamıştır. Bu iki radyo istasyonu Doğu
Avrupa ülkelerine yayın yapmaktadır.

29 - NİSAN: İskenderun Demil Çeıik Fabrikasında çalışan işçı
lerden 400'ii, arkadaşlannın haksD yere işten atılİnası i.izerine BoY-
KoTa başIadı.

30 _ NİSAN: ABD en büyiik şirketlerinden General Elektrik'in
de diğer ülkelerde rüşvet dağlttığl açıklaJrü. - ABD Senato Özel Ko
misyonu cIA ve FBI'ın faaliyetleli hakı<rnda bir rapor hazırlamştır.
Raporda «cIA, F3I ve öteki Amerikan casusluk örgi.itlerİnin özelikle
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kendi vatandaşlarrna karşt ancak totaliter rejimlerde göTülebilecek biİ
baskı politikasr uygulaüğı» beliftilmektedir. Bu servislerin «Anaya-
sanın teminat] altmda bulunan hak ve özgürlükleri hiçe saydıklarınl
ve milyoriarca Amerikah hakkmda «fiş» tuttukları» da açıklanmak-
tadır.

Rapora göre «CIA», 1953 iie 19?3 ara§rnda ülke içinde posta ile
gönderilen mektuplardan 250.000 kadannI açıp bunlarr filİnlemiş ve
2,5 milyon AmelikaJl hakkında fiŞ tutmuştur. Tutulan fişIer elektro-
nik beyinler sayesinde dosya]anmştıI. Ayrlca FBI, en az 500.000 Amg
rikalı hakkında dosya tutarken Ulusai Güvenlik Ajansl, milyonlarca
telgra.fı gözden geçirmiş, askeii haber alma örgütü 110.000 Amerikalıyı
fişlemiş ve Federal vergi Dairesi 11.000 kişi ve yüzlerce kurum haklın-
da, bunlann siyasi inançlaImı göz önünde tutarak dosya hazırlamrştrr.
Bütün haberalma servisleri, bazl Vatandaş]ann özel hayatlanyla 

-öz€1-likle cinseI yaşamlan ile- çok yalilndan ilgilenmiştir.
1 - MAYIS : «İşçi Bayramı»nr kut]amak üzere DİSK'in düzenledi

ği ınırüyuş ve gösteriye 200.000 kişinin katıldığı bildiriliyor. - Çaylrova
Cam Fabrikasmda «üretimi yavaşlatmak» şeklinde BoYKoTa başlan-
dı. BOYKOTa öncülük ettiği ileri sürülen işçilerden 35'i işten atıldr. -

Levent Erman Ekmek Fabrikasnl daha önce İŞGAL edip kendi yöne-

timlerinde üretimi sürdüren işçilerin bu eylemi Belediyece durduruldu.
İşçiler modern fınrun sökülmüş olmasl nedeniyle yakacak odun kul-
laJımaktayd aİ. Diğer firrnlarda da benzer şekilde odun kullanldığl
halde İstanbul Belediyesi ilgilileri yalnız bu fabrikayl mühürledi. İş"

çiler başka bir fabrikanın ekmeğini satarak geçimJerini sürdüIecekle
rini açlklad]laJ.

3 _ MAYIS : Başbakan Demirel'in başkanhğmda toplantl yapan
üniversite Rektörlerinden İstanbul Üniversitesi Rektörü prof. Haluk
Alp: «Ülkü ocaklarının yarattığı korkunç tehlike»den baİısederek, «Bu
komiinizmle mücadele değildir. Yakında, MC drşlndaki Sosyal demok
rat dahil bütiin sol için (katli vaciptir) fermaru ç*acaktrr.» dedi.

4 - MAYIS : Türkiye Ticaİet, sa.rıayi orialan ile Ticaret Borsa]arr
Birliği Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları yayınladıklarr bildiıide :

«Demokratik parlamenter rejime yöne]en silahll saldlrllar yakrn za-
manda gittikçe şiddetini arttırarak ülkeyi bütiinü ile iç kargaşa.lıklara
sürüklemenin Sınınna gelmiştir» demişlerdir. - Federal Almanya Baş-
bakanr H. Schmidt, Fransa ve İtalya'da kornünistlerin iktidara getebit-

me olasrlrğıyla ilgili olarak «Bu bir felaket olmayabilir.» demiştir. Di-

ğer ülkelerde de bunun oldufunu ve bundan «ne Avrupa'run ne de
NATO'nun çöktüğiinü» eklemiştir.
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? - MAYIS : Şilide 19?3 yılında Ba,şkan Allende'nin d,evrilme-
sinden bğIi, DiktatöI Pinochet yönetiminin 40.000 kişiyi ötdüİttüğü ve
150.000 kişiyi de toplama kamplarma kapattlğl bildi liyor. - carlo
Erba Fabrika$nda çalişan işçiler, 3 arkadaşInln işten atdmasl dolayl-
siyle patronu protesto için yemekleri ve seTvis arabalarınr BoYKoT
etmişlerdir.

10 - MAYIS : Eederal Almanya'da «şehir gedtlasl» ol.aJak tanı-
nan ulrike Meinhof'un hapiste ölii olarak bulund.uğu ve ötümünün şüp-
heli olduğu ileri sürülüyor.

11 - MAYIS : Dantştay'm, kuru]uşunun 108. yılı töreninde konu-
şan Başkan Prof. İ. H. Ülgen: «Daruştay karaIlanrun uygulanmaması,
«görevi ihm6l», «göıevi kötüye ku]]anına» ve «Anayasay] ihld,l)ı gibi ço
şitli suç ve ceza hükümlerine girebileceğiniİ. bglirterek «DaJuştay ka.
rarlarınm inf,azl konuslında yoğunlaşan olumsuz eğilimlerin önlenİne
§i için, bu konuda kouıştuİmaya yetki]i mercileli de göreve davet edi-
yorum» demiştir. - Sanayicilerİn İstanbul'da düzenlediği bir toplantı
da konuşan CHP Miııetv;k i Prof . Besim Üstiinel, konuşmasının bir
bölijmiinde: «Çağdaş sağ olarak, demokratik so1 akımın iktidara gei-
mesini sağlaman]z gerekir. Eğer bu olmaz1e Türkiye ikinci bir. İspan-
ya, ikinci bir PoTtekiz, ikinci bir İtalya oIabilir. o zaman siz kaybede-
ceksiniz. Sonunda nasıI olsa siz kaybedeceksiniz, bugünden demokratik
solun iktidar olmasrnı sağtayın, böylesi daha kolay oIur.» demiştir.

ı.z _ MAYIS : İta]yan Komiinist Paltisi, 20 Hazirand,a yap acak
genel seçimlerde «%10 nispetinde komiirfst olmayan aday gösterece,
ğini» açftlamıştf. - CIA Başkan G. Bush'un, istihbarat faa^liyetlerin.
de «gazetecileri de kultanmak İçin izin istediği» açıklandl. - Dışişleri
Bakarİan seİiyesinde toplanmakta olan ?. İslim Konfera.rİsl İstanbul-
da çalışmalanna baştadl.

13 - MAYIS : fiirkiye Belediyeler Birlİği Birinci Büyük Kong-
resinde alman bir kararla «ortak bir fon kuıulrnası» tezi kabul edilrniş
ve bu «fon»da birikecek parayla «Mahalu İdarelerin her tüIlü ihtiyaç-
larının üretimi için yattnm yapılmasl» biçiminde benimsenmiştir.
Böylelikle «Tiirkiye'de üçüncü ve güçlü biİ sektörün otuşturulacağl»
ileri sürtİmüştür. - TRT Televizyonunda, Çin Hatk cuİrüuriyeti sınrr-
iaıı içinde bulunan Doğu Türkistan'la ilgili filmlerden birinin yay]nm-
dan sonra, Çin Halk Cumhuriyeti Ankaİa ,Büyiikelçiliği durumu Tür-
kiye D§işleİi Bakanhğl nezdinde sözlü olarak «protesto» etmiştir. Ay-
nl şekilde, kendi ülke sınlrları içindeki konularla ilgili yayınlar yiiziin-
den İra,n Ve lrak ta sert tepkiler göstermişlerdir.

14 - MAYIS : Yüksek Askeri ŞuTa Üyesi Orgeneral İrfan Özay-
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dıntr'nn «Kuwet Komutanlığl rütbesini yasalara aykln olarak Korgene-
ralliğe indiren işlem ile bu kadroya asaleten atanan Korgeneral Cema,]

Engin'in ataİna işleminin iptali için» Askeri Yüksek İdare Mahkemesi-
ne başnırduğu açıklanü. - Uluslararast Telgraf ve Telefon Şirketi
(İTT) nin, Allende'in Başkanlığı döneminde, ŞitiTe «antikomiİni§t mü,
cadelede k]ıuanılİnak iizere» 5,5 milyon ilra gönderdiği açıklandl. Açlk-
lamayı yapan İTT Başyöneticisi «bu paranın göndeli]ınesinin ne Am+
rika ve ne de Şili yasalanna aykln olduğunu, sadece İTT'nin çıkaJlan,
run sözkonusu olduğrınu» açlklamasma eklemektedir. - ABD iıe sov,
yetler Birliği «nükleer denemeleri srnır]arıürarı aıİaşma»yı Moskova'-
da imzaIadılar. - Miltet Meclisinde, ABD ambargosu karşlsında alma,
cak tedbirleri saptaİnak için genel göri.§me açıldı.

15 - MAYIS : Fİ<Ö Temsilcisi Kaddumi : «Türk Hükümetinin
herhangi.bir ön koşul iteri siirmesİ hatinde, FKÖ Bürosu açmayacak-
]arını» açı}laJruştlr. - cİA ve FBI'nin, Başkan J. Kennedy'nin öldi.iİi.iı-

mesiyte ilgiti araştlrmalan yapan warren Komisyonuna yaıılış bilgi
verdiği ve bu konuda yeterli belgelerin bulunduğu açlklandı,

16 - MAYIS : Hava Kuwetleri Komutaru Korgeneral Engin'i
orgeneralliğe yiikseltebiıİnek için yeni bir tasa.rr hazırlandığı bitdin:li,
yor, - Hacettepe Niifus Etüdleli Enstitüsiiniin AmerikaJr uzmarılarla
birtikte diizenledikleri «Tiirkiye'de Niifus,Plonlamast» adh anketin sa-

dece Bakaİılara, Mi.isteşaılara, Gene] Müdi.irlere, Parti Yöneticilerine
ve Büyiik İş Adaınlarına yöneltilmesi ve «niifusla ilgili olmayan» so-

ruların soruhnasr, aslında sorulan sorularrn «sadece ve doğrudan Tür-
kiye'nin yönetimi ile ilgiu olİnasr»nın çok geniş tepkileIe ve eleştiril+
rg neden olduğu bildiriliyor. - Türkiye'de toplanarı ve İsldm Ülkeleri
Dışişleri Konfera,rrsı adı verilen ve 42 ütkedea oluşan Konferans'ın son

kararında . «İsrail'in Birleşmiş Milletler'den grlranlİnası» görüşü benim-

senmiştir. Türkiye bu görüşe bir kayrt koymadan kat mıştlr, Konfe
ransın Kıbrıs konusıında da «coğrafi Federasyon» tezini kabul ettiği

ve «askeri iislerden arırımış ve Bağmslz Kıbns Devleti)ıni destekleye

ceği karal a,ltlna alınmlştlr. - Göreve yeni başlay,an, Sovyetler Birliği'-
nin Atina Büyükelçisi, Yı.ınanistan'da muhalefette bulunan sol parti li-

derleriyte bir görüşme yaptl. Yunan Hiikiimeti, dunımu İçişlerine mü-

daİıale sayara,I( protesto etti. - ABD Pentagon yetkililerinin, kendi ü1-

ke kamuoyunu AmerikarDİı giüçsiizleştiğine inandlrmak için Sowetler
Bir[ğinin güci.inü olduğundan çok daha yiiksek gösterdikleri ve böyle
ükle isteükleri yatınmlann yap İnasml sağladıklan bi]diriliyor, ABD'-

nİn sori beş yııda sadece gemi yapımı için dokuz milyar dolara ya,ırln

harcama yaptlğı açıklandı.
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18 - MAYIS : Gene1 Kurmay Başkanı Sancar: «Türk Sihhh
Kuwetleri hiç bir siyasi parti veya zümrenin yanında değildir.» - İtaJ-
ya'run Ankara Biiyi.ikelçisihin Lockheed rüşvet olayryla itgili olduğu,
hapse atrlan A. Lefebre adh bir Avukat tarafmdan açıkland]. - Siirt'e
bağlı Kurtalan'ın üç köyünde köylüler topraklan İşGAr ettiler. Tatır
Köyündeki köylüler «topraklann kendilerine veİilmesi gerektiğini ve
bunıın için gerekli yeİlere başvurduklarını» belirttiler. saitbeyli Köy-
lüleri ise «topraklann kendilerine ait olduğunu ve ağalarca gasb edil-
diğini bunun için İŞGALİ sürdi.ireceklerini» açıkladrlar.

19 - MAYIS : İDG Mahkemesi tarafından «Parti defterlelini ver-
mediğiı) gerekçesiyle, «altl ay hapsen tazyik» kararlyla tutuklanan TEP
Partisi Genel Başkanl M. Belli tahliye edildi. - ÇIA'nın, Vietnam sa-
vaşr sırasında «savaşa karşl olanlar» için 'Mercimek', Direniş' ve 'Kaos'
adh üç büyük «opelasyon»a giriştiği açrklandJ. En ağır ve genişi olan
'Kaos' operasyonunda, 300.000 Amerikan vatandaşın adı elektronik
beyinlerle kaydedildi. ?.500 kişinin özel hayatlart biiti.in aynnt arıyla;
mektuplalmm açllması, evlerinin dinlenmesi, evlerine kamera yerleş-
tirilmesi gibi... incelendi.

z0 -.j- MAYIS : Derince Tekfen FabrikesmdaJ<i işçiler, istemedik-
Ieri bir sendikaya toplu sözleşme yetkisİ verilmesi ijzerine, durumu
protesto içİn BoYKoT'a başladllar. - İstaıı_bul Radyosu Müdürti İl-
han BaŞan'nın «müstahdemlerle memur olanların ayn ayn yemek ye-

meterini» bir bildiriyle du]ruImasl üzerine, Radyo MüdüIlüğiinde ça-
lışan bütiin memuİ ve müstahdemler yemek BoYKoT'una başladrlar.

21 - MAYIS : ABD Senatosu, CIA l,e ciğer tüm casusluk örgüt,
terini ta,rn denetleyecek bir kanun teklifini büyük bir çoğunlukla ka-
bul etti. Kanrınu, Başkan Ford'un veto etme hakkr yoktur. Kesinleşen
kanrına göre, CIA ve öteki casusluk kuruluşlarrun bütçeleri yeni ku-
rutacak 15 üyeli bir komitece kararlaştırılacak ve bu komite CIA'run
bütiin gizti operasyonlannl denetleyecek, sakıncalı bulduklarınr da
reddedebilecektir.

22 - MAYIS : Siirt'in Kozluk İlçesi - Kocaağah Köyiinde, ağa-

lann köylülere ait olan beş bin dönümlük a?azilere «el koyduğu» bil,
dirilmiştir. Bunun iizerine köylüter,'Vilayet bahçesini İŞGAİ, ederek
«toprak]alı geri velilinceye kadar işgali kaldırmayaca.}rlanru» bildiIdi,
ler. - 1 Mayls'In «İşçi Bayramı» olarak kutlanması içİn cHPli üç mil,
tetvekit (A. Baştürk, S. Genç ve Ş. Koç) kanıın teklifi verdiler.
. 23 - MAYIS : TRT'de çatrşan bütiin elemanla.nn katılüğ ve tü,
münün haklannr ve isteklerini ortak olarak saııınmak üzere tıir İŞYE,
Rl KoNsEYİ'nin kurulduğu açıklandı. TRT'de çalrşan kitlelerin örgüt.
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leri olan TMMOB İşyeri Temsilciliği, TUTED İşyerıi Komitesi ve Yeni
Halıer. İş. Sendikasr İşyeri Koınitesi ortak hareket için TRT İŞYERİ
KoNsEYİ'nin kurulduğunu açIktad ar.

TRT İŞYERİ KoNSEYİ'nin ilk olarak 29 Ma},ısta yapıIacak «TRT'
ye giriş sınavlanna karşr aktif bir mücadele verİlmesi konusunu karar.
laşhrüğr bildirüyor.

25 - MAYIS : Pazar günü Sinop Beledıye BaşkanJığı için ,yapı-
lan seçimi CHP adayl kazandı. CHP'nin oylannm vo 14L aıttığı befirti-
liyor.

26 _ Mayıs : YunaJıistan'da, §iyasal anaçh grevi yasaklayan bir
kanun tasa.nslru protesto etmek için 48 saatuk genel grev karan alın-
dr. Grev slrasrnda potislerin işçileİe salduüğt ve bir çok işçinin yara.
landığı bildiriliyor. İşçiler bu saldırılan kmamak için yeniden gösteli-
lere başlaülar. - ABD First National City Bank, İstanbul'da «şube»
açtl. Barrka, Tiifkiye'ye 250 milyon dolar kredi verecek, bunun karşılr.
ğInda ise, Türkiye Ekonomisini inceliyecek ve malİ mevzuat hakkında
devamh oıarak bilgiler toptayacak,..

27 - MAYIS : CHP Meclis Grubu, İçişleri Bakanllğrna bağh Em-
niyet Örgütü ve görevlerinin yürütülmesi hakkında «Meclis Araştlr.
masl» aç İnasl için Millet Meclisi Ba;kanlığrna önerge verdi, - Şişli
Çocuk Ha§tanesinde düzenlenen bir bbbi Şempc'z},rımda Ttirkiye'de
intihar olaylan ele alrnü ve «en fazla intiharların yüksek sosyal smıf-
larda olduğu» belirtildi. - «Anayasa ve Hiirrİyet Bayramı» ite ilgili
olarak bir konuşma yapan CumhuTbaşkanı Korutürk, konuşmasının
bir yerinde : «Tiilkiye crrmhuriyeti'nin genel siyasetinde mevcut olml.
yan bil (pantürkizm), bir (panislamizm) görüntüsiinü getilTneye ve
cumhuriyet Türkiye'sinin genel tuturnu ile çağdışl kalm§ (HihI - Haç)
düşmantığr imajıru yaratacak eylemlere girişmeye kimsenin hakkı yok_
tur.» deü.

29 - MAYIS: İngiltere'de, iktidarda bl unan İşçi Partisinin Utu-
sai Yürütme Komitesi (Komitede sol kanat etkindir.) tarafından, Par.
ti nin gelecek on yıl içinde izleyeceği tutumu belirleyen bir rapor haz[-
lanrİuştır. Iıaporda, İngilterehin, ABDaen bağ:msız bir dış politika
tavn ko},İnasl ve «Peru, Panama ve diğer Latin Amerikan ülkelerinin,
ABD'nin etkintiğini kfan davrarı§lan» övülmekte ve ABD şiddetle eleş-
tirilmektedir.

Raporda «devlğtin ekonomiye olan müdahatesinin arttrnlmasl ve
lşyerleriırin işçiler tarafından denetlenmesi ile işçilerin İşyeri Konsey.
lerini kuıarak örgütlenmeleri» göri§ü benirnsenmiştir,

Öte yandaır, İngiltere İşçi Partisi Hükiiıne-tinin «gemi inşa sanayü
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firmalaIl ile hayvancrlık fiımalannn en krsa süre içinde devtetleştiri}
mesifıi» öngören bir kanun tasansrün meciiste göriişülmesi sırastnda
Mecliste kavga çıkmıştır. Tasan kabul edilin4e, kavga bü},ıimüş ve Mu-
haf,azakaır Parti Milletveki eri sağ ellerini ileri doğru uzatarak «Nazi
selamr» vermişlerdir. İşçi Partiİler ise zafer şarhları ve bu arad,a «Kı-
zıl Bayrak» marşını okumuşlardlr.

30 - MAYIS : İsviçre - Zllrıtı'te buiunarr Tiirk Konsolosluğu ile
bir Türk Banka$ binalaı,ına patlaylcl madde at d€ı bildiritiyor. -İsveç'te bulunan İranlı öğrenciler «ülkelerindeki siyasi tedhiş hava$-
nı» protesto etmek aİnaclyla aç1lk grevi yaplyor]ar. İran'da bugiinkü
yönetimi eleştirdiği için 50.000 kadal siyasi tutuklunun cezaevinde bu-
lıuıduğu açıklandl.

31 - MAYIS : MHP Genel Başkanr Türkeş, cumhurbaşkanı'nm
27 May§ konuşmasına cevap olarak «islamiyet ve Türk miiliyetçiliği
aleyhine tavrr ahcı beyanlar şaşırtlcldlr» demiş ve.konuşmanın «vehim
eseri bir yorumla takdim edildiğini» ileri süİmüştür.

2 _ HAZİRAN : Lübnan?a iç savaş sürerken, Hıristiyan'lan des-
tekleyen Suriye, zırhIl birlikleri eşliğinde ordusunu Lübnan'a §okmuş
ve Lübnan'ı işgale başlanrştır. - ÇBS Fabrikalarında toplu sözleşme
görfişmeleri sürelken patronun 500 işçiyi işten attlğl açrkla.rrü.

3 _ HAZİRAN: Bulgaristan Dğv]et Konseyi Başkan Todor Jiv-
kof, Cumhurbaşkanı Koıutürk'ün resmi davetlisi olarak Ankara'ya
geldi.' 

4 - H^ziRAN : Polis Emeklileri Dernği İzmir Şubesi BaşkaJir
bir açıklama },aparak: «polisin silahtan arlnması gerektiğini» ve böy-
leukle «polise saygmm artacağııu» söylemiştir.

5 _ HAZİRAN: Genel Sigorta Şirketinde çal§an 100 kadar işçi,
haklan veri]mediği ve onları §avunan hukuk müşaviri işten atıldığr
için BoYKoTa başlad ar. İşçiler haklarını başka tüflü alamayacakla-
rını ve bunurı için BoYKoTu sürdüİmekte kararh olduklarml bildiri-
yorlar. - F'KP ve İKP'nin liderleri G. Marchais ve E. Berliİguer'in bi-
rer konuşma yaptlğl, 100.000 kişinin katıld:ğı bir miting Paris'te yapf-
dl. Mitingin, «Avrupa Komünizmi»nin doğuşu yolunda bir adım o1-

duğu bildiritiyof . Berlinguer, mitingteki ko uşrnasnda : «Bugün ne
otuzlan ne de ellileri yaşlyoruz. Bugünkü AvIupa'da Fımuşama ger-

çeğ giderek yerleşmektedir. Kapitalist Avrupa'daki değişiklikler ve ge
tİşme sağa doğru değil kendi özellikleri içinde kalaIak sola doğru oluş-
makta&r.» dgşiştir. Konuşmasmın bii başka bölümiirrde ise : «Her
türlü üş müdahaleyi reddederken İtalya'run ulu§lararasr ittifak ve ku-
ruluşlardaki üye[ğini taüışma konusu yapmıyorıız. italya bu çerçeve
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içinde, Avrupa ve diinyadaki detant ve işbirliği içinde datıa faal bir ro1
o}mamalıd]r. AET'ye geunce, ülkemiz bu kurutuŞun hedeflerinin demok-
ratikleştirilmesini önermektedir.» İkinci konuşmayl yapan !t(P lideri
Marchais ise a «ABD emperyalistlerinin ülkemizin içişlerİne kanşması,-
nr kmryoruz. Amerikan halkl kendi bağımsrzlığı, egemenliği için iki-
yüz yıi savaşm§t[. Buaksınlar bizim hatlğmız da yolunu özgürlük iqin-
de seçsin. ... ortakpazar bugiin çokuluslu şirketlerin egemenliği altm-
dadlr. Yönleri ve yöntemi değiştirilrne]idil.» demiştir. - Ankara'da
buluna,rı Bulgar Devlet Konseyi BaŞkanl Jivkof ile beraberindeki Bul-
gaİ Heyeti, Türkiye'ye «vize muafiyeti» önermişler, ancak bu öneri
Türkiye tara.fmdan reddedilmiştir.

6 - HAZİRAN : CHP'nin Sivas'ta diizenıediği mitinge ilk hazır-
lıkları yapmakta olan pariamenterlere, komand.olar tarafmdaİı ateş
aç dr.

8 _ HAZiRAN : Batı Alİnanya Başbakanı H. schmidt'in, Ankara
ziyaretinden sonra, Tıirkiye'yi ekonomik balrrmdan «b,ir domuz ahırl»
na benzettiği Der Spiegel'de açıklanmrştır. Alman Heyetirıde Başb,akan
Schmidt i]e gelen İktisat Bakanhğr Müsteşall Dr. Rohwedder'i, Tiirk
Hükiimeti'nden hiç bir üyenin görüşmek üzere kabul etmeüği de ek-
Ienmekte ve «ekonomik felaketten, ekonomik işbirliği ile kurtulmaya
niyetli oltnadıkıan» için Türk Yöneticiteİ suçlanmaktadır. «Boğaziçin-
deki hasta a.dam, sadece askeri yardım ve sernaye yardıııu için başka-
larrna avuç açmaktadlr.» diyen yazıya «Türk Başbakanı Si.iıeyman De-
mirel'in mali yarüm ve Alman silöhlan satrn aJmak üzere daha iyi kre-
diler elde etme yolundaki isteklerini, Schmidt sert biçimde reddetti.
Türkler, bu red karşısında sabırla durumu sineye çektiler, Demirel'in
«Schmidt'in öğütlerinden yararlandık» dediği eklenmektedir. - Yugos-
lav Devtet Başkanı Josip B. Tito, resmi bir ziyaret için Ankara'ya gel-
di. - ABD'de «Akdeniz'de Özgürlük İçin Yurttaşlar Birliği» adh bir
dernek kurulmuş ve derneğin ,amaclrun «İtalya'yı komiİnizmin eline
düşmekten korumak» olduğu aç*lanmıştır. «İtalyan Hükiimetinin ko-
miini§tleIin eline geçmesi tehlikesinin, İkinci Diinya SavaşrndaJr beri
en büyiik tehlike olduğu» ileli sürülen kuruluş bildirisinde, AmerikaJı
wrttaşlarını, İtalya'daki bütün dost ve yaınnl.anna mektup yazarak on-
Iarr derneğin görüşü doğru]tusunda ikna etmeleriıf istemekteür.

9 - HAzİnAN : Gaziantep'te Üir «hücre» kurduklaıı ileri siirüten
ve bir baskın sonucu bir evde yakalanmak istiyen kişilerin ateş açma-
ları iizerine ev silahlı birlikler ve tankiarla sanldl. «Füyük Basın» ola.
yr renkli ve çeşit çeşit resimlerle verirken Giinaydın Gazetesi, «olray»ın
niteliğini vurgulayarak konudan hiç bah§etmedi.
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r0 - HAZİRAN 3 İstanbul - K-uıoğlu dokuma te§islerinde 50 işçi
bir arkadaşlanrun işten atılmasm] protesto için BoYKoTa başladı. -İstanbut'da Genel Sigorta'da çalışan s0 kadar işçi, BoYKoTu 15 giin.
dür sürdürüyor.

11 _ HAZİRAN : ABD,nin Madrid Elçisi w. Stable'nin «İspanya'
da Komi.inist Parti'nin serbe§t bıralrrlmaına§ı için» açık otarak çaba
gösterdiği bildiriliyor.

l2 _ HAZİRAN: Perfektüp Fabrikasında-çalışan 600 işçi, 3 arka-
daşının patron, tara^findan işten atrlİnak istenmesi üz.€rine BoYKoTa
başladı. Önce iş akitleri feshediterİ işçiteri, işyerinden, polis getirterek
attırmak istiyen patronun bu tutrımuna sert bir şekitde karşI çrkaf,r iş-
çiler arkadaşlaımı polise teslim etmemişlerdir. Ayrrca basliryl protes-
to için BoYKoT'a başlayan iŞçiıelin üç vard,ıyası da birleşerek fabri-
kayı İŞGAL etmiş ve göriismeler istedikteri gibi sonuçlanıncaya kadar
fabrikadan çıkınayacaklarıru bildirmişlerdir. - Türk Demir Dökiim'
de gal§an 3000 işçi, bir arkadaşlarının lş kazasnda ölmesi i.izerine pat.
ronu protesto için bir saatiik BOYKOT yapmışlaTdır. İşçiler, arkadaş-
larmtn tamamen işgüvenliğinin o]mayrşl ve patronun ihmali sonucu
öldüğiinü bildirerek, cenazeyi fabrikanın önİinden kaJdrracaktannı ve
törene tüm işçilerin katılacağını, fabrikayr tören süasında boşaJtacak-
lannr da açıklamştardır. _ Amasya - Yeni Çeltek Kömür Madeni
ocaklarında çahşan işçiler arasında çat§ma çıktı& ve 4 işçinin ölaıüğii
a4ıklandr.

13 - HAZİRAN: İstanbut'da 298 öğretim üyesi ve 519 öğretim
yardımcısı bir bitdiri yayınlayarak: «Paırislanizm ve paııttirkizm geri-
ci aklmn uzaİıt andlr.» dedi. _ Angola'da MPLA örgütüne karşı sa-
vaşan, çoğunluğu Amerikah ve İngiliz olan «Paralı Askerler»in yargılan-
masına başlandı. Bütiin diiıya televizyonlannda yayınlaııacak ola.rı yar-
g arnarun ilk duruşmaşmda bir Ameri]ralı asker «kendilerini yöneten
kişiyi öIdürmek için bir kurşun sa,ktadığını ve paralı a§ker oıİnaktan
nefret ettiğini» bildirirken bir İngitiz a§ker ise «Angola'da kimin ne
için dövüştüğünü bilmediğini» açrklamrştır. - ABDhin cenevre'de
göIevl 15 diplomatının CIA ajanı otduğu açıklanö. Bu ajanlann amaç.
larrnın, çeşitli uluslarara§l öıgütlere sızmak ve gelişme yolundaki ül.
keler uyrukları arasrndan kendi hesaplanna casus olarak çalışacak
kişiler bulmak olduğu açıklalrıaya eklenmiştir. _ Altınok Miihendislik
Bürosunda çalışan sekiz miihendis, üç mimaİ, bir teknisyen, bir çaycı
ve iki yardımcı eleman BoYKoTa baştaü. Eakları verilİneyen ve ka}at-
h oldukıan sendikanın grev hakklnln doğmasına 4 gıin kala işyerini
kapattığmt bildiren patronun bu karanna karşl BoYKoT kara.n atm-
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mıştır. Patronun işyerini kapatmak istemesine kaİşm bu kararl aJan
uzman işçiler işyerinden ayrrlmama karalı almışlardlr.

15 - HAZİRAN : Yargrtay Başsavcıhğı, MHP'nin },urt üşindaki
örgütüni.in kapanması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başııırdu.

16 - HAZİRAN : Cibali Sigara Fabrika§t ve Nakliyat Grup Mü-
dürlüğünde çal§makta olan 3000 kadar işçi, patrorurn toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerine kat İna}'l kabul etmemesi üzerine, Tekel İstarıbul
l\[üdüriitğü öniinde protesto gösterisi yaptılar.

17 - HAZİRAN : Beyrut'taki ABD Büyükelçisi ile Ticaret Ateşğ
si ve şoförü öldürütdü. - ABD, Lübnan'a karşı bir müdahale için Klb-
rısta'ki İngitiz iissünde yrğınak yapıyor. - İçişleri BakanhğI bir go
nelge yayrnlayarak, çoğunluğu Said-i Nursi'ye ait kitaplar haklünda ta-
kibata geçilmemesini istedi, _ Küçükköy'de bulunan Uğurgül Eabrika-
srnda çalışan ?00, işçi, arkadaşlarınrn iş akidlerinin feshedilmesini pıo-
testo etmek igin BoYKoTa başladılar. Maden-İş sendikası yetkilileri
herhaİ]gi bir olay çrkmasrnı önlemek için (!) işçiteİi evlerine gönder-
mişlerdir. İşçilerin işyerini teıketmesinden sonra patron fabrikayı ka-
patm§ ve jandarma çağırmıştır. Sabah işçiler gelince işyerlerini kapalı
bulmuşlardır. İşçiler, fabrika önünden ayrıLmıyarak BOYKOTlarrnı
sürdürmektediller. - Perfektüp işyerinde 600 kadar işçi BoYKoTla-
rınl sürdürürken patTon fabrikasınr kapatmlştlr. İşçiler fabrika açıl-
dıktan sonra BOYKOTlannı yeniden baş]atacaklarını söylemişlerdir. -Bursa'da Renault Fabrikalannda çalışan ve DİSK'e bağh olan işçilel,
dışandan gelen ve Tiirk-İş'e bağh olduğu biidirilen işçilerin bildiri da-

htma]arml önlemişler Ve dlşarldan gelen işçilerle çatlşmlşlardlr.
20 - HAZİRAN : Ktbİ§ Türk Federe Devleti'nde çok partili ilk se-

çim yapıIdr.
22 - HAZİRAN : İtalya'da yapıları seçimlerde yalnız Komünist

Parti'nin oylarmın arttıa ve Senato'da % 6, Temsilciler Meclisi'nde
Eo 8,4 artlşln İKP nin çok giiçıenmesini sağladığl bildiriliyor. - Roman-
ya Devlet Başkanı Nicolai Ceausescu resmi bir ziyarette bulunmak
üzere Türkiye'ye geldi.

24 - HAZiRAN : Askeri Yargltay, Hava Kuwetleli eski Komuta-
ru Alpkaya ve arkadaşlarr hakkında beraat kararınl onayladı. - Boy_
kotta bulunan Uğurgül işçileri, işyerinden uzaklaştrmak isteyen jan"
darmayla , çatıştllar. Bilçok işçi yaralandı, beş işçi de tutukla.ndl.

25 - HAZİRAN : ABD, bağımsullğmt yeni kazanan Angola'nın
Birleşmiş Milletlere üye olma kararınr vetö etti. - VietnaJrı Millet
Mectisinde İki vietnam'ın birleşmesi için oy birliğiyle karar alrndr.

2? _ IIAZİRAN : Polonya Hükiimeti gıda maddelerine yaptt]

\
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zammt, bütiin işçilerin BoYKoTa geçmeleri iizerİne iptal ettiğini açık-
ladl. - PTT ŞehirleraJasl telefon işletmelerinde çaJışan personel, ça-
l§ma saatlerinin arttlnlmasmı protesto için 2 saatlik BoYKoT yaptl.

28 - HAZİRAN : Maliye Bakanl Ergenekon, Yahya Demirel'in 30
milyon usulbüz kredi aJdlğmt tespit eden ve açıklayan Banka Yeminli
Murakıpları hakkmda soruşturma açtrld,ı. _ Tiirkiye Gazetecilel sen-
ükası, Tiirk - İş'le işbirliği yapan A§ya Amerika liür Çalışma Enstitü-
sünün cIA ile ilişki§i olduğunu Amerikan belgeleriyte ispat eden bir
rapor haarladı. - Ankara'da fmn işçilerinin BoYKoTu sürüyof.

29 - HAZİRAN : Anayasa Mahkemesi, 6 ay içinde yurt üşındaki
örgütlerini kapatması için MHP'ye ihtar verdi. - Avrupa Komiinist
Partileri Konferansl Doğu Berlin'de başladı. Konferansa 29 ülkenin ko-
miinist partisi katıltyor.

30 - HAZiRAN : Avrupa Komünist Partileri Kohferansmda, her
ItP'nin kendi ülkesinin koşuılaİIna göre taktikterini tesbit edebileceğİ
yolrında karar alındı. - Fransa'da ilkbaharda yap acak olan seçİm-
lerde KP, SP ve Radikal Partilerin işbirliği yapmasr kararlaştırıld,ı. -Brejnev, NATO ve Varşova Paktlar]nrn faaliyetlerini a}Tıl anda durdur-
malan için gereken herşeyi yapmaya ha,zır olduklarını söyledi.

1 - TEMMUZ : Bursa'da Tüİk Metal İş Sendikası üyeleri, boz-
kurt amblemli bir bildiriyi dağıtrrken olay ç*armlş Ve DİsK üyesi biI
işçiyi öldürmüş, iki işçiyi de ağlr yaratamlşlalür. - Bütangaz Bayi-
leri, sorunlanna Hükiimetçe bir çözüm bulunmaüğı taktirde Tiirkiye
çapında BoYKoT yapacaklarrnı ag*lad af. - Taç Fabrikasmda 3 ar-
kadaşlnrn işten at masml protesto etmek için 86 işçi BoYKoTa başlaü.

z - TEMMUZ : İstanbul Belediyesi ite Genel-İş sendikasl arasn
da imzalanan sözleşmeden yararlananayan BğIediye İşçileri Federas.
yonu ve Türkiye Genel İş sendikasl üyeieri BoYKoTa başladılar. İşçi-
ler iİaha sonra Belediye binasrnı İŞGAL ederek, 48 saatlik bir süre ta-
nlnuş ve kendilerinin de aynı haklardan yararlanmak istediklerini biI.
dirmişlerdir. Bu süre içinde hakları benimsenmezse BoYKoTu yaygın-
laştrracaklanru açıklamalarrna eklernişlerdir. - roFAŞ (Bursa) taki
salür arda ölen işçi için 13 işyerinde 10.000 nin üzerinde işçi üretimi
dıırdurarak BoYKoT yapmtşlardır. 

--ABD Federal soruştuTma Büro-
§u (FBI) Başkanı Clarence Kelley, ydğcl faatiyette bulunduğu şüphğ
siyle baa şaİı§ ve kurumlara ait binatara girildiğini ve eşya ile betge-
ler çalındrğrnı itiraf etti. Kelley daha önce bu tür bir iddİayl Teddet.
mişti. - Yeşildirek'te Emekli Han'da çıkan yangında 5 işçi yanarak
ötdi.i.

3 - TEMMUZ : İstanbul Belediyesi işçilerinin İŞGAL ve BoY-
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KOlt'lan sürüyor. fiirk-İş Bölge Terr§ilcisi z. Hepbir, Belediye Başka-
nr İsvan'ın Avrupa'dan dönüşi.inde sorunıarıru çözijmliyernemesi ha.
tinde, elektrik, §u-gaz ve taşıt işkouanndaki işçilerin de BoYKoTa ka"
tr]acaJrlannı açıkladı. - Peru'da yapılan zamı4n protesto eden halk gü.

verı]ik kuwetleriyle çatştı.
4 _ TEMMUZ: İstanbul Belediyesi'nde çalışan Tiiık-İş'e bağıı §-

çi]er, dalıa önce GEnel-İş Sendikasl üyelerine tarıınan haklardan yarar-
larıacaklan bilüritince sürdürdükteıi BoykoTu kalürdılar.

5 _ TEMMUZ: DİSK G. Başkanr Tiirkler: «CHP'nin, DG Mahkğ
melerine kesin olarak karşl olduğunu belirtmesi»ni istedi.

6 _ TEMMUZ : Genel sigorta §çileri 35 giindür BoYKoTu sür-
diirüyor.

? - TEMMUZ : İtaıya'da, İIiikiimet kurma girişimleri sonuçsrız
kalıyor: Hlristiyan Demokratlaruı koalisyon teklifteri önce sosyalist
Partisi, sonra da Sosya.ı Demokrat Parti tarafından reddedildi. Bu par-

tiler, Komi.inist Parti'nin katllmayacağı bir koaıisyonu kabul etmeyğ
ceklerini açıkladılar. - Mintaks Fabrikaslndaki patlama §onucu iki
işgi öldü, üç §çi yaralaııü. PatlarıaJun, patronurı ihmali yiizi.inden

meydana geldiği bi]diriliyor. - Toprak,İş sendikasıİn bağlı ve ilk kez
uygulaİıaİr 200 balıkçı işçinin katıldığl grev sürdiiriilüyor.

10 - TEMMUZ : Tiirkiye'de 19?6 yılındaki açık işsiz sayrsının 2,1

milyona vardığı a,çlklandı. - Federal Almanya Büytikelçiliği, bir Alma^rı

gazetecisinin Site öğrenci yurdunda kalan komandolaIca dövülıneşini
«protesto» ederek suçıulann cezalanünlması istedi.

11 - TEMMUZ: Angola'daki iç savaş sırasında halka karşı çarpı-

şan ve yakalaİıaİr 4 paratı asker yarglanarak idam editdi, - DİsK'in
b*"u'o" diizen]ediği DcıM'ni protesto mitingine on binin i,istiinde işçi
katıldı. - sowetler Birliği, suriye'nin Lübnan'i müdahaJesini lğna-

İİrış ve büti.fuI banşçı güçıerin Filistin Direnme Hareketini destekle

diğini açıklamıştır.
12 - TEMMUZ ! DİSK'e bağlı Genel-İş kongresinde DG Matıkemğ

terinin yasalaşma§uıa karşl çıkılaca$na ve bu Mahıremelerin yasataş-

masmı engellemek için GENEL BoYKoT yapılmasına karar verilmiş
tif. - Karadeniz Ereğlisi , Alacağlz Maden ocaklanndaki göçükte 1

işçi öldü, iki işçi ağr yaraıandl. - uğurciir Fabrikasında BoYKoTtı
sürdüren ?00 işçi, işten atrlan arkadaşlarınrn işe aJınması halinde boy-

kotu sona erdireceklerini açıkladdar. - Perfektör Fabrikasında çalı-

şan işçiler, atılan arkadaşlarrıın işe başlatılmaması halinde yeniden

BoyKoTa baştayacaklarıru açıkladıtar. - Özel Vatan Hestahanesİ pat,
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ronu, işçiterce ? ayür sürdürülen BOYKOTu kumak için binaslnr ki-
raya vermek üzere harekete geçti.

13 - TEMMUZ : Türk-İş'e bağlı «sosyaI demokrat» sendika]ar
DcM'ıerine karşı olduklarlnı açüla.dılar. - Tıirkiye Barolar Birliği
Genel Kurulu, DCiM'lerin mahkeme niteliğinde otmadlğını ve siyasi
amaç[ olduklanndan bu mahkeme]ere karşı çlkacaklannı açıkla,dr, -
Avustralya'da 2,5 milyon işçi hükiimeti plotesto için genel grev uygu-

lamasına başladı.
15 - TEMMUZ :Petrol ofisi -İzınit teslslerinde çal§aİı işçiler, işi

yavaşlatarak BoYKoTa başlad ar. - Polonya Hükümeti, daha önce
glda maddelerine yapllan zammı işçilerin protesto etmesi iizerine bir
aç*lama yapQlak, bundarı böyle $da maddelerine yaprlacak her türlü
zalİrİrun işçilerle birLikte kararlaşt]nlacğmı açıklad-ı. - semak Boya
Fabrikasmda 26 işçinin işten atdmasl üzerine, bütiin işçiler BOYKOTa
başladI. - Migsas işçileri, işten at an arkadaşlarmrn §e alınmasrnı
§ağtaJrıak için BoYKoTu siirdürüyor.

z0 - TEMMUZ : Genel BaŞkan Tunç : «Tiirk-İş'in, cHP üşında
bir paıtiyi desteklemesinin mümkiin olmad]Snı» açlktadı. - ABD'de
wentenghause Elektirk Şirketinde çahşaJı 30.000 işçi, ücretlerine zam
yaprlması için süresiz greve başladl. - Kağlthane'de yabancı bir firma,
ntn müteaİühitliğini yaptlğl §r dağıtma ve tevsi işle nde çalışan 280 iş,

çi BOYKOTa başladı.
21 - TEMMUZ : Ermenek Maden Ocaklarında çalışırken zehirle,

nen 7 işçiden 3'ü öldü. - FİAT Fabrikalan Yönetim Kurulu Başkanı
Agnelli, İtalya'nm ekonomik bunalımdan kurtulmasl için komünistlerin
desteğinin şart otduğunu, d§ politikada ise komünistlerle aynı fikirdo
olduğunu açıklaü.

22 - TEMMUZ : Boliırya'da 400 maden işQisi gIev yaptlğl için tu,

tuklandı. - CHP Gençlik Kotlan Ankara Kongresini, Genel Merkezo
karşı olanlar :Kazarıdı, - ABD - Katiforniya'da konserve fabrikalarında
qal§an 70.000 işçi greve başladl.

23 _ TEMMUZ : Ankaralda dolmuş şoföIieri, plaka tahdidinin kal,
dlrı]masl çal§malarınl protesto için bir saatlik uyarl BoYKoT\ı yaptl, ,

lar. - İspanya'da 80.000 kişi genel a.f, özgiirlük ve işten at anlann tek,
rar işe almrnalan için gösteri yaptl. - Tubolg Fabrikasında, arkadaş,
]annm işten çüanlmasıru protesto için 64 işçi işi yavaşlatarak BoY-
KoTa başladı. - otomarsan'da çaLşan 1200 işçi, atrlan.S arkadaşının
işe alınması içİn BoYKoTa başladılar.

24 - TEMMUZ: Portekiz'de Sosyalist Pafti Lideri Suares azrnlık
hükiimeti kurdu. - Poİtekiz Fırın İşqileri Sendikası bir giinlük uyart
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grevi yapmağa karar verdi. Ancak sendika, bu grevin işi bırakmak şek-
linde olİnayacağırıı ve gIev giinü halka bedava ekmek dağltılacağlrıı
açıkladı.

25 - TEırMUz : Ki$thane su tevsii ve dağltma işlerinde ça^lışan

işçilerİn BoYKoTu sürerken, Jandarma Albayl Ömer Küçiik komuta"

sındaJri jandarmalaI işçileri dağltmıştır. Jandarma Albayı Kügük, boy,

kotta bıılıınan işçileri askeri kamyoolara bindirmiş ve memleketlerine
dönmeleri için ontan şehir dışma çıkarmrşttr. Aynca işçilere «nas

ELKA'yı oıtadarı sildiysek sizi de öyle oıtadan süpürüriiz» demiştir,
(Adr geçen Atbay Küçük daha önce, Eu(A grevinde işçilere karşı olan
davrantşlarıyla tanrruyordu. ) Atbay KüQük'iiİ «alüğlnız 60 lira size yet,

miyor mu?» diye sorduğu ve bİİ lğslm işçiyi de kalakol]ara götürdüğü

bildirilmiştir. Şehir drşma ç*arüan işçiier da}ıa sonra işyerlerine dön,

miiş ve BoYKoTu sürdürmek istemİş, bu kez patronun muhafElarl
ve adaırrlarr tara.fındarı hücuma uğramrş ve kimi dövülmüş kimi de ya,

ralanmrş r. Güvenlik Kuwetterinirı patronun adarnlannın bu salün,
sma müda}ıale etmediği açıklanmıştır. - İşten atıtan alkadaşlan için
BoYKoT'a girişen CIOMARSAN §çilerini poüs dağıtmış ve 40 işçiyi
göl,r,ttır,a. atmışİır. - F. Almanya Başbakaru Schmidt, İtalya'da komü,

nistlerin iktidara ortak olmatan haıinde, ABD, Fran§a, İngiltere ve F,

Atİnanya'nın bu iiıkeye yaptıklan yardrrnı kesıneyi Porto Rico'da karar-

laştrdıklarını tekrar agiklamıştır. Bu kararın bir ülkenin içişlerine ka,

nşmak şeklinde yorumlanmayacağınr ekleyen scbmidt'in bu aQ*laİna,

sr'İtalya'run büti.in partileri taraJından büyi.-rk bir tepkiyle karşılandr,

z? - TEMMUZ : İIıristiya,rı Demokrat Parti, komünistlerin, parla-

mentonrın bazı komisyon başkanlıklanna seçilmesini kabul ederek,

Komiinist Parti'nin desteğini aıİnağa çabşmakta olduğu bildiriliyor, -
cHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, Amerika (UsA) seyahati $rasın,
da suikast teşebbüsi.inde bulunuldu.
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ŞADİ ALKILIç,DAN DöRTLüKLER :

MEZARCI

Kaz, durma, kaz mezaıcü... mezal,rnl kazdlğın
Vatann yarı,rudır, «zaman>, bu... «insan» değil.
«zaİrLanr ... gelecek zaman, öldürülmez, ölmez ki
Mezara sığmaz bun]ar, bu (eskiza.rnan) d€il.

AV KÖPEKLERİ

Böyle av köpektiği, bilin, köpeklik deği1

Baş avcl adi katil, bu iş erkeklik değil.
İçtiğiniz kanlan biıgtin kusacaksrnız,

- Her kuşun eti yenmez, bu «kuşlar» keklik değil
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