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YU$TSEVEBLEBE BiLDi}lİ

HER TÜRLÜ DARBEYE
«Ve Özel Olarak Serbest Bölgelet'in Kı;rıılrrşırıa»

KARŞI
GtrNEL İSGAL

«Türkiye'de Selbest Bölge'ler kuruLacalr» mrş!. . .

«Serbest Bölge» demek, TC kanunlgnnir,ı «değisik biçimde uygula-
nacağl» yani tek kelime ile uygulana.mlyacağl yüIt paIçalarl demek-
tiı...

Dünyanın hiçbir yerinde 
-kanunla 

kurulmuş da olsa- bir «Ser-
best Bölge» yeni bir kanunla -hatta silAhlr biİ savaşla dahi* empel-
yalizmden geri alrnamamlştll. (Mesela koskoca bir Çin Devrimi bile
Honk Honk'u geIi a]amamlştır.).

Demek ki bugün TüIkiye'ye empelyaiizmin finans kuruluşlalr tara-
findan hararetle taYsiye edilen ve TC Devleti'nin başına çöTeklenmiş
«Qağ dıŞı» siyasi kadTolar talaflndaıl da tıenimsenmekte olduğu görü-
len «Serbest Bölge» lel, TC Devleti'nln egemen]ik hakkından Vazgeçe-
ceği },rrrt bölgeleri demektir.

zaten Türkiye'nin bugünkü durumunda, «emİ-i vaki» şeklince böy-
le bir fiili dulumun (Serbest bölgelerin ilanI veya diğer tüIlü dalbe-
lel) yaratilmasl her an mümkündür, emperyalizm taIafindan... Çünkü
Tc Devleti'nin bugünkü dünya şartlarında «bağrmsz», ve Türkiye Yur-
du üzerinde «egemen» olması, objektif olarak mümkün değildir.

Çünkü TC Devleti bugün, egemenli]r iddia ettiği Türkiye Yulcrı
üzelinde, evrensel siyasi -ve idsolojik- bil büyük aklml 

-komüniz-mi- «yok sayma»ya çahşmakta, görmezlikten gelmekte ve «başln1 ku-
ma gömen devekuşu» misali gerçeklerden kgçmakta, veya kaçlrılmak-
tadıT. Dolaylsiyle büyük ideoiojik akrm]ar aTas]ndaki siyasi -taktik-anlaşmalarr ve mesela bil «Detant»] tek başına fiilen leddetmekte,
Helsinki Konferansl'nda imzasr bulunduğu halde -akll almak «kulnaz-
].1k» yöntemledyle- bu Konferansın karallanna taban tabana züt lıy-
gulamalara girişebilmektedir.

Sayrn CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Flansu jurne-
listleri ile konuşurken, «tavşanrn d_ağa küsmesi» gibi ga-
İip bir tavırla, Detant'In küçük ülkeler (!) için geçerli sa.
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y mamasından yakındl... Halbuki Detant'm uygulamasm,
da küçük ve büyük ülke ayrnml yoktur; ve olamaz... Bu-
rada sözkonusu olabilecek ayırlm ancak, dünya politika-
]armı anlayıp takip edebilecek, ve bunlara ters düşmeye-
cek seviyede bilinçti halkların kaliteli liderleri ile bazl
halkların başlndaki -geçici süreçler için tayin edilmiş-
uydu devletler ve bunlarrn beynl yıkanmış kukla devlet
adanlalt arasrndaür.
Tek bir «siyası»nin -hele bir parti liderinin- aynl za,
manda, hem kapitalist, hem de sosya]ist olması ve de dün-
yada, hem kapitalistler taIafindan, hem de sosyalistler
tarafndan «yoldaş» kabul edilnesi gibi bir «olası»l* söz-
konusu olamaz günümüzde... Böyle, monarşilerden kal-
ma politik alrşkanlıkların günümüzdeki ismi «opoİtünizm»
dir; yani «siyasi karaktersizlik»til.

o halde, diinya politikasrndaki «büyük diyalog»u, egemenlik iddia
ettiği -diinyanın 

bir bölgesi olan- yurdu üzerinde seslendirtmeyen,
ve bu şekilde evIense1 tarihi süI€cin dışlna düŞen biT devletin -objek,tif olarak- bağımsrz varlığından sözetmek miimkün değildir. Gelçek-
te böyle bir devletin zahiri varhğl (yalancı görünümü) altmda evren-

se] aklmlar büyük bir «yera].tl» mücadelesi yürütürler. Bu durumdaki
bir devletin, her an «açrğa almma»sı ve ülkesi iizerinde evrensel akım-
ları,n mücade]elerini açlk bir savaşa dönüştüİmeleri mümkündür.

Emperyalizmin, ülkemiz üzerinden Soıryetler Birliği Devleti ile
dilekt temasa geçme, yani Atatürk'iin kurmuş olduğu TC Devleti'ni aİa-

dan çıkarıp hesaplaşma çabalan artık -Türkiye'de 
bir sil6,hlı 9atrşma

çlkaTmayl bile göze alabilecek seviyede- tehlikeli bo}.ırtlara ulaşmış,
t1r.

En azmdan «CoExistance» ve «Detant» politikalannın evİensel ge-

çerlilik kazanmasından beri emperyalizm, bir yandan Türkiye'de antl
komünist, anti-sovyetik aklmları alevlendiTir ve Komünist Parti'ye dev-

let teminatI tanlttlrmazken, diğer yandan sowetler BiTliği Devleti ile
Tiirkiye üzerine -ve de tabii bu iİlah olmaz faşizan ( ! ) TC Devleti gı,
yabında- gizli pazarhklar denemiştir. Hatta hatta Türkiye'de, solun
içine yerleştiTdiği adamlarrna gizli (!) teşkilatbr, ]egal sosyalist par,
tiler (!) kurdurarak, bunlar vasltasryla da, başta Sowetler Birliği 01,

mak üzere birçok sosyalist ülke devleti ile gizli ilişkiler araylp, «nabız
yoklama» girişimlerinde bulunmuştur; ve yakm zamarrlara kadar da
bulurrmaktadır.
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Bütün bunlara lağmen, yani emperyaliz:nin, TC Devleti'nin Tüıki-
ye nırdu üzerindeki egemenliğini ve dünya üzerindeki bağımsu varh-
&nl kabule yanaşmamasma rağmen, ve de bugün TC Devleti, fiilen «De-
tant» politikasınl kabul etmeyen (Yani Tüİkiye'de komünizmi kabul
etmeyen) bir z,iimrenin hakimiyetinde bulunmasrna İağmen sovyetler
Birliği ve diğer sosyalist ülkelerin devletleli hala Atatürk'ün kurmuş
o]duğu TC Devleti'ni tanlmaya devam etmekte ve muhatap almaya ça.
lışmaktadıIlar. SolTetler Birliği devlet adarnlannrn -ki onlar, tecrit
beli bir komünist paİtinin yöneticileridil aynr. zamanda...- bu tutu-
mu, herhalde, emperyalizmin kurduğu bir oyuna gelmemek ve bu oyu-
nun kurbanlan o]abilecek olanıara -yani bizlere- son ana kadar uya-
11 görevini yapmak anlamrndadlI.

Ama bugün sürdürülmeye çalşılan ilişki, bir «sağlrlar diyaloğu».
dur; çünkti, TC Devleti'nin pafti olalak himayesinde bulunan tüm si-
yasi kadrolar, ya «antıkomünizm histerisİıı veya «anti-komünizm sol-
culuğu» ile «maliil»dür.

İşte bu durumdan yararlanmayl tasaılayan emperyalistler, «},urt
bütünlüğ'ü» ve «halkların bütünlüğü» gibi temel Atatürk Prensipleri
üzerine kuru]muş olan TC Devleti'ni, bu prensiplerden vazgeçmeyo

-yani aladan çıkmaya- zoIlamaktadırlar. Özel olarak, «serbest böl-
ge» veya «SeIbest liman» tasarılarl bunun en somut beiirtisidir...

Günümüzde gene1 bir kuraldlr ki, bir devlet. ülkesi üzerindeki görev
hakkndan vazgegtiği -veya 

yapamadığl- zarnan, o ülke emekçileri;
sosyalist devletlerle organik ilişkiler de kurarak, emperyalizme karşı
sildhlı bir mücadeleye mecbur kahılar-

KATKI, defalarca TC Devleti'nin Tüİkiye Yuldu üzelindeki ege-
menliğini (ki egemenlik demokİatikleşmekten ayrllamaz) yitirmekte
olduğ,unu ifade etmiş (mesela sayl: 23, s.8) ve bu gidİşin bil giin mut-
]aka fii]i biı «oldu bitti» ile, bir «darbe» ile noktalanacağına dikkatleri
cekmiştir.

Ama Tiilkiye'de Sosyalizm Akrml'run bir dergi (KATKI) olalak
da olsa devlet hİmayesi bulmasl, yani legalited-e ufac* bir menfez bu-
labilmesi gerçeğini gözönüne alarak, empelyalizmin bir fiili «oldu bit-
ti»sine kadar -iç dina.mizme da5ıanarak- legal imkönlaıın geniŞletil-
mesi çabalarından ümidini kesmemiştir.

KATKI, bu «baştankara» gidişin son noktasr olarak tespit ettiği
heltürlü «oldu bitti»ye (veya her türlü darbeye) karsı yığınlara «genel
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işgal» çağnsı yapmlş ama bu «yığın müeyJıidesi»nin de, -iyi oIgaJrizc
olamamas1 yiizünden- yenilmesi, karşrsrnda, neler olabileceği hakkm.
da helhangi bil yorumda bulunmamrştlf. Çünkü böyle bil kritik dö-
nüm noktasından sonlaki taktik, KATKI'nrn misyonu dışmdadır; do-
layısiyle o noktadan -darbeden- sonra yapllacaklal hakkmda
KATKI'nın fikiı yürütmesi, bir spekülasyondan başka bir anlam taşI-
maz; ve bir provokasyona sebep o1uı.

Ancak genel olarak, KATKI'nın siyasi Sol altelnatifi hakkrnda dai-
ma şunu belilttik: KATKI'nün siyasi misyonunun sona ermesi, yani
KATKI'nln fikirlerinin, öneliıeTinin geçerliliğıni yitiTmesi demek, -bü-yiik bir ihtimalle Türkiye Ülkesi'nin bütünlüğünü yitirmesi ile sonuç-
lanacak- sinhh bir iç Savaş sü.recine girilmesi demektil.

Bir «Vatandaş Savaşr», o vatandaki devletin fiilen ortadan kalkma-
sr anlamındadrr; ki böyle bir durumda, 

-günümüzde- 
emperyalizmin

«türlü çeşitli» silahh Zorba]aIlna karşı, yoksul yığmlaT 
-sosya]ist 

dev-
Ietlelin maddi desteğini de alarak- bii «silAhlı ayaklanma»ya mecbuI
oluIlaİ...

Halbuki KATKI, BuIjuVa Sosyal DevIimi, yani Kemalist Devrim
zemini üzerinden sola agllmak fikrini savunmaktadlr. TC Devleti'nin
kuruluş prensiplerine yani Atatüİk Plensipleri'ne ters düşmeden, bil
Burjuva Demokratik Aşama'ya giİilebileceğini, ve bu aşarnada Misak-l
I1{illi slnlrlarl içinde, asgarldgn bu SlnrTlarln belirlediği a]anl ihtiva edei]
bir bölgenin sosyalizme geçme şartları (yerel ve evİensel şartlar) olu-
şuncaya kadaİ beklenebileceğini iddia etmektedir. İşte emperyalizmi
korkutan da budul:

Türkiye gibi 44 milyonluk bir ülke ins,ınlalrnln, esnaf bireyciliğin"
den kurtulup «anca beraber, kanca beraber» diyebilmesidir. «Detant»l
yurt içinde uygulayabilmeteri Ve bir Burjuva Demokİatik Aşama'da fşçi
smrfl'nm devrimci partisi ile bir büyük kapitalistler paltisinin, bir açık
diyalog kurarak memleketi dünya dengesine oturtmasıdll

Çünkü 44 milyonluk bir ülkeyi kapitalist yapmak çok zor Ve adeta
irnkansudıI bugiin... Ama böyle büyük bir kütlenin, ortadoğu gibi «na-
zik denge»li bir bölgede -bütünlük içindg- sosyallzme kaymas1 da
çok tehlikelidil; çünkü 44 milyonun -veya 

yakrn gelecekte 50 milyo"
nun- bir devlimci atılımı ufak ülkeleriıı yolisul ylğınlallnr bil m]kna-
t§ gibi çeker.

Görülüyoı. ki TüIkiye'de «medrese kafasl» ile skolnstik mantlk ile
solculuk yapanlar -son tahlild_e-- empelya]izme hizmet ermektedir-
leT: Çünkü Türkiye'de «sosya]izm rejimini uygulamak» diye stlbjektif
bir «tercih» sözkonusu değildiİ. Tü.rkiye'ye, mllli slnlllarl ile dünyadan
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tecrit edip, rejim tayin edi]emez. Bunu gerçekleştifebilecek güçte bir
iç irade (yığın hareketi ve sosyalist alımın gücü) mevcut değildil bu-
giin Türkiye'de... YalnE Türkiye'de değii, bir İtalya'da, bir Fransa'da
bile bu güçte bir ig irade (bu},urma gücü) ycktur henüz... Eğer mev,
cut olsa, bu bat] ülkeleri hemen «oktobrr 1917» gibi bif «proleter ihti,
lau» gerçekleştiIebil€cek seviyededirler. endüstriyel gelişme baklmn-
dan. ..

o halde, bizimki gibi ülkeler, «Detant»ı yurt içine getirip, dünya
dengesindeki gelişmeyi kollamak durumrındadlrlar heIşeyden önce...

Gelektiği zan-üan iillreyi bütünlük içinde sosyalist süIece sokabile-
cek şekilde, sosyalizasyon ve kitle örgütlenmesi plA,nlarını hazıIlamlş,
bilinçli bir sosyalist kadronun mevcudiyeti, Türkiye gibi bir ülkenin

-sosyalizme 
geçiş için evrensel şaJtlar oluşuncaya kadar- emperya-

lizmi biI «bilinçlilik rantı»na bağlamasl demektif.
zaten bugünkü MC Hükümeti vasltaslyla Türkiye'nin finans kapi,

tal merkezlerinden göIdüğü yardım 
-kd,rdan 

bağış- bile, Türkiye'-
deld geİçek komünistlelin ve -bir tehlike haddinden sonra bu komü-
nistlerle bera,ber haIeket etmek zorunda ka]acak olan- gerçek kema"
listlerin «yüzü suyu hörmetine» dir. Yoksa emperyalizmin kendi yer-
leştirdiği adamlalrnm yönetiminde bulunan ve büyük «palasal» imkan
larla büyük «kulu gürültü» çlkaran sol tekkeler ileri sürülerek emper-
yalizme «gözdağl» verilemez; böyle bir -kozsuz- tavlr bir «blöf» bile
o|maz.

Emperyalizmin «tesis ettiği» bu sol «yuva»lar ile, ancak içeİiye,
halka «gözdağı» verilebiür; baskı yaprlabila. Bu, halkın zaten tepki
göstereceği, ona ters gelen «saplk» veya «dejeneıe)ı sol akımlar, «ko-
miinizm» ismi ile «lanse» edilip, iralkta kornünizme karşl «muafiyet:
bağışlklık» yaratllmaya çalışılır.

Bu aklmlar Türkiye için gerçekten zaratlldlt, ama Türkiye'de Ko-
münizm Aklm1 olduğu için değil, emperyalizmin «bölücü», «a]nrlcl» so]
akrmlarl olduğu için...

Ve birgün emperyalizm, elinde bulundurduğu ve gittikçe daha iyi
organize etmeye qalıştığı «Türkiye'de Sol» akımlarr ile, TüIkiye'deki kcc
münist Ve kemalistlerle başedebileceğini liestirdiği an, Türkiye Cumhrr"
riyeti Devleti'nin başına çöreklenmiş kurnaz «carıkıı, erkAn-r harb»in
«anti-kornünizm» çiğlrtkanhğına «rant» ödemeyecek ve Türkiye'nin bü-
yük yığın (emek9i) potansiyelinin icabına bakmak (!) için bir fiili du-
rum yarataca.lttrr.

onun için emperyalizm, bu-gün Türkiye'deki solun içine «adam yer-
Ieştirmek» ve onlarr milyonluk yardımlarla beslemek için çlrpmıp dur-

r'
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maktadu. Çünkü Türkiye'de dünya çapmda diyaloglar kuİmus, bilinç-
li, vakur ve provokasyonlaİa düşürülmesi mümkiin olmayan bir dev-
rimci partinin ]egal alana çrkmast, emperyalizm için biI «demokles kI-
lıct» olacaktır.

İşte bundan dolayrdrr ki bugün TüIkiye'deki çalpü eğitim politi-
kasmın kuTbanlarl oIan «diplomah işsizler ordusu»na solda kaİgaşa
yaratsınlar diye milyonlar ödenmekte ve bu milyonların büyük bir kıs-
ml da, Tc Devleti'nden kaçlrllan vergilefıe karşllanmaktad1I.

İşte, devrimci aydınlar ile iş9i sıntf1 alasmda yalıtkanlrk (tecrit
maddesi) göIevi yapttrılan bu «şaşkın ördekler» yüzündendir ki, ko-
miinizmi «yok saya.n» bir devlet anlaylş] ile beraber, kuwetli bir «anti-
komünİzm» kampanyası sürdüriilebilmektedil. Yani «yok saydaJı» bii-
şeyin -alnr zamanda- «anti»si veya «ink6,r»l i]e uğraşılabilmekte,
yani «şeytan taşlama» ve «şeytan zaptetmiş olanlan cezalanürma»
dyinleri için bo1 bol gönüuü bulunabilmektedir. Eu durum ise emper-
yalizmin Türkiye'yi -bugiin- bir «psikolojik harb» alanr olarak seç_
tiğinin en müsbet kanıtldır...

Bugün «Yunanistan'la SavaŞ» oyr.ınunun oynandığı «karagöz peİ-
desi» arkasında, bir «Serbest Bölgeier» «oldu bitti»si tezgah]anmak-
tadlr.

Kabadayl pozlarda Yunanistan'a kalşı atılan savaş nağTalannm
gürültüsü kulaklalı çınlatsa da, bu nağralara inandırıcılık kazandrlmak
için «sol»da, «yatrştlncl avane» ıolünü yüklenen dostlar bulunsa d.a
bu tezg6h, yurtsevellerin gözünden gizlenemiyecektir.

Yürüyüş Delgisi'nin 71. sayısında (son sayfada) Behice Boran Hanlm:
«Bugün için hiçbir sorun, savaşın önlenmesi kadar iinemli değil.lir.»
«Ülkeyi yönetenler, soğukkanlı gefçekçi, aktltrca hesaplı olma ve davıanma

durumunaıaalırlar.»
«...Demircl ve ortakları iktidarrnı kışkırthak artık bir. yana bırakılmalı.»

buyuruyof... ve bu ifadeleıle, önceleri glyaba hitaben «Mc düşürülmeliaıir!» ko-
mutunu ve.diği, sonra ila anlamı karanlrk biİ «etlüin çevre» tafaflndan «Anaya-
saya ve kanunlaf çizgisine» getirilmediğinden yakrnil!ğı Mc iktidalr'nı, bugün,
teskin edilmesi geIeken, «gem'i azlya alm§» bir güçlü arslan (!) gibi gösteİmeye

çalışıyor... Nasıı oluyor iıa, biıkaç ay önceye kadar aıiyalog kurulmaya biıe değer
görülmeyip «aıerhal düşüriilmesi geiektiği» öne sürüten bir iktiiıar, bugİn, teskin
edilmesi gereken, patlamaya hazrr bir büyük güç olarak görülebiliyor?.. Realite-
aıe böyle bir vafyasyon olamaz. Realiteyi böyle 8österen bir değeIlendirme varye-
tesi ancak, belirli tip müsekkinlefi fazla kaçırm§ kişilerin kafalarında meyiİana
gclır.
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Kökleri emperyalizme bağh, empefyalist ülkelerde zengin kadıo-
lar buıunduİan sol (!) akımlal, -heT emperyalist «oldu bitti» ile bera-
bel..._ bu «serbest bölgeler»e de kalşl çrkmazlar; çr.kaJJlazlar. Yine em-
peryalist ülkelerin giidümünde gelişen şoven ayrdlkçI akımlaI ise bu
«Bölgeler»in kurulmasml elaltından destek]er, ve bu yönde çaba hal-
carIar.

Çünkü Batl Avİupa'daki, ABD'deki «Batı» tipi meyhanelerde içki
yudumlaylp «Ben biİ komiinistim!» diye nağralanmayı, kendi için sol-
culuk, o emperyalist ülke için de özgürlük kan].t! sayan emperyalizmin
kuklalarma «Serbest Bölgeler» birer «cennet» olacaktır.

Emperyalizmle ekonomik olarak ü(entegre» olacak «Serbest Bölge-
ler»de, oranın etnik ve -kadİm- tarihi yaplsına uygun bir milli de!-
let kurdurup siyasi entegrasyonu da sağiaylvermek, en rasyonel bir ta-
salTuftur empeIya]istler için... O halde, o müstakbel miUi devletin «dost
ve müttefik (!)» Batı'da yuvalanmış bulunan siyasi kadrolan niçin
şimdiden faaliyete geçmesinler?... 

._.

«SeIbest Bölgeler» Atatürk ilkeleTine, TC Devleti'nin -temel- ku-
nıluş ilkelerine taban tabana z]ttır.

«Seİbest Bölgeler» bugünkü Anayasa'ya 
-bilhassa 

3. ve 12. madde-
lere- kesinlikle aykıIıdır.

«Serbest Bölgeler» kuruluşunu, 1953'de çıkarıldığı öne sürülen biT
kanuna dayanılarak yalnız icra organmm ( Hükijmetin ) yetkisinde göI-
mek ise, tamamen «daİbeci» bir anlay]ştıI. Çiinkü -detaylr açlklama-
1an hukukçulara bırakırsak- genel olarak 1953 Soğuk Harb, Psikolo-
jik HaIb döneminin, Mak Kartist şartlanma ile çrkar mış bulunan biİ
kanununun, 1961 Anayasa değişikliğine rağmen, ve hem de bugünkü
«Detant» döneminde geçerliliğini koruduğunu iddia etmek, bil «sultan
Palamut» devri kanununun, Hükümet kalaİiyle bugün -tekrar- yü-
rürlüğe konulabileceğini savunmak demektir...

IIukuk diliyle daİıa açlkçasl; Misak-l Milli slnrTlarl içindeki Türki
ye YuTdu'nun herhangi bil parçasmda TC Devleti'nin kanuntarnln ta_

dil edilerek uygulanmasml gerçekleştirmeye çalışmak demek, fiirk Ce-
za Kanunu'nun 146. maddesini ihlal eimek demektir.

Buna göTe, böyle bir teşebbüs, hiçbir zaman bir fert Ve hatta bir
]egal siyasi parti işi olamaz. Böyle bil teşebbüs ancak emperyalizmin
oluşturacağr bir cunta vasıtasıyla -yani bir darbe ile- gerçekleşebi.
lir.

o halde, «darbe»nin bu özel şekli için de «GENEL İŞGAL!»
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29 . TEMMUZ : İzmir Devlet Güvenlik N[ahkem€si «kuluiu düzeni
yrkmak amaciyle faaliyet gösterdiği gelekçesiy]e» Toprak.İs Sendika-
s] üyesi bir işçiyi 8 yıl ağır hapis Ve ikl y]l gözetim-attı cezasma çalp-
tlrdl. - Klbns Sosyatist Edek Paltisi'nin yaym olgan1 Tea Nea GaZe-
tesi, ABD'de Ecevit'e yaprlan suikastl, CIA'nın düzenlediğini ileli SüI,1ü.

30 . TEMMUZ : italyan Şosyatist Fartisi, İKP'ye paralel olarak alm.
mlş ve Hiristiyan Demo]rlat Fartisi BaşkaıI ada,vı G. Andreotti'nin ku-
racağı azınlık hükümetini çekimser kalalak dolaylı biçimde destekle-
yeceğini açıkladl. - Ksban Oteli'nde çahşan işçi]eI g arkadasmrn iS-
ten atrlmasr üzeline BO-fKOT'a başladı.

3l . TEntMUz : Brejnev, Şovyei Komünist Parti olgan] Pravc]a'},a
lıir <lemeç vsrelek «komünistleT jktidara ge]iıse İtalya'ya borç pala ver-
meyeceğini» açıklayan ABD, FIansa, İııgiitere ve Batı Almanya'yl «de-
mokrasiyi benimsememekle» Suçlach.

2 . AĞU§Tos: Başbakan Demire], Kiitahya'da yaptığl konuşma-
da : «Cumhuriyeti yrkturp yeline komünizmi koydurtturmayacağız. Ko-
münizm ile mücadelemiz devam edecekiir. Gerekilse bu mücadelede
şehadet meltebesine de ulaşlru.» dedi.

3 " AĞUSTOS : Avrupa ve Japon sermayesinin çok kısa bir süIede,
ABD'de 21 milyar dolarhk yatrnm]aIda tüLıh-ınma,sr ve pek çok Amelika,n
şirketinin yönetimini eline geçirmesi üzeTine, ABD sermayedal]arı «ya-
bancı s€İmayeyİ lusıtlayıcı tedbirlel ahrrmasi» honusunda hükümete
bask1 yapmağa başladılal. - Adana Aslantas Baraj1 inşaatlnda çalişari
üç işQi enkaz altında kalaIalr öldü.

4 . AĞUŞTos : İzmir Pnıuk l|jensucat Fabrikasında aa]lşan 8 işçi-
nin işten atrlmasr üzerine 1800 işçi EOYKOTa başladı. - Bant,not l{at-
baasrnda çahşan isçi]er, toplu söz]eşme görüşmeleıinin sürtincenıede
ka]masr üzeline BoYKoTa baş]adı. - suih İ]aç Şj.rketinin, ad.ln a-çlk.
lanmayan beş ülkeye 2 milyon dolara yakın rüşvet dağıttlğı a,çlklend!. *
Yeşil Kundura Fabrikasında çahşan 650 işçi, 150 arkad_aşrnln işten atll-
masl iizerine BoYKoTa kıaşlaclı. İsçiter BoYKoTun atılan alkadaşla:
rınrn tekrar işe almmasma kadaİ süreceğini açlkladılar.

j' - AĞUŞTOS: Toplu söz]esme ve üclet konusunda isçile]- a]eyhine
bir düzenleme getirmek isteyeır MC İİükümeiinin tasarrlarlna kalşı,
gelek Türk-İş Ve DİSK'e bağll sendikalarca çok Sert tepkiler gösterildi.
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6 . AĞUŞTOS : TIR kamyonlarrna konaklaEla tesisi liuTmak içij]
Adalet Paltisi'ne mensup Cski bakanlar ve milletveki]leiinin sahip oldu-

ğu özel bir şiİket kurulmllş ııe bu konuda Bulgadstan'la işbirliği ya-

pümasma kalar verilmiş Ve bu kaİal iqin Hülrümet izni almmlştır. An-

cak tıIİr pİajeyi «Saküncalı» gördüğü iÇin bu Dloje gerçeldeşmemiştir.

- Hilton oteli'nde ça}ışan 3?0 işçi. toplti iş sözleşmeleİinden yara.rlan,

dırılmadrkları için BOYKOTa başladı.
? . AĞUsTos : ABD gezisiııi ta:maınlayan Ecevit'i, Yeşilköy'de 50.000

kişinin karşıladığ bildiriliyoI. - İtaıyan Başbakaru Andreotti, hazır]e-
dlğl Hükümet programr tasarlsnd_a, İKP'nin ileri süTdüğii bütün şalt,
lall ka'bul ettiği bildiıiliyor.

8 . AĞUSTOS: Yol-İş Federasyonu Genel Sekreteri M. Saraç, pnrti-
zan yönetimin işçi ve teknik eleman kryımı yüzünden KarayollaTın:,n ça-
hşamaz cluruma gelmesi Ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerine Kaİayol-
lalı yöneticilerince temsitci gönderilrnemesini protesto için 45.000 işçi
nin kadem-eli olarak gleve başlayacağınr aç*ladı. - Asya-Amelika Hü:
Çalışma Enstitüsü, CIA ile itişkisi deşifre edilen ve Türk-İş'te çahşmak-
ta olan Türkiye temsilcisi E. Bogss'rı, Tüıkiye'deki görevindeıı alcb. -
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikasr'nrn 6 yönetiicsi, işçi memur ayirrm:.
nl pıotesto için yapılan BoYKoTa öncülük ettikleri gerekçesiyle 2 yıl
hapse mahkum oldu.

9 . AĞUSTos: Doğanşehir'li üIeticilel fasulyeye taban fiat1 velil-
mediği takdirde geçen }al uyguladıklan BoYKoTu tekrarlayacaklarrnr
açıkladtlar.

11

10 . AĞUSTos :

öidü.
11 . AĞUSTO§ :

Kayseri Krom Maden ocağınd.aki göçülrte 3 işçi

Eolu yakınlarmdaki hir ma.karna fabrikasının in-

Şaatmd,a QalıŞan ve vinç altmda kalan işÇilerden iiçü öldii, ikisi ağiT ya-

ralandl.
12 " AĞUsToS : Filistinli gerillatal, istanlrul-Yeşilköy Havaa"]anın"

da yolcrı indirip bindiren bif İsıail uçağm1 bastı. DöIt kişinin ölümü ve
yirmi kisinin yara]anmasiyle sonuçlanan çatlşmada gelillalar teslim
oldular.

t3 " AĞUsToS : Ka rayollalr'i-rda, siyasi baskılala karşr kademeli
olarak grev rıygutaması Konya'd.a başladı. Greve KaTayollall Genel Mü-
diirlüğii Üçüncü Bölge 4üdüIlijğü'ne bağlı işçiler liatulyor. - YSE ka-
na],laTrnda Qa]lsan beş isai göçüli altlnd? kalarak ö]dü. İşçiler, arkadaş"
larınrn ölümünden §onIa gerekli giivgnlik tedbirlerinİn a!ınma,sı için
BoYKoTa başladı. - Htikümet'in, hazrılanmış baz1 rapollaİdan yarar-
]anarak iicret artlşlarrnl dondu-rmak, grev yasağlnl arttlrmak (grevi §ı-
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nlrlandrmak) amaciyle iki yasa tasarısr hazırladlğı bildiriliyol. Bu ra-
pora göre ücretleri dondurmak amaciyle toplu iş sözleşmeleri tek elden
yürütülmelidir. Ücretler, patron, iŞçi ve kamu kesimlerinden otuşan bir
Ücretler Konseyi'nde saptanmalı ve bu Konsey'in alacağ]. kararlar esas
olmahdtr, denmektedir - İtaıyan Hıİistiyan azm!ık Hükümeti Temsil-
ciler Meclisinde güven oyu aldı. Güven oylamasma Komünist, Sosya,
list, Sosyal Demokrat ve LibeTal Pafilerin miuetvekilleİi oylamaya ka-
tılmayarak Andreotti Hükümetini dolaylı olarak destek]ediler. Bu par-
tilel, Andreotti'nin, Komünist Partinin şartlannı kabul etmesi üzerine
bu kararı almışlardlr. Komünist Paltisinin desteğini geri çekmesi ha-
linde Andreotti Hükümeti güVenini yitıTeceğinden, her kararı İKP'ne
danrşaıak almasl şart olmakLadır.

14 . AĞUSTos : YeşilyuTt'ta kurulu world Wide Wilcox Amerikan
Şirketinde çalışan işçilerin BoYKoTu yirmi gündür sürüyor. Patron,
isQilere lokavt ilan etti.

15 . AĞUsToS: Madeni Eşya sanayii İşverenleri sendikasl, üyele-
ri olan patronlara imzalamalan için yazllr bil protokol göndererek, ya-
pılacak toplu sözleşme yetkilelinin kendisinde olmasrnr istemiştir. Bu
protokola göre, patronlar kendi işyerleli için müstakil bir görüşme yap-
mayacak, ilgili işçİ sendikaslnln ka]:şrsna birleşik olarak çlkılacaktlr. -Malatya Sümerbank Fablikasında çahşmakta o1an 3000 işçi, fabrika
müdürünün istifasın sağlamak için toplu olaTak BoYKoTa başladı.
Teksif Sendikası yöneticileri, müdürün ya,ptlğı ba.skılarh artmasl üze-
ıine işçilerin sendikaya yemek boykotu telilifini getirdiklerini ve sen-
d.ikann bunu kabul etmek zorunda kaldrğınr açlklamlşlardır. İşçiler,
her türlü boykotun denenerek müdürün istifaslnl sağlamaya Çahşacak-
larını açıkladılar. - Ereğli - Alaca Ağzt kömtir ocağında çallşan 7 işçi
zehirlenerek öldü. - Türk - İş Konfederasyonundan bazr sendlka lidel-
]eri, Tunç'un başkanllğında toplanarak Hükümet'in ve bazl patronıann
işçi haklanfu kısmak için yaptlklan çalışmalara kaışı uygulayacaklell
BoYKoT veya diğer eylem biçimlerini görüştükleri bildiriliyor. - Ye-

şil Kundura Fabrikasmda 650 işçi BoYKoTu. patlonun Ve polisin odak
basklstna rağmen sürdüriiyor. Polis patronun ist€mediği işçileTi tek tek
işkenceye tabi tutmakta... Komisellerden bilinin işçilere hitaben yap.
tığl konuşmada: «İşverenin sizleri neden işten attığmı biliyonız. İÇi
nizde birtakım komiinistler var. Ve sizler üç dört gi-in daha çalışmadı-
nız mr, kal annız orospu olur.» dediği açıklandl. Ayrıca pollsin işçile-
rin oturduğ,u evleTi gezerek, onlan tehdjt ettiği, evlere tek tek baskrn
yaptığl ve bil klsmmr zorla işyerine getiİdiği ve cop tehdidiyle işçileri
çal§maya zorladlğ] bildiriliyor.
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!.6 . AĞUsToS ı suriye'de Haftz Esad yönetimine kaIşl binlelce ki-
şinin protesto gösterileri yaptığı ve giivenlik kul,vetleriyle çarpıştlğı bil-
diriliyor. Hallun, özellikle Lübnan'ın işgaline ve sağcı Hıristiyaİrlara
yardım edilmesine karşı olduğu açülanrrııştır. - Kayseıi'de Topıum
Polisleri, bir arkadaşlarına haksız yeTe işten el çektirilİnesi üzerine BoY-
KoTa başlaülar. Toplum Polisleri, arkadaşiarı görevine iade edİlİnce-
ye kadar boykotu sürdüreceklerini açlkladllar. - 26 Ağustos 1976 da bü-
tiin sermaye gruplannn öz,el sektör acına kurmuş olduğu, tüm teşki-
latbnnrn İstanbul'da toplanacağ] açrklarıdı. TÜRK HtjR TEşEBBÜS-
LERİ KURULUŞLARI KoNSEYİnin kurulması düşiinüldüğü ve KoN-
SEYin «Hür teşebbü§»ü temsil yetkisine haiz en üst kuruluş olacağ
bildiriliyor.

17 . AĞUSTOS : 85 ülkğnin katılüğı bağlantısız ülkeler zirve top-
lantısı Sri LaJıka'da toplanarak çalışmalarına başladı. - Maçka ote-
li'nde 23 işçinin işten atıIması i.izeline 280 işçi BOYKOTa başladı. -OYAK'ın Göztepe'deki subay konutlarında çaltşan ve halen BOYKOTU
§ürdüren 28 işçinin işine son verdiği açıklaİrdı.

18 . AĞUSTos: Tiilk sanayicileı ve İşverenleI DeıTıeği'nin, 19?6 yl,
lının ikinci yarısına ait Türkiye Ekononisinin durumuna ilişkin ota-
rak haztrladlğ raporda fiat artışlan ve d§ ticaret açlğl en önemli iki
sonın olarak belirtilmektedir. Raporda, Hükümet politilrasınl ele aıan
lğsımda, kamu ve özel sektör ilişkilerini 1nceleyen Feyyaz Berker «Dev-
let işçi ve işveren temsilcilerinin katılacağı bil ÜORETLER KoNsEYİ'
nin kurulmasını» önermiştir. Türkiye _ AET iıişkilerini inceleyen E.
soysal ise Hiikiimetin tutumunu «Tiirkiye Arap e§ir pazarında sanki
satrl* cariyedir ve faz|a verenin üzerinde ka]acaktır.» şel(linde tanlm-
lamıştır. - Ttirk-İş Yönetim Kurulu, sendikalı işçilere uygulanan bas-
kr ve partizanlığa karşl, Kömüı İşletmelerinde, Sümelbank'ta ve pet-
rolie ilgili bütün kuruluşlarda yaygın greve gidilmesi ve Karayolları'n-
daki grevin bütiin sendikalalca desteklerıİnesi yönünde Larar alİruş-
tır. - G€çen ay Çin'de meydana gelen depremde 100.ca0 den fazla insa-
run öldüğü bildiriliyor. - Uluslararası sermayenin d.anışma örgütü olan
İNtr'hin yayınladığı «İntemational Reports»ta yeralan bir hnbere göre
dış borç yiikü dünyada en ağr dördüncü ülke Tiirkiye?ir. İN[f''nin sü-
rekli olarak Türkiye'ye empoze etmek istediğ görüşIer şöyıedir: Büt-
çe harcamalarının, kamu yatıIım.larlnın azali.,].arak krsllrnasl.
Destekleme alımlarında ölçülü dawanılması,
İşçi ücretlerindeki art§m frenıenmesi.
D§ ticarette serbesttiye yöneıirımesi.
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Türk lilasmln kurrında geIekti ayarlanlalalrn yaprlması. - Keramik -

iş Sendikası imzaladrğı toplu iş sözleşmesine İtk kez Alev Ateş Tuğla
Fatırikasında, ikinci kez de Eti Toplak ve Tuğla FabIikasmda «1 MA-
YIS»ln İŞÇİ BAYRAMI olaİak kutlanacağı sözleşmede biİ hak olaIak
patrona kabul ettidldi.

?0 - AĞUSToS: Ereğli Kömür İştetmeleri'ne baglı maden ocakla-
rrnda son sekiz aydaki k,aza|atda 45 işçinir, öldüğü aç rlandl. Ereğli Ma-
den Ocaklannda «iş güvenliği o]madlğl» gelekçesiyle «grev» karan a]ın-
m§Sa da mahkeme «kamu yaüan»n1 geİekçe gösterelek grevi durdur-
muştur. Bu işletmelerdeki kazalarm a/o 9c'ında, patlonun kusurlu o]du-
ğu çeşitli mahkeme kararlalmda hükme bağlanmıştlr. - Maçka ote-
li'ndeki BoYKoT sürelken, patron oteli kapattl. oteli terketmek iste-
meyen 7 işçi gözaltma alındl. - PIes Döküm Fablikasında çalışan 106
işçinin BOYKOTu üç aydlr sürüyol. Patlonun da işçilere karşr lokıvt
uygulamasını kaldlrma.ıTıakta olduğu bildililiyor. - İstanbul Rami'de
Net Cam Fabrikas1 işçileli, bağh oldulrları Kristal-İş Sendikasnr zor-
layaTak daha önce gleve gitmişleİdi. Ancak sendika yöneticileri «grev
kırrcllrğı» yapmaya kalkışrnca 190 işçi «Gİevin sendikaca enge}lenmeye
devam edilmesi halinde BoYKoTa baŞlayacaklafınl» aQlkladrlar.

21 . AĞUsToS : Japonya'da, Loocked yolsuzluğuyla ilgili olarak eski
Başbakan Tanaka'dan sonra eski Ulaşiiİma Bakaru Sato'nun da tutulr-
1andrğı açıklandI. - Güney Afrika Birliği'i-}deki lrkçl beyaz azlnhğa kar-
şı, çlkan zencilere karş1 polisin ateş açmas1 sonucu 33 kişi öldü. 12 zenci
lideTi tutuklandl. - vietnam, birieşmeyi sağladfttan beİi Birlemiş l\,İil"
letler'e üye olmak için üçüncü kez başvurduğu bildililiyoı. - Ankara
Sarİayi odası Başkanl H. Kartay verdiği demeçte: «sözde teşvikleI ile
ne hlzh sanayileşme Ve ne de sinai üIüı,ı ihİacl gelçekleşiİ.» demiş ve
alman tedbirlelin «buncla.il 53 ylt evvel İzmiİ İktisat Kongtesi'nde ele
airnlp karara bağtanmlş Misak-l İktisadi'nin esaslalından bite çok Cü-

ce kaldlğrnl» açlklarnlştlr.
?? " AĞU§Tos: Yol-İş Federasyonu'nun Karayollaİl'nda uygula-

makta olduğu kademeli gTevin ilk uygulama yeri o1an Konya'da, Türk -

iş G. Başka.rıı Tunç'un, düzenlediği basn toplantrsrnda Başbakan yar-
drmcısr Erbakan için «Onun ne kadar Atatülk ve Cumhuriyet düşmanl
olduğunu biliyorum. Elimde belgeler Var. Erbakan menfaat içln mem-
leketi Satal.» dediği bildiriliyor. - Gümrük Ve Teke] Bakanı Orhan
öztrak, İskendelun-Yumuİtalık arasrnda bulunan bölgenin ilk «Serbest
Bö]ge» olalak kurulmasınm düSünüldüğiinü açtklamıştır. Öztrak, yap-
tlpl basm toplant$nda şunları söylerniştir: «Lübnan olaylarından ön-
ce ülke 3 kıtaya yapdan ticafetin ulaştlrma merkezi haline gelmiştir.
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LübnaJr o]aylarıDn bu üç kıtayr ulaştırrna merkezinden mahrum kıl-
masI nedeniyte bu ihtiyaca giderek en uygun yer olarak l'üTkiye görül
mektedir. Bu neden]e yurdumuzda serbest bölge ve ]imanlann tesisi
zaruret haline getmiştir. Elimizde bir serbest bölge kanunu vaf . Bu
kanun 1953 yılında g*alrlmlş. Hernedense işletilmemiştil. Bakanhğlm
ve ilgiıi Bakanlıklar ciddi araştlrmalar yapmlş ve konuyu ekonomik
kurulda ele alarak serbest bölge meselesine gerekli istikamet verilrniş-
tir. Bakanlığım müsteşar muavini ve Gümrükler Genel Müdürünü Av-
rupa ve Asya'da cari serbe§t bölge yönetimini tetkik etmek iizere Sin-
gapnl'a, Hongkonk'a, Triyeste'ye, Hamburg'a göndermiştir.

Ülkemizin biıçok yerinde serbest bölge kululması için ihtiyaç be,
lirgindil. Önce gi.ineyden başlamak üz,ere serbest bölge kurulmasi için
ekonomik kurul hedef gösteIilmiş. Serbest böigenin kurulınası ile Tür-
kiye'nin sağlayacağt ekonomik imkönlar şöyiecir :

a - TraJısit ticaletini attırmak suretiy]e yeni iş sahaları açıla,
caktır.

b - Nakil vasıtaları, antrepo-yiikleme, komİsyoncu]uk, sigorta ve
benzeri hizmetlerle döviz sağlanacaktır.

c - serbest bölgede kurıracak tamir, montaj, maniplasyon ve di
ğer sınai te§islerde istihdam imkanı yalat]lmlş olacaktlr.

d - Bu bölgelerde bulundurutacak ve üretilecek maılarin tahliye
tahmil masra"flanndan tasaİruf editeceğinden dünya piyasasına teklif
edilecek fiyatlarda.n daha ucuza mal ithalinin sağlanmasmdan ülkemiz
büyi.ik çıkar sağlayacaktu. »

25 - AĞUSTO§ : Türk-İş Genel Başkanl H. Tunç'ui], !.jlbakaJı'ı suç-
la.rnasma cevap olarak MSP Gene] Başkan Yardlmcısı F. Cumalıoğlu :

«H. Tunç işçilerimizin alın terini ve parasmı sömüren bii, milyoner pa-

ranoyak hipomanyakt[. » dedi.
26 . AĞUSTos : Migros Eminönü depolannda çalışan 600 işçi, 15

arkadaşınn işten atılmasmı protesto için BoYKoTa başlaü.
2? . AĞUsTo§ : Federal Almanya, İtalya'da kuru]an Iİükiimette

Komiinist Partisi'nin yer ahnaİnasl üzerine, İtaıya'ya 2 n,!l]yaİ dolar kİe-
di verdi. Fedeİal Almanya'ntn bu krediyi, İtatya'ya vermesjndeki aİna-

cının «İtalya'nın acil ekonomik güçlüklerin üstesinden g.]l].ıesini sağ

lamak» oiduğu açıklanrıııştlr.

özGİmLiİK
Kutağa en hoş gelen keıime «ÖzcÜRLÜK»tür.
Goethe'nin dealiği gibi, bir yantışr dile getiıdiği zanran bile, hiç

kimse ondan vazgeçmek istemez.



16 KATKI

ŞADİ ALKILIÇ|DAN DÖRTLÜKLER:

KELLECİ BAŞI

Namusıınu «cİA» ya çoktan verdin kiraya,
KiraLk katilleri getirip bir araya.
Koskoca fiirkiyeyi boyaün kapkaraya..
Kelleci başI, kelte fiyatı kaç paraya?.

NİNE,NİN NİNE,Si

T\ırancıymş, Türkçüymüş, Sa.fkan fiirkrnüş bu ayı,
vur-kr tabanca bıçak sallar durur enayil
Ulan, Anadolu'dan binbir miltet geçmiştİr
Nine'nin Nine'sini kiınbilir kim seçmiştir?.
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