


i. BILEN,E AçıK MEKTUp

Yoldoş!

son bir yıl zorflndq pek çok toktik hotolğr yoptlnlz. Bu hotolor yu-
moğının ono eksenini, KATKl'yo korşı duyduğunuz İrı€snetsiz şüphe vo
yöneltİiğİniz sebepsiz hücumlor teşkil edİyordu.

KATK| bu hokslz hücumlqrdon otkiıenip infiole kopılorok dovomızın
ono rotoslno ter6 ve Türkiye komüııistleİinin -ve işci slnflnln- genel
menfootine oyktr| tqvlrlğİo sürüklenmedi. Bilokis, yoptlğıırlz hotoloİı te-
l6fi etmesİni ve hotİo bu hotoleİdon, «Türkiye komainistlerinin legolite
mücodelesi yönünde bozı kozGnımlor» şeklinde foydolonmostnı bildi: Bu-
gün ğrttk Türkiye'de KATKl'nln şohsındo «Türkiye Komünistlerinİn Fikiİ
Dergİsi» yosolloşmışttr.

siz İse, soyut slogonıorlo yolnız küçük buriuvo «kültünıünde yoşoylp,
oncok «deİnek» ve «sendiko» olorok şekillenebilen bir doktrine soplono-
rqk, «ilerlemeciıer» odlndoki sorumsuzloİ güruhuno qngoie o|dunuz.

Hotto sözkonusu «güruh», tertipledikleri Konyo Konferonsı (veyo oto-
büs Konferansl) oyunu ile KATKl'yı do ongoie etİiklerine sİzi inondııdı.
Böylece siz de, dlşlnlzdo -ciddiye ollnocok- hiçbir eleştİri grubunun kql_
modığıno, yoni sözkonusu gizli (!) konferons hikayesine herkesin ongoie
edildiğİne öyıe inondınlz ki, Nıson 1977 torihli 30. soylslndo «gizlİ konfe-
rons»ı ciddiye olmodığtnı oçıkloyon KATKl'yo korşı -büyük bir şoşkın|ık
ve telaşıo_ oüç beş kişiden oluşon grup», «legol bir komünist portisi ku-
racokl4İl yolundokİ uydurmo», «zovğİ|t gİrişim» filan gibİ ıaflcrlo sdldlİo!
rok, komünistlerorosl tortışmolordo kullonılmomosl gereken «küçümse-
me» ve «oloy etme» yöntemlerine boşvurdunuz.

Amo oloylor KATKl'nln uyqrllğrl, eleştirileİi yönünde geıişip, KATKı'_
nln Eylül 1977 torİhlİ 32. soylslndo veriten işoretle «ılerlemecilen tezgdhı
6nıden çökünce, bir «düzeltme» eleştirisi, ve hottq bir «sğvunmğ» özeleş-
tirisİ dohi yopmoyo İlrsğt bulomodon «hovodo» koldlnız,

_ Bu durumdğn sİzi, eski mücodeleleı,deki goyreİinizi, ve komünİzm€
olon inoncınızı b'ılen, bozı sosyolİst ülkelerdekİ yöneticiler kurtordı. on-
lorln size «tom o slrolordo» modolyd|or vermeleri, sizi ödü|lendirmelerı,
sözkonusu toktik yenilginin sebep otduğu pre§tii kğyblnı teldfi etmek on-
tdmlno geliyoİdu...
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sizin eski mücodelelerinıze bizım de hürınetimiz vordır. Fokot siz d€
bilirsiniz ki, çok defo, durmodon değişen, yeniloşen obiektif şortlor ile
uzun ve nqnkör mücode|e yıllorınln ylpıott|ğI, hotto köreıttiğı fert bilinci
orosındo bir Çelişki doğmoktodır. (Pol Lofqrg'ı hottrloyln)...

Bütün bunloro İoğmen biz, Türkiye'de Komünizm Aklmı'nln, olgunıo-

şon uygun şortlor doloyısiyle bir on önce «Porti» olorok yosolültğo kovuş-
mosı için, kodİoloro ve ylğlnloro geİekli oydlnlotmoyl (solunu onlor önün,
de opoç|k hole getirmeyi) yopmok üzere. şimdilik eleştİİilerimizi kesip

-eleştiri hokklmlzı mohfuz (soklı} tutorok- size yenİ bir uyorıdo vo bir
öneride buIunuyoİuz.

Yoıdqş!
«Atıllm» gozetesi orgonizosyonunun, «orok çekiç» orgonizosyonu lle

esosto hiçbır benzerliği yoktur; bilokis zltlığl vordlr.

«Atlllm» gozetesinin bugünkü orgonizqsyonu, tom bir provokosyon

ve lİkİdqsyon orgonizosyonudur.

ingilt€re'doki b,ir ğvuç sorumsuz setseme, «ATlLlM'o boğlş yop!»

komPonyqsı oçtıİmoklo, bu işe «Notionol westminster Bonk»ı do korış_

tıİmoklo ve de «Türkiye'deki sovoşçııor! Bizler de bu komponyoyo oktif

olorok kotılolım. Poroıorımızt buriuvoziye koptlrmodqn, Avrupo'doki tqnı_

dıklorımız yoluylo göndeİğlim. Çeşitli yollor, yöntemler bulollm, Amo AtF

lım'ımızo boğlşloİımlzl uloştırolım,» şekıinde, küçük burıuvq güruhuno tel-

kinler yoptlrmokto, ne yoptlmok istenmektediİ?

Yolnız Türkiye komünistlerini ve emekçilerini ilgilendirmesi gereken

ve illega| şekilde (yonİ sorumlu gerçek kişi, bqstldığı yer ve zomon beıir-

ll olmodonİ Türkçe çıkon bir gozeteye, İngiliz buriuv,ızisinden legol oıgo,
nizosyon imkanl(!) soğlonmoklo, küçük buriuvoloro, ingİliz buriuvqzİsinin

-Tür'k buıiuvozisine nozqron- homiyetperverliği mi ispotlonmoyo çolF

şılmokto? Yoksor Türkİye'deki komünist sempotizonı k'içük buriuvoıqr ln-

Öili, Ent"l"ion" Seıvisi'ne ihbor ve teslim ediimek mi ıstenmektedir?"

YoIdoş!

Dİğer yondon Türkiye'de yoyınlonmokto olon, ve «ilerlemeciler» liki,

de edildikten sonro, tomomen sizin reklömlnızl yopmok gibı bir misyonlo

vğrlığlnl sürdürmeye çoltşon Ürün Dergİsi de bu tovrıylo ortlk tomomen

provokotit bir pozisyono sürüklenmiştir. Çünkü Ürün Deİgisi bugün, sizin

illegol kodronuzun legol yoytn orgonl holine gelmiştir, Holbuki oncok kı-
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so bir süre için --devlet mekonizİrtc§;nln gİzlİ kopokİ| entrikoclhğğ mü.
sğit yoplslndon doloyı- geçici olorok örtoyo cıkobılen böyle çelişik du-
rumlğnn, bir «legoliteyi zorlomo» toktiği olorok sqİrunulm.ıslno bile iın-
kdn yoktur.

Dğmek ki, sizin propogondonEı
homiyetperver(!) Türk buriuvozisinin
Vorltğınl sürdürebı|mektedir,

yopon Ürün Dergisi, bugün yğlnız

-goyri konüni- müsomohosı lle

Amğ n€ vor ki, Ürün Dergisİ'nİn 
-kğdrosunun stnf foİklllüğlndon

gelen bİ|gi ve bİlinç yoksunluğu sebebi ile- sürüklenmiş olduğu bu pİo-
vokotif tovründon do biz -Türkiye komünistleİinin ve işçi slnflı!ün genel
men ooti oçıslndon- olumlu yönde yorcrıonmoyı bi|dik. Çünkü Ürün Der-
gisi, büyük bir korİyer endişesi ile sizin -koylt, şort ileri sürmeyen- so-
rumsuz sözcülüğünüz mİsyonuno süİüklenmemiş ve böyle bir gorİp yğ_
yın örneği verınemiş olsoydı, muhtemel bir yorrgllomodq, _buriuvoziye
korşl, yığlnlor önÜndg- kendimİzi sovunomoyacqğımızı düşünerek, size
böyle bir oçlk mektup yozmo toktiğini keşfedemezdik...

Türk buİiuvozisi iıe girdiğiniz bu tür ---oİodd sorumsuz ve ıT}ocero-
perest küçük buriuvolorlo, gizli oionlorln alet olorok kullonl|dlğı_ «goyrl
nizami» ve «doloylı» sovoşlm, tom bir «soğuk horb» sovoşlmıdlr. Doloyı.
siyıe, böyle bir toktİk mücğdelenin içınde iken, «portinin legole çlkmosı»
gibi biİ tğktiğin sözü biİe €diIemez,

Holbuki siz d€, Tüİk buriuvozisi de, mükerrer qç|k beyonlğrlo, TKP'_
nin legol o|moslnl _hiç olmozso prensip olorok- istediğinizİ il6n etmiş-
tiniz.

işte şimdi biz, bu ortok prensipten hqreketle, -gerçekte ve prğtİkte
bugün hongi tğrğftn, esos «soğuk horb» klşkırtlclsl durumuno glrdiğinin
oıılcşl|mo§ı için- sİzden bir çoğrı yopmonİzl İstİyoİuz. Bu çoğrıyı, rodyo-
lorınızdon ve dergiİerinizden yopobilİrsİniz.

İ. Bİ|en yoldoş!

Bİr sosyo|ist ülkede, özellakle sovyetler Bİrliği veyo Bulgorİston gibi
bir komşu üıkede, yosol Türkiye Komünist Portİsi'nin orgonizosyonunu,
progrom Ve tüzük çollşmolonnİ gÜndemğ olocok ve bu 6orunıonn çözü-
mü İçin yönlendİrici olocak bir konferons düzenleyin, Ve bu konferonso
Türkİye'den istediğinİz kişi veyğ grubu çoğırın. Hiç şüpheniz olmosln ki,
sizİn çoğırdlğınlz kişilerin tem§il edemlyeceğİ. Türkİye komünist veyğ ko-
münizon kodroloflnl, biz -heyetimizl+- t€msil edeceğİz. .Ve böylece, bu
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koİıfeİonsln dışındo -komünİst- muholefet diye bir kodro veyq l6f, söz-
konusu olomoyoc,lktlr.

sözkonusu «çoğİl»yı 13 Nison 1978 toİihine kodor yopmcdlğlnlz tok-
tİİde, doğocok bütün sonuçlordon sİzler sorumlu olqcokslntz; ki bu orğ-
do, Türkiye ile sovyetler Birliğı ğro§lndo korşllıkh olorok iyiniyet|e yopF
lon «siyosi ,yokloşım. dilekl€ri»nin geİçekte bir sonuco voroİTıomoslnln,
yoni biİ «siyosi belge» üzerinde onloşllornomqslnln Veboıi de -muoyyenbir süreç içerisİnde- tomomen sizlerin üstiinüze yüldenecektiİ, Çünkü
bugün Türkiye'de «legol komünist portisi» sorunu holledilmeden hiçbir
hükümet, sovyetleİ Birlİği ile onlomll bir siyosi Eörüşme ve onloşmo yq-

pğİnoz.

Dİğer torğftqn §iz bu çoğrıyı yoplp dd, çoğrdonİordon herhongi biİi-
ne dohi -konuni 

bİr engel olmodoİr- posoport Verilmediği toktirde, Türk
buriuvozisinin prensip kororlndan fiilen coymlş bulunduğu, ve gerçekte
«soğuk horb» soldlrgonl olduğu onlqşıIocgk, bu taktİİde biz de, Türkiye
komünİst|erinin -yosol- fikir dergisi olqrok -rengi bellİ olmuş böyle.

bir orıomdq- pİovokğsyono süriiklenmemek için yoylnlmızı süresiz olo_

rok totil edeceğİz.

Bu konferqns gerçekleştiğİ toktirde 
-inonryoruz kİ_ büİün eleştiri

ve önerilerin doho yopıcl hole geleceğİ bir oİtok plotformo vonlmlş olo-
cğk, Ye bu ş(*ilde, rlegol porti sorununun çözümü de çok koloyloşocokt|r.

Türkiye'den selqmlorlo

Türkiye Komünistlerinin Fikir Dergisi
yozl kurulu odıno
AJi Ergin Güron



Aziz NEsiN DiYE BİRi...

Bilindiği gibİ Bab-t Ali'de yllIordlr Aziz Nesin isminde bir komik zot
icro-i sonotto buIunur.

Bu zot, «gülmece» diyo odlondtrdlğl mizoh lİterotüründen yopllmlş

derlomeleri, piyosoyo telif (!) eser olorok sürebildiği gibi günlük hoyotto

bizzot kendisini d3 değişik çevreIere solcu, sosyolist Ve hotto komünist
olorok yutturobilmiŞtir.

Ylllord|r şurdo burdo doloşlp sosyolist mukollidliği yoporok, kendİnin
esos sonotlnl bilenlere mükemmel bir «gülmece» şovu sohneleyen bu
zot, şoyet bir «buriuvo gerçek9İlİğİ»ne uloşobilse idi, hiç olmozso gerçek
hoyotinl 

-«derleme» 
Veyo «seçmeler» şeklİnde değİI d€- olduğu gibi

Vozorok, ortoyo «komedi - sontimontol» türünden ibret Verici foydolt bir
eser koyobilirdi...

BİIindiği gibi geÇen yll, kotülon işçi soylsl Ve süresi boklmtndon yur-

dumuz ölçülerine göre büyük bir g rğV yoptldt. Moden - lş Sendikosının
oldtğt kororlo boşloyon ve MESS grevİ diye odlondırllon bu greve korşl
hükümet torofslz koldt Ve resmi bir müdohole olmodı. sözkonusu gre-
Vin ono korokt€ristiği «Botl tİpİ» Yoni gelişmiş buriuvo toplumlorlndoki
gibİ bir sonoyİ grevİ olmosl idi.

Yani bu grevle Hükümeİ, tom bir burİuvo hükümeti gİbi, bİr greve
resmen Veyo zorbolüklo müdoholeden koçlnmoyl öğİenİyor, bir «işVe-
ren» tom bir botı tröstünün, bir sendikonın yönetİcileri de tom bir trode -

union'un potronlor!nIn bilincine vorıyorlordı.
Ve de biliniyordu ki kopitolist toplumlordo tröst ile tİode _ unİon

onloşmo$, -hotto ülke ekonomisinin rohot dönem|erinde özdeşloşme-
si- obiektif bir olgu idi.

Ne Vor ki MEss Grevi'nde, komünistlerin grovci işçileri uyorrnolğrl-
n,, doloyIsiyle bu işcilerin, kopitolistlerle onloşmo, uzloşmq noktolorlnt
öğrenerek Sendikoyı slktştlrmolorlnı' önlemek içİn Moden - iş Sendikosı
poro ıle tuttuğu «ilerlemeciler» odlndoki bir güruho «devrimci» rolü oy-
notmoyo boşlodl. Bu şekilde sohte devrimcilerden oldtklorı fetvolorlo iş-

cilerİ küçük buriuvo politİkosınln lobirentlerine sürdüler.
Komünistler grevin boşündon berl bu sohte devrİmcilerle Ve onlo-

rın fetvoIorı ile ınücodele ettiler.
En sonundo bu «i]ertemeci» güruhun foyosl çlktl ve likide edilmo-

ye boşlondl.
işte bu slrodo Aziz Nesin

neği Vererek, sözkonusu grevi
yozdı.

nom zot, tom bir «kuyruk oltl öncüsü» ör-
eleştiren «Büyük Grev» odındo bir eser{!)
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Sonotlntn «spesifık (!)» motifIeri iIe süsleyerek ortoyo koyduğu bu
ğs6rde, «Grev» in bır «donlşlkll döğüş» oIduğu yoIundoki keşfinİ (!) oçük-
lıyordu.

Bu şekilde «ilerlemeciler»e, Vor]|klorınl biroz doho sürdürebilmek
şöhretlerini devom ettirebilmek icin bir yoygoro -polemik- konusu çlk-
müştl : Artlk «hostonın ölmesinİ boykuşun ötmesinden» bilecekıer Ve bir
müddet de bu uğursuz kuşu toŞloyorok bİr iş (!) yopmlş olocokIordl.

Aziz Nesin'in ise hesobl boşko idİ : o, yeni bir sonsosyon yoroto-
rok dikkotleri üzerine cekecek Ve bu flrsotton istifode, bir oro TKP ol-
duklorı iddioslno kodor ilerledikten sonro birdenbire tepetoklok gİden

«ilerlemeciler» odırıdoki ocemi çoylok oion provokotör güruhuno, engin
tecrübesinden nosihotler sunocoktt.

N|tekim bu flrsotı buldu; Ve Voton Gozetesinde «Büyük Grev Ger-
çeği» boşllklı bir seri yozl yozdı.

Bu seri yozıdo «ilerlemeci» çoylokloro ibret -örnek_ olsun diye
onllorındon derlediği birtokım hikdyeler onlotlyor.

söz konusu hik6yelerden biri özellikle Çok i|ginç olduğu için buro-
yo oynon oltyoruz:

«Bizden önceki kuşokton, özellikle benim oşlrı soygl duyduğum bır
kişi Vordl. Yozor do soyllobiIir, kitoplqrl VordIr. Kopitol'in bosımının yo-
sok oıduğu günlerde, bize, Kopitol'i çevirmİş olduğunu söylerdi. Günün
bırinde Kopitol'in yoyınlonmo olonoğl çlklnco, bizi ylllorco kondlrmlş ol-
duğunu onlodık. Benim yoylnlodlğlm bir dergİdeki yozılor yüzünden,
o'nunlo birlikte cezoevine girdik. KoloboIıktık. Herzomonki gibi bir ko-
muno kurduk. sözünü ettİğim kişi, poros| yok diyğ, komunoyo poro öde-
mez, omo komunodon ortokloşo hepimiz gibi yororlonlrdl. Komuno, her-
kese, günde üç öğün beş bordok Çoy Verirdi. Bu kişi, toyl 9ok totll iç-
tiğini söyleyerek, her bordok çoyıno üÇ kesme şeker olır, omo her bor-
doğlno yorlm şeker koyor, biriktirdiği şekeri, bİr kilo olunco komunoyo
sotordl. Bedovoyo yokün bir poroylo oturduğu Voklf eVİnin geniş bohAe-
6inde yetiştirilmİş domotesleri de, yine hiç poro ödemediğİ komunoyo
sotordı. Şu ook üntü ismoiI Hokkı Ketenoğlu'nun boşkonllk ettiği mohke-
meye çlktlğımlz zomon, ontikomünist olduğunu söylemiş Ve bu sözü
tutonoğo gecmiştir, o beroot etti, omo ben yozmodığım yozldon moh-
küm oldum. Bir - iki çizgiyle onlotmoğo tollştlğlm bu odom, gerookte
bir romon kohromonı olocok nitelİkteydİ. Öldü. Deı,gilerden birinde re-
simleri çlktl Ve o dergi, bu kişinin yoşornlnln, ilericilere, örnok olınocok
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bir yoşom olduğunu yoztyordu.» (4 Ve 5 Şubot 1978 torihli Voton Goze,
tesi, soyfo: 4)

BöyIe koroktersiz Ve ohIdksüz İnsonlorl görünce okllmo birdenbire
(zltlortn biribİrini çoğrüştlrmosl kurotlnco herholde...) büyük Türk komü-

nisti Kerim Sodi geldi...
Aziz Nesİn'in «Kerİm sodi, (insoniyet Kütüphonesi) odl oltlndo neş-

rettiği kitdplor İle bu memleketin kültür hoyotlno hizme etmiş ve birçok
memleket evladının fikrı inkİşcflor|no vortığını hosretmiş bir mütefekkir-
dir. Moddi ihtiyoçlortnı görülmemiş derecede osgorİ bir hodde İndİrerek,

memleket hesoblno ferogotlİ bir çollşmo içinde hğyğt geçiren değerli
mütefekkir» diye nitelendirdiği Kerim Sodi'nin bir heccov torofl do Vor-

dl. Arkodoş toplontltorlndo zomon zomon -espri olsun diye- fıkrolor
onlotlrdı. Bu fıkrolorln hepsi gerçeği yorlslttr, büVük bir klsml do boşln-

don geçmİş oloylordon oturdu. Y6ni KERiM sADi, çelişkilerin yoğunloş-

tIğl sosyot ortomlordoki gerceklere hiciv yönünden de bokmoslnl Ve ok,

tormosını bilirdi.
Meseld KATKl'nln Nİson 1976 torihli 25. soylslndo yoyınlonmış bu-

lunon «Kİm Tokor Böyle Koymokomı?!..» fıkrosı o'nun bir onlslndon

ollnmtştlr.
kendisi bu flkrolordon Çok ozınl koleme olmlştlr.

Şimdi ben burodo -hiç olakosl yok omo- KERiM SADi'nin, ken-

disini tok güldüren bir odomlo o|on serüVenİni hikayeleştireceğim,

Bu hik6ye ile Azİz Nesin'in hlkayesine nozire yopmok gibi bir omo-

ctm yoktur; Ve -h6şo- olomoz do...

Şoyet sonotsoi (!) yopısl bozuk olurso kusurlortmlz dffoIo!"

«KADER (VEYA PoLiS) BAĞLAY|NoA»

ikinci Dünyo Horbi slrolorındo orio Anodo|u'yo sürgüne gönder|len

KERIM sADi, horbin sontorlno doğru bir oro gİzlice istonbuı'o dönmüş,

Fokot klso bır müddet sonro bir ihbor sonucu, -obloslnln 
kocoslnın oile

Vokfındon gelen- bir evde yokolonorok Horbiye'de gözoltlno ollnmlş

Ve sonro do tekı,or -omo bu sefer Bursc'yo- sürülmüş,
Son sürgün yeri olon Burso'do KERiM sADi'nin yonlno birinj doho

göndermişler. Bu odom klso boylu, şemponzeye benzer, biroz do frenk-

ie, «efemine» denilen cİnstenmİş. Kuleli Askeri Lisesi'nde okurken bozı

erkek hocolor|o Aristovari temos|or kurdukton Ve de kltodo üsteğmen

rütbesindeikenbirliğlninkeçİlerİni,koyunlorlnlyürütüpsott|ktonsonro
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ordu'don tord edilmiş. Bu şekilde _ydni ohl6ki değerlerini yitİrdikten
sonro- sivil hoyoto geçtiğinde ortık bu odomın yopomıyocoğl iş yok-
muş. Önce meslek olorok g.ozeteciIiği, yozorlığı seçmİş; omo hemen on-
lomış ki bu düzende böyle «söde» meslekl6rle inson ne uzor ne kısolır.
Holbuki o yükselmek, zengin Ve şon, şöhret sohİbİ olmok için diğer s0-
de Votondoşlordo bulunmoyon pek tok meZiyete(!) sohipmiş. Mesela
diğer insonclklorın oyoğıno bukoğl olon, onlorın pek çok fırsotlor| değer-
lendirmelerine engel olon feodol şeref, nomus gibi frenlerden, hotto heİ
sevlyede Vicdonl çelişkilerden ozdde imiş. Y6ni feodol şeref Ve nomus-
ton yoksunmuş omo doho üst seviyede bir şeref Ve nomus kovromlno
do Voromomüş, Çünkü boz1 orkodoşlorının onlottlğlno göre sözkonusu
zot feodol şeref Ve nomusu bİle ömründe tonİmomlş; doloytslyle bu kov-
romlorl oşmo şonslno malik değilmiş; doğuşton, y6ni onodon doğmo
_feodol onlomdo- şerefsizlik, nomussuzluk kovromüno soplonmlş olo-
rdk bulmuş kendinİ... Bu soplontl do onun, kendini bugünkü cemiyetin
homoseksüellik, hırstzlık, fohişelik vs dlye odlondırılon «kötü inson» ko-
tegorisinde görmesİne Ve devomlI olorok nomuslu (her türlü nomus) İn-

son kotegorisİne diş bilemesine yolotmlş.
İşte bundon doloyı «şeref» ve «nomus» gibi mevhumlorı «yok soy-

mok» Ve toplumdo -hongi ideoıoiiden olurso olsun- şeref|i nomuslu
olorok kobul edilen insonloro çomur otmok, gücünün yetmediği yerde de
onlorl hicvetmek (doho doğrusu moholIe çocuklorınln «oloy etme»si gi-

bi birşey) bğşllco uğroşl hotto yegahe Vorolmo Ve yükselme toktiği ho-
lıne gelmiş.

Önceleri tonlnmlş «buriuvo»loro yozl ile, mizoh İle olur olmoz sol-
dırılordo bulunmuş. Bu soldırılordo, onlorın -buriuvolorln- servetleri-
ne, şöhretlorine duyduğu klskonÇlık hİssi burom burom kokmokto imiş.
Amo yİne dğ -koyunun 

olmod|ğı bİr yerde Ve zomondğ sonottl Ve hot-

to solcu soyılmış. Hdlbuki «feodolite kolıntlsl» on|omlndo bir küçük bur,

iuvo üst yoplslno 
-küttürüne- dohi oşino olmovon bir odomın, edebİ-

yot (Veyo mizoh} gibi bir doldo sonotçt olobilmesi, ve de yİne böyle bir
odomın porti disİplinine girmeden solcu -komünist- soyllmosl, en ge-

nel ölçülerle bile mümkün değİlmiş. Aıicok, o yer (Türkiye) Ve zomon-

do, bu en obiektif kriterler bile bilinmezmiş.

işte boyıe bir yer Ve zomondo,sözkonusu ilkel odom, solcu sonotçl
soyllmtş. Fokot bir de bokmlş ki girdiği bu yeni muhitte hokkiy|e bir ko-

riyer ve şöhret edinmek çok doho zor bİr iş. Hem de böy|e bir şöhrete,
koriyere uloşobilmiş -Nozlm Hikmet gibi, Kerim Sodi gibi- şohsiyet_
lerin tok yüksek olon şeref Ve nomusuno -korolomok 

idn_ ulğşobil-



KATKl

mek odeto olonokslz. Ayrıco bu şohsiyetlerle, değİl tortlşmoyo girmek,
sohbet Şeklinde konuşobilmek bile bir mesele...

işte biroz do koderinin getjrdiği bu noktodo «tilki zek6sı»nı işIete-
rek, yükselmek için orodlğl metodu keşfetmiş bu şemponze tiplİ herİt.,.

Zengİn oluncoyo kodor zenginlik düşmon|lğü yo,porok solcu görünecek,
solculor orosındo kofoslntn 

-bİtİnç 
Ve bilgis|nin- yettİği kişiIeri kullo-

norok, kullonomlyoooğl kiş]lerin de etrofündo doloŞorok hem birşeyler
öğrenmeye, «oğızdon dolmo» bilgisini orttlrmoyo çolışocok hem de ge-

rektiği zomonlordo bu odomlorın fooliyetlerinİ polise ropor edecek...

Burso'yo KER|M s,\Di'nin yonıno sürgün dİye gönderİldiği zomon
hoyotlnln -dönüm noktoslnl teşkil edecek- en büyük kumorlno boş-
lomlş.

sürgün süresince KERiM SADi'nin etroflndo sempotik bir şempon-
ze tovrlylo dört dönerek kendİni sevdirmeye çolışmış.

Sürgünden sonro slk slk evine gidip çevresi Ve günlük hoyotl ile
yokındon ilgilenmeye boşlomış.

Bu durumdo KERiM SADi ono, hicbirşey üretmeyen küoük buriuvo
zevzekliği şeklindcki boş iIiŞkilerin foydolı olmodığınl, hotto bunun mu-

oyyen bir müddet sonro genel olorok mutloko zororll olocoğlnı doloyı-
siyle müşterek bİr iş yopmolorl gerekt]ğini onlotmlş Ve demİş kİ: «Mese-

16 bir dergi otkorobiliriz. Bu derginin teknik Ve hukuki sorumluluğu se-
nin üstünde olur, muhtevoslnı do ben hozırlorım.»

Şemponze tipli odom bu teklİfi kobu! etmek durumundo kolmlş. Der-
ginin sohipliğini üzerine olmlş, yozl işleri sorumlusu olorok do boşko
odom bulomodtğl müddetçe kendİ imzo otmlş.

Derginin (Veya gozetenin) bütün bilİmsel yozllortnı Ve politik moko-

leterini KERiM SAD| yozıyor, yoztlorlnln üzerine bozon kendi imzosln|,

omo ook defo bir tokmo od koyorok şemponze tipIi odomo mLtoyyen
_sembolik- blr ücret korşıllğl sotlyormuş.

Çünkü KERIM sADi, bu şemponze tipli her]fin poIis ispiyonu olduğu

Ve şimdi de kendisine musollot edi|diği h(,berini oImüş; doloyısiyle «polis-

te tohşmo»nln genet kurollor!nl «kendi prensiplerim» ,diye odomo kobul

ettirmiş. Şemponze 'tipli odom bu teklifi kobul etmek zorundo kolmış.

Cünkü kendi birşeyler öğrenecek Ve üstelİk sosyolist dergi Çlkorlyor di-

ye «sol»do koriyer yopocok... Diğer torofton KERiM SADi de herifi yek-

ten «potis ispİyonu» diye ithom etse, 6di seviyeden klslr polemiklere

mocbur koltp kücük düşecek, oyrlcd bu durum polisin ilerdo yonlno boş-

ko bir ispiyon sokuşturmoslnı intoç edecek... Doloylsiyle KERiM sADi
69 «polisle çolışmoıinın genel kurollorlno uyorok, bu şemponze tipli po-
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lis i§piyonu VosltosIylo holko boz1 foydolı bilgiler1 Ve tikirleri uloştırmo-
yl tercihe şoyon bulmuş.

Ve bundon sonro orolorlndo glzli bir çekİşme boşlomlş. lki tcrof
do -büyük bir titizlikle- kar-zoror hesobt yoplyor; Moymun tipli polis
ispiyonu, KERiM SADi'ye fozIo «komünist propogondosı» yoptlrmodon
dergiyi yürütüp koriyer yopmoyü, KERiM SADi de moymun tİplİ odom

rengİni bellİ edip bu işten Vozgeçİnceye kodor mümkün olobildlği ko-

dor mesoil holko iletebiımeyi düşünüyomuş.
Nihoyet bir gün KER|M SADi'nin tokmo od koyup 10 liroyo sottlğl

bir yoz|do «komünist propogondo» dozunu uygun gören moymun tipIi
herif, sözkonusu yoztyl dergİde KERiM sADi imzosı ile yoyınloylvermiş.
Aynl zomondo do posoport olıp yurt dışIno ç|kmoyo hozlrlonmtş. Y6ni
polis dostlorl ile yoptlğl pldno göre böylece KERiM SADi'yi hopse tlktl-
rocok, kendi de çıkordığı morksist dergileri koltuğunun olttno olorok,
yurdundo glyoben hüküm giymiŞ mümin Ve mozlum bir komünist gibi
yurt dtşlno clklp, bu sefer enternosyonol seviyede koriyer yopmoyo ço-
llşocok...

KERiM SADi tutuk!onlp hopsedilmlş. Amo Demokrot Porti şeflerİ-
nin «komünistlerin köküne kibrit suyu dökeceğiz» dedikleri o slrolordo,
doho henüz bütün polis teŞkil6tı ontİ-komünist şortlonmoyo sokulomo-
mIş. Bundon doloyı moymun tipli polis ispiyonunu yurt dlşlno koçırmoyı
pl6nloyon polis şeflerinin oyunu, polis teşkil6tının sof, nomuslu bir ke-
sİmi toroflndon bozuluvermiş; ydni şemponze tipli herif yurt dlşlno ç|-
korken son ondq yokolonıp tutuklontvermiş.

Mohkemeye, yozl sohibi olorok KERiM SADi. derginin yozı işleri
sorumlusu olorok do hik6yemİzin kohromonl şemponze tipli herif sonlk
olorok çıkmışlor. Yozldo suç unsuru görülürse ikisi birden oynl cezoyl
yiyecekler. Böyle bir durumdo ise polis ispiyonunun dolovere iIe KERIM
SADi'yi içeri ottırmokton doloyl mİsyonu oÇlğo çlkocok Ve hopisten son-
ro do «sol»doki koriyer şonsl yok olocok...

Kumorlnı, bİr esnof kofosıno göre çok yüksek soyllobilecek şekilde
oynomoyo ohdetmiş olon bu tilki zekdlı ve moymun tipli odom genel dU-

rumu hemen değerlendirmiş Ve gecici olorok içine düştüğü oçmoztn so-
nuolorını kobullenerek hoyotlnın ileri dönemleri iOin şonslnl oçIk tut-
muş. Y6ni sözkonusu yoztyl KERiM sAD!'den poroylo sotın oldığını ve bu,
nu KERiM SADi imzosı İle yoy|ntomok fiilinin tomomen kend]sine oit ol-
duğunu mohkemede kobul etmiş.

Bunun üzerine tutuklondlkton 5 - 6 oy sonro KER|M sADl tohliye
edİlmiŞ, kendisi ise bir iki sene kodor doho yotmlş..,
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lşte bu, KER|M SAD| gİbi usto bİr komünist korşlslndo _|egol mü_

codeledö- perende otoylm derken kendi oyunu İle kodesi boyloyon, «sğ-
notcl» kİsveli bir oion provokotörün öyküsüdür...

Buroyo kodor bir komedi olon bu öykü doho sonro ocıkll bir hol
olorok oclkll - komedi şekline dönüşmüştür.

Çünkü öyküde sözkonusu edilen ocoip odom hopisten çIktlkton son-
ro, KER|M SADi'nin yozılorl ile çıkormtş oIduğu dergiteri göstererek, bir
de komünİstlik su9undon hopiste yottlğlnt tevsik ğderek yurt dtşlndo,
kendini komünist olorok sotmlş Ve bu şekilde boz| sosyolist ülkelerle
de ilişkİ kurup en ozlndon bir «komünisI sempotizonl yozor» koriyerini
koporobiImiştir.

Enternosyonol plotformdo böyle bir koriyer eIde ettikten sonro Tür-
kiye'de mizoh yozorlığındon boşko sosyolizm üzerine torihcİlik Ve hotto
teorisyenlİk dollorıno do el uzotorok, sosyo|izme sempotİ duymoyq boş-
loyon yeni nesiller üzerinde çok olumsuz etki|er yopmlştır.

Bu odomo, deVletlerorosı iyi ilişkiler geliştİrme progromIno binoen
_yoni prğgmotİk bir onloyıŞlo- sosyo|ist ülkeler torofındon Verilen p6-
yeler, Türkiye'deki devrimci protik için bir müddet cok zororll olmuştur.

Ne Vor ki bugün ortlk bu «oienere» Ve «ososyol» odom, her yerden
«oiondır» domgosl diyen Ve gittiği topluluklordo, koro hdlinde sorulon
«sen nesin?» sorusuno muhotop olon mülti - milyoner bir «psikopot»tlr...

Ömründe, değil komünist olduğunu inkar etmek, «komünizm» do-
Voslno korşl söz söyletmemiş olon, Ve bir kozo sonucu -biroz do bo_

klmslzllkton- öldüğü zomon, şohsi servet(!) olorok, cep çontoslndon bile
bir kuruşu çlkrnoyon KERiM sADİ ise, bugün h6lo kimsenİn oclkço «dil
uzotmo»yo cesoret odemediği -Ve ilerde de edemİyeceği- dev bir
dovo odomldlr.

süıeymon MlzRAK

ll



1977 KASIMINDAN KATKı

7 - Kosım; iskenderun Akolo Tekstil Fobrlkoslndo işten otllon
işci fobriko önünde oçlık grevine boşlodl.

8 - Kqsım: ingiitere'de ücretlerin dondurulmosıno korşl, elektrik iş-
çilerİnden sonro 35 bin itfoİye işÇisi de grev kororl oldı. - MESS, Bur-
so'do 6 bin işalyi kopsoyon 7 jşyerinde LoKAVT kororı oldl.

11 _ Kosırn: Solvodor'do ücretlerine y,, 87 zom istiyen torlm işçileri
Çollşmo Bokonllgını iŞoal etti. ikj Bokon Ve 2Oo göreVIİy] rehin oldı.

-AUER Fobrİkosündo, Moden - iş torofündon sürdürüImek istenen grev,
işçİlerce sono erdirilmiş, sendikodon Ve grevin gİdişinden şiköyetçi oton
570 işçi kendi orolorlndo bİr iŞYERi KoNsEYi seçerek potronlo protokol
imzolomlslordlr. Yeni Goyret Ve Sİemens iştileri de benzer şortlorlo İş-
boşl yoptllor.

12 . Koslm; Burso'doki MOko fobrikoslndon 1OO iş9i işten çtkorlldl.

- izmit sEKA'do çollşon 7500 işçi toplu sözleşme uyuŞmozllğlndon, do-
loyl lŞi yovoşlotmlşıor Ve yemek BoYKoT'uno boşlom]şlordlr.

13 - Koslm; Antolyo DÖkumo Fobrikqslndo 1 işÇinin işten otllmosl
Ve 125 işcinin otllmok icin listeye ollnmcsı üzerine, İşçiler fobrikoyı iŞ-
GAL etmİşler Ve orkodoşlorı İşe ollnüncoyo kodor işgoli Sürdürecekleri-
ni oçlklomlşlordır. - Deri işkollorındo ço|lşon 30 bin İşçinin işine son
Verileceği Ve gerekçenİn «hommodde yokluğu» olduğu o9lklondl.

14 - Kğslm; DiS,x üyesi işçilerin sendİkolorlnclon istİfo ettikleri Ve
son olorok GisIoved'teki işcilerin d6 MiSK'e geçmesİyle bu İstifolortn
5 bini geÇtİği söyleniyor.

1977 ARALIKINDAN KATK!

14 _ Arollk: Moholli Seçimlerde cHP 42 ilin Belediye Boşkonllğtnl
kozond l.

15 - Aroftk: ibrohim Etem iloc Fobrikosındo 80 işcinin işten otllmo-
sı üzerine bütün işÇiler BoYKoT kororl oldl. 

-oymopınor Boroil inşo-
otlndo 16 işçinin işten otllj,ılcsı üzerine 450 İŞçi BoYKoT'o boşlodı.

17 _ Arollk: Yeşİtköy'de Tbplu Konut inşootlorındo çolışon 140 işçi,
sebepsiz Vere Ve sürekli olorok işçi otı:n-].]sİnl protesto iÇin BoYKoT'o
boşlodı. 

-iskenderun 
Akfİltre Fobrikoslndo collson 54 işçinin işten ÇI-

kortlmoslnı protesto etmek için 250 işçi BoYKoT'o boslodl|
19 - Arohk l AP'den istıfo eden 9 Millewekİli bir Boğımsızı do yon-

lorlno olorok bir grup oluşturdulor Ve ortok bir bİldiri yoylnlodllor.

30
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22 - Arolık: Turgutlu'do Betoyo Fobrikoslndon 200 iş9i işten otlldl.
işçiler, sendİkolorlnln kendİleriyle ilgilenmediğ]ni Ve potronun keyfi dov-
ronlşlorlno terkedildiklerini oçıklodllor. -Burso Korson Fobrikostndon
hommgdde yokluğu gerekçesiyle 154 işçi işten otlldl. *Soncoktül Fob-
rikosındo bir işçinin işten otllmosInl protesto için 500 işÇi Bölge tollş-
mo Müdürlüğünün önünde gösteri yoptıloi. Bunun üzerine 6'l işçinin do-
ho işine son Verildi. - Elmet Fobrikoslndo 670 işçi Moden - iş Sendi-
koslnIn grev isteğine «hoyır» dlyerek sendikoyı protesto etmişlerdir. iş-

çİler: «Sorumsuzco greve itilen Ve oylorco poroIorl ödenmeyen, potron-

lorın işten otmolorlno çore bulunomlyon grevleri sonuçlondırdılor mı ki,

bizi de oynü korgoşontn içine çekmek İstiyorlor.» demİşIercİir. _Moden
- iş Sendikosının yürüttüğü «grev»lerin bulunduğu çeşitli işyerlerindeki
işoiler: «Kendİleri tontonolt hoyot yoşorken, bizleri o9lığo terkedenleri
doho fozlo sırttmızdo toşlyomoylz, bizler işimizi kendimiz çözeceğiz.»
demişlerdir. -DisK 6. Genel Kurul toptontlsl istonbul'do boşlodı.

26 - Arolık: MiT Doİre Boşkonı S- Sovoşmon ABD ve ingİItere he-

sobIno cosusluk yoptlğl iddİosl ile tutuklondı.

27 _ Arolık: Tutuklonon MiT Doire Boşkonınln eşi Perihon sovoŞ-
mon: «ABD'ye Ve ingİltere'ye VeriIdlği iddio ediIen bilgilerln herk€s to-
rofındon bilinen şeyler olduğunu, bu tip oloylorün çok olduğunu ve ko-
pqndlğlnt, tutukIonmonln ise eşinİn şonssızlığındo olduğunu» söyledİ.

-D|SK Geneü Kurulundo konuşon K. Türkier, oHP'yi «iş9itere kopllorını
kopotmoklo» suÇlomlş Ve «TKP Demokrotik Almon Cumhuriyeti'nde bu-

lunon bır portİdir. 14'1 - 142'Ye göre, ycni düşünce özgürlüğü olmodlğı
icin Türkiye'de fooliyet gösteremiyen bir portİdir. Eğer DiSK, TKP'nin
yosolloşmosı için koror olırso bunun önüne hiçbir güç geoemez.» de-

miştir.
28 Arollk: Grev'deki Boronkoy Fobrikosındon gece mol çıkormoyo

çollşon 2 kişi, grevci işçiler toroflndon yokolondl. *Koroyollorı 5. Böl-
gede 600 işçi, Monİso Tek - Torım'do 70 işçi İşten çıkorıldı, *DisK Ge_
nel Kurulunun son gününde yopılon seçimlerde, Genel . İş Sendikosı
Boşkonı, DisK Genel Boşkonllğlno seçİldı. Genel sekreterliğe Fehmi
lşIklor, Yürütme Kurulu üyeliklerine ise RIzğ GüVen, Kemol Nebioğlu,
Mukbil Zlrtlloğlu, Mustofo Aktolgolü ve Tuncer Kocomonoğlu seoildi.

29 -'Arollk : CİA eski boşkonlorlndon colby: «Gozetecileri yurt dı-

ştnd oion olorok kullondık Ve kullonmok zorundoyız.» 
-Geneto'do 

üre-
tim durduruldu Ve tok soyldo iş9İnin işine son VeriIdi. -Bir süredir Tür-
kiye'de görüşmelerini sürdüren sovyet Ekonomik Heyeti 1,1 moddelik bİr

onloşmo imzoloyorok gittİ.

13
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30 - Arcıllk Millet Meclisi Konunlor Müdürlüğü Şefi orhon Şendoğ,

TÜrkiye'nin bırçok slrrlnl Şuriye Ve Fillstinıllere Verdlgi iÇin cosusluK su-
tu ile tutuklond|.

31 - /rrqılK: Milliyetçi cephe Hükümeti 218 e kqrşı 228 oylo düşü-
rü|dü.

1978 ocAKlNDAN KATKI

1 - ocok: Cumhurboşkonl, Bülent Ecevit.i «Hükümeti kurmok»Io
göreVlendirdi.

14 _ ocğk l Boşbokonllkton iki dosyonın 9olındığı ve Ankoro'do gizlı
belgelerin peşpeşe koybolduğu bİldiriliyor.

'l7 _ ocok: Ecevit'in Boşkonllğlndo kurulon Hükümet GüVenoyu oldl.
24 - ocok: MlT Doire Boşkonı Sobahottın Sovoşmon'ln tutuklonmo-

sıno yoIoÇon ABD Büyükel9iliğlnde görevli olon vV. Pnılips TC resmi mo.
komlorlno hover Vermeden Türkiye'yi terketti. -Dev|et Bokonl Hikmet
Çetin: «DeVletın hoberoimo örgütlerinin poIitikoyo korlştırılmosl önıe-
necektir. Çünkü bu örgütlere tomomen politiko hokim oldu.» süleymon
Genç ise: «Terivlzm istihborot örgütlerinde odoklonmlştır. lstlhborat
örgütleri odeto sovoş örgütleri holine gelmiştir. Dovletin örgütlerine yer-
leşmiş olon illegol örgütler mutloko ortoya çlkorllmolıdlr.» demişlerdir.
_35 kişinin ölümüyle sonuçlonon «1 Moyls» oloylorl iIe İlgili son iki
tutuklu soltverıldi. 

-Hindİston'do 
Z50 bin işçinin sürdürdüğü grevin 41,

gününde 7 mİlyon işçinin bir günlük «uyorı grevi» yopocoğl bildiriliyor.
25 - Ocok: Moskovo Rodyosu Türkçe yoyınındo, «Çin'in Türkiye'yi

ilhok Ve işgol etmeye niyetli olduğunu Ve bu konudo Türkiye'yı uyordl-
ğlnı» oçıklodı.

30 - ocqk; «Kontrgerillo» tortışmolorl sürerken, CHP eğilimli olduk-
lorl İddiosl ile geoen yll emeklİye sevkedilen 40 kodor MlT görevlisi:
«MiT'de bozı görevIiler kontrgerillo oloyIorlno korlşmlşlordlr. Hoksızco
MiT'ten uzokloştlrllonlor görevlerine iode edİlirlerse, oynonon oyunlor
klso sürede ortoyo çIkorllocoktlr.» demiştir.

1978 şUBAT|NDAN KATK|

şubot: AP Milletvekili Boyroktor:
korşı ise mübohtlr.» dedi.

2 _ Şubot; Fronso'do yoylnlonon «Yeni
kitopto MHP'nin NozİIerİe işbirliği yoptığı Ve

«Kontrgerillo komünİstlere

Nozizm Dosyosı» odlı bir
clA'don poro yordımı olon
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kuruluşlordon biri oIduğu yozlİmoktodlr. -AP Genel BoŞkon| Demirel :

«Ecevit, Kontrgerilto ve MİT konulorındo oçıklomo yopmoİıdır.» Foik Tü-
rün: «CHP jçinde bir oyoğl Moskovo'do unsurlor bulunduğunu, CHP için-
deki oşlrIllkton uzok unsurlorln, partiIerini rotosıno oturtmolorlnı» iste-
miş «oksi holde suikostler, sobotoİlorIo boşloyon oloyIorlo bir kordeş
kovgoslno, bİr iç sovoşo hozır olunmsl gerektiğİni» söyledi.

3 - Şubot; Federol Almonyo gozetelerine demeç veren Boşbokon Ece-
Vit: «Türkiye'de komünist portinin serbest blrokllmoslnın mümkün oldu-
ğunu» ve Türkiye'nln «NATO içinde kolrnoyı düşündüğünü» söylemlştir.

4 - Şubot: Ecevlt, yoptığı oÇlklomodo «Kontrgerİllo konusuno gir_
mek İstemediğini Ve kontrgerİllo isimll bir resmi kuru]uş oImodlğını» söy-
ledi.

7 - Şubot: Kontrgerİllo tortışmo]orlno odı korışon, eski Nozi işbir_
likçisİ Ve YugosloV ,göÇmeni M. Boyrok, yoptığl oÇIklomodo kontrgeril_
lo konusunun Türk ordusuno «gözdoğı Verilmek !tin» ortoyo otıIdlğInı
söyledi. Boyrok oyrıco: «Ben herşeyden önce komünistlerin Ve sovyet
Rusyo'nın düşmonıylm. Bİze Çin'den tehlİke gelmez, omo Rusyo'don ge-
lir. Moocu'Iorın yozdıklorlndo büyük gerAek poyı vordıı., Moocu'Iordon
yororlonmoll. Yoklndo çlkoracoğım günla]l,. gozetede bozı Moocu yozor-
lorln Sovyet oleyhtorı yozılorlno yer Vermeyi düşünebiljrim. cünkü düş_
monlmız ortoktlr.» demiştir.

8 - Şubot: Türk Demir Döküm Fobrikosındo Ekim 1977 den beri de-
Vom eden Lokovtün koldırılmosındon sonro önceki gün jşboşl yopon iş-
çİlerden 19 u fobrikoyo ollnmomlş Ve işlerine son Verildiği bildiriImiştir.
Potron torofındon İşİne son verilen işçilerden biri : «Benİm işime 2 Mo_
ylsto bir kere doho son Verilmişti. Son Verilme gerekçesi ise 1 Moyıso
kotılmomom gösterilmişti. işçi Temsİlclleİİ kendileri gİbİ olmoyonlorl pot_
rono biIdirip işlerine son Verdiriyorlo rdl. Doho sonro hoklı o|duğum, 1

Moyls törenlerine kotlldığIm onloşlldl, işe ollndüm. Şİmdİ UDc'yi benim-
semediğimİz iGD'Ii oümodIğlmlz içİn bizim işimıze son Verildi. Kendileri-
ne yoğ çekmediğimiz için potrono odlmlzl Verip işimize son Verdirdjler.»
dedi.

,l3 - Şubot Burso Merinos Fobrikosının Atotürk toroflndon hizmete
o9IIlşInln 40. ylll kutlonırken 500 kodor işti yemek BoYKoT'u yopmlşttr.

16 - Şubot| DisK Genel Yönetim Kı.jrulu, DSK'ln ,1'1. kuruluş yıldö-
ııümü nedeniyle TKP odıno gönderilen bir mesoiın muhotop kobul edil-
mediğini bildirerek bir bİldırı yoyınlonmlŞ Ve biıdİride:: «15 Şubot günlü
bİr gozete, Türkiye Komünist Portısi Merkez Komitesi Genel sekreteri
olduğu yozllon i. Bılen'in, DiSK Genel Boşkonllğlno bir mesoi gönderdiği

15
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bildırilmiştir. Bu mesoi 15 Şubot günü soot 11 de DisK'e posto ile uloş-
tlrılmlştır. Posto domgoslndon, osmonbey'den otıldlğl onloşılon Ve D|SK
Yönetim Kuruluno hitop eden mesoi, toplontı holinde bulunon Genel Yö-
etim KuruIumuzun bilgisine sunulmuştur. Genel Yönetim Kurulumuz böy-
le bir mesoiln muhotobl olmodığlnı, içeriği iİe birIikte bütününün redde-
dİlmesini oybirliği ile kororloştlrmlşttr.

17 - Şubott Ceylonpınor Devlet Üretme Çiftlİğinde çollşon 2 bin iş9i,

çolışonlor oro§ındoki ücret forklıllklorlnı protesto için BoYKoT'o boş-.

lodllor. Ancok oioyo Jondormo müdohole ederek 12 işÇi tutuklondl.

-Ereğli Demir Çelik Fobrikolorlndo çolışon işçjler, greve boşlodlkton
klso bİr süre sonro onloşmo iie sonuçlondl. Ancok MEsS, onloşmonln

kendilerinden hobersİz imzolondlğlnl belirterek «ERDEMlR işVerenini
MESS'ten ihroç ettiklerini» oÇüklodlIor. Bunun yonındo Moden - lş Sen-
dikosü do «onloşmonln bİr şike olduğunu» belirterek, Moden - iş Zon-
guldok Temsilcisi Ş. Özboyrok'l görevinden oldıklorını belırtmiştir. zon-
guldok Temsilcisi ise, işçilerIe birlikte Moden - iş'in bu kororlorlno uy-

moyocoklorlnl Ve tüm oiorok boğümsızllklorlnü ilOn ettiklerini bildirerek,
sendiko tobeloslnl indirmiŞler Ve «Devrimci Moden - iş Sendikosı»nl kur-

duklorlnı belirtmişlerdir. Yeni sendikoyo ilk gün, 9ollşon 7 bin iş9iden
2 bininin koydolduğu bildiriliyor.

20 - Şubot: Pokiston'do, stklyönetim olduğu holde, işoiIer ülkede

tüm televizyon yoylnlorlnl kontrol eden 5 istosyonu iŞGAL etmişler ve
doho sonro yönetimi üzerlerine olorok yoyln sorumluluğunu üstlenmiş-
lerdir. işcilerin yönetiminde sürdürülen yoyınlor düzenli olorok yürütül-

mektedir.
21 - Şubot; Ceylonpınor Devlet Üretme Çİftliğinde 5 gündür sürdü-

rülen BoYKoT, Hok - Torlm - iş iıe DiSKe boğIl TiS toroflndon «konun-

suz» olorok niteıenmiştir. işoilerden 1500 ü işe boşlorken, 550 si BoY-
KoT'u sürdürmek İsteyince potron toroflndon işten otllmlşlordIr.

Sqhibi: A, E. Güİdn;.Yozı işleri Sorumlusu; Mehmet Ycvuz, Ayhk sİyo6i
Dergi - Her oyln İlk hoftoslndo çlkor - iı6n ı<obul etmez - Yozlşmo odresi:
DivonyoIu Hocl Tohsİn Bey sokok No;5 suttğnohmet/isTANBuL
Gönderilen yoztlor yqytnlonsln Veyo yqy|nlonmosln geri verilmez . Yılhk
Abone 50.- Alt! Ayhk 30. -TL.Dizgi Ve Boskt: ÜçLER MATBAAS|, isıaNeuı
Genet Doğltım: Yozışmo odresİ. Boslldlğl Torihl 1/MART/1978.
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