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T, s. P KoNFERANSLARl;

oğrondiğimize göle Tülkiye sos,
yalıst Panisi bil konfolans serisi
toıtiplemiştir. Hğl hafta c!ma.tesi
giinl€li vel'len bu kofe.ansıalln bi-
rln.isi Esat Adil Mü5lecabi tarafln-
dan vğ.ilmişti. konlolans mevzuu
Tülılyedeki pariiler ve T. s. P
ploğlamınl. ana hailalldlr, Bu haf-
ta vorllğc§k ikincl konfelansln mğv-
zuu ise "miIlimesele ve so§yalizm,,
dır. Kenfelanscl Hüsamettin 02_
doğudur.

T. s. P B.oşüileıi:

Geçen saylml2da hab€l vefmiş
olduğumuz haftallk bloşüİıe. yay|-
nı maddi bazİ :orlukla. karşlslndiı
g€cikıiştil. oğİendiğimize göle ilk
bloşül basllmlştll, diğelleli dĞ her
hafla muniazam bir sut6n" ,"r,n-
lanacattli

sEN o iKA

Gğçen haitadan belj jsiai bulda
son.İiİa isimlj haftaılk bir iŞçi ga.
zetesl yaylnlanmaya başlamlşıır.
lşçi ve seİdiJ(a habe.lerini yavan
bu gazoteye başalllal dü|ef, omek-
çi alkadaşla.lmlzln ınutlaka okU-
malarınl tavsiye ede!i2, .

sENDiKA HAaExETL€Ri
Tülkiy€de demoklasinin eeIi6

seyri içinde en sevindirici lçnma;-
harekell€rden biri de hiç süphesiz
işçl sendikaladdir. ıamamiıe eavri

Yenilik|er:
Delginin l Ağustos say.§t yüğğ

şai.lerifriz.İen salah BirseI Eeyin
"oünya işİoti,, adiı bİl şaheserile
çlkmlştlr. Bu bir öyte şaheğeldir ki
benzerıne teklal .aslayabiImeı için
dünyanln güneş 61laflnda en az
2-3 yüz deviİ yapması lazlm gele,
.ek, Hele bil göz alln da görün;ne

Aynı dolcide Fahil on8eİ alka"
daşlmlzln olgun,bir insan hali gös-
teren yazıslnı; bİz!m sait Faik'in
bitm6z aşklaflndan bllini daha an-
laian hikayesini, sabahajtin xudrei
Ak5al'ln "sll,, adll, yepyeni şeyleljüslldayanşiilini, Lüitü ozkdk'ün
"Hailİlama,, '§lnı 2evkle okuduk.
Assosyal olmak isteyen "Yenilik]er,,
acaba Paiagonyada mı yaylnlanlyor?
Yokga l946 da istanbuıda mı? Bel-
fi degil-

sivasi bir€r neslek billiğj olan bu
sendikaiaİijan' şimdjye Kadal ku-
ruimü§ olanlaİl şu n lald ll i

1) Tülkiye D€nız jşçileli sendi"
kasl, 2) Tülkiye tren5ülcat işçileİi
sendika§ı, 3) Tülkiye el işçilelı
sendikasl, 4) Tiirkiye inşaal işçileri
send!kasl, 5) isianbuı iütün işçileli
sendikasl, 6,, istanbul kömür i§çi,
leli sendikası,7,, isianbul madeni
e§ya işç leri sendikasl, 8,, mOtorlür

k;la nakil vasltatall sendiıasl, 9',
Ankalal unlu maddelol işçileli ğen-

0kuyucularıınıza
EVvoı.e iIan elm'ş .Id!ğ!m!2 ü:e.e ''Güi.. ieniden ve odık

hiç dksohonok ü2ere nunr.,ono. her haft. yoyınlono.okilr,
Bilıncl cildiOi,i 22 .i a.yl ite bitilm€yi bıl on ğvV6{ ve yep-

y€ni bir şekile itinci .ilJimize böşl06oyl doğ.u bulduk,
"GLn,, en hokiki demokrol derei olnUş im2oyo boglonroyö.ol

he. değelli yozlyo ye. verhiş,jr, ',Gü.,, _n klso torihl, 1on bi.
i.ıllapçl kolğklel 1oş|r. 4 ArolIk ilticoInln denokl.t cebheye in:
dlrllei do.bğde. doğon :ehirli hovo içiide ynlnl. ..Güi., tonuş-
6uş v€ i.ri..dğn son.o yoylntoian llk soyıslndo /'sllço Köşk"ü n6ş'
rode,ğİ ko.kus!:luğunu gö§tednişlil.

Karışık :

onümde "Yeniliklel,, .len baş.
ka Amaç, ValIlk, {Akademl nani
dergilel var. Hcpsi-de "s!l' sanat,'
diyol,!Yanilhavada, faniez jdo:sanatl
sanatkallalln hem kendiletlni heın
aleml aIdatmak, mesu]iyetten ı<ur-
tUlmak için ortaya attlklall bu t€.
zin etenir 1!1uluİ 1aiafı kaldı mıi
bilm6m? onlar 5an'at!n müstakil
oldUğunu. esmille yap]Iamayacağln'
söyle.lel, sosyat sanaila "emıl,,
varmlş. Bu baylar me^cü]diyeline
lağmğn ieslİi his edilmeyen almos-
fe. tazyikini de inkar etsinler barl.
Hiç bir sosyalist sanatkal kendini
batkl ve emi. alilnda duymaz çün-
kı slİlli iesirlerde aimosfer 1azyiki
gibidi.. Ytplıklaİl "Pür sanat,, la
b!ljUvaziyee hızmet eden vo on!n
bosklsl al1l.da "o]duklarl halde bu
baskjyı hİs eimeyetek kar§l talafl İ
"emir.ve baskı alilndasln., diyğ it.
ham ede. baylaf| Biraz uyanln ca-
nlm! Basıl hel ıki iaİatta da za.
luli bil cemiyei hadisesioıalak val.:
dll: sj2in üalalla millelisaymak ba-
haslna zengin]eşen beş'on kaİabol.
sacI ve nairoıruı hi§ edilmez bas.
klsi., Eirazclk oiokritik yap5anız
nasjl aldaimakla . olduğunuzu hğ.
men an layaoakilnlz

Antoloji ı

"söz,, de.gisi yazaitaİından V6
Halk Paltisi abonmanlalilğ yaşayan
"Yüaol,, delgisinin sahipleriİden
olhan B!rian'ln yardlğ1,33a ku-
,uşlup z€nEinle.€ imehs!s bil a.-
1oJojide eİ büyükTü.k şaıll Nazım
Hjkmet hakklnde budala.a bli ta.
klm latlal sö_lenmişlil. Bu adam
ege. btrljuvaz'ye uşakılk eden şa.
illerin bil antolojisini vücude ge-
iilmek isiiyolduysa büyük Nazlm
Hikm€tin bÖyle bIf küapta hlçbi.
yeri olmanıal!ydl. Yok ogol, bütün
yeni Tü.k !ii.ini toplamak isteyğn
bil kiiap vücudğ gefJlecek idiyse
Nazlm Hikmeti bOtüİ hüviy€i ve
§ahsitolile. olduğu gibi boliİtmeğe

Nazlmdan ba§ka'hlra1 ilgaz,
H. l. oinamo, A, Kadil v, s. ğemi-
yelçi şairlel lçİn de ayİİi lhmal ve
ayni kas]1 görİlmoklcdir.

Iı(§iyoıı
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Gün 3lyosi olmoyon lo3y.l hol€ketIele ," t, o."a. 
""nol*" l

fo.|lyellerl.e yer oy.rmış]|r. İ
EvveI.ğ ||an eltiğjmiı ''sulh ehlinde Flo.slz düşüncosi,, bol_ ı

ı|ı|l yozIlo önüm",deki ıaylda. it,boren velneğe bo§tdya.oğl,. l
"Gün,, şiudiy6 kodol oIduğJ gibi bundon 3oilo do 5i:indil. İ

oclgımiı doimo hoIkh v€ .'h.Ik içjn k,jltür,, nn €ml]nd6 olocoktll. 
l
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YAPlcıLAR, YlKlclLAR
Yaplcllaİ1, alala.lndati gölüşen

yalatlcı faaliyetlelin6 devam ed€llel j

maD, dağ]tmak v€ yltmak, Alalallİdaıi

lnkıiabcı ve yıplcı bir merhaleniı lıenüz
eşiğinde bulunuyorüz. Demokrasimiz ise he.
niiz beşik çağlnt yaşıyor. HaIk kütleleji tet
kilAtIandıılıoış,ıehber kadro]arıınız ıaınaıı_
laınış değildiı, İııkılabcı talin ve teıbiye
ışığl alhİda yetişfiri]neyenlttaç ııilyoılırca
emekci arLadaş elleı; böğrtinde bekleşip rlnr-
maktadıı. okuyacık, okuıaclk kitiplanııız,
detgilerimiz, Eazet.teıjniz ydktıİ.

Aydl1,1arılılz, IFlrd(l.il ve Veste§c içi de_
diıIeı. lçlerind.n niza.;}.c V" aksivon iistdd.
Lıı y"ı.ı .al,d, }eIişntemek{edil, B:r çoğılıu.ı
yapl,ğl iş t1.1lll ki1ll!manllğıdü|. Bil ç.ğll
ise ıahıtlDdaı ve nıevkiinden bir zerre feda_
kirlığ. razı olı,ıı,lığı halde aks;you arlamla-
ıünı ç9kişt'lınek snsva' nıjcad"leleıin k:ı piği
ıi veyı kışıı 1,eğenıneıtek suretile biiviik
ille. yapa. qö, ü1,1r.i,erl;ı. Biıkaç kelimc ve
formiil teke.leınesi içinde ;stelik tıaygııIıklar
geçireıek inkıl;ibcl vicdanııl ucuzca t§tmil1
yolıı bıılıbilenler;n sayı5ı da heniiz ekgilmiş
değildit.

Emekci halk kütlelernıin lııgiiıki] inkılnb-
cı duıuııuna geLinc6;

işçi sınınnı b;ıleştİ.ici gavfetlerjn yanı
aksi inkılebcı antidenokratik me_

todIar kullanınat §,lr.ıiJe i§teyeı.L veya lslF
miyerek blı bir'eşm.yi g"ci(1;.;a; 

"ui,"11.,.oraslI&nmaktıdl/. Çıl.ı qöımed"a paçalarllll ç|-
vayı1 hed.Ie olın ınesaf"yi ayırlamarsızın, o_
raya hangi yollırdaı giditeceğinı kestirmek§;-
zh Loşmaya heveslenrn birtaklm gaIretl,Pilc.i
de. bu arıda. kuvv.t isra{ı L.,klmlnd!n ı;ih.
metlemĞmiz icabetın€ktedir.

lşçi sıııfının bjrie§mesi neselesi b;r iek-
nik ıe. sklem işidir. Bu <ınıİ. şt,ur, bilqi. ıe
idoloji öakımından heniiz ııütecanis değildiı.

farklalı ayl.abi'§e bi]€ onla. yino ayr,
Faka1 ylklcIlal: onlalİn bil toİ h6d.fİ
bu kalaklor berabelliğidirkionlalıhst

Y§ran: ESAT ADIL

Şı halde işçiyi lıer şeyden önce ııcak donok
rasi alanında loplamak mümkün olabilir. Meslek
h ikleli yani sendikalar, düşinüş ve ıılıyış.
Iaıt ne kadar çeşitti oluısa olsun biitün işçiler;ıı
toplanına§],ıa ve birleşmesine en elverişli bir
demokrasi alanıdır.

lnkılAbcı siy&9i tnlin1 ve ferbiyeye geçfnĞden
önce oıı kendi müşterek ,neniıat şuuru içinde
;külabcı meslek tılim ve terbiyesine tdıi tut.
ınalıyız. Aksi halde, çeşitli siya§i te§lrler ve
.vhamla, içind. bıılunın işçilııi iıkılnbcı bir-
.,ılf ş Jrü ;çindc biıt-ştirmaıi güde,ı gayfelld.
boşuna hırcaoııış olur.

lşç; s,nı{,nın ilk inkl];Lcl v!?ifesi kFndi
.rısında birlik meydına gPtirm.ktiİ. lkinci vı-
zifesi dğ digeı eınekçi Iıalk kütlelerini kendi
tdnıJ,İlayıcı kJJvetleri h!llnde yetişt;.mektir.

işli sııı{ı, birinci uizite!ini mejlek birlik.
leri yani istihsııl e§a§t üzeİiİİe kui,Ltlniıış olan
sendikalat içinde toplanm:k, birleşrrıeL suretile
haşırabilir,

jkinci vari{e§ini ise ancak kurvetli bir shıf
şuuru, siyasi bir inkılAbcı talin ve tefbiye elde
.tmekle yüriitebiliı. Bu, onun önderlik, rehbeı-
lik vaz;fesidir. Köylii ve diğeı halk yığınlarını
kurtarnıak, birleştinnek için işçi slnfını düşeı
Jdha p.i çok işleİ vardır.

Cörülüyoı ki yolumuz çetindir, atızılIdır.
Bıı çetin ve arızaiı yo]uD yolcutuğuna çıkınlar
her ştyden önce. bilgilj. tedbnl', namuslu ve
{ıyreıli ulıoara ınecbıırdurIar.

Şu sıra, yapıcılatı' yıpıcı, çalişmalıra odete-
ce mthtacız ki, saflarıını:z arasında bit tek
b"zguncıınun bi]e sokulmastn, gi'zler;mizi döıf
açaıık önlemeye çal,şmahyrz. Yoksa sosyııl mli"
cade)c mes'uliyetini yüklenenleı :için her hangi
bir musanaha aIfedilm;z bir cingyğt olür.



ıünrıvrnr işçi ırşriınıı

Bügün Tür[iye ;şçi teşkilat-
ları mdsel€si. öne alınınası ve
üzerinde durulması icabeden en
müLiıi bir mevzır olnüştur.

Memleketin d€mokratik ge-
lişmeleriıe. muvazi olarak doğ-
maya ba§lıyan bu işçi teikitat-
ıarı taazzuv 6der ve kırvvetleniı-
ken bu hareketa al6ka duyan
bazı fikiı adamlannın da bu hu_
şustaki noktay, nazar ve E6rüş-
leıinin gazete ve mecmna §ütun-
]anİdı belirdiğ;ne şahit ohıyo.
ruz, Bu nevzu üzeİinde §erbest-
çe münakaşa imkanı bulur ve
fikklerimiain çarpışmasından bir
n€tice çıkarabiliİsek bugün Türk
işçisinin, şııur seviyesinin yük_
selişine fayda!ar t€m;n etmi§ oIU.
ruz kanaatindeyiın. Kurıluşları
çatışııa ınetodları ve kaıakierle_
ri itibari]e tensil ettikleri sınıf]n
baz€n önünde ve bazen de ge_

İisinde yer alan işçi teikilatla-
rınün tarihi, Avıupa nenleketle_
rinde oldukça dolguı rakkamlar
la ifade edilir. Biz maaleseI bu
bususda dı çok geri kalmış bir va_

zirelteyiz,
Bazı]an bunun sebebini mem-

leketin sanayi cihetinden geın
liğinda ve işçi sınıfının henüz
o ınertebeye çıkamayan şuurıında
ataılar, ve iddialarını bu suretle
yürütü.ler. -Bence bu hakiki bir
sebep değiJdir. Bu dahı ziyade
Türkiyede de çoktanberi neyda-
nı gelnıiş olan işçi kütlesini.
teşkilntlanınasına mani olmak ve
serb.stçe istismarını imkan ver-
mek için öne sürülğn geİi ve oya-
İaytct bir_iddiadır. Bu iddia iize.
rinde duracık ve onun çürüklü.
ğünü işbatu kalkıcak değiliın.

4

nIA$IL ı(unuWAIıDıR
Çünkii, bugün işçi slntiıın teş-
kitAtlanınası ;nkaı editmez bir
duruna girmişt,r. Bu hadise bu
gün iktisadi bünyeınizde bir rea_

lite, siyasi vechemizde bir zatu-
ıet olaıak kendini gö§termiştir.
Şiındi asıl mevzuumuza geçelirı:

Tiirkiyede işçi teşkiladarı na-
sıl yapıInalıdıı?

Bu sualin cevabını aıarken
işçi sınılının öz malı olan inkilab-
cı göriişten aynlınaınaIıdır, Aksi
takdirde slnıf]a teşkilnt arasında
uçurun yaratılmış olur. Yine bu
suaJi cevaplandııırken Avriıpa iş-
çi haıakatııdaki ,aİihi hatalann
memleketimfode de tekrarına in-
kan ve|ınemek_ iç;n onların ge-

çirdiIle,i tecrübe]erde., istifsde-
yi ihnal eimemelidir. Bu mevztr
ile alakadar olanlar Avıupa lşç1
harakatında dabir çok sakat cer-
yanların zagıın zaman baş gös_
terdiğinj pek ala bilirler. Opor_
tonizıIn, re{oımizm ve ekonomi.
,m temayürlerine biiİünen bu
ceryanlar nıuayyen rıetha'elerde
işçi sınıfıu:n inkişafına mani ol_
mağa çalışnışIardıt. İşte memIe_
ketimizde yeıiden kurulacak o]an
i?çi teikilatlannl bD sakat cer-
yanlardan koruınak tazıındır. Beı-
ce Türkiyede bu ceryanların bu
gün en tehlikelisi Ekonomizm
-TIedxnyonizm _ ceryanıdır. Keı_
dine mab§us göıüş ve nazariyele-
rile işçi Htle§inin ataletiıe sebep
olan nu cereyanın, bazıyazılarda
akj§lerin; g6ldiiğünüz iç;n bUDun
iizerinde dııroİyı faydalı bir
nüıakaşa zemini addediİorum.

Bu ceryaıın belli başlı karak_
teİi şudur| ,

Bu ceryan işçi gınıfının .nü-
dafaasını ikinci safa al!t, ve ikti-
sadi müdaIaayı işçi sıııfı için en
yi bir vasıta olarak kabul eder.
Hatta biıaz daha iteıi giderek
iktisadi midalaanın s;yasi mü-
dafıadaı evvel yapılmasınl ve sn
yasi ı!üda{anın onda. doğacağn]
iddia eder. Bıı suıetle işçi sinF
lının daha ziyade ikiisadi mii-
dalaadaı işe başıamaslni ileİi sü_

rer. işte memleketimi,ile de bu
ceıyana kapıJanIırIa karşı karşr
yı bulunuyoıuz. Bunlar da selef_

Ierinio yaphğı gibi siyasi müda.
faayı şindilik bi. taraIa bJrık-
mayı ve iktisadi niidafaadan işe
başIanıap iddio ediyorlat. İşçi
sınıfınln daha ,iyade iktisadi
neıfaatlerini müdafaa edecek olan
işçi sendikalannln daha evvel ku-
rılmşslnı öne §iireİek Parti küİ-
makta acele edilmemesi ve bek-
]enilınesini tavsiye ediyo.laı.

Bir büroşürde işci sın:fına su-
nutan bu öğüt geıi bir görüşiin
mahsulüdiir. Daba doğrusu bir
zaınanlar işçi tarihinde keıdisjle
mücadele edilıniş ve kaİakteİi çizil-
miş aksi inkiiapçl (LKONoMlsT)
l-ir ceryanın akisleİidir. Fikri-
mizce işçi sınıfının siyasi müda-
Iaas,", yapac.k te;ekkütlerin
(PARTiLERIN)dah§ ewel kurul-
nıası ve kuvvet!endirilnıesi zaru_
ridir, Çünkü bu siyasi teşekküI_
leıi (PARTiLER) bütüıı işçi hare_
kahnın strıte;isin j, taktiğ;ni çizer,
ıned ve cezriıi tayin eder. Bu
haıe Lata l e'i},e;lik edecek kadro-
yıı yetiştirir. Bunlaıdan, mabıuın

olan iktisadi müdafaa nibayet
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tıKREf,-'-"?0ilii**l
Onu aımiık için doğuın, ö-

lüm günlerinin her yıl tekrarııı
bekliyor değjliz. Koca Fikıet
her gün yını başımızdadıt. Gü_
niimüzün en sal akt[alitesi, da-
vamı?ın §e§; fahribe uğranaz öı_

Biı, edebiyaiçı l'ilıret vaıdır:
"seıvetif ıınuncıılar arasında bu-
Iunup o Edebiyata sığamıyan
Fikretl Iyj bilivoruz ki ner ye.
ni hareket g;bi serl-etifunuıcüı.
lar da TürL cCeb;yahna çok şey
getirdi. onlar ki muhaverevi-
kla§iko , ıomantik ..";* t.""
vircji;ğin;, tabiaı, mevzu tenev_
vünü edeb'yata soktıılaf. Bii_
tün bunlar hürınetue paydos bo-
rosu çektirit,niş, ha]ki §İstülul-
rnuş. istjbdadin ruhlarda yaıat-
hcı durgunlık ve biteviyelik de-
vant aden bir dev;ıde göz a]lct
şeylerdi: Netekim o günün yen;
sivıilmiı e başler.an orta muh;i
.ve özenti neraklılan için bu
mcktep bir hayli sevinli idi,
Fakat bu sevinlilik sııırIı bir
ömre dayandı. ,Kuruculaıı baslı
başına hareket ettiler ve gördİi-
ğiimüz üzere biı, sün dağıldıLar,
Gerç] onlarda ne yokd? Bir
yerde diJencive acır]ar. b;ı v"..
d" halktan n;fİet ederlerdi. 'Bi.

w\^.\^.iay\rv\,^.Ö

kaıanl]ğ, bütün şiddetile çök
nüş, "İnemı€kette sabah,, pusuyı
düşmüştüİ, Vatana bakryori ıgör-
eı;ıde mavjgüneşler grup eden.
l-kendi öz evlatlanDın kötiilüL16-
rine kurban giden bir vataı. ln-
.sanIIğa balıyoı. Kara toprağ
len sayesinde albn edecek insan_
]ığai lraİa din kavgasında toprak
kaıgasın,Ja. id€alist sand|ğı ar-
eadaşlarını bakiyor, post kav-
gasında, en iyi arkadaşı Hiise.
yjn cahit bile onu .Taİin, d..
kspetlemesini becerecek kadar
kalem esnafı olmuş. Bu arada
hepsini yüz ü§tü bıİakip aşiyana
çekilı'yor. Bu sefer de insandan
Lıçaı *münzevi ruhluı oltvor.
Haibuki passif sanııan du;-"
asıl bu zaman, ;çjn için isyan
halindedir. Fikret Molla sıratla-
ıa vurur. htiriyeti iiğer, isdipta.
da lanet savurıır. insan oğİunı
dünya durdukça haysiyetini ka-
yıp etniyecek olan (Anentiiı
sünü hediy€ eder. (Şeytan da
biziz, ciı de, ne şeytan, ne m6.

Günümüzde üç kuıışluk fız-
Ia rahat için secdeye kapanma
yarışına çıkan soysuz insan aı-
tıklarının karşısında asil portresi
heta dim d:k konuşuİı

"Kııaı da olsa kırıl, düş fıkıt
eğilıne sakın |,,

Tüİk Edebiyahn, t€tkikte
mezhebimiz edebiyat! şaht§lartn
değil, meseleieıin etrafında döı-
düımek olduğu naltndıır. Fa.
kat Fikret te Narıık keınal ve
Nazın gibi o sanattandır ki keı,-
d!Ie,,i başlı başını biı rnesete-
dir. Niıekim üç idealistin lıa.
yat'anna bakııtz; ne kahramen_

revılk İ lkret tçln soyıeue_
eck söz bitnez l

RUŞTU ŞARDAC.

J,:rd: kema. §esinin mananlsl
blr buçuk folma i,ah ..l"."L
kad has§a5, bir yerde memle-
ket. karcl sağırdJlar. Şimdi şun-oan, ş!tndi bundan sö, ettiIer.
Şartlar_da mecbüjl €d;yorIa d,gelçl, fakat b;r defa bu tıavav,
müsait r,öıiince bi. d"ha ü.,",;-damaya ]ijzum görmediler. Ne
çare kl dünJ,asl2dllar, Bi. .ıı:__
ya görüsJeri voktı,. B,, .ı*]]]

;ii::r i:]i'":- jJi,t:i'İ.
s,noe,, onjaıdan fartslzdlr o J^

İ1,1ii,.-,i;;,i11 ",,i;.,";]-
ye, sevda. lEyi]l srizan. acLmemnu. Rübab| şeklste la..İm.laI bir şiir hayal.., Evet,eveıoırtun bunlar bir haval o|du.
. rıkret, as;l cevheriv]e Rübaoü. şlkestenin,. düflnda ken.i,"
sosterır._'Halaık.. bir vesjled:r

;l, i:i:',,i'::i:Ji"rfi 
"*1x;LeJP oogru,, ve diğel İn.infefitkaıeme aldIklarlnda onu renio]r dunya g6rüşüne 

"ahio oİ-,"
mem]eket ufku içind. d;l.,t,,d,:
ğ! gözlierin jnsanIlğün iader
Uzeı.ıne çcv;İmiş görüyoruz,

Cemiyete batıyor; zorbalığın

ıakanıete mahküın insiyaki bir ha.
€kettir.

Şunu iyi bil.n€ljdiİki: iklisa_
di ıniidafaa siyasi müdafaaıın bir
paıçası olduğu zaman işçi sınıfr
nın beniıısiyeceği ileri bir hare
kettir. onun içiı bugiinkü içtr
ınai kuruluş sistemiıde işçi sını-
fının daba ziyade iktisadi neıfa-
talerinj müdafaa edecek lan işçio

Sendika]annın kuru]uşunupart.
k Iülluşuna Itİclh etmet( ü(i sı
çhnln nüdafaa§lnt sıkat brak-
mak demektir.

. .Fikrim;zi şu şekildt formülIe1

il<t;saai -iia.taa 1...1.u"
tin yapllan mücadelenin başlanıi
lcı deglı aocak bir plrçasıdır.

Hü§amettiD ÖZDoĞU



ıçELlıil

sağ!lğıfldan kab6r b6kladıklğfimiı,
yanıınlzda;

v6 alamlzda uzu. zamandır
Yüzünü göİmediklelimizI
Bu akşam koyfimi2 yellnde,
sünlil* .loltlerimizd9n §ıyİllnll§ır,
ıasıl. kau anlldlğınl u nutmuşuz

palanın

E|imi, o kadal açlk,
ılalcayallm neşemiz lçin !

iytsi_96l§in şaİabln,
Yİklü olsun m.zolel!
Niib6tğl5lz geçiyor aışamlnrlz denrek
l(ilil§iz, demir pa lmakl]k.lu I

istersek biırda ke3€r gohbetimizi

Alkanz tol kola, kelepçesiz .

Dolafl!ı2 .anl ıılı ç6ktiği sokakta,
Hasl6tini gekmişiı uzun ,aman
Do§!lalln vo aydlnllğın

Duymıj9uz he. ç6şil yaln,ıllğı

iıl çift taf 6iıİenin kaışıkarşıya,
ğ d6m6k oldoğııru öğr.nn]itiz,

Blr 5uç olduğunu bilol€k het
6özümüzün

1yl cünı6rin y.tlaştığınl §öyllyelinı,
pört yanımizı İollayalak,
ı{6 olacak. bllll miyiz bilazdanI
Bglkl i.sabı sorulacak neİ6miıin,
ka|dtrallm §on İad6hleli
Aynla|lm arkadaşlar,
A!llllİkan 6Püş€üjn!!

RlFAT lLcAZ.

TLvFlK l.,iKRE,t,

§abiha Serteiin biiyök bir gay-
ıel ve d€rin bir heyecanla hazııla,
mış olduğu bu eser basılınış ve sa,
tışa çıkarılmışhr. Eser hakkııdaki
görüşleİımizi gelecek §ayilarımızda
yayınlayacağız.

KiTAPLAR ARASINDA

l(uRu EKMEK t,E TAzt şAnAP
,Ekmek ınuhteiif lıuğday ta,

nelerinin bir aıaya gcimesinden

hasıl olııt veböyle olduğır için-
dir ki, biıliği temsil eder., Böy"

]ece ekınek de şaıap daı birbir-
ler;nİ anduan ve etrahna faydalı
olan şeylrJıiıı biıliffni timsaii,
olduğu için hakikat !e kardeilik
denilen şeyler de ekmek ve şa-
rap gibi birbitleriıe uyg[n dü,

şetter.
Mussotini ltalyasının ccıub

ırq"dlarııın durııınunu bakikaf

sözü ve kardeşlik sevgisiyle ince-
lenek içnı lgıazio Silo'ııeıun yı"
katıdaki izahla senbol;k bir ;fa-

de tşıdığı anlaşılan Eknek 9e

Şaıap (1)ını okunıak {aydasız ol-
nıvacaktıt. Maoafi lqnazjo Si-
t.ı,e S. Allı,'" eevn,diği FoDta-
marain dı (2) miisbet göriüşlij.

ve toplu bir çerçeve içindeyiııte
Ceıub italyasını anlatnılştı. Teiie
bir €§erg:ibi çok güzel bir türkçe

okuduğumıız Fontamara'da çok
itrce biı istihzanın h6diseleri ıeş'
terlediğini göımüş ve canlı tip-

leriı kucağında ıoman insaıdı
şu soruyu uya»dırmışh:

tTiirkİvcnin |'ontamarı'sın,
v"z"e.k k"lem, tserinin son tas-

İı;hlcriııi 1,apmakla ıneşguI olsıy-

Noıimaı Hikmet'iıı Köyiin
Dııltan, Reşad Enis'in Topıak
kokısu da sabahattin Ali'nin
Kuvucaklı Yısul'u gibi - ayrı
.y,, a"5.rl..i". ve güzelliJ<lcri,

ne rağmeıı - Anadoluyıı isteni
len niikemmeliyette ve genişlik-
te veİ€memiştı Fontamara'yı
okııyup bitirdikten soıra Siloıe'
nun kudıetine hayran kalnışhk,
Ama Ekmek ve Şarap'ı okuyun,

ca Foıtaııara'da erkekleşeı ka-

lemin burada klise ayin]erinde

yakılan nıce balmıınılan gibi yu_

muşadığıııı gö«lük ve üzüldük.
Bununla beıaber rah;b kılığına
iıüriinen sşbık ihtilelcinin (Pi-
etro Spina - Don paolo Spada)
durumu icabı esete hakin ola.
mistisizmiı loş havatı insanı bık-
hrmadan cıisiina'ıtı kurtlaı ta-
rafından parçalannasına kadar
g6törüyor. Bu 351 sayfaya ycı
yer serpiştiril.n cüınleleıle yine
ıev için versj, baE için vergi,
eşek için vergi, köpek içiı ver-
gi, şaıap için vergi, veren Ca-
foneleıin dınımıınu ınlıyor ve
bir çok g.erçeklcri hai]rtlyoruz:

ıHürril,ei, lıedil-e otarak alı.
ıaı bir şcy değildir.; ıe ıdün.
yanm eD hiir ülkesiode yaşauılsa
da, eğer iısuı ruhaıı teıi,el, u-

şakiğa alışık, ıniskin ve gevşck
olursa, yine dc hüı otamaz; ve

hiç bir zoıbalık olmadığı halde
yine de köle gibi yaşanılır.,
Onun içiıı {hürriyeti kendine
mal etrnesini bilmek lazımdır
S. 37, Sesinikaybeden bir meın,
lE!ette "işçi sııfı cesaretini Lay-
bctmiş, kohı kaıadı kııılmış, la-

kaydlcşniş, dcıletleştirilmiş ve
açlıktan imaıı gevretilmiş bir
halde olur. .Hatta açlık bilc
kırta§ileştirihİiş, şekliylc kaışıya

çıkar ve devlet sadakasına hak

kazandıran resmi açLık yanında

insaıi iıtihara scvlü ettircn gayıı
r€smi aÇtük oiaıca azanleti ile
ba.s kaldırır. (S, 192) Bıı eiikctli
ve başı bozık açlıkların hüküm
siiıdüğü .pıopaganda ile idaıe
olıınan biı üjkede... to.1arca

matbu kağ]t, rejiıniı sözlerini
her yere yayar. Binlerce hopar-

16r, bedava dağıtılan yüzbinler,
ce beyanııaıııe, bütün nıeydan ve



yol rğızlaİtndaki sürü süİü ha-
tipler... hep bu sözleri tekrarİar,
scrsem edinciye kadar, kalalar
işlemez oluıcıya kadat, hep, hep
ayni söz!eri tekratlayıp dıııurlar'
Ama bütüı bunlara rağnen tek
bir insanın, küçücük biı insanın

"hayırl,, demesi, konşusunun ku,
]ağına bu "hıvit" fısıldaması ve,
ya herhangi biı duvarın üzerine
yazmaı umumi nizanı deı,hal
tehlikeye (!) sokar. 5.253,, Zira
"öz ve katıksız halikatten daha
k,ıvvetli bn,şey yoktur. S. 311,,

lşte bu hakikat uğruna yalanla,
ra ve iltiralara "hayır I, demek
biı nühitin ruhunu yükseltmek
için kAtidiı. Ve bir şehir için
tIıallçın içinde. işçi vek6ylülerin
arasında yaşıyan, onlardan bir
ao bile ayrılmıyaı yüz tanec;k
delikanüü,, hühinı bir kazaıç o-
lacakbr. Ki bnn]aı yeni bir iıı
sanlrk düşüncesiıe sıns:kı bağlı
otac:klar, her fırsiita ve her so"
ru karşısında hak;katten başka-
sını söylemiyecellet, sadece ha-
kikat için yaşıyacaklar, hiç bir
şeye kannıyacaklar, nal İıülk
sahibi olnıya çalışınıyacaklar,
cinsi ;şlere diişkünIük göstenni_
yecekler, yüzde yüz kardeşlik
esasında anJaşmış bu!unacaklar-
df. (s.312-313) Bıı kazanç şu-
nun için mlihinı oIacaktır ki
"şiddetli buhıanlaııı hüküm sür-
düğü bir zamanda yaşaıılmakta_
dır. Tanrılaştırılmış bir şefin
diktatora§i hü]rüm sürIİ.}.tediİ.
lyiden iyiye kdhneleşmiş ve çök-
rneğe yüz tııtmuş olan bir klise
vaıdır, ki ancak sğdaka ile ayak_
ta dürabilmeğe çaıışmaktadlr.
Ücretli askerleıden ıneydana geF
miş olaı orduıun bütün vazife-
si zenginlere rahat bir hazlıı te_
ınin etmektiı. Halk baştan başa
bir esir yığınıdır. S.31/,, Bu esir
yığInİıın ya§adığı diktatöflük ül_
kesiıde hakikah §öylenek, haki-
kstleri siislü şal ö.tüsüıden s|
yınp çırllçıplak btrak!nık es;ıie-
riı efendi, e(eıdilerin falan ba-
banıı falin oğlu molarak a]ka.

latıııa yatıyacakhr. AyaLların boş
otduğu üllelerde ırgadların du.
rumtınu yine Ekmekve Şarap'tan
öğrenelin.

Her sün on dört saat çalı-
\irlar. lnekIeıden ve ökü,Ierden
farksız bir yaşayışları vardıı. An-
cak soğan ekmek yjyebilirler.
Bütün didişmeler bir parçaclk
ropIa( san]bl o abjtmeIerl ]çın-
dir. Bıına nıuvaflak oIabilmek
için de tan on yıl analar:ndan
emdikle|i süt butunlarındaı ge-
lir. Soıra bir orkan kopaı, rnah-
sul mahvotut a,azi elden gidir,
Verg;leri iidiyecek, yiveceğe ve
tohuma verecek on paraları kal-
İnaz. ToPrağI iatniak yeıiden
işe başlamak zorundadırlar. Çüı.
kü oenlekette toprak ve sulaııa
daıası ha!ledi]menistir. Kövlü-
ler doğumdao ijıü.; kad.r ;op-
rağa esir olarak yaşamağa rnah.
knndur]ar. Hükümet tüks ve şı.
tafat yüzündeı !öyün kalklEdF
rılnıası davasını gerekt;ği şekil-
de iin plina aimamıştır. Bun,ın
neticesi olarak a dam cağı ziat Len-
djl€rine yapabitdikleri b;İ evjn
zelzele veya sıı baskııı ile yıkıl-
dığını g,örürler. Bu dela nahst-
Ie bel bağI hr. Fakat bir fırh-
na bn ümidleriıi de mahveder.
Hülasa emni},et içinde yaşamağa
bir tiiİlü kavuşamazlat. S.102
zira hökiimet halk hüt<nmeti de-
ğildit. Gen;ş küttelerden iürlü
adlarla verg; aldığı I,ıalde, bü-
tün masrafları mahdut bit züm-
lenin zevki ve istiİahatı için har
car. Hükünıet termeğe geliİce
eii kısadıı. Almağa gelince üzun,
Bu yüzden köylüleriı gözüne de
her k,ıa!ailt b;r memur, her
memur bir paraz;iiir. s.150.

İşte bu fena durum netices-
menl€kette tam manasiyle korku
verdır. Erkekler parna\la. sayı_
tırlar. Kütle yalandan sersemlei
miş ola"ak hareketsi,]eşiı ve öh
bir deniz gibi durgunlaşır. "Kül
le ancak realite let karşısın daken_
d;ne gelir. §. 225,, Bıı realiteleli

görecek göz, yayacak ağız, ıy.
dıntatacak gazete Mus§olini ltal
yasının ancakenperyalist harpler-
Ie saltgnahnı bir müddet devaın
ettireceğjni ve tar;hin durdurul-
inaz akışııa hiç bir Şef'in sed

çekeniyeceğı için bir gün rnutla_

]<a teınelsiz ahşap bir saray gibı
gelecek bir Iıttına ile-yıkılacağını
yayar)ar. Ve yayııış)atdır.

Bu roınaı lıakkında bir fikit
veıeb;Imek iç;n eser;n konusıınri
_lınvanlt rünökkidter nl;silh ıetrae
lıca anJatacak yeıde f,kmek v-

Şarap'tan sıtalaınam Foıtanara'da
ki biı trakikata inanııış olmamdııi
Bu haki}rat henüz ekonomik hür.
İiyetlerine kavuşmanlş bütiin
dünya köylüleİinin birbirlerini
anlayabilıneleri ınüntkün olduğq
halde ayıı memleketin şehirlısiIü. köy!üsünüıi anlaşnanaları
gerçeğidir. Bu yüzden ltalyan
ıtgatlarının durınuıu. aydınJatan
yazann cünlelerin okuıkeı Tiiık
Löylüsüne aid, hatta türk sosya
bünyesine ait r9aliteler i hshrlatl
mamak elde değitdir;

Gerçekleıi yüzüıden de]çrvc-
İ3bildiğimiz taraflatına rağmen
lgnazio Sitone'un bu romanla
okuduğunü z ilk eserinden biı
kaç adıın geriye cittiğitri kabul
etmek lazımdır. Namuslu bit -ya-

zartnın-nasll yıkıldığııı bitün te-
fetruatile bu barp sonlarına doğ-
ru öğr€nmiş bulunduğuınuz : Fa-
6ist İta]yanın yer altı faatiyetiı.den
ve sosyal cihazııdaki aksaklık-
lardan başan sağlıyacak bir to-
man çıkarması Pck nümkiinkcı.
-bize göre- bıı eser bayat ekmek
gibi az lezzedirvei taze şarap gn
bi az tesirlit]

Don Paold başta olİn.k üzo-
re tipler canlaıdırılmaınış, hn
disele. aydınlatılaınaınıştır. Buna
rağmen eserde Roccali bir üni_
versitelinin. ihtilalci gıuplarda
bulınup t€vkif edildıkten sonra
hakatate dayanamamıs! yiizünden
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Eğitim Alanında Rıuayet Edilen Degişiklik

Münasehetile Egitimdeıı gn Büyük Hala
uzun zaman Amerikan ler-

biyecisi Jonh D€wey'in t€ıbiye
sistetnini tatbik ehneLte oIduğıı-
lnuz söylenmiştiİ. Yerimizin dar-
lığı dolayisie Dewey'in nazaı.i-
yelerini izaha girmeyeceğiz. oıu
bir ı nıalümı olarak kabul ede-
cck, öylcce koıuşacağ]z,

(Çocuğu) içinde bu]ttrdüğu
c€miyete her bakıından int;bak

€debilecek şeki]de yeti§tiİnek
icabet(iğj lelekkj§in; Det!ev.
İendi fikir bayatında ı""vau". n.-
lcn büyük d.ği."."d.n;o".a ia_
tn ınuhafaza ediyor mu. bilnjvo-
rum. Sosyal tekaınüllerini ;knal
etmeüniş bir düıyada yukaİlk;
anlayışa dayaıan bir pedagoji
sisteniDin §on deıecc zararlı ol-
duğu ınuhai<kakhı., Bu esasa da.
yanan tıir pedagoii çocuklata
daha iyi, daha iteri bir ccmiyet
ideali telkin etmez. onlan teka"
inülcii ve inkilaPçı olarık değil
nevcutia iktifa eden mııhafaza-
kir ınahlnklar olaİak yetiş$rir.
Dewey'in terblye sistenıi jnsanın

insan tarafından islismarına im-
kan bırıkmamış bir cemiyet içiıı
ne kadar yer;ndc ise, i§tismar!
geniş nıikyasta1 dcvan ettireİ
kendi cemiy€tine beızc. cemiyet-
leı !çiı de o kada. ,a.arltdtr.
sosyal tekamülün istislnara i -

k6n bırakmayan safhasından son_
ta bu safhanın arknsından dıha
lam bir adalet devresiniıı gelne-
di zaruıcti düşüniilürse, Dewey-
ci telAkkı Sosyalist ceniyct içjn
biIe tam değild;ı.

Ceniyete intibak etnek bir
gaye olarak değil bir vasıta ola-
ıak, daha iyı bir cemiyeti yarat-
ııak üzere eskisini iyi€e kavra-
mış bulunmak antamııda kabul
editnelidir.

6

Ilaklann kurttluşlaı,ıııa ulaş_
ınadıklaıı yerJerde b6yle bir teı-
biye pİensibi hakin sınıfa hizıİet
edeı. .intibakçı terbiyeı diyebi-
leceğ]miz bu si§temün karşlsrna
biz "inkilap!l te biye, sistemini
çİkarabiIiriz. iıLilepç! teıb;ye bir
burjuya ıizaını içinde resİ)i sis-
tem olaıak ottaya koııaınasa biie
ontn en çok iş görebileceği ni-

Ctrmhuİiyetin ilenından beıi
maarii sahüsıhda n eü iı t cn ah i

proğrum vc usul dıIgalanmaları
içiıde kendinılzi kaybehıiş vazi-
yetteyiz. Bu hal ce!ıiyetimizdc

devaın eden şark-
gaıp istikıarsızlik ve teliIçiliğin-
den doğııtış sosyal yaprya tama-
mile ıygıq bulunor, Bıı karatsız
ıe sallaotı halindeki Sosyal dn-
zeDe "lntibakçü te.biye, yi tat-
bjke kalkmak, yani çocuklarını-
za ideaL cemiy€t diizeni olarak
bu telifçi haii tekli{ etmek koı-
kunç hatalarin en büyiiğüdür. Biz
bir taraftaı ;nkiIeplar yepaİken
öte taraftan da intibakçl terbiye
sistcmiııi kabul ediyoı, .nodeın
p€dagojik metot budur. d;ye

şuursuz blr garp hayranlığının
etkisi attında l,ulunuyordukl tsii-

] tün sıııalardA inkilApçıtık, fakat
eğitimde jntibakçılük],, Taklit sa-
hasını aşamayan, ve bi, özetrlide
baıet lan bu 25 senelik devre_
de maarifiıniziıt yapıcü ve yııa-
t!c! olaınayışının başlıca sebebi
gençliği inkilapçılıktan tamanen
mahnım bıakmak, inLilapçülığt
terbiye sisteniİ!ıize sokınamak
galIetiıden geliyor. "Halkçılık"iddilarııa rağınen. partiuin ve
devletiniıı servet içinde vüzme-
sino karşıiık nasıl haik açlık.

sıklnİ ve ha§talıktan klvİaıIyor-
sa, inkilapç]]ık iddialarına rağ-
ınen de maarifimiz irtica, hare-
ketsizlik ve yerinde sayma içinde
çabalayıp dtruyor. köklü bir
prensjp değişt;rmesi yaparak in,
tibakçı ieİbiyenin statik Ve "bil
mahılut zümreı;n _ ınenfaatleıini
lıaleldar edilmektcn kurtamıak,.
hedefini güdeı bi].ıyesini orta-
daı kaldırnadıkça daha uzun
zaman neHllerin paıLaL ve boş
n üı tu k l a f ı n ı alkışlaınakla
vakit g€çireceğiz. Mütekebbir te
cakalı,, Hasaı Ali'oin k5y ens-

titü ]eıi başar]§t Yeni Türkiyenin
eğitim tarihiıde ilk hakiki inki
lipçı harekettir. Son günleıde
bu cnstitülcrin baltalanacığı hak-
kında kıllağımızi gelen rivaYct-
leri. - harp içinde karaborsa ile
semiren bııjuvazinin memlekete
hakim olnası karşısında, - yaian
§aynak doğru olmasa 8erekdr.

Şuutsıız ve cahilce bir dav-
ranışIa. inkiI6plar yaptığ,nı siiy-
leyeı bıı ııemlekete inlibakçı
terbiye sistemintn zehrini da-

ğıtmtş ve oDu t<öröklemiş olan
lar eğitimimiziı 25 senelik yürek,
ler acısı haLinden, halkınızıı
% 73. 6 nisbetinin cehaletinden
mesııldurlar. İııkilap ancak parti
ctralııda toplanan ziimreyi ihya
etineğe yaranış, halk için takip
edi]mesi icabeden yol asta tutul
mamıştü. Bu zümıe, meıntekcti
diktatörliikle,idare ederek iyicc
kuvvetlennıce borjuvaIaşmış ve
ıdık silahlı hakiniyetin yerine
ekonomik haki.niyeti ikame ede.
rek burjuva diktatörlüğünden
(faşizmden) burjuva derıokrasi-
sine doğru yol almağa başlamış-
tır. Demokıat Parti ktrvvetlenen

oevam| 16'ncI sayiadah.



katlarl

Eurundğlitlelinden,

GGnçıeliİ bağı do ldu,
E§ıi baş döndiilrcü bir

duft,an nşklrlyol,
Gandi eğilmi§,
Hindulal yellğle selilmiş

Ve herk6§ bjlbiiine.olUyol?

kala bir habel kapladl,
Kalıütanln ü$lünn,
olı]İ kadal da..

nı.ydanlara, ,
sel Eibj ln§an aklyol,

Hlncahlnç doıdu heryğr,
lnsanlal bilbjrinğ hain hajn baklyo..
Gcnçl€ri tahtik için ihIiyallal

v9 hak laniyacaİ|ardlt,,

A!ian kanlalinl2la boyaınak
5i2i o)alamak lçin,

€mpeİya]lzmin kUld{ğu ıuzakill,
Ne GandIn!İ p!ğlllİ !azla.l- ne, Taguranln afyonlu 5özıe.i

size bil şey,

cjl!z peygambğl,
Haklkattan çok !u akhr.
ü(anll kaldes kavqalal]ııın i(alşl§lnda,,

s lalile,
Hı]lma ağacıil. dlbindğ kcİdinden geçip,
Keçi si]tü iç0!6kiedlr,
Alada slİada ha'rıaniyesiİe lıü İi]nüp,
Koltuğunda süt şi§esi,
Yuvallak masa b §lnda görünup,
H lndislan nam]na lionuşul,

.Ei2 ğl kaldllmaylz efendile!lnriz§,
Biı0 bir giin gclec6k aclyacak|al

Er gözieli gibi sözıeri dc mjyop Gandl!
Memlek6tiİi lav k yolal gibl yoldufduğ!n,
XeBaIelini' dold!rlüğın,

loİiIal
Bak,p baklp a.ajPliğjne senin,

}lıtl Dl§TAN

lnzgaİ,

Bilbiline gildi kaıaba'lk,
KoVandaİ boşanmlş all gibi,
oğuldayol,

Ylİlayor, 6cslğr havada.

Boğ!şUyorIal, boğalat gibj.

Şalgam kapa,ll gibi koparlyoiJar,

Bj.billetiıin kellal6lini.
Ned6n ?
Niçjn ?
lVabelle öküz ke§ildiği için.

giz li maksalja öküzü boğazlayan.
Paİyalai değil,

M&b6tlç Ağlaİıa Gandi
A§ll hu ğöziin önündn 9ğil
Ey tdFrak be.izll Hind dalikaı!Jlarl j

§izi'bifbiliniz6 dnşü.üp,
olüleli.izi sokaklaldan devşilip
Muİadde§,

Gani nehrini,

süi §Arho§u,

_ bllak
lüeEıeketi iÇin hoğuşan,
lsliklel ioio döğüşen

ı iileleri,

satı|ml§ bil bü.lal.,

d iya aIaeak,
Ve lanğtlğ da!İ8alıyacat.

L



tmekçi Müneuuer EmperyalizmGözüyle
Enıekçi halk kitLesini , istis-

mırdan kurhılnıak için bnrjııva-
ziye kar§! g;İi§tiği mücadele,
emperyaIizın lezadları:ıın en çok
kesk;ıleştiği devıede şiddctii '

halini alır ve eınckçiler, bıı kag-
gaya, oıgan;ze olarak kuvvetli
bir şekiIde işliıak etmjş]erse,
sınıf nücadeIesi, pıoIetatyanln.
eski ]ıakiın sııı{ üzerinc dikta-
torasını tesi§ ile neticelenn.. At-
hk ehram tersine dönmüştür ;

tePesinde bı]uıanlar_ tabandıı-
kilerin ş;ddeili tazyiki altında
eİimeğe, ku],bo]İ]ağa mahkünt
dırlar, Eski czjlcn s,ıılın. sim-
dj ezen sınıto]ması .l.,",;. -..t-5jzn djIindc p"ol. tarva clittutar
liigü ad,nl al,İ k;. ı.", ,";ıı", ,,-
rı ayrı bıı meriıa]cyc gelrlikten
sonra, bu son devlet sekl;. t€d-
ricen zaytf]aDağa, t"na; l.",arni
Yok "ı,nege ba;layacak, niha ı ct.hakiki sınıf§,z cc,ıiycı şek]ine
bütiia diilyd ,tiIJ,,tIcli jlt billiL-
i. giiileccktir.

Halihazırda bu diktatörliilr
dev.jnde bu]ıinan sovvetler vc
ik;nci cihdn harbin.n ;erdjği tI-
satiarla blı devreve vo1.1aşa]n ba_
zı ııfak devlet]er lıariç bırakıJa"
cdk olülİsa, ;çinde bulunduğumuz
ças. can çekişen kdpitdlizm:İ
5on ner]ralesi. yani eınperyaIiznı
çağ,dlİ. Delebevtikte,l kapitaliz-
ıne geçerken ahlmı.s olan sosya-
lıst sosyeleniıı tohuııları, bu son
ııerha)ede çatIam4 olacağlndan.
€emıyct, yeni doğacdk o]an qJ-
nün doğUm sancılariylc kıvra.lr,
müthiş hir ttzatIar hr:uc.inosiv"
If alt _ iist uIur S" t","t|r" l,*-
cn üç kategoride ı.ülRlaa cdehi-

I-Iş. yani ploretarya ile.
serıDaye, yaniI kapitatist sınıf
araslndaki tezad. Bu. şuıdan

ileri gelir ki. kapitalizmin ;nki-
ş3t ettiği nisbette kendisini m.h-

1(}

va sürükliyecek'şartları hazırlaı:
kutirp stDtl'ar arasında kalan hal,
kın kalıir hir ekseliyetinin ptole
teıya safına geçınesini teınin ed.ı
!c bijylece elİpervalizm, meİaİİİ
kcıdi eliyle kazmış olut.

ll ,- Bizzat efiperyali§tleİ
aıa§tbdaki tczat. Zira, biı empeı
},alist nıernlekei kuvvet]endikçe
istihsaIi aıtacak. ham madrlelere
ihtiyaç bununla İıütenasip olatak
çoğalacak v€ eski pazartar kifa_
yet elmemeye başlıyacaktır, Di-
ğeı, en!pery3li§tleı de aynı ihti,
yaçla çIrprnncağından, a.alaı.lıt.
da bir çailşma llasıl olacakı pa-
zar yerlcri ve ham naddc kay-
na]<ları dcııek olaı nüsteııleke-
lere .ralikiyet için harp zaruri--
leşecektir. Netice empeİydist
kuvvetlerden lıirinin galebesite
lahıkkuk edince, üçüncü tezat
kaçınıInıaz hir şekilde belire-
cektir.

3 -Kuvvetli olan e,np"ryu,
ist devletle, setmayesini ham

ınadde kaynaklaınıa doğııı sok-
tuğu g,eli mcmlekei]er, ııüsteırı-
leke veya yarı-miistemlekeler ara-
sındaki tezat. Bu da, bu memle-
ketler proletaryesıüıtn diktatoi,

ya tesi§i işnri koİaylaşhrır ve

çabuklaşhrır.
Her iiç haıde rie btrjıvaıi-

ıin sukııtıına n,ıukabil protetar.
yaıın suduıu mutlaL bir şekilde,
jleılcİıeltedir. Bu arada Tii.kı
ve'nin duıuıııu ise şudur:

İçine girilmekte bulunulan de-
,nıokrasi havası, iiberalizm ve do-

lay,siIe kapitalizrıin iıkişafiıa te-
ınel r.şLil edef. Bu tekanül ve-
tiresi üzerj.de bitinci t€zat ken,
di kendiııe belirecek kutup sı
nıflatın arası gittikçe açılacakhr.
Emperyalistler gelişneınize ınü-

saade ('/) ett;kleıi taldirde ikin,
ci ve üçüncü tezatlaİln şüin lane
giıebileceğiniz gibi, aksi takdir

de de, yine son tezadın:ilade et-
t;$ veçhi]e, proletarya ınecburen
küvveilenecektir: içtinrai inkilap.
kagnılmaz olacaktüı. Faknt her
şey t<endiliğinden olacak deyip,
eIi kolıı bağlaytp oturmah oıdır?
Hayır, Gökten necat bekleyen
kendiliğinden gelme nazariyesi-
!in opportünist zilıniyeti allAııe
1eİine veİeceğiniz cevap bııdıır.
Bjz demek isti],or[z ki, enper],a,
lizm Lonağına vardıktan sonıa
pıoleryanın zaferi zateo mıhak-
kakhr: şu da nu}akkak ki, bu
za{er cemiye1, teka ülünüD her
hangi bir ıoktasında da elde edi-
1ebili|| tabii bazl şadlarla ..

Emperyalist tezatlaIıı! zarı-
rineticeletindeır Türkiye, daiıni
§urette,niiteessir olmaktad,r. Bu
l"gllir," a,,n".ir.n eınpeıyaliz-
niııi, evveln doğrudan doğİııya
ve soıra dolayısıyle olan nüluz
şekli],]e tanlnak kolaydıı. Mese"
lA, Türkiyeyi iyi bir pazar yeri
haline get;ıııieğc uğraşt*lan, A-
ınerikadan gelen eski e)biselet-
den de anlaşılabilit. pelrol imti
.vazü ist.mek, muhtelif fabrik,lar
kıırmak için ecnebi şjrketlerin
miiİacaai!aİl. v. s... sermayeıin
nülrz hareketini en acık bir şe,
kitd€ gösterir. Fakat, dııruınu da,
ha iyi an'anış olınak jç;ı, yaıın
asır evveline şöyle bn bakmak
ka{idir.

Kapitaliznr o derece geliş,
ınişti kn temerkiiz etmekte btr-

lırıan serınaye, gerek Avrupa ve
gerek Anıerikada. tamar,ıı'le iuhn
sırcılık karakterlerini arzeden
tİö§L ve kariĞilcritr doğmıına
sebep olınuştu. Fazla ishh§ılin
inkişafından hasıl olan emtiayı
satnak iç;n tröstler, dünya
pazatlarııı aralanııda taksi-
ııe kalkoışlır !e L,unun netice-
sinde zahiıi, sebeplerle maskele_



nen 1914 entFer),alitt harbi ol-

Tarihnı bu vc buna yıkın
devreleriııde e6pcIyaliznr, eski

dünl,a den;len kıialatdaki gcri
nem]eketleıe banka sermayesnıi
sokızıak için hcr türlü vasıtadaı
istifade elmiş, bıııalııı iıircr
mii§te lckc vcya yaİ,miistenleke
lıalinc sokmışhır. Çio, Iran, Os.
nıanlı İnıparatorlııgu, v. s,.. e.ibi.

1900 tarihine yakın olaı se-
ıelcı dc eııpetyaliznı devri baş_
ianıışh ki, bu sııalarda Osnıanlı
İınp.nun ;ske'ct; diiyunu ıınııni_

.ve ve reji müesseseleri.iı tazİi_
ki alhnda klrllltken, bil va.dan
da, 1ıirdcnbn e, İngil;z, Fransız,
Belçika, AIııau ve Aınerika ban_
kaları, biı ltşiı koıan kargalar
gibi üzcr;ne atılınış]ar, jnhisarcı
ıolletiııi cııpervaIist katakieılc-
riıe },as b;r şekiltle oynavaıak,
.hasta ad§oı|ın, knnıl,ao daııar-
lııındtk; son damla kan, da eıı
tıeve ıın,af f ık oluıışlatdı.

Bt i7ahat, .5;mdiki iktisıdi
ıii{üz l3İfketillj mcnŞe'ini dc
gö§termesi iLibaİiIe dikkali ca,
lipiir. Biz, bı kadaı,vuzulıla gö-
rüncn enpcıyalizııin doğrlıdan
doğıuya olan saldırışın dalıa
vazıh kıIınakta, üzüDtü d!tyt,yo-
ruz. Celelim eüi€ryalizmin siısi
Iaaliyctlerine t

İngiliz ve AmerJkaı empeı-
yalizminin saman Althdan sü yii
rntmesil]i hiç uınıırsamadık ı oı"
daı gctecek iehlikeleri düşüı-
ınedik; alryapıııo ıığredığı ta_

ı avviiIatın üst-yaptya Lesir cde_
ceğiıc inaıınıadık. F'akat ne oI-
dü l{ariçtc. veva keıdi hün-
ycmizden geleo heriktisadi dar-
bc, ekoıonıik hayahnt,zda ıDuaz,
zam kıizlere yol açarkcı, bıııa
bağlı olarak, iikriyat]mızda, sa_
natımızda, ahlekımızda aıarşiler
yarath. Bünlar ür€rinde uzun
uzadıya duıacak değiliz; yalıız-
ca sinsi emPeryalist propaganda_
nın neviLerinden kısaca bahse-
dclin:

Rıdyoia lıelli saatIeıin_
do, he ajans haberleriıde:
ki yalaıIaıı, hcın dc, çaldığı
pliLlarla, sayılı kapitalistieri.in
müdafiliğjni yapmaktadıı Üste-
lik Mısır ıadyosiie ııüzik husu-
sunda ağız birliği yapmış gibi,
dir. Acaba M,sür radyosu.un İıı-
si]teİe içiu 6Demi nedir ? Bu
nokta nzerindc dııtulabiliı:

Mısır radyosu. biribir alemin
sesini duyurmakia Lüneİ sahjb;
diı. Kur'aıla, ezaıla, biiyük ca-
mileriDin vecidIe doiu havasııı,
nelhrm cennetin eşiğiııden atla.
mak için, diinya ce}ennenıiıını
ateşile kavrulııai.a razı olan za-
vall!lira duyurmaLLa, halk kitle-
lerini, lıer iürlii reel düşünceden
mahtıını edeıck nistik bir ale-
miı batağına süı,iikler. Ezi-
1eı i»sanIara İeryüzü ninıct,
1erini hot görİneyi öğretirkcn
giibeii vc kesesi şişkin lıir avuç
tııfcyliler güıuhıında da, ıefah
vc schvct al.nıinln lı,ooılaıı,ı
açı,. 'Aç anılıı, aç yaı n,lİı, ",;-
lcn nidelerini oğuş!urutkeı, şe-
ıef sahibi erkaıın karıIagnı. bu
rer satllık nıal olarak etlern]jı
?evkini tatııiiıc sevkedeıIcı. Bu
i]ahi Ve şeytaıi radyonun slrrı"
ıa ııLıf olnak sahiden Lolay
değildir. Nasıl kolay oİsun ki. o

radyo, hAii insRnlara saltaıattD
arabasını çcknıeleri için fciva
vermektedir l düırys İniislii!ıalı,
lar]na yol siis tel İı ektedir.
' Mısır, İıgiliz imparalırluğıı
safıudadır ; Ameıikan ve lngi-
]iz menlaatları ise, dünyada iki
eüPeryalist ;niIbt oıarak keodi_
leri kalııcaya kadar mü§tereküir.
Zira, Mısır ıadyosunuır alahııka
nıiiz;ğ; ile Amerikan cazı soı
lalılildc, a}D' .eliccyc ılIaşUlaİ :

biri sükntii, diğeri haleketi bil
tesir icıa ettiği halde, kitleleıi
düşüRc€§izliğe sevketnek, kendi-
ne taallılk eden mes'elelere karşl
a]akasını sıfıra indirrıek gibi bir
tek gayede birleşirter. Sanat b;r
propaganda vasütası olduğü için,

alahrka ve alalranga mtzikler
de, şaık ve gaıb burjuvazisinin
şaıkın ipi lıgilterenin ehıde ol-
duğuna göre - hemeu hemen, İn.
giliz ve Amerikan empetyaliz.
ninirı sinsi faaliyet silahlarıdır.
kendi vataılatııda bilc bu mü-
z;kler buıjıtvaziye ajtt;r; bAlkın
değ;ldir. Zira bir; ııilli ıliğeti
enteInasyonalist bn, iIıiiıagn va,
sıtısıdr. Tehlikesi, bir zihıiyet
aıIamasındadır. Bu zihniyeii,
alafıaagada ise. kapitaıizn, yine
tevekkül, yfue irt;ca ve anti-re,
aolisyoner zjhİiyetid;ı. Hcr iki
si dc lıakiıı sınıf|aıın neıfaatiıi
koruyan, halk kitlcLerinin alyonüı

ınahiyetindeki zilıniveti empoze
einek azqıindediıldr,

Siıcma isc ayn lıir davadıı.
Memlekı:timizde oynanan filimIe-
rnı ekserisi Anıer;kan caz nıiizi,

ğiıin propagandasını yapmaıır
ıJan dolayı leLlikesi göste ldL
Diğer tehlikesi isc, Aııerikaı ş;r
kctlerinin, yetli şirket}criı ifli^
sıDı i.lac edecck şekil,J.: fılnu
piyasas,nı inhisarı altına alnıası-
dı.. Bütün diitryada vazı'vc1 bı

En ınühiıı propagandalardaı biıi
.lc matbuattır. Bunu ia{sile ihti"
yAç hissetmiyoruz. Her üçünüı
de, dediğim;z gjbj, fikİiyatımız-
da. san'at ve ahl;kımızda uyan,
dırdığı anarşi]er pok aşikardıı.
B;7, sad€ac, bir inkilapçı nıiincv-
vı: r giiznyie, düıya cnıperyaliz"
nr;ıin ve on!n aleti oia. ııei!
leketleıin açık re siıısi nii{ı.ız

şckillcriıi balkınııza göstermck,
bu ncvi salclırganlıkIara niçiı
karşı koynıak zarırı' Roldıığunu

göslermcI isled;k,Bıı nıcı{i propa-
gatdaıara Lapıltıyarak, biraı e"
vet kendine inanııasını, kendisini
istisr,ardan kurtaracak yeqAn-
kuvvetin yine kend;§i olduğunu
idıa]< etmesiıi istedik.

F. HıKMET.
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§ENnıKALARıN KuRU LUşu MUNASEBETLE

Yatnız vc yalnız, çıpiak meı-
laatlerini, tafııin edebilmek için
on!, çeşit çeşit nazariye'erle, be
z€ycrek, bütüİ dijnyayı ate,e ve.
ren, faş]st ejdcri, çelikten örüI.
miiş, kal.Ieİi içinde, ihha edil.
dilten sonra, Iiu ınemle]<ette, btı
nratıedin, çlğlrtkanllğını yapa.,
1ömezltr, bıı .ııydurnıa mezhep-
oen yuz çeVlülp ,oüaki, bi. de.
nıo}<ıasj havasını çallnağa baŞla-
dılaı. H6|bin, yaıi tt,i, stfaİct,
r.zalct, biı kc]inrc ile bütür zor.
Iuklatı oınıızlaııa vü}lenen qc,
};ş ha]k k;ilelcrin:n gösterLtikİe.
ri kuvvct ve kudret yüZünden
csmcye başlayar harriyei ve dem_
rasi havası. biitiin diin}ava vd-
yılırken Osmanlı lmpratoılııtİın-
dan cltmhnliytt de! ı ine ;ntjkdl
eLtirilmiş derebeylik aşılı, kiihneıo aıdına kadar sınısıkı davak|ı
tJiı kaııaü^, deliklerinden, v; !,-
rlklanndan Sl,maya h.sl"d,, !*
nelerden btİihiil.jyelsi;liktc bo
ğUlmağa vii, hıtan a.enis halk
kütlcleri. a. da "ı* .,,", ı" ı.-vayı ten"ftÜse ba;laı ınca, ı,Öz-leıi açıldı ve 1ava5 yavaş kı-
mıldaıımaya başJadı, Mernleket
daİiliİdc şahidü old lgUmuz hi.
rekctJeI i§likbaı§ ıJoğ ltü atllmaia
başlanmlş iJk adımdlı. B,z h,,
durumü. içinde asıI koııunıua
8.çeıim, Uzun yılIardan btri tııkve htıkuk aıamak nasıl o]ut biL,
ııel,tn sesrjz sedasız. ocılcrlesc
bo.rlu eymeve alışhrılmlş, qenı5
hall kiitleleri bu uyı:ul. vaziyetteı
kırrIul"ıi]. için çabaJamaga b,;-
la m!şhr. BU teitbbli5leüdcn Fozt
çarpanı, birbn-; ardı slra te:;ek.
kiiI eden sendikalardıt. Mcsela
"deniz işçileİi,, sendikası. «do-
kıımacıIal, sendikast, "tekel iş_
çileı i, sendikası. .,tranvav. elek-
trik ;şçilerj. sendika§ ..;fö.ı..,
sendikasl tütüncü]er s;ndikası.
bunIarın nizamnaıneleri tetkik edi-
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lecek o!utsı, göriileceLtir ki, Av-
rupada uzuı yıI]arın mücadelesi
içiıde elde ediJen t€crüboIi 5.n-
dika hare!etlcıinin iyiden iyiye
tetkikile ayarlanmış ve çok gü-
zeI taİzim edilniştir. Bu noİma!
yc,l üzerinde yüıünürken. sağdan
soldan baa aksak ve sakat çr
kışlaıda göze batmaktadrr, Me§e.
ıa: ]urklvc işçjltr derneÜi ve
diğeİ talaftan .sendikalaı fede.
rasyonu, ıınıanlarıııitaşı;.,an ik-
lerekkülün daha 1reIirdiğj.i işiti-
yoruz. Aksak ve salat dedik. Çün-
kü, bu tcşelkütler tepeden io_
me despot bjr zihn;yet taşlmakta
ve btr sur.tle de, dcmokrasi p.
rcnsibine aykırı bil yol tutna.r-
tadır. Nasıl ki, örünceğin snrek.
leriı Iıabeıi oImadan ağ!nt kurup
o.,arl tüzaga dı,şuİduqil qlbl] bU
telekkü]]eri tepc,len inıne L(ırup
örümcck gibi jçine sinet& sinck
avlat 8.ibi sendika av]amak, nıo
dorn sıııdika kunıluş sistemile
iaban tabana zIlhr. Demokİatik-
biı çerçeve içibdc ıevolü§yonu-
nn!rekemüIünii yapan, yan; evvela
bütüıt istjhsal mııtakalarında iş
§eyİi üzeriı]e toplaıan insanlarıır
sondikalarını !uıup her sendika-
nın içindeı seçeceği murah-
has diğer scııdi]<aıanı, se-
çeeckleri nurahhaslarla bitleşe-
İek akt.dilecek bir koıığİede
ınerkeziyetci bir f ederasyonuı ta-
hakkı]k eltirilmesidiİ. bLı suret-
le de en denokıalik en ha]<ta-
nilet üzerine meydana getirilmiş
oioriter biı orgaiıizasyon olur.

işt€| Bıı leşeklrüldüİ H, hak-
k,yla kiüleyi tcm§il §alahiyelilti la-
şıyabilir.

Çünkü, bn beyeti kitle yukan
da sakat ve aksak d;ye aılaF
dlğımız teşekkülleriı aksine aşa-
ğıdan yııkaııya, kendi içinden
a yırdığı inanarak. severek seçti-

ği ele a;lardan ııeydaıa getir
niş olur.

Btr gün dünya çapında ro1
oynayan ve mıktan yetm;ş milyo_
ua varan demokıasi mücahidi
ınerkeziyetçi ferleıasyon bu de-
ınokratik s;§temin mahsulüdiir.
Büyük memlekeileri yan taİafa
bıtakalıın. Fakat etrafımızdaki
küçük ınemteketleıe bir göz gez-
direliıı. Geıe hepsi bir tarafa
üzağa g'tmiyOlin]. Bıırnumuzın
dib;nıie Lomşunoz oian lıak. Su-
ıiye Lübnandan ibı.et dersi aia
lın. kendi memleketierjnde her
tiirlü hık ve lıııkuktarını müda-

{aaedebitecek, senditıa teşeklül-
lerine malik o!dukları gibi, dün-
1,a çapında hürrivet ve deııok_
tasi nücade'eşi yapaı dünya se.-
dikalır fele asvoıına giı miş
bulınuyorlar. Bizim için ıüz kı
za.tacak bü dıı,om geniş
ha!k kütlclcyioin akılllaııoı başr
ıa toplayıp azami g,ayret göster-
nlesi ve sjlkiDmesi!e oİadan kal-
kar, Hürriyet ve demokrasiyi
önleyen bu ardııa kada. dayak-
li, köhne derebeytik aİtığı t apF
vı ardına kaıtar açııak, ancak bu

Mnsta{a BÖRKLÜcE.

Büşünce
Iiğeİ hiitiin iılaılar da]ıa ralıal

yaşasa. lardı
'ıUl]ı ıslndF hır dUnyada

Iıısan şaıkı söyler}en

Deoize bakarken

Kiınbi]it ne kadar düşün cesiz
olacaktı

s6baho]tin l<UDRET



Türkiye

25. Ağugios l946, Tü.kiye lalih]n.
dğ y€nl blr ysp.ağln açiiAcağl gün
dül. Bu ialihl olay memlek€t bün_
ysslnde ğlduğu kadal Dünya göğ-
sünde dahj Alsl u]usal bll k,ym§t
iİado eimiş sayl1.1.

Boşikiaş Gürel sjneıha bah.e-
sinin süslü dekolLl içlnd. bu eü;ün
şumultnuelklşlayan kalab.lll isci
ve halt kill€sinin aniinae ı,onuşan
lşçlnin seBi somalafda ve ceniş
ufaİlalda, bu cüne kabal mahlJ;
kaldlğı batlığln bosluğ!.u b0
cdnde, duyduğu z"riin t 

""".,_nile son derece hesulıu.
Mesuttul. Çünki valllğlnl ilanathii ssjnin yüksellşini kehdisi

gibl insanl]ğln da arl,I lşltmiş oldu
c!n! parlaj< eöz16rjyl€ kabaran edğg!yle çok yaklndan seyrelmistir-

Mesutiur, Ve dvü nmede h;llıJlf.
Çünki, altlk. ima] edlp jsiihsa{ et-
tiği heı ş6yIn İic olmarsa MÜBteh.
liLi saİna gilebiIm6 çlğlİlnl aç-

M esela, zilveleli bulullarla
öpüşmek için dudak !zaımls Asan
sdİlü binalarda otu.max için aeılı
y9ğmuldan, ka!dan vedokdan sak_
lanacak bjl taşeciğo bil odaclğa
ihijya.l ğIduğunu, inljyen ses]yt€ de_
ğİl ,ücĞl6n seiiyle anlatacak ha]o
geImişti..

İn6anca yaşamağa hakkl o!du 1

ğunu eselilede göstolecek şuuluişçi keİdiİde bUlduğunu bıraün
§örlemekien çe!inmiyeceklir-

A.llk, a.lama Jş zlhniyğtiyIe de.
ğil i9o adam dnşüncesiyle çallşallm
yani, (Ayines{ işti. İişinin lafa ba-

Şaı]sın göriinür

AçılışDeniz İşçileri $endikası nıll

[Ulünasebetile
kişl iş adaiılidıl, ve muhakkal ir
başlna gelmelidll! işıe itçü oğ1,1 bu
gün başll başina her bfanşta Rul-
bel Aİİ1.1 gösteriyor vğ ayine5l jş-
ti. kişiİın sajrünü mudlİk ve eser
lel veİlyol,., ğinaenaleyh işlen,
aillmak koVulmak yahut işe adah,
yerine, adama iş usulune boy!n
eğmek lsien1iyoluz diyoı. Eiz vata.
nlmlzl İuvvetli pazlJalImlzln ijsiü n
demiı{etimi2itemiz kalpleİimi2de
yiiksekten kahramanıarl7

Vaian davaslnda, varllğıml2İa
olan iht'yaç duyulmadlkça y!rdun
lefahl halkın 5aadet] temin odilİ9"
miş olUi.

Çünkiı yalatlcl yeplcl kol!at iş-
çi saflaİıİda nöbelcidil. Nöbetçisi-
ni djkmeyi beslemeyi unutan, her
milletjn valaı hudutıall ehiı Çet-
aevelenfl§ sayllama2

Me$leketimiz bünyğsine uyğun
demo!lasi gelitme6ino inanrnlş ola-
lak yülüyol.

Bu yolculüğun, lvillet h e6ablna
hiç 9üphe yğk büyük m6ntaallel
ekayddecegiİ6 ınaniyoruz.

Bu ahkamdaİ olup k!.U Iih U§
ve nlezkur 1arjhte açlll§ı ilah ğdil:
mlş T. D. l. sendilasl gayolerinın
tahakkukunda iyll,nad an yoru lma_
dan çalİşacaİt(ll. Çünkl bu mües_
sesğ çallşan koljalln çall§kan kol-
lall elirde idaıe edilmektedir, Tür-
kiyemizde ıık adlmlnl atnğlml2 ve
tarihi me§uliyetlni İn!d rik bu!uldu-
ğumuz b! hUkaddğs yuvaİln ya.
şamasl oeniı işçlle|İnin D eİiz sen-
dikasinda Tekeı iş ç j le r inin '
iİşöalişç'Iel'İ'n inşaai mğ.sucat
şçi e'lininde vo n]hayet
her i6lih5al bölgesinde ça||§an işçi
ıa.deşlerdekeİdl 6endIkalarJnih bi-
İeİ bina taşl halinde yükseımesi
ç n yayıllp bU binavı kdklesil.İlp ylkllmaz heybeıile mua2z;m
bıf lrsle 3etjlmelidil.j İ9çi kalde§. sondjkanln, açl-
llşt hahllnın kala yazlslna bil istif-

- Aldığln .evap l aİtIk bahiln
açllm.şt{r, bu yolda yürümes'ni 6li
çallş isrikbAl bol lşlkll, Ve ümit
dolu varllğiy!e §6ni bekliyor.

RUZGARLARİM
KONUŞ[]YOlt

I

Hora iepem 9lİğ dağlal

-roplak değil, iaş değil
Y[ileğimden kopmuşl!l.

İ

Bil de.t halındo nehiİ

Nehir Joği], deniz değil

Alım ierl, gö2yaşl.

Il

Ş]trdi döğduD1
Ne ağIalsln a çocü]k ?
MiIyonlallİ konuşiuğü
Bi. şehf€ doğdum.
Xalde§Iiği, sevgiyi
Yağmul böyu,.§.z! ıjor!
Yaşğyğnlal şghline-

Bu şehİin insan]llİ l

Yedi dağda oiuIul,
Yedi dağln arağından su geç9l
8ulut ı]çar kuş u ça.
Y€dİ dağün ynloğlnde aleş val.

*
Yedi dağln lüzgeıı
Yağfl!r boyu, .fi böyıı
Ek.ı.k ekmek çğcuk kokal.

*1 :. ]._ jr..];Ja:ği ,'

Nğ ağlatsln a çocık ?

Cahit Salfet lRCAT'

Bu b6yjiin ihliva 61tiği mana
üz6İinde durulsalü, çok balyiik bir
hakikatl gölmüş o|ür!z, Haklkaten
h6. şahsln bülün benliği ve zekası;
]ş ku.lrgta, moydanag€tiİdlği€§.idğ
gölülüı Yoksa masa öaşında. şu.de

buİda vğlil6n söz, 9avululan İulu
vaatlar. o kim§6nin o§ğli sayılamaz.
Aaknc eaJs sö.ülül, taİdiİ odılirse
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22 ci sayldan devam

- Hem pakon ameie işiıe
karışmaz.. Dedi, Onun vazifeşi
otomobiline binip gelmek, sonra
qene otmobiljDe binip evine döı-
ııek... İşte bu...

Y,lcıf bitdenb;re diiİkü oio-
mobili, a,kıdaşIarıua''vali'ydi
ha!" idediğini hatıriadı. Arka-
daşları da ayıi şeyi hahrlamlş-
lardı. Birbirioi aniıyan bakışlar,
larla bakhlar.

Saat sekize doğrıı çayhaıe.
den çıktılaı. -Sabaha karşı ya-

ğan yagmutda lsla aİi eiraf cam
gibi parlıyor, sağdıki aııeIe ma.
hallesinıı ıslık tlhtalan hrel
güneşte tulılyordu.

Yusuf başını güneşe kald,ıdı,
genzi gıcıklandı, iistiiste haPşır.

- Siz bırda btıkleyinl Dedi.
TeVekkeltii taalallah,. BeA to-
mafiliü önüüe çıhacam, iepeliye_
cek deelı.. YavrıIıcaın lıemşire-

Torbşlan oınuzIarııdı. ıs)ak
parkeJeıe kaba kalıa basırak,
yukaiı, aşağı dolaşhlar, Az son"
ra olomobil, dün göründüğii kö_
şeden geıe çıkıve.di.
Yusuf:

- Aha, diye ileri atılıp bek.
ledi.

Fabrika kapıcıslysa, dünkii
gibi derlenip toPlandı, açık düğ.
meleri otııp olmadığını yokladı
ve hazır ol'a geçt;..

, Otornohil hızla gellyordu. B;r
ara yavaşladı.. Fabrika kapısına
on metre kala yusu{ otonıobil'nı
öDüne atıhp kollatını havaya kal-
dırdı. ().omobil derlıal durdu.
şo{ör yere atladı, Yırsuiu tokat-
lıyacaktı ki, Patrön . aplak he-
yaz yiizünde kıl kıl darnarlarıı
gözüktüği1, kocaman göbekli bi_
ri-şof6r'e seslendi. Şoför, Yusuf 'u
dövmekien vazgeçti, lAkin lıt_ '
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ınen yetişmiş olan Arnavut ak_
pıcı' Yusaf'u hışıınIa itti. Ytısüf
yere diz verip katktı, patron'a
k,ıştu, o'nun yaıdaı diiğmeti
gl6se potinlerine atıldı, patronub
çekmesine vakit kalmada», pıııl
pırll ayakları öptii,.

Şu haieket'e Patİonun canı
sıkılmışh. Ayak öptüimek şöyle
dııtsun, elini öptüİınekten biıe
kaçınıt, bunu "ceıabıallah'a kar
şi' bir biiyükliik |sayardt. Hele
böyle, eıı,ıflarııı alıverııiş , olan
işli işsiz tıir siirü iıısanın öİün_
de ayağİnİİ 6Pülmeş]. canüİıl
sıküj...

- Ne istiyor lari) ıilye soı.tlıı.
Yusuf boşandı:
_ Seni deyi geldik ağıın..

Bizi zAtinizin huzuruna salıvir-
u,ediIer.. Seni helnŞerimi; didik
koğuverdileı...

Yıısuf'un konuşuşı:ndın pıl"
ron, heınşeri Löylüleıden oldu.
ğııou §nıamıştı..
Kısş kesli :

- [,ee., Ne istiyoı,benden
ıloııuz? D;ye gülüınsiyerek şaLa
etti.

yıısuf demindeıberi oı,ta]arda
gi!rün,neyen köse Hasaü'ln Peh.
l;van Ali'yi arandı. Onlaı, biı
birlerine sokulmış, uzıklan lıa_
kıyorJa.dı.

- Lan gelsauenize,, Diye
§eslendi, ne diğeLiyomuz oıda iç
yağ gibi doıuk donuk,..

Hasan'la Ali hırekel e geldi

- işt. "ı"., ded;, üç gi-
şiyd;k.. Allah önüıler versin,
bize ınAyetiıde bi nıazil€ viıs§n
rJe diyecedim,.. Seyanda.,

Patron. olomobjliıı az iIeri_
sinde, elleri önünde bağ!ı. diki_
len ve şu " lobut,,]ara dehşetle
sini.Ieneı koca bıyıkIı kapıcıya
eliyle "gel" işaretini yapmığa

Yazan : ORHAN KEMAL
kalmadı, beriki, havadan atıanl
bir kemiği kapmağa koşan lı;ı
köpek iştihas\ le fıtladı, palro-
nun önünde §elam verip duıdu.

"Ağa,, tali,nallnı k,sıca verdi:
- Çırçır'lanı ııgat başısına

çağır,ıstı, görğ diirsün bu adaın.
ları, bahat, işine yararsa iş ve_
ıir.. Hadi...

Fabrika kapısina yüriidü.
Verilen jzahattan pek de bir

şey anlamıyan iiç arkadaş, "ağa"
ıın ardııdan kaygılı bakıyorlardı
ki. Arnavut kakıcı :

- Ab€ gelinl Dedi.

- Geliİ aİk.ıl.dan..
Kutübe§iDe, dahili tetefo-

Da yürü.ken berikiler de peşnı
,de hela şaşkın, bakınıyoriardı.

Kapıcı alışt ın paımakiarla
ılahili tele{onuıun numarılarıı
çtıviıdi, aradığı yeri sür'atle Iıııl-
ttıı, Karşısııı adama tırğat ha-

şlyt acelej gönd6İme§ini söyle.
y;p niktkfoıu yernıe bırıkh.

- Şine gelecek ııgal lıaşı.
I)edi. Betleyin biıaz."- Durlna-
yın burda, çıkın dışaıı, şıırdı,
ha şöyle...

lrgat başı geldi: Daıacık
omuzları, upuzun boyu'ylı bir
maşa'yı hahrlnhyordu. Kapıciya

- Çağartınışsın beni?
Kaplcıya gayet ciddi :

- A e geliı, d;ye üq kişiyi
çağırdı, sonta trgat başıya dön-
dü; ağanın emri : bakacaksın.
yaıaılaısa işe vereceksin iş [ıun-
lata!

Ve ku)iibesine geçti.
Irgat ba§ı üç kişiyi şöyle bit

gözden geç'ı,dilıten sonra: .
- Gelin atkamdin ! Dedi.
Iİgat başı öode, kuiaLsızlarnı

Yusul ikj adım geride, daha ge-
ride de Hasan'la Ali. örslere sal'



İnan:Lalvoz s*teri ve Ln ta-.
kım nakine"şakıİtılart gelen ba-
sık çatıll b;nalarln yantndan geç_
tileİ, sonra çürük bir merdivenz
lçıkılan çııçıt dairesinin kulak
la y]rtarcaslna Iarmakar,şlk gü.
rültüsü içinde kcndilerinj buldu-
tar. Buıda her şey dönüyor gibi
geldi onlaıa,. Basık bir çahıın
altında salkını salkın torlann a-
sıslnda pamuk tozu'yla kaplı ı:_
ficük bi. anıpu] §§rı saıü yant-
yor, yanlarındaki küçük kiiçük
vo]aıIatın kuvvetli bir saısınt,-
le çahşttrdüft çırçır ına[ineIeıin.
de. şiddetli sesler çıkıyor, tah_
taları kıpkara ba§tk çatı, toe
satkınları, duvar]arı diişerne tah-
tal.ri titriyordu. Her rnakinenin
üstünde ya kadın, yahut çocuk
ortallkta keza, e]telinde uzuı
sapll §iipütgeler bıılıınan ve ına-
kjnelerjı önieıinde biıikeü pa_
mük yığınlarünı bir köşele dog_
ru süPiiİen kırlarJ kiiçiik kiiçük
oğlanlar...

Üç arkadaşn üçü de fena
halde alallamışh. Dönerek. rat.
]anarak çalrşan koca stelyeniİı
panuk toztarı uçıışan havası_
içi.deki daimi hareket'e şaşkın
şaşkın bakınıyorlardı, Hcrkes
kendisiııi kendi işine kaphrmıştı.
Kimse onlara bakm:yordu bile...

Iİgat başr, çİ çıİInın ii§iünde
sallanarak uyuklayan karşıdali
bir ihtiyar kadlııl §arsüP ıyan.
dırdıktaİ sonra iiç arkadaşln ye.
nına geid;. Onları *Sılu koıa,
cıların oİya götiirdü.

Buıast çırç,ı daiİesinnı geti_
sinde, yanyana iki mağazaya git-
meden evv.I, gü.bürtüyle çalli
şan "koza sutama maline.j,yd
ki, scba borusu kalInllglndaki
horusundan ıslak kozaları kuı_
şun gibj atüyordu. Makin€.i.
yanInda, üsi]eri başIıtı sırımsık.
]am, sırtlanndı biıer semer bu.
luııan <aneleleıı.

Hepsiııiı de üstn başl paıanı-
paı,ça'ydı ve hepsi de dışa,dan
gelmiş i.i yart fusanlardı. diki_
liyor, sulama makinesinde rsla-

nıp bi.iken pı,noi. kor"la.,nı
çinko küfe)e :ıe dolduruyoı, sırt-
liyoİ, arka taraftakt mağazalara
götürüp boşaltıyorlar, tekİaı ge-
lince, yeniden doIdurup gidiyor-
laıdı. Bu iş on iki saat hiç d'ur-
rnadan tekra.lanrnakrrn ibarei
biı işti, on iki saat, sırıIsıklam
boyuna gidip g.elmek ve ayazda
doıımanıo dıyınılmazlığı yüzün-
dcn yerli imeleleti bu işe pek
yanaşı,azlaı,dı. onun içiı lrgat
başı buraya "acemiı billıassa
dışardan gelıniş, yayla rtemleket
uşaklarını koyardı,

sulu kozalatın haıman edil-
diği aİka mağızalaı,a geldiler.

Duragı maküne qurultüsrınden
uzak, ıisbeten sessiz, döşeüne
tahtalarl lslak bir mağazaydı,
lhtiyat, fakai diıç bir ıdam, e.
liıde, ııcu deınir büyök biı, çı-
tal, ıarkacılatıın getir;pdöktiik-
leti tslak ko,alıtı kanştır,yordu"

lrgat başı üç arkadaşı bitı-
şik mağazaya , bu nagaza boş-
tıı - ç.'.ti.

- Bgkın, deCi, bıı işler k61.
işine beızemez, ağırdu fabrika
işi,. Sizi burya alacam, Sulu ko-
zı'ya, iş ağırsa da elierine suııld:

- Allah jrzası olsuı eveıdi,
allah bir tutiuİunu....

- Kaytaıııak. avaıılık ver
mek yok l

- Yolı eveııdi siyantla eveJ.
allahtn izn;ynen,..

irgat başı §esini yevaşl&th,
etrafı koiladıktan sonıa:

- Buranın yevmiyesi 320
sağtaın, Dedi. Beı sizi ko]ladım..
Neden ? cördüm ga.ipsitliz, flt_
kirsiniz, hadi dednı sevalıınş se-
bebleısiıı iıkııalaı.,,.

.§l]ah çolnnu çooünıı...
All.h da; deyi dlItttjlıu..,

()ıu da söJ leyim,. Bi7im
burdı bir edet vor., M6lırı a,
her yerİn b;r adeti,,,

- Tabii evenJi, belliyek de..
Haftadan hafıva. pıı,laı

ıllnca, he1 rlnele ,l;at 'bası.Va
lrjr pı.a veli. !

ğç arkadann bjıden ıe:'ele.
rl kfiçh.

KulaLsızlaııı Yusul yiizüı-
deki yara yerini kaşıyarak vııt-
kunduktan sonıa:

- Ne virecik. kaçar oaıa
vjlecik ? Diye sordu. öie va
belliyek de,..

Aıkadaşlariyla ba(ışh,
lrgat bJrı omuz cilJ.lj!

Gön|ü,,ii2den n. koDa|aa.
Çiinkü. bak, ".elrnin ;"k ,l.
bk liizumlıığu rok.. Er;ı b ıi.liizıım yok!, d"§"y.];,D, 

"i,i
PehIivan Ali bcış buiunıtu:
- Buı.anın sibi biriff nem-

şerimiz... Deyiveıdi.
lrgat balnın §u,a{l heme!ı

aııldı,

- tleıışeıi ınelrtşeri sökmcz
bıınla.. Burrla fabrikı, lröv veti
değil. Blllda ıi.tl r:rti ' b;i-
işimize kanşoız,..

Kulaksızlaın Yusıl aı ayugn.di:

- Sen hi]s laü] - ırgai bİ-
şt'ya danıdi] _ seı o»a bıhma
ağam, o cahal., Bi, bilııeyoh ınu
ki sen olnıosan., Ttiöbe_. Deli
o.. Oıı,ı ablı irmez.,.

Pıhlivun Ali lafını değiştiıdiI
§ına gore d]ınedirı even_

ıl j, bi]iyoo sen ollnğs!n,..
lrgat lı3şı ratlşh. KüIxlrslz_

- Olır aga olıı.. Dtd;. Ne
zenıan başI:yıcıyiı,..

- Yarln ijğlendej. Suat oo
]Ji. l,üçukla içeri giren amele.
Jeıneı içeı.i gil;ı, gelnr beıi

- c;dek ın; snldi 1
Ilgat başf:

- G;din! deıli ve yiiıiidü.
Uç aıkadı; çııçırdan inip

f ,lır;ka,kapısına g"ldiltr. Dıs,rı
çıkınco Yusul:

-- Lan, dedi, sende hiç nıi
ahıl yolı i'Hele bir ayaııızı atalı...
Seıin neoeaaek.. ' Hemşernnizi
belledik a, bjı gun yanına çıhır

pırasıymış ? Bizi
gozü kullü be]leyor l

ceceyj geçirdikıeri top agac
ın altına geldiler. Torbalarını
bırakıp oturdular, cıgirglırınr
sarmığa b!şlndılar.
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SABIHA SERTEL

Kuru Ekmek ve Şarap
6 cı *anijıdın dınırı

polise satılın bı betbıIlt in,
sının ;stııiıbını gÜ. Ğ] belirtiütiş
ve okıyanda arkadaşlarını poli-
se sıtanlata kıışI nefret uyan-
dırmışhr, Hele eski bjı sınıl
arkadaşünıı doktoİ]uk sağladıktan
sonra hasta bir takibliye katş

göstersiği çekingeılik dü§ünen in-
s:rıda rnüsbet hisIer uyaııdırıbi-
iYor.

Büliin hey€cansızl]ğına ve ese,
ıe hakim olan ni§tik inan]şa
ıığm€ı ekmek bayat, şa.ap da
taze olsa yine kaıın doyunır ve

K§fiulaştt.ılmaınış topyıkıar-
. ad mi]şteıek }ir çahşııa ile b;r

ınahstıl clıle edemiyen lcıprık kö-
Ij.lerln tr otüllya olçu!dndfi(ü sE.
grtde:;ni qc duığun hayat]ırııı"
öğtsıntek i§tiyenleı -"vve]ce Fon
ta$ııa'yı so rldı - ltaly,n ed.-
lıiyah batıis mevzu olduğııılın
Iikmek Ve Şaİap_t okü ııltdı.lar.
Ve bilmek lAzıındır ki ,toprdğa

hağlı olaıı!ınn tarla sahipleri içiıı
İaPtıkları bilmez çalışmalar köy_
liiıijn geü;çek maoasiyle iısan
ve ef endi o]ma]arını daima ge-
ciktire,cektiİ. Köyiüieıin toprak
üzcıindeki kahraınan hizmeileıini
okuıııaktaıı zevk a'anl4r hir dele
da Şoloho{,nı rıyaadın]mış ]'op-

Eğitim alanından
B inci satıiiada! dev!İl

bUfjuvaznlin, diklatörlüğü devarn
etti.mekte - gafletIe - ne,faat gö_
ren H. P. ye [ıfa tutu§u ğı-

lşte iniibakçı terhiye 25 se_
nede semiren ,ü.nreyi hiçbif şe.
kilde rahatsız etmevecek nesiile_
rin yetiştiIilmesi gaye§ini gilttü.
Halkün yetiştiriIlne§i düşünülme-
di, lnkilap(t bjr terbive sistemi
25 lene so.ra girişilen ''her kö-
ye bir okul yaPınak., işini 25
sene öncc yapar, yani işe halk
iktlelerini uyandırmaklı başJardı,
25 geıre zirıİ,,la pelibüvük ic].r
lıalarırdı. 25 scne, ltşk;m ziini"

rak'ını (3) 0[url§rsa e!ıınoınik
l,İrriyttin Da§jl klrinlıd,ğünı in_
§rIlı.Ig!alio Silon.'l. Şo1,olof'un
tıukaye§esi iki ayıı toPrak insan.
larının iki ayrı si§trl»LĞ n€iey
çektikleİini v€ nelere kavuş|uk_
ulrını öğrehıesi Iııkıııııtan {ıy-
dalı olşcaktır.

[lJ - Ekmek ve şarap, igıe-
2iö §lone.A, Hısallı ve M. Topçu

L2] Foırıamala, ignazIo slioİ,.
s, Ali. Akba kitabovi 943.

[3]lUyandllllmış Top.ak, Şooğbiğl ı4ustara Nihğd oİön, Reın2i

§Eİ,lI)ıKA
Haftahk işçi gazetesi

ıenin kuvvelıĞndirilııesiııe lısr.
cıi,dı ve e'ionon,ik hakinıiyeti
tanıameD aline geçitd;kteı, §oliır
lıakhı znnre halkı tyaıdırıı«ia
başlamakla kendisine zar&r ve.
recek bir şey göıınedi. Maaıif"
te bugiin giıiş;lecek olan ıslaha.
h bu gözle görfiek; ve oldukça
kuvV€tlenen burjuvazinin, maa_
ıjfimizi kararsız ve şaşkıı dev_
reden çıkararak kendisine laz,m
olan hakikat hale sokmak teşeb-
büsü diye katşılamak l6zıındır.
Bu, kısaca |intibakçı terbiyenin
ba§ka şekil|er ve programlar ai-
hıda de\am etmesi; yaııı halkıı
uyandırılması artık bir 2aıurĞt
c,lıtuğuıı göre bu uyınmadan
buıjuvazi alehioe doğ&hjleeek
ıarşrlann öılenmesi f aüliyetidiı.

Buriü]va demokrssisi kuv-
vetl€Dir ve pa*i diktatödiiğii
iflis ederkeı öie yandan da
halkçı hareketin kuvv€tlenüösi
burjııvu deııokrasisini Lııvvetli
tenkidi ııltıDa a'aclkhr,

'I'am hılkçı biı terbiy.. sis_

teı.ine gİdilemediği üİüddetçĞ

bütün §osyıl bünye ile birlikte
mışıifin de istikrat bulrnası bu

güı artık inkansİrdüü.

-Mei[6,Fffi
Mizah Gaigtesi

Yakı,da çıkıyor
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