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K A M u lA YA c;:atlakt1 naurhyd1 yahnayakt1 a yak 

Bilin~li bir, insanca bir, istegi vard1 
•• •• Bilin~li bir, insanca bir kafas1 y u R u y E N Du~unurdu mutlu yar.nlar1, duyard1 

c;:•plakt1 naurllyd1 yahnayakt1 ayak. 

A y A K K amutaya dogru yuruyen ayakt1 yahnayak 

Kamutaya dogru yurliyen ayak 
Yurudugu yoldan umutluydu 
Nas1rllyd• ~1plakt1 yal.nayakt1 ayak 

Duyuyordu yuregin insanca gurl!igunu Bilin~liydi inanm1~t1 mutluydu 
i~ istiyordu ~ah~mak istiyordu hakk1yd1 Kamutaya dogru yuruyen ayak. 
Hakk1yd1 biliyordu ya~aman.n ozguriUgunu 
Kamutaya dogru yuruyen ayak tLHAN DEMlRASLAN - - - - - - - - - - - - - - -
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Tarihsel geli§meyi durduramad1lar : 

mcu M lis irdi! 
Bizi mahve tme k isteye n emper· 
ya l iz me kar~ t ve bizi yulmak 
is t eyen kapi t a lizme kar~o m il le t· 
~e savn~mayt uyg u n gllr en bir 
doktr ini izleyen insanlaroz. 
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i KiNCi Cumhuriyet 
in ikinci genel se~ lm i, 
10 E kimde biitiin yurtta 
yaptlmt§ ve Tiirkiye'de 
ilk olarak sosyalist bir 
parti, Biiyiik Mecliste 
temsil edilme olanagwt 
elde etmi§tir. Boylece, 
kaqt partilerin biitiin 

kotiileme ve ytpratma 

c;:abalanna kaqtn, mem

l eketi.;_ uyaUik kuvvetleri, 

IS sosyalist Milletvekili

ni MecUse sokma ba§art
stn' gostermi§lerdir. Bu 
sonuc;:, aynt zamanda yur
dumuzda geli§en toplum
cu aktmtn hic;:bir kuv-

GElECEGE UMUilA BAKIYORUI 

DEVRiM OCAGI, "KARDES 
I{ 0 Y , D E K 0 N S E R V E R D i 

ilimizin oncii kuru
lu§U <<Trabzon Devrim 
Ocagt», bir siire once 
«Karde§ Ki5y» secrtigi 
Kap1koy'deki toplumcu 
cra! t§malanoa arahkuz 
devam etmektedir. 

Ogrendigimize gore, 
Devrim Ocagt yonetici
leri, Kaptkoy yoluoun 

yaptmtna yardtmct ol
mu§, koye bir voleybol 
sahan kazandtrmt~, ka
dwlar ic;:in okuma-yazma 
kursu acrmtt ve Halkoda-

notn onartrutnt ger~ek· 

le§tirerek, koyliilerin 
kiiltiirel c;:alt§malar ya
pabilecegi sevimli bir 

salon haline getirmi§lerdir. 

Ocak yooeticileri bu 
arada Kaptkoy'de bir 
konser diizen!iyerek koy
r~Herin ho~ bir gece ge
crirmelerini saglamt~lar

dtr. Mahalli olanaklarla 
diizenlenen konser, cro
guolugunu kad10lann tet
kil ettigi kalabahk bir 
dinleyici toplulugu tara
fiDdan ilgiyle izlenmi§tir. 

vet taraftndan durduru
lamtyacagmm kesin ola
rak anla~Jlmast baktmm
dan ayn bir onem ve 
ozellik ta~tmaktadtr. 

~imdi Tiirkiye'de 
toplumcularm sava~t ba§
lamaktadtr. ParUimento
ya giren bir avuc;: namus
lu, toplumcu insan, var 
gii~leriyle yurdumuzda 
donen dolaplan halka 
apkhyacak ve «vatan, 
millet, sakarya .•. » edebi

yattyla §imdiye dek uyu
tulan yigJnlartn, gerc;:ek
Jeri biitiin acrtkhgt ile 
gormelerini saghyacak
lardtr. 

••• Ve, uzun de gil, 
~ok ktsa bir siire sonra 
gozunu a~an balk, I 0 
Ekimde oylartyla i~ba~l
na getirdiklerini ala~agt 

edecek, bunca ytl uyutu
lup aldattltpnm kar§th
giDI, yurt gercreklerine 
strt ~eviren politikact1a-

ra pek pahah §ekilde o
detecektir. 

0 «yaktn giin>> ii, hep 
birlikte, umutla bekliye 
lim. 

NiCI N TOPLUMCU 
SANAT ! 

f¥ MijMMI 

MUSTAFA DUMAN 

Tartl§tlagelmekte o
bn sanat konularwdan 
biri, «giidiimlii, giidiim
siiz sanat» so runu .. 

Dikkatimizi creken 
bir nokta var: Ba~artlt 

sanatc;:tlanmtz, toplumu 
ve i~indekileri anlatan, 
ger~ekleri tarafnz bir 
gorii§le ortaya koyan ya
pttlar veriyorlar. Eskiuin 
t<Romantik» dedigi ger
~ekiistii oykiilerin, konu
lann bugiinku sanaaa 
yerleri yok art1k . Sanat 
yaptttnda kendimizden, 
i~inde bulundugumuz 

(Sunu 2. de) 



alk d .. smanlan! 
c;:etin Altan'1n deyimiyle, toplumcular1n kartviziti 
kadar bile bastlmayan «DUNYA» Gazetesi, son za
manlarda A.P.'ye ,irin goriinerek tiraj1n1 diizeltmek 
i~in, goziikapalt bir sol ld~~manltgma biiriinmii' bu· 
lunmaktad1r. Bir zamanlar A.P.'nin en azll1 dii~man· 

lar1ndan olan «DUNYA»nln iki patron yoneticisi 
Falih R1fk1 Atay ve Bedii Faik, ~imdi bu okunmaz 
gazetede her gun kargalar1 bile gi.ildi.iren 1smarlama 

yazllar yazmakta ve sosyalistlere ag1z dolusu sovgii· 
ler yagd1rmaktad1rlar. T.i,!». Trabzon il Yonetim 
Kurulunun, se~imlerden once bu konuda . yay•mlad•g• 
bildiriyi okurlar1m1za sunuyoruz. 

((Diine k adar yazt gii· 
ciinii Atatiirk devrimle
rinden aldtgt kantstnt 
uyandtrarak, devrimci 
ku~a&t, oynak kaleminin 
~izgileriyle belli bir ol
~iide oyalaytp aldatmayt 
ba~~ran ve asltnda Ata
tiirk'iin salt ticaretini 
yapan devrim yobazt 
Falih Rtfkt Atay, <<DUN
y A» gazetesindeki «Po
litika~ ba~ltklt bir yazt
styla, yer~ek yiiziinii or
taya pkarmt~ttr. Bu, 
§imdiye degin Atatiirk 
ve devrim ticaretiyle ge
~inen ve bugiin arttk bu 
esnafltgtn eskisi gibi ge
lir saglamadtgtnt gol'e
rek, avucunu ba§ka k <. 
p ilara a~an ve ornegme 
toplumumuzda ~ok uk 
rastlanan somiiriicii tiic
car yiiziidiir. 

Tiim orgiitleri na
muslu emek~ilerle Ata
tiirk~ii gen~lik tarafm
dan doldurulan Tiirkiye 
t§~i Partisi'ne ve ona oy 
vereceklere bir kalemde 
(( Komiinist» diyebilen 
Atay bilmelidir ki, Ti
ca ret Odalan Birligi ka
naltyla ve binlerce lira 
kar~tltgtnda yaytmladtgt 
yaztlartn her biri, Tiirk 
Demokra~i tarihine, sa
ttlmt~ltgm ibret vertct 
belgeleri olarak ge~ecek
tir. 

10 Ekimde se~imlere 
Komiinistler degil, Ata
tiirk iilkiisiinii tiiccar ma
lt yapmaga ~alt§anlarm 
karpstna d'ikilen ger~ek 
devrimciler, toplumcu
lar, yani biiyiik yurtse
verler kattlmaktadtr. Ve 
sattlmt§Iarm azgm ~aba
lanna ragmen, Biiyiik 
Millet Meclisine girecek
ierdir. Ve de saytlan ne 

olursa olson, Atay'a, 
Ataylar'a, yani ciimle 
sattlmt§lara, ulusal gii
ciin bu ilk §amart ola
cakttr. 

Ne actdir ki, bugiin 
Tiirkiye f§~i Partisi saf
lanm dolduranlar, bir 

zamanlar Atatiirk'~ii go
riinen yaztlan yiiziinden, 
en ~ok Komiinistlik su~

lamauyla kaqtla§mt~ o
lan Atay'tn savunmastnt 

yapan kimselerdir. Bun
lar, diin Atay'a Komii
nist diyenleri isbata ~a

gudtklart gibi, Atay't 
da bugiin sozlerini dog
rulamaya ~agtrmakta, 

aksi halde Amerikan do
larlartntn ~tki.siyle ulus.:.. 
~u Tiirk ~ocuklannt ka
ralamaya ~abaltyan bu 
adamm, daha biiyiik :p
karlar karpsmda, yurt 
sattcthgma dek her ~e§it 
ytktct davrant§lD sahibi 
olabilecegini belirtmek
tedirler. 

Bizler, Tiirki ye f§~i 
Partisi'nin her hangibir 
il orgiitii olarak diyoruz 
ki, altt yiizytlltk tarihi
miz i~inde orneklerini 
~ok gordiigiimiiz, actsmt 
~ok ~ektigimiz sattlmt~

l• ga, 1965 ytltnda arttk 
goz yummayacagtz. 

t§~iler, trgatlar, top
rakstz ve az topraklt 
koyliiler, gertyek Atatiirk
~iiler, tiim emek~iler, 

sizin, yani Tiirk ulusu-
nun yiice ~tkarlannt · 
Amerikan Gozoz Fabri
kalarmtn reklamlanna 
satan halk dii§mam bu 
adamt tantytn. Tantytn 
ki, halk dii§manlartntn 
yeri, 10 Ekim 196S'de 
kullanacagtntz oylarla 
belli olson.» 

· Yeryag 

Buras• Ramand1r, Batma.nd1r, Be~iridir. 
Bir ses, kara toprag1n i~inde uyamk. 
Bir ac•, kara topragm yi.ireginde ~lld~rm1~. 
Geceler boyu bunahr, dogiini.ir, hayk1r1r 

kapat•lm•~hg~ndan. 

Yeryag, onun petrol dedigi 
Onun beni yeraltma kilitledigi. 

U la~mak ister eve, koye, kente ... kocaman, 
h• olmak lster, ayd•nllk olmak ister 
Ellerinde ogullarmm, 
Ula~mak ister kurda, kufa, a~a, ~•plaga ta 

ylld•zlara dek. 

Yeryag, onun petrol dedigi 
Onun beni yeralt1na kilitledigi. 

Ama b1rakmazlar kendi yaglar1n1 on katma 
satmak i~in 

Haur Japkah somi.irgenlerl yeryi.iziiniin igren~, pis. 
Boguldugum bu karanllkta ki.ikredigimi duymuyor 

musunuz ? 
Bir depremle hat att•m, ha ta~acag•m karda~lar. 

Yeryaf, onun petrol dedigi 
Onun beni yeraltna kilitledigi. 

FAZIL HUSNU DAGLARCA 

Nicin loplumcu Sanal ? 
(Ba~1 I. de) 

toplumdan biqeyler art
yoruz. Ve bulunca ((mim» 
koyuyoruz. 

Bir zamanlann «Sen 
ne giizel btllursun, gez
sen Anadoluyu ... >> diye 
ba~Ityan Giirtunca Ede
biyatJ, Anadoluyu anlat
mtyordu. Gertyek Anado
lu bamba~kayd1. Ger~ege 
uymayan bir Anadoludan 
soza~an yapltlar tarihe 
kart~tt. Hem de bir iz 
btrakmadan... Sahneyf 
ger~ektyi sanat ahnca, 
Anadolunun aglayan yii
zii ortaya ~tktt. ~imdi 
art1k kendimizi aldatmak 
degil, kendimize don
mek zorundaytz. 

Anadolu, ger~ek yii
ziinii ((Yaban»la, «Bizim 
Koy»le, «YJlanlaun 0-
cii»yle, <<1nce Memcd»le, 
«Ortadirek>>le, «Yer De
mir Gok Baktr»la goste
riyor bize. Sanat~t ola
rak Yakup Kadri, Fakir 
Baykurt, YaJar Kemal, 
kendilerinden bekleneni 
yapttlar. Memleket~n du
rumuna-hiil-i piir mela
line-maroken koltuklardan 

degil, «Efkar Tepesi»nden 
bakmam1z gerektigini yer· 
leJtirdiler kafam1za. Mah· 
mut Makal ve Fikret Oytam 
roportaj olarak sundular 
bize ger~ek Anadoluyu. 

~iirimize gelince, ro
man ve oyki.ide-bu arada 
oyun ti.iriinde·kendislni gos-

teren ger~ekcilik, Anadoludan 
soza~ma, Anadoluyu ele al
ma, tiirde genel olarak yok. 
Varsa bile ~ok az. Bunun 
~e~itli nedenleri vard~r. Bu 
nedenlerin ba~mda ozanla· 
r1m1zda kendini gosteren 
Bat1 etkisi, metafizik 'iirin 
egemen olmaSI gelir. Diger 
nedenler ise, ~iirin ger~ek· 

ten l'a~·~· bir di.i~ oldugu 
kan•s•mn yerle~mesidir. Bu 
arada Naz1m Hikmet, Fa
z•l Husnii, Bedri Rahmi ve 
Orhan Veli, Anadoluyu ~iir· 
lerine soktular. Ceyhan Atuf 
Kansu ise daha da lleri gi
derek, fiiri bir di.i,iinceler 
demeti haline getirdi .•• 

Di.inya Edebiyatmda A· 
ristophanes ile, Ti.irk Edebi
yatmda Tanzimat'la kendi· 
sini gosteren «Sanat i~in sa
nat, toplum i~in sanat» tar
t•iman, bugi.in i~in de yi.irCr· 
liiktedir. HerJey bir yana, 
<<Sanat~• once ~agmm ada
m• olmalld1r.» Biz oyumuzu 
toplumcu sanata verdik. 
Neden mi? Ti.irkiye boyle 
istiyor da ondan ••• 

MUSTAFA DUMAN 


