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tatUrk'U n1yoruz Bi zi ma hve tmek isteyen emper· 
yalizme kar~t ve blzi yutmak 
isteyen kapitalizme kar~t millet· 
<;e savo ~mayt uygun g!lren bir 
doktrini izleyen insanlartz. Ataturk Turkiyesi, hi~bir zaman emperyalistlerin ve 

kapitalistlerin uydusu ve somurgesi olmayacaktlr! 
AT A TURK 

BUG ON, Turkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve «Bu
yuk Turk Devrimi» nin yarat•c•s• Atatiirk'iin cHiim
siizliige eri~inin 27. y1ldoniimiidiir. 

Yalmzca Tiirkiye'nin 
degil, biitiin az geli§W.i§ 
iilkelerin, siyasal ve eko 
nomik sava~lartnda kur
tartct bir l§tk ve biiyiik 
yol gosterici olarak san 
hp bayrakla§Urdtklart A 
tatiirk, 1919 ythnda bizi 
mahvetmek isteyen kapi 
talistlere ve bizi yutmak 
isteyen emperyalistlere 

kaqt giri~tigi sava~la 
1 iirkiye'yi her yonden ba 
itmstzbgtna kavu§tur
mu§ ve ulusal c;tkarlart
mtzt on planda tutan 
halkc;r, devletc;i bir Cum 
huriyeti gerc;ekle~tirmi§ 

tir. 
Ne yazrk ki, Atatiirk' 

iin olii munden sonra ba§ 
layan ve c;ok partili dii-

zene giri§imizle daha da 
htzlanan, iilke gerc;ekleri 
ne ayktrt tavizci politi
ka yiiziinden Tiirkiye, bu 
giin yeniden Kurtulu§ Sa 
va§t ytllartntn karanhk 
c;tkmazlna siiriiklenmi§
tir. 

~imdi Tiirkiye yeni 
bir kurtulu§ sa va~tntn, 
ekonomik bagtmstzltk sa 
va§tntn tc;tne girmi~tir. 

<;tkarct, dar gorii§lii, ba 
siretsiz politikactlann 

Tiirkiye'yi yart somiirge 
yapma yolundaki c;abala 
n, bu sa va§t daha da kt 
Zl§tlrmaktadtr. 

Ama Tiirkiye uyant
yor ... Tiirk halkmln go
zii ac;th yor ... 

Sava§t biz kazanacaatz! 
Sava§t halk · kazana

cak! 
Atatiirk Tiirkiyesi, 

hic;bir zaman kapitalist
lerin ve emperyalistle
rin somiirgesi olmaya
cak! 
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T iim iyi muftular sunmak isterim Sana on kas1mda 

I j llllllllllllllllll I Ama bu Y•l da dertliyim ac1lar•m ~ok ··.,, I Atati.irk'e Bir kohne gemi bor~ denizine dalm•~ gider 
Elde yok, avu~ta yok, ba~ta yok, k1~ta yok 

/l!lliiu;: <'. Hani ya devrimlerin, halkmm mutlulugu 
I . ' Ad1 var bayram gunlerinde ozii yok 

Ill 
Mantar gibi dalkavuk, tonlarla sat1lm•' 

~~111111' •: Boyle ya~amanm Ataturk'iim anlam1 yok 

ll ,,,,u,,......... H 
,,. lljl· - I ep aym tokmakla vuruyorlar: giim, gum, gum 
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1.1:1::.1.JIIill.,ll' .lllllli!!'l1· c;:aglardan beri yeter bu davu I patllyacak 
11 Hele nutuklardaki yalanlar o cek, cuk, cak 

llllilll!lllli 1 Sozle kalkmd•rmak ama~ giizelim Tiirkiye'yi 

' I I sozde kalklndJrmak ama~ «geri kalmJf iilkeleri» 

!.,,,, 1.!.!!~1~1~1~~~~~~- !· l· II Ne kalk1nd1rma ya gelenekleri i~inden y1karak 
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Halim 

Diliyle, k•llg1yla toplumu maymunla1t1rarak 
Sonra uyutmak vatanca flfkJran petrolleri 

sonra yuriitmek daha niceleri, nicelerl 
Totolarla, tuvistlerle, ~a~al aria avutmak 
Bir giin inerse baflnJZa millet dene tokmak 
0 zaman kurtaramaz kimseyi devin elleri 

T iim iyi mu~tular sunmak isterim Sana 
Ama bu y1l da dertliyim yaralar1m ~ok 
Bir kor dogii~iidur vatan1 alm11 gider 

on kas1mda 
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Simdi bizi dinleyin 
Omran BARAN 

ekim se~iminden once dilimizin dondii~ii, gii· 

I 0 ciimiiziin yettigi kadar Tiirkiye l,~i Partisi'ni 

biiyiik se~men kltlesine anlatmaya ~al•fml,, bu par 

tinin, Tiirkiye'nin ger~eklerini i~tenlikle dile getl· 

ren ve Tiirk halk1n1n biiyiik kumm1 te,kil eden e· 

mek~ileri a~1k • se~ik temsil etme iddias1nda olan 

tek,_toplumcu siyasal orgiit oldu~unu belirtmi,tlk. 

~imdi burada, ycni
den T.t.P.'nin taotttmtna 
giri~meyi yersiz buluyo
rum. Se~tmen kitlesinin 
~te~it\i nedenlerle besle
nen ~iipheleri, Millet 
Meclisindeki bir avu~ 

Milletvekili taraftndan, 
dor t ytl i~tinde, gerekli 
cevabt bulacakttr. Hemen 
belirtmek isterim ki, hal
ktn ~iipheciligi, Tiirk 
toplumculugunun zara
rma degil, yarartoa kay
dedilecek degerli bir puan
dtr. ~iipheler yeoildik~te, 
toplumculuk, saglam vc 
inan~tlt kafalartn ozenle 
ye~ertt!gi bir fidan ola
rak 'erpilccek, boy · vere
cektir. 

Benim bu yaztda soy
lemek istedigim, aslanda 
halka kar~t ola n, biiyiik 

ve kokii dt~::ntda kap
ka't~• sermaye 'tevreleri
nin destckledigi A.P.'nin 
tek ba~tna iktidan alma
styla, izlemek zorunda 

kalacagt yolun nereye 
varacagtdtr. A.P.'nin o
niinde iki yol vardtr bu
giin, bir ii'tiinciisii bulun
madtgt i'tin de bu iki 
yoldan birini zorunlu 
olarak se'tecektir. 

Birinci yol, bu par
tiye hakim olan ve emek
'ti,· fakir halk kitlesinin 
kar~tstnda buluoan ser
mayecilerin, ozel sektor
ciilerin 'tizdigi yoldur ki, 
Adalet Partisi muhale
fette bulundugu siirece, 

bu yolu savunmantn if
rattna varmt~; beyleri, 
agalart, yani A.P.'ni A.P. 
yapan gii'tleri etraf10a 
boylece toplamtftlr. A.P. 
muhalefette iken, bu yo
lun aynt zamanda biiyiik 
halk kitlesinin yarartna 
da oldugunu iddia etmi§ 
ve elindeki 'te~itli olanak· 
larla halkt bu iddiaya 
inandtrmt~ttr. Ancak, if, 
~imdi ba~a gelmi~ bulun
maktadtr. Yani iddialar 

~Bize gelen yoyanlor ' 

* YENi UFUKLAR Ayllk Sanat-DiiJiince Dergisi, 
P. K. 1034, Galata • iSTANBUL 

* YENi YAYINLAR-Ayllk Bibllyografya Dergisi, 
P.K. 60, Yenimahalle ·ANKARA 

* YARGI-OnbeJ giinliik Toplumcu Dergi, 
P. K. 340 • ISTAN6UL 

* OYU N-Ayllk Tiyatro Dergisi, P.K. 694, 
Galata • ISTANBUL 

* DEY IN i M 60 • Ayllk Edebiyat Dergisi, P.K. 
255, YeniJehir • ANKARA 

korku 

T anr1 onlar• dort gozden ay1rmas1n 
Hl~biri anne baba yoklu~u bllmesin, 

Biiyiikler gldince ~ocuklar kii~iikse onlar da olmeli 
<;iinkii kendi evlerinden gayri evler el evleri 
Hele o kif aylar1 korkulu ak,am iizerleri ... 

Bizler ki biiyiikken bu kadar yaln•z•z da 
Ya onlar kii~iiciik kallrsa ard1m1zda? 

Hem onlar ge~ biiyiirler, sonra ne ge~ biiyiirler 
Daha yavru diinyan1n farkmda degiller 
O,iimiiJ soguklarda yatag1m1za gelirler ••. 

Bizler ki biiyiikken bu kadar yllmiJIZ da 
Ya onlar kii~iiciik kallrsa ard1m1zda? 

uygulama alantna dokii

lecektir ve halk 15 T .i.P. 

li Milletvekilinin de yar

dtmt y Ia ozel sektorciilii

giin 32 milyonun d~gil, 

300 bin kitinin ~·kalina 

i~liyen bir diizen oldu

gunu anhyacakttr. 

ikinci yol, Anayasa 
yoludur. Kamu diizeni
nin, halk mutlulugunun, 
ancak kamu sektoriine 
onverilmekle ger'tekle~e

bilecegini gosterir. A.P.' 

nin bu yolu se'tmesi, biin
yesi baktmtndan miimkiin 

olmamakla beraber, hu 
partiyi yonetenlerin ken
di kendileriyle ve mu
halefetteki iddialartyla 

'teli~meye dii~ecek kadar 
basiret gostereceklerini 

kabul etsek bile, bu ba

siret, A.P. 'ne hakim 't•

karct 'tevrenin biiyiik 

tepkisiyle kar~tla~acak ve 

bu parti C.H.P. 'nin he .. 

zimetioden de daha bii
yiik bir bozguna, daha 

ktsa bir zamanda ugrtya

cakttr. 

0 hal de A .P. bir a~
maza mt girmi~tir? Biz
ce haytr!.. <;iinkii bu 
parti siyasi sahnemizde 

Behcet NECATiGil 

bir sag partisi!olarak boy 
gostermi~tir ve bir s~g 
partisi olarak siiriip g•t-
memesi i'tin sebep yok
tur. Ancak·,. 

NOT : (Bu «ancak» 1 gele· 
cek yaz1m1zda a~•k· 
Jamaya ~aiiJacaglz.) 
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iNSANLIK -AGLIYORDU 
(roman) 

T.L. 4 

fsteme yeri 

~ Sergi Kitabevi, P.K. 117 ~ 
I Y eni~ehir - ANKARA I 
I I 
I <;A:TI I 
I Toplumcu I 
~ dii§iincenin ~ 

Anadolu'daki 
giir sesi 

lsteme yeri : 

Cumhuriyet Alan• 

SAMSUN 


