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IJ E N E! 
Zehir sa~an di liyle nurcular1n, ticanilerin 
Ataturk du~man1» Necip Faz1l K1sakurek, 

avukathg•n• yapan « Museccel 
de devrimci Trabzon ~imdi 

Muftusunu y•pratmaya ~ah~1yor ! 

H ALKIN di nsel inan~lar1n1 ve toplumun kutsal 
deferlerini ticaret konusu yapmakla tin salm•J 
per MiirJit» Necip Fazll, kendisi kadar iinlii 
yiik Dogu»sunda, yine Atatiirk'~iilere sovgiiler 
d1rmaya devam ediyor. 

«S ii 
«Bii
yag-

Her tiirlii rezaletle 
dolu karanhk ge~mi~ine 

bakmadan, << miir~it»lik 
pozlanm yeniden taktnan 
p alya'ro kthkh bu inan~ 

si:im ii r iiciisii, gerici pa~av
raun da ~evresine topla-

-T•rpan 

ve balyoz 

K i ralanm•J bir el geldi 
Ta tepeme ~1kan oldu 
Kiime kiime belas1n1 
Diiz yoluma y•kan oldu. 

Kaba kuvvet azd1 pekten, 
Dertler filizlendi kokten, 
Ag giinlerl beklemekten 
Goz ~anag1m kan kan oldu. 

Yurtta vurguncular ~1g1, 
Hesap sorulma kltl•g•, 
Amerikan UJakllgl 
Can1m 1 en s1kan oldu. 

i nsan hakk1m toza dii1tti, 
Bir yerinde sabr1m ta~t1, 
Yumruklar1m balyozlaJtl, 
T•rnaklar1m t1rpan oldu. 

A~IK tHSANl 

dtgt «miirit»l e r i y 1 e, 
Tiirk Devrimini temelin 
den kundaklama ~abastn
da! .. 

Zehir sa~an dili y le 
nurculann, ticanilerin, 
yobazlartn avukathgtnt 
iizerine alan bu <<miisec
cel Atatiirk dii§mant», 
her devirde hak ettigi 
§amart yedigi halde, kit
leleri kt§ktrttp si:imiirme 
alt~kanhgmdan bir tiirlii 
vazge~miyor. <;iinkii si:i
miirme, «necip»lik ve 
«fazth>hkla ilgisi bulun
mayan bu halk avctslntn 
tek sermayesi, ge~im 

kaynagtd1r. Si:imiir menin 
bittigi yerde Necip Fa
ztl a~ kahr! 

A z th demagog, §imdi 
de tutmu§ Trabzon Miif
tiisii Abbas Hactefendi
oglu'na zifos st~ratma-

ya ~alt§tyor. Giiya <<a~trt 

C.H.P. ve kopkoyu ino
nii hayrant» olan Trab
zon Miiftiisii, Trabzon 
Devrim Ocagt'nda «La
iklih konusunda vedigi 
konferansta «Bedr gaza
St>>yla ini:inii sava~larmt 
mukayese etmi§... Et
mekle de kalmamt§, ini:i
nii sava§larmm daha iis
tiin oldugunu soylemit! 

Devrim Ocagt'ntn 

iS E 

Her kad1n1n bast1 g 1 yerde sanki kalbim 
Kalbim k i vahJi bir zevk allr eziliJinden 
Omriimiiziin ge~tigi yolda bana sorsalar 
Gidiyorum bir kadm bacagmm peJinden 

var 

Bir kadrnm i~inden aglayrJr, giiliilii 
Gozlerinden z iyade bacaklarma yakrn 
Bir lisandrr onlarrn duruJu, biikiiliiJii , 
Kadmlar, onlar varken konuJmaym•z sakml 

• 
lnce siitunlardaki ilahi giizellige 
Bacaklar.n ruhudur Jekil veren diyorum 
Bacaklar1 bir kal.n ortiide saki! diye 
Mermerde kalbi ~arpan Veniis'ii sevmiyorum 

B!>ynuma doladr~rm giizel putu gorseler, 
lnsanlar ogrenirdi neye tapacagrnr. 

bir bildiri ile yalanla
dtgt bu iddialatm, salt 
devrimci bir din adamt
Dl ytprahp tedirgin et
mek amactyla uydurul
dugu ortadadtr. 

. Tiirkiye Milli Gen~
lik Te§kilatt'ntn ~agnltst 
olarak, Atatiirk'iin 25. 
oliim ytldi:iniimiinde ts
tanbul'da verdigi ~e§itli 

konferanslarla «fikri se 
viye»stnt isbat etmi~ 

bulunan Trabzon Miiftii
sii, boyl~ atagtltk ayak 
oyunlartyla ytldtrtltp 
korkutulacak yaradtlt§ta 
bir adam degildir. 

Devrim dii§mant i
nan~ somiiriiciilerinin bu
nu boyle bilmeleri ge
rekir! 



MEMED AKAY 

Art1k Tiirkiye'de koklii donii~iimler yapmak zo
runlu~u anla~llm•ftlr. Bu zorunluk, donii~iimleri 

yapacak sosyal kesim sorununu da beraberinde ge
tiriyor. Son giinlerde, somiirgen iilkelerin ikide bir 

burjuva kesiminden bir «kurtar1cm olarak sozet

meleri bizi bu soruna i~ilmeye lteledi. 

Burjuva, sozliik an
lamda (•kasaba»yt kaqt
ltyor. Terim olarak, sos
yal kesimlerden birini, 
orta kesimi, daha ozel 
bir deyimle aract kesim i 
anlat.yor. Burjuva kesi
mi, ekonomi kapalt bi
~imden apk bi~ime yo
neldikten sonra varoldu. 
Eski donemlerde elden
agaza ekonomide, iireten 
ve yogaltan aynt bireydi. 
Oysa, ekonomi biiyiidiik
~e, ba§kalartna yoneldik
~e, a pk ekonomi ye ge
~ildi. Ve a~tk ekonomi, 
toplumsal kcsimlcr ara
stna, degitimle ugra§an 
burjuva kesimini soktu. 
Burjuva kesimi, en iist 
a~amastna Franuz toplu
munda vardt. Bu kesi
min yerini ve etkenlik 
yantnt belirlemek ic;:in, 

Franstz toplumunun o 
zamanki sosyal yaptunt 
inceliyelim: Bir yanda 
iireten emekc;:iler, diger 

yanda §iirle, resirule ug
ra§an soylu ki§iler... Ve 
bu iki kesim araunda, 
degi§imle ugratan burju
valar. vagtn gereklerine 
uygun olarak devlet, soy
lu kesimin mutluluk ara-

ctdtr. na,ka deyi~le ekono 

snik yonden etken olan 
soylu kesim, politik yon-

. den de etkeudir. Karar
lar, bu kesim yarattna 
altnmakta ... Burjuva ke
simi ise, iki ac;: araunda 

dengesiz bir nitelik ta
ftmakta. Giderek, bur
juva kesimi, iiretim ke§
meke§liiinia (Kapitaliz .. 

min) bir seuucu olarak, 
ekonomik yandau ~~clii 
oluyor: Toplumua du
varlanaa vurmakta, onu 

~atlatmakta, soylu kesim
den kimi yetkiler iste
mektedir. Franstz toplu
mu, yeni sosyal donii
§iimlere gebedir. Burjuva 
kesimi gi1 ~liidiir ~iinkii. 
Ekonomide ~tken olmtya 
ba§lamt§, kararlartn ken
di yarartna altnmaSint 
istemektedir. Ve en o. 
nemlisi, burjuva kesimi, 
soylula,mak ozleminde
dir. Sonunda, Frannz 
toplumunda koklii sos
yal donii§iimleri yiiriitti.i 
burjuva kesimi. Yasalar, 
kaynaklar burjuva yara
rtna yoneltildi. Dige.r 
kesime, iireten - yapan 
emek~i kesimine soyut 
temel haklar getirildi. 
Emekc;:inin midesine bir
§CY komtyan, strttnt ort· 
miyen soyut yasalar ... 
Boylece, burjuva kesimi, 
Fraostz toplumunda oz
lenen, ~aga uygun donii
tiimii ba~ardt. 

Bugiin somiirgen iii· 
keler' somiiriilen iilke
lerde kalktnma efsanesi
nin, burjuva yonetimine 
baglt oldugunu ogiitlii
yorlar. Ve kaott olarak, 
yukarda soziinii ettigim 
Fran - z donii~iimiinii gos-

. 1yorlar. Onlan, bu 
tiir ogiide iteu nedeni, 
sonra koyacagtm. ~im

dilik diyecegim, az ge
li§mit iilkelerde burjuva 
kesiminin sosyal, ekono~ 
mik, po litik clonii~iim
lerde ne derece etken 
olacagtdtr. 

Az geli§mi§, ezilen, 
somiiriilen iilkelerin be· 
lirleyici yant, adam · iis
tiine diiten ulusal gelir 
seviyeuntn diitiikliigii
diir. Tek sozciikle belir
lersek, az geli§mi§ . iilke· 

ler, yoksul iilkelerdir. 
.Oyle ki, soylu kcsim bile 
diger tiir iilkenin aynt 
kesimiyle k•yaslandJgtn
da pek ctltz kahr. Kal
dt ki, az geli§mi~ iilke 
burjuvazisinin hemen 
hepsi, ulusal kurtulu~ sa
va~larwdan sonra tiire
mi~lerdir. Ve iilkenin az 
geli~mi~ligi (somiiriildii
gii) ol~iide de yoksuldur-

lar. Bu burjuva, bir d1f 
pazart somiirmediginden, 
kapital de biriktireruiye
cek, geli~emiyecektir. 
Oysa, Franstz donii~!imii
nii yapan barjuva ke!li
mi, giiclii, etken, dev-

rimci bir burjuvayd1. Az 
geli~mi~ burjnvazinin bu 
soksul hali, onu nereye 
itecektir? Bu yoksulluk, 
onun davrant~tna naul 
bir yon verecektir? So
run buraya getirildigin
d«:, somut olgnlara da
yanmak gerekecektir. Az 
gelitmi~ burjuvanJD ama
ct, egemen olmakt~r.. Bu
nun i\"in yoksul burjuva, 
geli§imini htzla tamamla 

mak ka ygtstna dii§er. 
Ulkenin emegini somii
riir, dtf kapitalistlerle 
ili§ki kurar. Boyle olun
ca, hi~bir §•Y iiretmiyen, 
kapital hiriktiremiyen, 

daha genel deyimle eko
nomiye bir katlnda bu
lunamtyan , bu burjuva, 
salt bir arac1 kesim olup 
~tkacakttr. Boy Ieee, is
ter-istemcz, dJf kapita
listlerin emperyalist a
ma~lartntn aract olacak
lardtr. Bagnaz ve ctltz 
bir arac;:! .. Ornegin Tiirk 
burjuvazisi, aract bir 
burjuvadtr, <(Murtaza e
fendi» bir tiirlii yerli 
olamamt~ttr. Kaldt ki, 
burjuvazinin kurulu dii-

zen de egemen olma ama
ct, onu tek partiye yo
neltecuktir. Bu yiizden 
bagtmstz olamtyacak, kok 
Iii sosyal sorunlara kar
ft burjuvada korkunc;: 
bir ilgisizlik boy sala
cakttr. Bu burjuva, ar. 
ttk statik bir giysiye bii
riinmii~tii r , tutucudur. 
Koklii donii~iim)er yerine 
donii§iimlere kar~t koya
cak, tez elden amactna, 
sihirli kohuguna oturma
ya sava~acakttr._DI§ ka-

pitalistler ise, remperya· 
list ereklerini burjuva
DJD egemen olma pol iti· 
kastndan yararlanarak yii
riitecektir. Bugiin em
peryalistler, &:._burjuvayla 
bu ekonomik i~birlikle

rindeu otiirii, onun ovgii
sunu yaparlar. (Sorun 
buradan daha otelere go
tiiriilebilir.) ' 

GoriiJiiyor ki, az ge
li§mi§ iilke hurjuvazisi 
statik, mantarSt, gereksiz 
bir nitelik tapmakta. 0 ~ 

nun i~in Fanon, bu tiir 
burju-vaziye ((ulusal bur
juva.~h> adtnt veriyor. (I) 

Onemli yanlartnt be-
lirledigimiz ulusal, aract 
burjuva, tarihsel siirey 
i~inde, geli~mi§ tipinin 
gosterdigi devrimci nite
ligi tapyamtyacak, gide
rek ba~ka kesimler ya
ntndan yiiriitiilen donii
tiimlere ayak bagt ola

cakttr. Bunun ic;:in, em
peryalistlerin ~burjuva 

yonetimi» ogiidii, bir u
yutmaca politikut orne
gidir. Tiirkiye'nin zorun
lu oldugu doniiJiimleri 
burjuvaziden beklemek, 
Tiirkiye'nin kalktnmasJDt 
bir serap hiklyesine bag
lamakttr. 

(I) Frantz Fanon: «Diinya'
nm Linetlileri» 

DEVR. AN 
Y iirii, sarhot devran, yiirii; 
Fakat bil ki, zaman dard.r. 
Tarihin bir tekerriirii ••• 
.Bir de hesap giinii vardu! 

SALtH ZEKt AKT A Y 


