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SOl'lA Mii ADElE, ALK'lA M .. CADElEDiR! 
Emek~ilerin ezildigi somiiriicii bir diizende salyangoz kabuguna 
~ekilip Htarafstztm, d i yen I e r, h a I k a i han e t i~indedirler! 

SON ikl yll i~inde, teliJh oazr ~evrrlerin ·cankur 
taran simidi gibi yaprfrp tutunduklarr «Sol'la · 

Miicadele» sloganr, artrk tatsrzla,an bir kaba edebi 

yat halinl almaya baflamr,trr. Koparrlan bu yayga 
ralar karfrsrnda, <<SOL» kavramrna a~rklrk kazandrr 
mak gorevi, yine yurtsever toplumculara dii,mektedlr. 

Ba~lang1~ta «parlii
mento binast i~iodeki 

yer ifadesi,. olarak siya
sal edebiyata girmi~ bu 
luoan <•SOL»; bugiin ser 
mayenin karttstnda emo 
gi, sermayecinin kaqtstn 
da emek~iyi savunm<.k 
anlamtna gelmekted ir. 

Bu baktmdao, emek~i 

halktn mutlulugunu au
goren bilimsel ve aiya
aal yonteml !rin tiimii, 
«SOL>· kavramtntn i~ine 

girmekted!ir. 

;,Sohun kar,•t kavra 
mt uag••dtr. Zaten sag 
olmasaydt sol da olmaz 
dt. ~u halde <<Sol'la Mii 
cadelo» soz konusu edil
digi zaman, sagtn giri§
tigi bir miicadeleyi anla 
mak gerekir. Bu, serma 

yenic emege, sermayeci 
nin emek~iye karp a~tt

gt bir sava§tlr. Bu sava 
pn temel anlamt, Tiirk 
burjuvazisinin Tiirk pro 
letaryastna kar~l somiir
me "e sindirme giri1imi 
dir. 

Goriiliiyor ki, «sol'la 
miicadele» demek, aynt 
zamanda bir <•stmf miica 

delesi»dir! Ama ne garip 
tir ki, her ~agda ve her 
yerde «sol'un miicadele
si» diye bilinen «stmf 
m iicadelesi», Tiirki ye' de 
sag'tn eseri olmaktadtr. 
Ve yine ~ok gariptir ki, 
Tiirkiye'de «SlDJf miica
delesi»ni kt§ktrtaolar 
«Yurdumuzda stntf yok 
tur!>> diye bagtrmaktadtr 
lar. 

.................................. ~--~----------· 
SUNU 

Bana susacakstn diyeu deyyuslar 

Sanmas1nlar beni ki ben susar1m, 

Ben zu~umu nerde gorsem; orada 

Agz1n1n ta ortas1na kusanm! 

ASIK iHSA ~ l 

Tiirkiye'de sag'm ar 
kaunda yatan gii~, em
peryalizmdeo ba§kau de 
gildir. Emperyalizm ile 
anlapk olmastndan atii
rii, komprador burjuva
zisi ad1 verilen bu yerli 
«sag», emek~iden ald1gt 
somuru paymm biiyiik 
kesimioi yabanct ortagt 
na bJrakmaktadtr. Bu ba 
k1mdan da «sol'la miica 
dele>>, yerli kapitaliz·min 
emparyalizm ile i§birligi 
an Ia mtnt i~ermektedir. 

Ne diyor Biiyiik Ata 
turk: 

«Memleketio dahilin
de iktidara aahip olanlar 
gaflet ve dalalet ve hat
til htyanet i~inde buluoa 
bilirler. Hatta bu iktidar 
sahipleri, ~ahsi menfaat 
leriui miistevlilerin siya 
si emelleriyle birle~tire
bilirler.» Komprador bur 
juvazisi, iktidart etkisi 
al tnda tutuyor bugiin. 
Onun \~indir ki, biitiin 
liyasal ara~lar, emperya 
lizmio a~1k ve gizli ara~ 

Jan ile birlikte, Ttirk e
mek~isinin uyant§tDa ve 
mutluluguna karJl sefer 

ber edilmi~tir. Ve bunun 
i~indir ki «sol'la miica
dele», yerli sag'tn oldu 
gu kadar, emperyaliz
min de sJo1ant olmakta 
dtr. 

«Sol'la miicadele», 
halka ihanetin ta kendisi 

dir! 1919 Kurtulu' Sava 
ftnda saray, mandact bur 
juvazi ile yanyana, em 
peryalizm ile birlikti. 
Kifiligioi kurtarmantn 
derdine dii§eD dev let, is 
tiliictya ho' goriinmek 
~arelerini artyordu. Ma
ltndan ba~ka bir dii§iince 
si olmtyan bur ju vazi ise 
istilact dii§mant ( dllvet 
aembolii olarak) tuz -
ekmekle kaqthyordu. Bu 
giinkii durum, o giiokiin 
den farkh degildir. 

Bugiin <<tehlike»nin 
kendisi ile birleten bur 
juvazi, «tehlike»yi bh: 
«kurtartct» gibi gosterip, 
onu halka sevdirme ~aba 
st i~indedir. Yiiriitiilen 
bu yogun ve sistemli 
propaganda ortamtnda e
mek~i halktmtz, mandayt 
kabule ra::n bir duruma 
getirilmek iizeredir. 

Emperyalizm devi, 
yerli burjuvazi ile Tiirk 
L.alkm1 tarih sahnesinden 
silmeye ~altJlrken, Tiirk 
okumufu, bir salyangoz 
yumu~akltgt i~inde taraf 
s1zltk kabuguna nastl 11• 
kilebilir? Hem de, taraf
stz olmalart gereken bii 
tiin kurum ve kurulu§la 
rtn <<Sol'la Miicadele•' ye 
aktif bir bi~imde kattl
dtklart strada!.. -

Bugiin ulusal bilin9 
dcruek, nntf bilioci de-

(Sonu 2. de) 



Pi e Li G 

r AGIMIZIN en onemli servetlerinden 
~ bugiin yurdumuzun ~e,itli yerlerinde, 

PETROL, 
ozellikle 

Dogu bolgesinde ~1kmaktad1r. Petrol, giiniimuzde 

zengin, kapitalist, yani sermayeci; emperyalist, so

muriicli milletlerin birbirleri ile s21va,malarma ve 

~eki,melerine sebep olan baJI•ca metalardand1r. 
Memleketimizde de petrol bulunmas1 ile bu uikeler,· 
Tlirkiye'nin ba11na daha buyuk bir i1tiha ile Uflil· 
mu,lerdir. 

Dogu'da ba~ltca Rl'
man, Garzan ve ~elmo'da 
~1kan petrol, Siirt'in Bat 
man il~esindeki rafinui 
de temizlenmektedir. 
DiinyaDJo petrol bulunan 
hir~ok iilkelerinde oldP
gu gibi, bizde de petro 
Hin Batman'tian deniz 
kenarusdaki iskenderun 'a 
ucuz oakli i~io, Pipe -
Line ad1 vuilen bir · bo
rn batt! yap1lmaktadu. 
Bu battiD yapllmauDJ, 
bir Fraouz - italyan or
takl•g• iizerine almlftlr. 
«Joint Venture Interpo~e 
Tecbint» ad101 ta§Iyan bu 
ticket, Orta - Dogu'nun 
bir~ok Arap Kralhk ve 
~eyhliklerinde boru dote 
mi§ hulunmaktadtr. Bu 
sebeple, o iilkelerde edin 
diii kanunsuzluk ahtkan 
hklann1 yurdumuzda da 
siirdiirmek istemi§tir. 

Zaman-zaman 3 bin 
if~lnln ~ahftlgl ityeri, 
8 ay siireyle Tiirkiye 
Cumburiyeti kanunlann
dan ka~ak ~ah§ml§tlr. 

Frans1z ve ltalyan yaban 
c1 sermayecilerinin ozel 
likle bu 8 av i~indeki ka 
nuosuzluklannda, Tiirki 
ye Cumburiyeti yonetici 
lerinin de sorumluluk pa 
y1 bulundugu, yine biz
zat T.C.'nin ·bir «Devlet 
Raporu»nda belirtilmi§; 
bu konularda timdiye 
deL: kovutturma yap1lma 
d1g1 gibi, herhangi bir 
apklama ile kamu oyn
na hilgi verilmemiftir. 

Hatay, Gaziantep, Ur 
fa, Adtyaman, Diyarba-

ktr, Mara§ ve Siirt illeri 
ne yl'lydan inerinde ~ok 
agu ~artlarla ~alitan 60 
kadar da yabanct bulun
maktadtr. Tiirk it~ileri 

50 - 55 derece s1cak altiD 
da, 40 derece hararetteki 
suyu i~erek, doktorsuz 
ve en basit insanhk bak 
lanndan yoksun ~ahtu
ken, yabanc1lar buzlu su 
Ian ve i~kileri i~mekte, 

ayru:a Tiirk i~~iluinden 

on kat daha fazla · iicret 
almaktayd•lar. 

lt~i S1nrf1, bir ulusun 
ozii, en su kattlmaml§ un 
surudur. Ulusal divalariD 
ani sahibi de zenginler
den, agalardan, hatta var 
l1kh okumu,Iardan once 
i~<;t SINIFI'du. <;•karla 
rt yabanctlara bagll olup 
bunlarla i§birligi yapan 
lara KOMPRADOR den 
mektedir. 1thaHitp, ihra 
cat~t d1§ ticaret erbaba, 
d1fardan getirdikleri par 
~alan burada birbirine 
tak1p, «Yerli Sanayh di
ye halka satan Montaj 
Sanayii erbah1. onlarm 
destek~isi para babalan 
Bankerler, yabancr burju 
vazi ile her alanda i~li -
d1~h olmakta, sonra da 
<<tuilliyl't~ilik-.ten dem 
vurmaktadrrlar! Oysa a
stl milliyet~iler, T.C. ka 
nunlannt yabanctlara ta
nttmak ve onlan bu ka 
nnnlar oniinde dize getir 
mek i~in her vesile ile 
oteden beri m!icadele e
den Tiirk i§~ileridir. Bu 
nu, kendi gizli ~1karlan 

nl ortmek i~in Tiirk it-

~tune iftira etmeye yel 
tenenler le, zenginleri, it 
~i suuf1na kaqa bask1lan 
n1 daha da azthrmaya 
te§vik edenlere bildirme.k 
isteriz. 

YlS (Yap• t,~ileri 
Sendikau), Pipe - Line 
grevi dolayu•yla giiney
de «milli bir kanun mii 
cadelesi» vermit, biitiin 
milliyet~i gii~lerin des
tekfedigi bu sava§tan za 
ferle ~1kma~ttr. 

YiS, biiyiik zaferden 
sonra te§kilatma gonder
digi bir genelge ile ola 
y• §oyle anlatmaktadtr: 

«Atatiirk, Kurtulu§ 
Savapndan sonra <<~i~di 
kazandtgtmlz siyasi ba
gtmsizhg• iktisadi bagm1 
Stzltk ile tamamltyaca
gtz» dem i§ti. Biz de bu 
na uygun olarak, «Kuva 
y• Milliye devam edi
yor» diyoruz. 

Biitiin arkada§lanm1 
z1n bilmesini istedigimiz 
bir husus, Franstz ve i
talyan'lara karp yapllan 
bu grevin de, daba once 
«Lummus» i~vereni Arne 
rikah'lara kaqt ba§ardan 
gibi, A<; GREV olarak 
yaptldigtdu. Sendikamtz 
bu grevde de arkada§lan 
mtza berhangi bir vaatte 
bulunmaml§ ve grev bo 
yunca i§~ilere maddi da 
gttlm yapamamt§ttr. Bu, 
ttpkt Kuvayt Milliyecilik 
te oldugu gibi, bir feda 
karhk ve feragat grevi 
olmu§tur. Arkada§lart
mtz, bu grevdeki tutum 
lanyla da, Kurtulu§ Sa
vap Kuvay1 Milliyecile
nntn torunlan olarak, 
onlann fedakarhk ahlakt 
na sahip olduklarm1 is.: 
pat etm i§lerdir. 

iktidarda bulunan bii 
kumetin tutumu, grev 
olaytnda apk~a menfi ol 
mu§tur. ·Bu tatum, Yap1 
t§~ileri Sendikast Y onet i 
cileri i~in hi~ te. §3§1rtJc : 
degildir. <;iinkii iktidar
da, ozel te~ebbiisten ya-
na olan A.P. bulunmak 
tadtr. Bu partinin iktidar 
daki Hiikumet mensubu 
bir BakaDl, tiiccarlan ve 

sanayicileri, i§~ilere kar 
§1 apk~a kl§ktrtmlf, ozel 
te§ebbiisten yana oldugu 
nu ortaya koymnttnr. l§ 
veren yabanc1 tirket bir 
o :?:el te§ebbiis oldugu gi
bi, Hiikumet de ozel te
§ebbiis~ii olmaktan bat
ka, yabanc1 serma yen in 
Tiirkiye'de daha ~ok yer 
Ie,mesi taraftartdtr. Kl
saca Hiikumet, i§~iyi tut 
mayan, i§vereni tutan bir 
hiikumettir. Yap1 l§~ileri 
Sendikas1nm yoneticileri 
nin, Hiikiimetin patronu 
tutan davrant§tna §a§ma
mau, bu g"r~eklerin bi
linmesinden ileri gelmek 
tedir. 

Grev suaunda Urfa 
Valiliginde Anayasa ii~ 

saat apk~a ~ignenmi§, va 
tanda,Iara eziyet edilmi§ 
angarya yapttrdmak is
tenmi§tir. Tiirk - l§, biin 
yesindeki Amerikan rna
yah san sendika tarafm 
dan aldatllmt§, ger~ekle 

re dayanmayan bildiri 
yaytmlanml§tlr. Grevi
mizden hi~ bahsetmeyen 
T.R.T., boyle bir bildiri 
yi kelimesi kelimesine 
yaytmlamayl bir gorev 
saymt§tlr.» 

YiS'in biiyiik miicadele 
sl sonunda yabanc1 i,veren, 
T.C. kanunlar1n1 resmen ta 
nJmlf, i,verenin somiirgeci 
davranl$1ar• · mahkOm edil
mi,, insanca ~all,ma tartla 
r1 garanti altma allnm•ttlr. 

Buyuk zafer, Yap1 it~isi 
kardetlerlmize kutlu olsun! 

------------------------Sol'la Milcadele, 
Halk'la Milcadeledirl 

(Ba§l I. de) 
mektir. OkumuJ olmak, 
aydtn olmak i~in y{::terli 
degildir. Ayd1n olman1n 
ko,ulu, Turk Ulusu de· 
mek olan Turk emek~isi 

nin yan1nda, «sol'la mu
cadele»nin hedefi olmak 
t1rl Art1k saflar iyice bel 
li olmuJtur: Ya Turk e
mek~i Slmfmdan yanaSI· 
n1z, ya da emperyalizm
den yana .•• 

Emek~ilerin ezildigi 
bir diizende «tarafSIZ» 
olmak, halka kar1• olmak 
t1r. Bu ihanet kepazel igi 
ne art1k son vermenln za 
ftlam gelmedi mi? 


