
E•perralisme ve kapitalizma 
kart• oava,mayi uycan gllren 
ltlr doktrini isleyen inunlar1z. 
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Sahibi ve Gene! Yayrn Yllnetmenh 
ATTiLA A$UT 

Sorumlu Y6netrnen 1 

ERDOGAN GON ULLER 

Y&netim Yeri : Uzunaokak Cad. Ne. 3, Kat: l 

Yazt,ma adresi : 
P. K. 80 - TRABZON 

8aslu : "Hlkimiyet" Batnmevi 

SiiMii ECi iT ERi BARD CIT ASIRINCA! •• 
Y1g1nlar dalgalan1yor, ugulduyor; deniz gibie •• 

Birbirine baka baka, ofkelerini buyute buyute yuruyorlar!ee 

I 

BEHZAT AY 

H ALKIMIZ, uygarhg1n verilerinden 
1rak; okur yazar olmayanlarimiz 
~ogunlukta; okur yazarlann da 
bildikleri; konuttuklan gereksiz bil 
giler; uyariCI yay1nlar az; hele • he 
le boyle yay1nlardan balk diizeyine 
indirilenler yok denecek kadar az, 
diyor; tedirgin oluyoruz. Fakat, or
tam oylesine olu,uyor ki, olaylar 
kendiliginden de uyanyor halk1 ••• 

Harman mevsimlerin 

de ~oban ate§inden u~ra 

yan bir pog1, bazan gev 

remi~ otlan, barman y1-

Emeklerini 
Bekliyenlere 
Turkudur 

Gozcuydu grevi gozluyordu 
Gittik~e sofuyordu gece 
G6zcuydu grevi gozluyordu 
Saat ikiyi yirmi ge~e 
Gozcuydu grevi go:zluyordu 

Az once dayan•~manm orneti 
Yemefini getirmi,lerdi yemi~tl 
Az once dayan1~man1n ornegi 
Birden •s•nml$ i~i sevinmiJti 
Az once dayamJmanm ornejfi 

Emefiydi kutsald• bekliyordu 
YaJ•yordu bolumilnu bllin~li 
Emegiydi kutsald1 bekliyor.du 
Emegini bekliyordu hm~ll 

Emegiydi kutsald1 bekliyordu 

iLHAN DEMiRASLAN 

gmlann1· gozle - ka§ ara 

smda tutu§turu.r, ortait

gt yahm kaplar. i~te bu 

ornegl" benziyor kimi 

toplum olaylan .. Bunlar 

dan biri Adana olay1du. 

Somiirgeci itlerinden se 

kizinin kopekligini go

ren bet-on kifi, birden

bire bet - alta yiiz ki§i 

oluyor.. Ve ~ok ge~me

den bet-altt bin kifi olu 

yor •. Y1~1Dlar dalgalant 

yor, ugulduyor; deniz 

gibi.. Birbirine baka ba 

ka, ofkelerini biiyiite bii 

" yiite yiiriiyorlar .. Her bi 

ri masallardaki dev olup 

~lktyor. Ve devlere ben

ziyor. y•g10lar. Dur, du

rabilirsen aruk oniinde!. 

Olanagt mt var? Barda

gtn ta§mUt gibi, ta,mt~ 

balkm sabn. «Yeter gay

rt» der de batka biqey 

demez o DEV! Ofkeli 

kabarml§ttr, tafmttttr, 

k iikremi§tir .. 

Kapitaliltlerin, em

peryalizmin ~izmesi al

hndan birden dogrulup, 

hem bu emperyalistleri 
ve hem de u,aklanm 

yurttan siireli heniiz ya 

nm yii~yal olmadt. Ve 

o giinlerin htZI, h1ztm1Z 

elacakttr boyle olaylar 

kartutnda. Ve bize oylo 

geliyor ki, birinci ulusal 

bagJmsJzhk sava§tndan 

tam yanm yiizyal sonra, 

ikind bag1muzhk sava§t 

nt gene batart ile 

aonu~landnacagJz. Hem 

bu ~ tam son u~ olacakttr. 

Adana ve KtzJlay o

laylau, koyu bulutlardan 

damlayan yagmur damla 

Ian gibidir .. Olan ve o

lacak olaylar, kendinden 

aonra §akndayacak yag

murun babercisidirler. 0 

yagmur sava§tmtz, yag-

murdan sonraki giine§li 

giin, bag•muzhgtmlz o

lacakttr. Hem oyle bir 

bag1mstzhk ki, bir daha 

emperyalistlere a~1k kapt 

vermeyecek l>ir doktrin 

le pekittirilen b\r bagun 

s1zhk. 

Ne diyor Atatiirk: 

«Biz hakk1m1Zt mah 

fuz bulundurmak, iatik

Ialimizi emin bulundura 

bilmc a. i~in, beyeti um u 

miyemizce, heyeti milli 

yemizce bizi mahvetmek 

isteyeo emperyalizme kar 

fl ve bizi yutt~nak isteyen 

kapitalizme karfl, heyeti 

milliyece mii<"adeleyi ca .. 

iz goren bir doktrini ta 

kip eden insanlanz.~ 



Cile bUibUiiim c · e!.. 
iSMAiL GE ~ C T URK 

-T alip ApaydJn'l daha once klzaga 
~ektiler ••• Ard1ndan Hasan K1yafet' 

ti, Makal'd1. Fakir'di, Feyzullah Er 

tugrul'du derken, k1zaga ~ekme ya 
rl§l devam ediyor. Daha da kimler 

Bakanhk emrine ahnacak, kimlerin 
ba§Jna neler gelecek, belli degil. 

Bunun nedenlerine 
indigimizde, §U ger~ek
lerle kaql-ka_r§aya kahyo 
ruz: Adlann1 sualadagl
m•z bu yigit ki~ilerin 
tiimii de balk ~ocugu ve 
tiimii de Koy Enstitiileri 
nio yeti§tirdi Ai iio 1 ii ki
tiler .. . Ve bepsi de ken 
di alanlarmda, kendi ~ap 
larJnda bu baJkm uyan
maSl i~in miicadele ve
ren kimseler... Kimisi 
Tiirkiye t§~i Partisi ada 
y1, kimisi sendikac1, ki
misi yaz1larayla bu mii
cadeleyi vereo ldmseler .. 
ftin piif noktasJ burada .. 

Aman balk uyaoacak, 
bize oy vermeyecek, ra 
haum1z bozulacak. .. 1§
te biitiin kaygalan bu .. 
«Ktrah~Jiar vo onlar1n 
gidi§inde olan Egitim 
Bakanhg1 ilgilileri bun
dan tedirgindir! Kendi 

HASAN HUSEYIN 

KIZILIRMAK 
~I k t I 

(4 Lira) 
Toplumcu 

Kitabevlerinden 
ArayJnJz. 

lkinci kitab1 
bekleyiniz! -. 

Odemeli isteme adresi: 

"bizim yay1nlar, 
K1brts Caddesi 

Okul Sokak 1/B 
Kurtulu§', - Ankara 

rahatlart i~in ba§lralan
DJ~ mutlulugunu hi~e 
sayan bu zavalhlarm sal 
tanatlan nereye d~gin sii ' 
recek bakal1m? Bir Ma
kal, bir Fakir ba§tan a
~agJ balk ofkeai demek
tir, p.-tlamalan korkun~ 

olur bem§erim!.. BASKI, 
BASKI GORENLERt 
GU<;LENDiRtR, KUV
VETLENDtRtR... Bu 
ger~ek kar§umda, bu yii 
rekli insanlarm yapacag1 
bir dayam§ma~ biaim kJ 
zak~dart ue hale getirir 
hilmem.. Boyle boyle 
yapmakla, Makal'10, Ta-
lip'in, Fakir'in kalemini 
mi alacaklar sanki! Ku§
kulan olmasm ki, bu kez 
daba dayanikh, daha yii 
rekli yazacaklar. 

~ 

Milli Egitimcilere bir 
sahgimiz var: Bunlar 
yeteraiz, biraz daha ayt
nn! .. <;ogalsmlar, ~ogal
smlar ki, siz de rahat ~a 
ltfiD, onlar da rahat~a 
el-ele, birlikte fYah~un.: 
lar .. El mi yaman, bey 
mi yamau, goriin o za
\llan! .. 

Makal'a, Fakir',., Ta
lip'e, Hasau'a, Ok ay 'a, 
Abdulkadir'e daha da ba 
§lOa binlerce i~ gelecek 
dostlara, bu yeksul koy 
~ocugundan bi nlerce se
Jam!.. Gonliimiiz onlarla 
du. Evimizdeki tarhana 
~orbast, onlartn da ~or
bau .. 

El - ele, ·gonul - go 
niile verip, bu tniicadele 
yi ytlmadan, sonuna de
gin gotiirecegiz. Bunda 
kararhytz! 

-

MEKTUP 
-!;;AD! ALKILI Q'a-

seni ~evreleyen demir parmakllk 
Botuna stkmak ister 
Botuna bu duvar 

I. 

Yiizylllartn pekle1tirdi~i dostluk!ar 
5okulmak istenen bir kelep~e 

arasma 

Bir duvar 
Yorgun ve soluksuzdur 
Blzi aytrma~a giicii yetm.ez bu nesnelerin 

Yantmda· yoremde gozii ya§ll kadmlar 
Bilmece ~ozer gibi kufkulu ~ocuklar dolaJmakta 
Kediler glivercinler daha mutludur 
insanlartn onlar kadar da dokunulmazlt~l yok 

Yine golgeleri belirdi goziimde 
Kaypak politika cambazlarmm 
Koprii korkuluklartnda uralanmtJ 
Oltalartnda yalan ve ihanet 
Eski kudurmutlu~u karanllklartn 

Y eni kurbanlar dilemit anafor tanr1lart 
El~iler karakapll kitaptan okumakta yer 
Yo~unlaJmtl gilnahlartnl 
Buru,uk suratll &Jtnmlflartn 

yer 

zeytin dallartntn golgesinde hlrSIZ yamaklar1 
~ilk in bag•rsaklartnda sanctlar 
Agtrlatan goz kapaklartnda oliim korkusu 
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~==: ;;,:·::~::.: .. ::~:~::··· ...... , ........ .. 

Her direni§te tiikenmek biraz 
c;:aktl ta§lartyla bi~imlendir.mek durgun sulart 
Aylaklar sozliiglinde belki bir deyimdir 

E=-=-- Oysaki . Evrenin altfveriflnde pazarltftn yeri yok 
Ol~iilerimizin dtttndadtr 

I 
I 
I 

Bilincimde topladtm bet duyumu 
Gu~lii bir akt§tn dogrultusunda 
Savrulan her kopiik 
TiirkiileJmit oykiiler i 

:: Yatanttmla blitiinliiyorum 
~ Unutmak ve bagt§lamak 

Aklln otesindeki ofkeden de yerslz 

Durmadan 

Mahpushane tiirkiileri soylesem 
Diyorum 
Kin dolu 
Ozlem dolu 
Yank1lartn1 yiizylllartn silemedigi tiirkiiler 

Bu tiirkiilerle kurtulutu ya,amak lftl '''' ._==.,...==-=~~,.~: Ozgiirliigiin kokusuna dalmak buram buram _ 
Umutlartn ye$erdigini gormek dal d a l 
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