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Bwii4.ün büaiihıeürli./ır Qoğü,

d,ürı, bixaf qocühtlf'lar. DortıarrıııI top-

ıwürfuruol,ihl çoğü. Geıişip genc ol,

d.ualr. Dij,şe ı.aıko, §,üİ geqtİtrer,

ŞİİıLdi küİlrl,d,lü,lİıaİı,ıııaka,ıfuıaİa i]k
oürrılühkınfudd, ne U apnaa,ı.larNnx biı,
miuork ,rü .1,ü, d,@ıeti aörıeterl hattp
ıerio, ho,ttE kaI,Nclıafun oda,cNıorTn

gİjaıerine bahworld,tdL. Deka d4 ge,
ıişip bügük b4{j ailanı oıdu,lor,
geıqıeıi beğ erııfu|aorlar !

Krtrsüt ügtij,oe ıür'ırf bırılıgot-
ıo,r gEıqıerila. yabaüu» tqhrik oa
ptoİüoganfuıLnfu etı.isilı.de bolko t pe

işgrıe rınştıı.lür.M, oklı,mayL, uath,
meu a b oş4JefiFı soko,hırrü dnMildüı§,
ıerdnd, bi,rbİrıarine d,ii.ştükıerüıi, ea-
D@hıaır oıeıarı, uortn'ırüPln Qok lıüran,
hh oıaüğürıü $öuwofl&r. Gerı? ıle,

ai,nce, diintİii çoclrkıo,n ıL, ?oc,,ı,h7a,

İtııl!ı lclü,ıo,ktü,rııç çektİhl,eri gii,nlerı
fuwo i,gorlar kep. Eia geıiş,fudrr.İş,

bfu şegıar öğrcrıip getişflLeffuiş 8a,gn-

ulr\o,r o!rl4r"ı, zü)aıh getİşkfuııari"tııiz

biain! Çoğü bonlü,l,q,riıd oıd,llğü gdbi,

g ençıdk \ıonü&ında, dıt güürı\ıl,v orlar,

YNıirf, 366 \aİer üjııan, kiq ihür-

lııa,yıp ireğışen oe ü6,İıegeıı bi dürı,

Fakir Baykurt

Lüa, Nuh deüıişıeL trüeggürıbar de-
,ıneh iğte,ıııi,aor bllrılat, Dünuo,ur üe

gqrı,çılği afutüna!ü, aeırfleyğıı ge, i

krııfuğ kaİdlar,ğı,m oanLa| 8crnxao,,,

ı4r ge,ııçıeün kdİo,l,anfu. oyaa,, bü,
Irırrkı giia kad,ar İatk oar araı,o,,ı,ın-

da. Biri geıen yeni me!6ilıL, biri gi-
den.,. Bird a]oalıxl]ş, şişko, bird habi-
ra acılagor bi,ırıLeue, öğrerüneue,
kıırtaf,ııLa,gü, al,eği.ştirmege le aeni,
dEıı lolrrffuaaa! Biri, eoi,t rdıarıı di,
gor, birı üıkefuizin haıkrmrzxn, dün-

uwtı\zm ilnrdinde! Kocaınıı ge ci
ırrıuJ,rırd,sı olarıal06,1p gibi bif şeu bü

darwfude. Beıki bir cahi]ıik, biİ aet,
nıezlih, bif agağrl^k d.lıagülgıL getiş-
kinlorıııxiai bir aj,f ııLadqı iaıne it-
,ıfuekte ,ofuıalİı. göaüne aroğüaül.arı gö,

remı,ap bi,r bulqüıxk'Iak giud,ırmekte-

.rit. BolLüç olarah, d,oğqı 9o,arıN,fu b1,-

,ııü., Babüıo,rlq, çoclühıa|, a,ra,"vıdahi

eslrd &tl,ğşmadv blr.

yübdnc"ı teı],,.ilİ ae trüror]qgrnda-

ıara eıa üMı4ca gerıqıerbfui. katŞl,

koglrlotctlr. Taııriıı De propo,gonda-

ıüİıe a]eğiı ire, üılr8o,ı le ğütaasaı ge,

ıişıfueıerin doğr|, ileğetle,ai,rüoü,
sİgıo, oklrdükıar. oıa,ıü, vogofuıclrLil
iriipefıi le dünyaaı tefi,eıınde,, ,I,e,

ğğtbüraı. isti,gor ofuıo,r! Başkqıaü,
mrıü1, tegüıı,e,ra bogkot-lan, bu kolı-
mÜP br],ıa§,ııı@, bl, işa ggİq,rfuqP, hüİ-

l,ü d,"fsıüe boş Deüp 9ohrus,rr dö,

kühıreıüd, hqkesl dost bi,ı,ıığ,aİp Aı,
ırrıoı, yedilnoi pdıolata k,arfl geı,

mel,eü, birlbirıerillıe gırn,ıeıqi kğp

bl, vİjddefu! Bü vüailar,, ıiinhii bü aii,
.onda ğe b1, dilrıuair&, gklp ğhİ|ği.
fıı,lz bıitürl 3t ıcı,9r taıradlfurl bo,
zuht,ü,r. oırı,ıırıı4z bü oığııfuffu, çİiü,F

tİü drşcıİitr'nlci konİoİorısı0,t, gagata,

ısr, itıiite bit ua1akıarıan kllaptroİ ifu1-

h4 iU| Da d,oğr1, öğretigotı,ı,t.

Har gürı d,akü biıgıli, dak6 ve,
terıi, dokr süçui oıd,],kıannla,r,,

kafud,iıErd t lnmak Da aör.etnıak isti,
gorıar, ohu,aacahıar,ı oklrııün, ao,ş.ı,-

yrcakı.rn üıka?rı ,De topıu|ful,. Bü,
w, geniş hürlk kılleıerinirı, işçi,lptiı,,
işİipıarirı pe högıiilerirl, ç\kürlan /,
üiniik oıarak gapnıah İ,şti}yorler.

Eürekçd s0ırİıarıo, yan Uana, ccLfa ca,
,ııo, ol/ıfuqk, iş?i, sr,lıNtNrıllı iaaoıoiisi, bd,

ıirfuseı sosuaıi?ıııi kitıelera öğret,
mak, ııitlıeıerdefu toIüılırfuwt, tanneı i,8,

tekıerlni, töreı, rrofu,ı oe küıtijİaı
birikİmıerfuıi öğr"ı.rfuak için wırıro,
i],an aon h\ıadİrn, aopl,aıı,dl,ktrarrT di,p-

çikıendüİıefi püfıl,ürı b ,a u,k|ımada"
saüqşaottrar...

Apagahlıll,k, gürlıüh güneşıiktit
olııo,1"ılı, gafl,m! Gi,ttdh?e da,ha çok
birıeşıaorıor. Gittikçe al&hü çok gü,

İaıigotbr, ya gürlrp işçi pe lrıjvıü

kitıekrı!ıe bağıq,İ,ılı| ;, bıf i,bi,tıeigıe

oe srfuelİçİ kükığfıe aleo\oii ve agıerl

bİrınğirıa lİoalrıwoflrr, ylttgın lçi
gaç ılE klü,şak!,or efu süğlarüL gaderğ,

ni: en güçıü ddNrful/,ttyı4, gençıeİ

iııo* ı"urtu:hrş,r* y iiİ tivorıot, Y4,

rv, ontrc'f;!,fı, ün adae üişij,lı'fuağa ge,

rck vok, b@ilL onıo,f.rı obı,aaa bo,ş,

t0,ı^,lştlf ç oktofu .....
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proleter Devrirnci Hareket ve
Gençlik

Atüla §ABP
Proleter DeYriİnci haleket içiıde geaçıiğın yeri

ve göreYleri temeı me§elelerimizden btrtgidlr. Bu
me§eleyi aglğa kavu,§lrı!8,bünek için tjnceuırİe g€,Dç-

lik ve örg,ütl€fimizijı göre!-ıerini ort€ıya ıroJım&İİıız
geİekİnekteda. örgüt ve onun mili!&nlau ot&rai
görey ve yerimlzi kavra.rnak, öniimiizdeki eyle!ıılcr-
de doğru tavıİ talrDğıa§rızı sağrayacaktıI. Böylece
gençıık örgütlerıni4 sağlaJıtaşmasEı ve diİlamjz-
mirı küçiimseyen, Mİıi Dernok atik Deylim doğrul-
İu§undaki geDçlik eylemlerine diı uzatatr küçük -
buİjuva pa.sifizmirıiı do §aflaİüızdı kök galrnaşüa
oDgel olabıliİiz.

1şçi sı!ıflntn bilimseı ideolojisi oı&D §osyaliz-
mi §ayuıan bizıer öniimiiz deki Miui Demokr&tik
Devrlİn mücadelesiqde bir yaJı örgiıt oıarak vef a,l-

maJ< durumuDdayrz. Bu yi.izdeD bizı betrleyen dğv-
rimci mücadele halkımızrn milu Demokratü Dev-
riın mücadeıesine gelekeo katkıd& bulunmak, dey-
rimci milita,ııler yetiştirmek ve örgüttırntlzün t§çi ve
köylü gençıik kitreleTi ara$nda gereken propa-
gaJıd!. vo ör8ütıenmeyi sağlaına yoluıda ga.ba har-
cg.maiıdıf. Bu görevlerl başarabİıme,rniz içın dev,
rtnci mücadeıeyo kat abüecek, «devrlİn uğruıa
gereru ödevıerı başafabilecek» mllitaDlart sefef-
bor etmemlz gerekmekteaıir. Bu çetti görevı lia-

şara,btlİnek için gerekli ola,n şey, geDçlik §allana-
ala bliyıık ölçüde sağıanao ldeolojik formasyqnun

. / devriİncı prattk içtnde sağıaİnıaştlntİna§ıdrr. Ger-
// çek bıf proleterdevrimct qlrna r iİ]!9y9n__gg!&_hL

l l e.üc99g9li_!9E_j!]gş9rr§L_ hq,ıjne g9!iİc!9!r_e!qğ]Li,I
l l devriİnc lkteE (profesyoneıtiğe,, secmek zorunda-
\ ı a;----
\-\ süreklı olaİatr tşçi §ıDıf ı örgütü olmadı]rlmrzı

aİna i§çi §ıtııfı tdeoıoJisinı benim§emış gençlığin
(kiuevi te§kİıatı. olduğumuzu §tiylüyofuz. Bu gef.
çeği göremeyen ve öfgüttimiizü sınıf örgotüyıe
özde§tiren görüş son derece tehlikelidir. so§ya-
ıistlik iddia§ındakı kişilerirı örgütitınlızü oıuştuİ-
ması onun «kitlevi» niteliğtni a§ıa değiştıreİnez.
Örgtıtüİntiz toplumdaki sınıflardan btrtoden değil
a}gtıe bütün bu §nıflardin geleD beltrlı yaş dö-
nenlerfuıdeki devrtılci kişileri kucaklayaD bir geaç-
ltk öfgütl,ıdür. Bir sınıf örgütüyıe ve özellikle pro_
ıeterya,nın öz siyasi örgiıtüyle, devr{İnci eylemİoe
baJraraJ< kendi gençltk örgtıtiimtizii eşle§tlrmek
son derece yaJxltştE. Ne kadar sosyallst olursa ol-
§u!ı, örgütümüz içhdekl tlıİn üyelerıE aJmı za_
maüda, proleteryaDrn öz sıyasi örgütiinün üyeleri
oıa,bllecekıerl dtı§üaülebilir mi? Bunu dlışlınmek
hern proieteryanıı öz §iya§t örgüttİıün en öneİnlı
ıüteltkıerlıdeD bırısi oıalı «öD,cü mıtfteze» tıkosırıi
v€ hğn de glgDlçık örg{ttfimüzlla «klt-levİ» Dtteti-
ğlnt uıutma.ır oıur. Bu yüzaı,eıı bt rEct sınıfı öf-
gütü d€f, 

'şçı 
sıııfı taıeoloİİ§lnt beulİn§ğnlş gen9-

ıtğlı «tttıe,gı teşıdıetı» oıduğumuzu bilrneliylz,

Emperyaıizıng kaİşı milu sıaıf Ye t4baka^ıaİı,
itçı st!ıfııt.E öncüitğtiJıd€ Miui D€İİrokratık Dev-
rfur i§iD, örğütıeldireD ve hegeİnonyayl kura.ak
oıa.a §lyast örqütlıD olmadrğı bu dtiaemde. geaç_
uk ötEütü oıaİ&k mücadelem'z bir yaldağ bu ger-
çeği kavrayarak yürütiİürke! diğer ya.nd€Jı da ör-
gütttı havadağ geıİneyeceği.ni biıdiğimizden sefuç- _h

+_!r!rgg-gg-) Syolulda olİnalıdır. v
L .";
t;jgencılğirı arasııdarı crktğ! objektü btr geiE[liı,.

Devrlnci pratlk blze, devri.rn hareketinin öo]fi-6-d.
fola&.Dlı y€ti§medıds gençliğtn hatk yığıılarıD-
ğe4 Şükriı §/haı, Reşit Ersoİ coşkun Aday ve
daü §tıreç ola.raİ daha büyük olaaağa saİlip oıdu-
ğu gerçeğiıi öğrettyor. Proleteİ devrüİıci sa.flar-
dakı pasüizİnin bu objektif gerçeğe karşI çıktığı-ıı göİrnekteyiz, Geaçlitsıı devrimci mücadelede
etkon olınasııın ııodenleıiıl ıOvle aç*lamalr--6Eİİİ
likıeri de olsa bizce doğnıdur. yarı - sömiırso ve

, 
yarı _ feoda4 bir ltlkede gençliğh geteceği k€,r84-
ııktıT. Öte yanaıalı «geıecek de gençliğlndiD. Çitı-
kü geDçıiğtD öDiııdo frpery&ıtznirx sömtıdi gla,rıı
içiıd€ olsD bir ülkenin köhıe dlizeDiıt §iırdüren
bürokratJar olrnekı4 anti _ eİnperyalİ,st miicadole-
Je ıçtenlıkıo katıtm8, ara§rDda bir tercih Yaİdıİ.
Öıüııde genİş bİr gelecek olaJı gençük bu gelecek
üo ha.ıı.ıırı geıeteğİoi birıeştirır. LeDin «biz gote_
ceğrı partışiylz, geıecek ise geDçliğo aittjr. Blz ye-
tııuırEiteEn Partidyİz. YeDilikçiıerin poşindeı ise
gençlik seve §eve ytır{if. Biz köhğe diinya iıe fe_
daka.ca §&vaş paİti,giyfu, fedaİarca savaşa her
z&rna,iı öıdo geıçlık gı!er.» derke!ı bu ger€eği tfs,-
de edtyorü.ı.

Gençuk heniız eğitim sttrecinde bulunmaJrt8.-
d!!, Ekıperya.lt§t ideolojt tle Ş,]q ili§klteri yoktur.
Egıtıın arma*ta olm&§ı, onu h4yatın kötü pratığl-
nı çözrnek lçin, subjektif ola.ralr bilinç abn&ya sev-
koder. Ve geıçıtğiı içi!ıdeD güaD öncü kg,dTolaf,
devriİn §a,vasırıda proİeteryaDıı devriİnci kavg.a§ı_
na, katrlElar. Mttli Demolrratilr Devriİn mücadele-
§ü"d. ge.cıiğin r;n-6EEfii;; -;;;i;;;;;
örgütleErıe, ha,reketi helk klueıerİne yaJma, mü-
cadeıenjı her bıçimlno hazırlanma şekıııde özetle-
ılebutf. Buüu başar&biırnek içiıı de, görevİntz İE(i
§ııüı ideoıoji§ini beDıınserrrış geııçıjğın lritıe ör-
gtıtlerlni halkımlzın milll demokratik eyıeİnleri.ne
katm8,k, aıtı 

-empefyalist vo anti_ feodaı ey-
ıeğılerlı he. biçün.Di uyguıaİniık v9 gençıtği bu
nüca.dele içlnde deney s&htbı kılmaktır. Bİı,tmsfl
so§yatiznı kavraİna* ve buuun gerektirdİğl çylenı-
ı€rı Jürıttebilİnek Dıteı8lno saİılp profeŞyorıel dev.
rİıiıcı ka.droran yetİ§tİrİnekttl Bunran tagaİabti-
mek tçlnde gen8 bır ör8iitıeDİİıeyt baş&rm§, geıe-
ğo dönük, zafele fu1aDm!€, yirtımayacak btr pfo.
leteü dwrıİncı geDçıtk örgütüDü sağı8İnıa§tırtnsk
gettıdr.
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IDGF'li Gençler Amerikan Haberler ,

Jılerkezine Ayyıldızlı Bayrağımızı

asla y d.ıfaİnau.

14 ivIart CiıJ&aTteşt giinU' oe!,rımİı ge]ıç'liğln

Ulrrs'daki iu<, riııiiye Bii,yiik Mı[et Metıisf Dde

tı,pıanıp mrıı1 İniica.deıe and'l ıçereır dağı!,rİü§ıldao

*'o.o, rtı"ıİy" DeEtmci GeD.çtik ,Federa§roDu ge.

nel aşkanı Ati a §arp DeYıtm Klt5bevtnd€ 15 - 20

kadar siviı poııs talaJlndan yalıtalanaİa* EıİDiyet
sarayna götünitİntişHir.

DelEimizin basknya gırdiği şu sıralarda,,2ı
'saati 

geçİİı]ı§ olmastİra rağmen devrinr{i lrardaşl
mızd,aİı heniİz bl{ hab€r aLİıamaİnı§ftır, ,

A-mei. .aİı Enpefyatizmt ve işbi!ıiı,4ileri$in

dovrirmci gençli[r üzgrile uygiıı]adıklaaı, tertf bizıe8i

, Kahfol§un A,rnefikan E}mporyalizmi ve köp€k-

leri
Ya9sın Millİ Kuİtııluş Savaşçrıaİr"]

Astılar :

Ameİtır&D. Ehnperyaı9mfuıiD ortsdoğu'daki, ç1-
'karlarını koru5ıaı 6. Fi]o yuİdııİıuza her geı'§i,n-

do yurtseverıerden gereken def§l atm&kta&r",Bu
fiıo, kaİfaına.D vietnarn halkıDa Şaıdıran, ka,iı dö-

keı, cana kıyaJı AmerlkaD ?. Fito'Şunun bir e§ı,

, di!. Nasıl ki, Ametikan ?, Fİıo'su Uza,lr Doğu'da

satürtış hiikümetleİtn doştq; devrünoi halklaf,ın

dli$nanıysq" Amgİkan 6. tr'üo'§u da ,Akdertzıde

şatılrnış vo gaJirr miııi hükiimetlorin 
'ıostu 

vğ bu

ülkelerdeki devrimlit€ri]t ise diişmaDldrr, - ,

son olarak da, 6. r'ııo'ouo bu kez Antatya ve

Alanya'ya geterek giDel sahilterirnizi erleriDin aşk
merkezl lIawai adalarıDa beİlzctmeye calışmasını
prote§to etmelr aİnacıyla TDGF'li gençıer Anlta,
ra'eaııı Ameıtıraıı lİaberler Merkezlne ayyıl&zıı
hayrağmrzt çektiler.
. , 6 Mart cuma güıü saat 18 sraıaJında, TDG!.L
ıi gençl€f,den 20o kişiıik bir gurup Ameıikan Em-
peryaJ6ninrn Aıkara'Dn göbeğiEaıeıd üssü İta-

berler Merkezlne girerek Amerika,n ba,yrağıı1

yııtn§ıaİ ve yerin(,j ayyridgh bayfağüıızı asaİak
İstikEı Ma.rşı söylemi§lerdir.

Devıimci Gençler Alaçam'da
' 18 Ma,rt'da açııacaıa olan tütün piya§aŞı içlrr

AıaaaJrr bölgeŞindeki köylülefı bilinçleodirmek, ve

onlaİıa bağ kurmak arnacryla blİ gurup TDGE üye,

§i'genç geçttğlİn' hafta]alda Karadeniz tütün
bötg€Jiı'e gitti.

Önco A_la.çaın ka,hvelerinde köylülerıe ilişküer
kufiıJı TDGF'u geoçler köylüIer tarafıııda[ köyıere
dav-et eaıtlİnişlerdir. Guruplar ha.lbde kiiylero dağı-

lan aleyrimcİler triiylüıerte yakın ilişkiıefde bulun,
'mayı tıaşaıanınışbrd[ı. I«iylillerle olağ itişkile-
rtide get&let aendika mesele§i iizednde durarak, ön

b[gi vğrmişler vo Ege tütiin piyasasınıD a{ılı§ın,

daki ha,reketlert a.Dlatmışlaİdır, Geıçleı: bu aİada
köyıiioüE tütün meselesi iizerinaıeki düşüncelelertni
öğ!€ğidikten ionra gerçek çözlİnlitı a,Dcak bağİmşız

bir ekoDomide gercekleşebileceğini somut blr bi-

çimdo köylüye aDl&tmı§tardır.
tlde eaüırnesi on buçuk ay süren tiitün ekimı

ıiöylüyü 6ütün attesiyle çahşmaya, mecbur etmek-

tedİr. Tütün bir çok i§lerııerden geçlrı]dtkten §on-
;ra plyasaya çıkaİılmakta, yok paha§ua tüccera
'veya tekele kaptırıırnaktaiıır. Mavı kiif ile savaş-

nıak 'i§e ayrt bir derttir. Bütiin bunlafa ra@erı
30o kilo tütüDiiDü 2oo lifaya satanlar hatta piyasa

kapa,naııktan §onr& borçlanoı veıip 40 kuruş ile

toyıeıiıe dtınen köylüer var. Dağ köylerhin çoğu

ise tütün paİa elmediğinden tütiin ekiminden vaz
geçmİ§terdtr. Blr kısım köytüleİ ise borçIu olduk-

larlnaıalx tüttln eklıırirıi buakananakta ve he! Şene
,aıaha aıa. faila bor§ıaımaktitıtlar. Bazı köyleri,x

iifetti}Ieri tüttıD rİüktan hesaplaDmış ve kilo ba§ı-

oa tekete 1oo ttra gittiği kaiul edilerek, bu köylefin

devlet bütçesin€ yıldb 50 ınilyon ltİa kef §ağıe'ıığı

göriilrnüştur.
era4eııı'oa en zengln köylünün evin'tekt yeliıek

sıcak siyun tçiDe atflİnış bif ka4 patates pa,rçası

vp-v ma}arnadır. ED llık§ yemek ise saİıanda ]rumur-

d eu uııg"ae hasta iDsaann §g,yıEı son derece yük-

sektir. Devrtnci gençleı Ankara'dan 8etirdtkleİt
eçIaİıa köylueftı 8cll tedavilor1ol yapmaya ça,

:_: ,: ]:l': :.4,:

,,,. : :.:
IO-GF"Oenel Başkanı AtilE Saıp, ,,,:,

3u hain ftıb'ıun yurdumüza her ge]tşfulde

Devriİnclleİin ' 6. Filo'ya karş İiıücadetdsi o'ağİece
yoğunlaşma]rtadır }t, bu fllo'nun mürettebatr ğel,
diği,sehtrtıo, rahat'rahat döıaşaİnamaktad!İ bite 6.

lianiııe ve oıiun kiipekl'ertne ka,İşt bağmsızlık mü-
'cadelesl heİ geçen gtin g:üçlğDmeırtğ ve ğittft'ğe
aıalga datga geD§ıeyerek yığlİılıin kucaklanaıita,
ar] Ao"rİ ou mütabeleae geDçlik }tıe en ö!'§,if,
te korkusuzca TAM BAĞIMSIZ GERçEKTEN
DEMoI<RATİK TÜRKİYE uğruna çetlğ bir mli_

cadelo veTmektetHİ.

!'ito'nuu yııfdumuza hef geıişınaıe yurdurx dört 6ir
yanınoa aa mitingleı, yürüyıişıer, protesto göŞte,

fileri birbtrini ızlemektediı. Amerüai t!!ıperya-
lianiııe ve oıiun kiipekl'ertne kaİşt bağrmsızlık mü-
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l§tılaİ, Gençler her köyde büyiik bir ilgi ve yaİın.
lık gördüler.

Gençlerin AEkara'da,ıı köyliiıere dağıtnıak iize-
re getirdikleli açh..a kaymakam vekili taraflodan
el kondu. Ikymakaın vekiliJıin el koyduğu ihçlar
352 paıçaydı ve Şonıında ancak bunun ?3 paxçagını
iade ettı

Bu bölgede köylüıtfux eıİxdeki tütüıü yok pa-
hasına a.lıp buıır.n üzeribden faiiş karhİ §ağlayaD
tefecüerg çorbac, adı veıilınektedir. Çorbacııar köy-
ıüyü sömürebilİnek içüx her türlü oyuna baş vur-
ma.lrtadırlardıf , örneğin dağdaa odun ta§ıya,ra.!
geçİıniDi sağlünaya çatı§aD, köylüyti çorbacı der-
ha,l Jaffıamaya. ya,kalattırE ve şonı,a, katakola gide-
rek köylülefi serbest bıraJ.tınr. Bu oJaun her diirt
seD€d€ hir tok(aİla,üaİı seqiEııer 14in biİ öD yatı-
nmör. Bu duruİnlarda çofbactya ba§ vurmayao
töylüer bif aJiıba. §opı yedİkteri gnbi ellerindeo
eşeği altrüf ve yiik§ğk fiattra yine k€odtrsle §a.tıırr.
Dağ kbylüleriıin anlattrğına töre köylüleria çof.
ba,cldaı 10.000 kfedi a,labttnesi için baoka IneJnur-
larına ve çorb&cıla,ra en azından 5000 ılra para ye-
drtr.

Ala,çarn'da köylüerle bağ kuran gençlere karşı
her tlirlü bagliı deneDdi. önce 8:eıDçleriı tiaeİtle-

ri.ndeı postal vo parkaıa4 Janda,rİtıalaf ta]rafıDdan
aİındı. Devrimciler köylüIefi!ı vefdiği la§tik ayak-
ı.arbılarla g6rğvleriDe dğvaİn ettiıor. devriİıci g:enç-

ıet b,ir kaçı nüfiı§ ke&ö bulurDaLu!,nıamaktan ,e
izinsiz ef,iş asüı€]kta]n tevkif edtlerek ve aİtca* bir
haJta sonra taııliye edildrİ]etr.

A.la4an'a gıden devrimci gençleIin Ankafa-ya
d6nmelerinden soffa TDGI' aru 18 inde Al,açarn'da
yapıta.ak olaı tütün mitrıgini köylüı,eıe duyuİmak
v6 btldtrt dağrtmak aİnacıyla bir gurup gencl daha
Aleçaİn biilgestrıe göndermiştir.

liallıhan'da KöyliiIeı Ağanın

Topıağını lşgil Ettiler
1 Maİt paaaİ gii!.ü N€iılıhaa iıçesinta 80 ha-

tlelık Na,lııdere kiiyünde, köylülcr 12000 döntıınlük
ağanDı elİıdetrd merayı işga,l etüIer. l§galdeı son-
ra Şliratı€ saya]ar (ağaı!ar) i!§a etmeye başlıyan
kiiylii.ler, birlik iqiıde olduklaİı sürece haklannr
mutJrJo aı8.caklaJıDı anlgİn§ bulunuyorlaİ.

I{a,leD olaya Jalxaıa.ryna el ko)ıİİ]u§tuİ, yalDg
k8ymaıüam, sllrelrli olarak muhtann lizerhe ba§kı
yapmalda vg bazı kiiylüeri ilçeye getitme§İd söy-
lemiştiJ.

Köytül€r1! a,nlettlklarus, göro olaüıa,n! g€ri-

§İmr şöyı€dr: 10ı4 ,rlnda §€derbeılİğlıı i ını tle
köyltn bütltn erkelderi askere alınıyorlar. Ar&ıa-
nlabı bi! ıklrt aalrefd€a ka{aJaır köy{tı etra.fıı-

,(ı&Irı 12000 dirDiıI ük merayı işlekneye başııyor-
ıar. Aşkerd€ü pek aa köyıi.iDiia geri dönİnesi ve
köyıtııerirı aİazilerilin ta,püu olİnanaşı ( o taİih-
te tg,pu kaıuılu ğoktu) nedeniyıo meİa aşker k€,-
çaklar,ının elinde kalır, İşgale kadar agker ka-
çakıarıİun torunları merayl yıltık 20o0o TIJ.stna ki-
faya vermekteydiler.

Yine köylüıe,re göre; Türkiye çapıDda getişeİl
iiıivorsite, toprak ve fabrika işga.uerinin yaJıltısr
ve devriİnci gençıerıo sıırı ilişkileriıiD kurulİnasl
ke4dilerhıe en btıyiik yardımcı otıİuştur. İ§gaıde-İı
§onra köyıerloe gelen devrimct öğrenciter, her za-
man ayguıanan taktiklo asker kaçağı olarak tu-
tukıanmışl&r, bunu duyaD köylüter lse g.eceleyin
lüks ıaİnbalarıyla toplu haldg ilçeyo doğru yürii_
yiı§e geçerek yolda serbeşt brra!.llaİ afkad€,şla_
nmızla birıikte geri döDmüşlerdİf.

HaıeD köyıülerin dtİe4i§i devaİn etmektedir,

Hapisdeki Devrimci!er
Dlinyaürn her yeri]ıde olduğu gibt, Türktye'de

ds ba,ğrır§ızıık ve demokrasi üücodetesİoi yii!ü-
teD devrimcltere kaİşı Amerika! empeıyaJtziİl
vo İşbirıikçileri çeşıtli oyunlaİa ba§vurİnaktaür.
Türkiye'nin bağunsızlığı uğruna kavga veren genç-
ıer, kiralık katlılero !,urdu.tulİnakta hapi§ıere atıt-
makta aİçakça provokasyonlarıa halk diİşmanı
bıarak göstertlmeye çg,t§ılİnaktadır. Kanıttan or-tada, büttin buularıD. İşte kairıı pararla.r, işte
Kayseri olayıan, vo dafta, nicelori. Ama devfimci_
leİ iizerine nicc ba§k1 ve t€rör uyg.üıanlrs,a uygu-
lansın bağrmsrzlrk vo demokİasi mücade}emiz
mutlaka zafero uıaşacaktrr.

Bu mücadel€de diirİya hatkl4nnın kurtuluş
savaşlaİı Türkiye haİkınıD giİzel geleceğini yak-
laştırmalrta, yurtsever devrlrrrci avukatlar hiç btr
çıkar gözetmeksizin devrimci gençıeri savuiıYlak-
ta ve hakimler ba§kılara rağmen, adaıeti yeıine
getiımektedirlef.
. soD aylaİda bİ,rçok tutuklaİna olaJn yanır ar

uyandırdı. İstaabul'da, Den2 Gezmış, cüaı Aıpte-
kln, ceıer Doğ,all geşttli suQlard&n ötürü tutuk-
ıarıdılar. (son habere göre, cihan A]ptekin ve ce-
la1 D€an serbest btrak m§ bulunuyorlaİ ) .

Aİ.lrafa'dakl tutuklular ise, Yusuf Küpeli,
Musta.fa Keİnat Çaaıüra,n Biıgöl Erdumıu, Ayaıın
ve sema Ka.ra,g,iizoğlu, Adnan Altıpaımak. suç]a,-
ma ise glzli örgüt kuİrüaIr; buna delİl olaİa.k gö§-
toflı@ iso blr baüd. Baaddeİi FIiF kurültayl E:l
F'etlh, vb... ile tlsiu koDu§ına,la,r kağ,ıda, aJ.taİıl-
mı§. ADca.k bu kopuk kopuk konu§Tna]aİın btıirkı-
şico sanıklaİa ait oıduğu doğrulaDmı§ biıe d€iı-
Ü§teıik saİukla,rın, bu §uçlaİnaya karşı çıkma.ıaİı
btı yaaa, konuşma.ıar bi! gizlt örgütth varıığını
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betirtecek nitelikte bite değiı, Bu §uçlama]arın ya-

-"rİ" İr*' Küpeli, Et F'etih'e kaçtığt ileri sürii-

'"""o, 
,*.p""' 

-k 
Jı,ouo" üla]'den, Aydm ve §e-

-, 
- 
L"rucİ^gl" ise Yusuf Küpeli'yi evlerinde

sal.rl&rnaktan dolayt yaxgdanıyorlax,

Devrlnci avukatlardan galit ÇeıeDk'İn §avu-

oo".rİĞro, yaptıS. davaya üqünoü ağır ceza ma,lılre-

me9tnde bakrlmaya başlanü,----- 
oou" yaoda, soc giıolerde, Şabotaj yapacakla-

", idİla"rvİa Diyarbakıı'da onbif d€vTimci]xin ya-

;,;;;" yJoılııan is" büyük oldıı, Bu oıay

iiŞ;;;;''"-"'a dcvrbnci]erdeo kurulıı bir he-

İ"İ"""J.."*:n*,, iti§kiıerde bulundu, Bu heye[,

İrlrİ.*cı *"İ..U* derneği başkanı Niyazi Ağıı-
"nis;, ';;;;, Gençtik Federa,syonu Gerel Baş-

iili'"-*" *r*, oDTü öğrencı Birliği Genel sek-

lİ"İ İ a*""İ'*as, oDTti öğTenci forumu baş-

*"- or*o"' A-ltıntaş'da8 kurutuydu,
^*;;;;; şavinucularından biİt olan Niya_

,i A;;;;; i*:u. 
_:11'İj, 

"il#}"""Tl'§|Divarba.trır cezaevtnde zıyaİel ]

;;;;;rrfu";,,Amerikan Empelyaılzin'inin ön-

H"ırai;; o,** *,p iitkeıerine saldtıan Is-

h;;;, Eı !,etih şaflanna katııdıkıarı be-

ılİterek §Eyle söylediler :

- "":' ;;; ıİiinıün oıanıse vletnaında, yurt-

*"rurlerJİ1.1ltt", Amerlkan emperyalizm'iıe 
-lraı-

L 
"*İ;- 

";; 
sava§mayıda şelef sayarrz, Anti-

İ]ı""r*,arlşt savaş diblya,da biı bütifuxditr, Tıp {a-

İUrİİİa 
-o"-o*",a 

suç],aması!ı sahjplerintn,su-

,r't rr"-""t*u" }alpatlz, Bu f eyz aldlğımız unı-

,l[lt"vl Uo-b*",",x ba yana" onu A$erikau em,

Şo"İİ*'"' ın**, durrımuna gelen Atatürk

İİıİı""o, g""i"l"" karşı kanımız pahasıla koIu-

mayı dil§iiıen devrlırıcile-ri,z,»

HaiJrlertn ı9e, ya],tn ve diğer yolıalla, giİiştü-

"rr;;*";;, 
;""n'e"1 rO"l, halkının düşmaoı glbi

.İİ."*"t. Doğu halkı ve cezaevindeki tutuklu-

İJ-İ;ın-J giriş]ilen kışkırtmalenı tse oDlen linq

etttrmek sibt aİna4larr güttiiğu apaçıktır,

Tutuklu&ar yayınlatıılrıafı bil"tride ştiyle de-

mektedıİler. i

Bütün suqldmalar i§bidtkçi tkttda,r

vetı<ııerıniıı teİtipleridiİ, Bu tertipleİ bİr gün if-

la§ edecektir.
sugsuzıuğumuz, ezilİn§liğ'lİniz kadaİ a_:ı_ı:

alrn te;imiz kaaıar kutsaldır. Tek §uçumuz gen

xaımış ıir ülkenio çocukları ol,na,ıİıız ve eİnpeİya,

- ;; De olduğuıu btlrnemiz'ttr_ Bu suamu§ gibi

ğösterllrnek istenıyor,,,,,, BütiiD Tlirkiye hal-

İ, 
'*n"o"",'' 

İe işbirlikçilerini tanımalı ve bil-

melidir.-*- . . . , 15o sa^at lşkeDce ediıdik, onceden

bazırlaJıa8 ifadel€tr btze zorla tnzaıattırrldı , , , , ,

ilui"-*sı.r""ı- YALANDIR, KASITLIDIR

6

TERTİPTİR?. ,. . . . . . Ne olursa otŞun doğru

Jı-- ı.rugn-ra- u,"ı, döDmiyeceğiz, Azimle,

inatıa, inaİrçla yltrüyeceğiz sonuna değin,
---İrt 

" ıİutlalra tlevrlmci dünya halklarrnındır,

Yaşasııl bağmsızlık k&vgaİnzın },ılİnaz mtli-

tanlar,"
Kaİıtıolsun en'peryalüm ve bütüıı uşaklaİı,

rişesu,ı ırııxıııızıN vE: TüM DüNY,A

HAL;;;ININ ZAFERE YöNELMİş DEVRİM_

cİ MücA_DBL]r,sİ »-- 
Teomaıı Ermete, Erca! Eoç, İIü§eyin İuan,

Ati]ı; Kğk!ı, Kadir Munga, Miifit özdeş, Al-
p*ır.u oraog-, Tuncef siimer, Eaİnit Yakup, Alı
TeDtr, B. Eüıağet.

TDG!' Geoel Ba§kan Attıla sarp lŞo bu konu-

da şuDlaİl st ylğnlştir : «o41aİ can kaİdaşurıız,

aır. vı#t savaşçdard$. Mad,di güciinriE 1-eteı]i

değit ana, ytirekrerimiz onlarta, eylemlerfniz i§,

b;ıikçı haüırerin ye Jnkdrnaya tut§ek otaD Ameri-

ka.n E[rıperya.lizn'inlğ iızerİ,ne üeflne ilerliyor,»

Ankara Tıp'da Seçimi Devrimciler

l(azandı
Geçtiğiİniz hajta A.Ü. Tlp fakütesfuıdo öğrenci

derleğı seçimr yapttdr. seçimlere proleter devrimci-

leriEİı dı§ında, sosyal demokra,ttaf ve tiınr kaİşı

dovrİncı ulsurlaİ «MiD.iyetçi topıumcuıar» adı al-

tında katıltır.
Iıer zana,D. içiı doğru devfimci çjzgiyi izleyen

proleter devrirnci].er A.Ü. öğTedci birliği seçirnlerin-

do attıklan doğru sloganlar ve eylemleri tle seçim-

lerl kaza,Darak buau biİ kez daha ispat ettiıe!, se,

gimde proleter atevlinciler 393 oy aıdııaİ, sealrn Şü-

iu"io"u np faİiilte-si.4aıe asü duran kara bayrak

nır aaıa goriınmemek i,izere iadifiıdi, Böyıece TüI,

ı.ıvaa"n 
-tu" falriilteıeİde o1duğu gibi A,Ü, Tıp

fakültesiEde de dev.imci diiştıncenin zaferi perçlD-

ıerıdl

Ege,de TütOn ye Deyrimcl Gençlik

Bu geneni]ı dertleri temizlenmeden, Ege'de ge-

lecek seneDi.n o]/untart tezgahıaoıyor, oyuna yenı

gİrenter otİna§a oyunun çoğuDlukta olan oyuncuıa-

.r-o bır", soyıfclaıeD pek falkr yok, çoğunlukta o-

]an tütün ekicilerl, oJ.unu tczgahlaya,nlar Tekel, tüc-

car, tefeci üçlü§ü, oyuna yeDi gifenlef ise TDGF ıt

gençleı Ege'aıe biıha§sa, TDG!. nin miting yaptığı

ıkhiru, ," Ödemiş'de tütün küçük çütçinin her şe,

vlaıif. Alte lşıetmosi şeklfuıde tütün üretimüde a e_

nın o,ışrnaa 
-işçı 

ça-lışmamaktadıf, Aile fertleii bu

a.t" or*urı"şircr, topraklar tütün öşında btr ba§ka

,-İ""- "rr"rŞrİ 
o-1,",a,ğıo0,o küçük çiftçi bi! ba§ka,

ır_t
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üietime geçememektedi.. Aynı zaa.ırında basit tek-
noloji meta üretiminde ya.ni pazaİ içjİ üretirnde bi-
rikirnl önlenmektediI.

Bu niıdeüler aynı zamanda 1930 larda.n bu yana
ortalama işletme büyüklüğiındeki çok önemsiz aİ-
tışlgİıa kanltlandır. Kapitati,stleşme, siiİectıi be_
ilrleyen kaİektristik özellildeİ : 1 - Meta üretimi,
2 - İş giicünİi! meta ha.ıine gelişidt.. Doğal ekono_
miden (ekiciniD kendisi içiD üretllni) meta üretimi-
!e geç§, tanma sertna,yenin giİmesiyle sağtanyor,
bu lş ipotek ve tef€ciük yoluyla oıuyor. Ta.bıi kl
iiretjİninin ufaJr te.fek ütiyaçlarmı karşrlaİnak iç!ı
Yeı,ilen krediyi saymaya lilzum yok.

Ticarl tanrİııD ortaya çılğş süreci, fabrika §a,-
nayündelri gl]bi ollnuyor. §aDayi alarrüda getişmc
ba§ıt ve direktiI.. oysa ticari taı]ıı alaaında du-
rum oldukça faxklıdır. Ticari vo ticari olmayan ta-
run karmadır. Bu durum Eğe'de tütün üreticisüıin
hiç kar etmedlği zalıanlarda bile, nasıt geçindiğini
gösterir.

I'akat geçen seneden tecrübeli TDGE' li miıi-
ta,nlaİ durumun Amerikan eüTıperya-lizmi ile ilintisi-
nı blf kez daİıa gö§terditeİ. Küçiilt üretici pazara
bsğıı te bağıırüüİ, Gerekli oıan Şermayeyi küçük
iıfetici ve tefeci tüccardan sağlaİnaktağr. varm sü
düşiııün tnsa.flı tereciden altnan paranın kefaİetini;
vaı.ın §iz düşünün tüc€arın aldığı tütünün fiatınl.
Devletin tüccara verdtği kİeüdeki artışta Ameİi-
kan fimala,rmln tütü4 alımlndaki artışı unutulma-
sın.

Bütün bunlara, Tekel'in fiatlaü geç açlklama-
slyla tüccann istedlği gibi piyasada at oynatmasını
ekıeyelim. Taİırnda kapitalizmln başlıca özelliği Ye
ölçüsü ücretlt emektir. Ama üstüst€ binmiş korkunç
sömür{t Türklye'de ücretli emekten aıe beter etmiŞ
küçlık çiftçiyi. Bu gerçek, aile fettleıinin normat
ücfet lizerlnden eılerine 8.eçecek bif yıuık gelirlyle
tütlin üretiİniıden ailenln elho geçeE not gelır ai.a-
§ııdakt büyük farkıa oİtaya konulabilir.

Bütüa TDcl' lt militaJııar tek tek her köyde
göİevlerint başanyla yürüttüıer. o kadar başarıyla

yüfüttüler ki: Akhlsaı'da kaymakanııı gençıeİin
köyıefe g,ifuı.esini, köylületıe ilişki ku8nasınr kesiıı-
ıikle önlemek istemeslne rağaneD, karakoı her köy-
den militanlarr topıayaca.Ir vasıta ve jandarma bu-
lamadı. Şehirdeki jandarma (Polis) de boş durma"
dı. Fakat o da görevini a,ncak sıDlrıı olarak yefiDe
getiİebildı

Miıitanıar küeük çifçiye hedefi doğru gösterdı
ler. Hedef : Alacıların ortadan kaldırılmast, koope_
ratifleşme vo T. Ü. s.; idi, bu da başanlı oldu. sen-
dikaııD üye sa,yr§l 1000 e vardr,

Pollsin gençlerİ köyıülerden tecrit etmek için
lrullandrğ"l bütün taktikleİ boşa çıkanlü. Köylüler-
lo omuz omuza gençlik _ köylü ittifakı gerQekleşti-
İilaıi.

Bu dönemde devrimci bir tutum olan köylii]c-
rin demokratik hareketleri, §adece ekonomik düzey-
de kalrnadı; siyasi diüeye kaydrnldı. ortak hedef-
ler göstertıefek, hangi siyasi partideo oıufsa olsuB
köylüye siyasi biıiDç götürüIdü.

Bundaa soDra yapııacak en çetin mücadelelef
bu yöndo olacak. ortalr hedefler çerçevesfulde bir-
leşen kitle],er düşmanlanna en sert darbeleri indire-
ceklef.

Yaşasın bugiin tç-iD devrimcl ola,n köylüıerin
demokrattk mücadelesl !

Zonguldak'da Güney Vietnam
Sergisi Basıldı

4 Mart Çarşamba günü Güney vietnam §at -
m§lannıD (Giİıey vtetnaİn Büyükolçtllğr) zongul-
daIr'ta a4tığı serg,i devrirncüer tara.findaİı, bas m§
ve Atat{İfk aJırtı ön{ine konan Güney vietnam çe-
lengi de ya,Irııİnıştır. olay Şırasında tutuklanaa I{a-
ltl Çelimli Atatilrk'e hakaletteü savcrlığa verilrniş
ve olaydan İkı glıD. sonra, i§o serbe§t bırakıbnrştlr.

Ay4ca eİnperya.lizme karşl ilk Şilaih mücade.
leyi veren halktmızın öndeİbühı anıtıDa §atılrn§la-
ruı çeıenk kojması büce Atatürk'e yaprlan haka-
retleIlD e!. büyüğıtdüf.

lşçilere Bildiri Dağıtan Gençler
Tevkif Edildi

Geçen t\a.fta zongııldak'taki maden ha,vzasında
§çilere btldtre dağıtan Ekrern Yı]maz, Hakajı Ye-
Necmettfuı ct].ttıtoğlu adlı devrlrbci gonçler «komü-
nizm» pı:opag,ağda,sı» yaptıkları taıdiasıyla tevkif
ediıİn lşlerdir.

l(redi ye yurtlar l(uıumu Gınel xurulu
protesto Edildi

Geçtiğjmlz h9Jta,ıa,rda topla,nall Kredj ve Yu.t-
ıar Kurumu Genel Kuruıu defı,iİnci gençler tara-
f!ıdaı pfoteŞto edtldi.
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/ Oayanışması Sağlandı
orta Doğu Tekrıik tinlYersiteŞİode siırmekte

olağ §gi - öğreD.ci daya,Eşma$ ıik §omut me]rva-

18D.uı veJİneye başladı. oDIÜ -1oşa,atlaİlllda ça,lı-

şaJl işgirefh yatacak yer, 8 saat]ik §gücü
p-* ,u rcşIni tatü yevmiyeleri Şorunla,n, işçi-

ierın vo ögrencılerin ortak gal§maJan Detlcesiıde

otumlu bıı ionuca uiaştt. Haİeketİı başIaDgıcıüda

iş ka,nulu iizerine bıJsrpİiıı eks üri8:i tnü-

teaİİittet karşrsıııda zor duIulrra dlişüdü faJrat

tıı etşoıırıertıııı]z;o gideailrıle§i,yle duİum dü-

zeltildi. Yaprlan §ürekil topla,ntılaT sonunda, §o,

,Eut me§elelelırı tarhşııma§ı üe işgtler beıirıl bir
hiıaq §Evi,ye§inğ geldiler. Örneğin m,e§eleDjJı biİ diigen

melesi old,uğjunü aıladf ar ve bilri]kt€ (İrenmeniü bl-

lınci.De va,rdııaİ. orEeğin Müteaİüit taİa,fındaJı

ıra,ndırııaİaır 25o kuruş fazla yövmıye ile a,rkadaş-

la[ı!a ihanet edeo ı§9i dlğer işçiler tarafıDda,D tar-

taırlaAah. Bu metoaıuı §ö,lğnediğiıı gören müteaİı-

hıtıer'! işgüero, «öğrgıcilerte iıişkiler-ilıgi keser-

seıırz yövmİJelerinizı taİn olara,Ir veriliz» yoluğda-

ıı t"ı.un"nı i§çtler tara,fıodaJx reddedi]dı

Müte8.b}itteralen biİlsi üe yapııaa biİ tart§-

Ina sıra§.Daıa Müta.hrt JaJldarlna çağı!'lı, Daİıa ön-

celri toplaJıtılaİda Mütahrti! jgJıdaİİna çağıİg,biıe-

coıınoen. ıgçıerİı içleri.ndeD ihaJıet edeDlerin çl,

Jtıı*"ğıoJ"o bahsedilmi§ti, İşçiler yövmiyelertoi

tam oıaraı< alaüİrtaİı zaJna,D şöylg d,iyorlaİ'lıi «Bu

k8rurrlaİ, bu ditzeD sizin, bıze hakığmızıD a§ga,,

ri§ü]ı verlyor.)
İşçirerın ııtyıeriyle ola,İ! §tilekü ilişkileri do-

ıevqvl; ooı"Ü igçt , köyıü daya$§Iİıası köylere

u,oa]ıı varoı. D9laslan ıröyıerde en büytik so-

ruı topraı<sızıı*tı. YalDlz iki inöide kii,ylii taEna-

meo toprakozih diğerıeri!İıs i§€ topfaıi yeters'z;

ve blİtüı erkekıef yaba,ndaydı, tn öıeİnli sofun-

ıaİdaJı btt §t aı9 ]ra,JrıD orga,Dr yoktuğuy'ıu; sorun,

ırri ,a""t öıı€rlı€! gettr€üD, blİ g8zet€niD vaİlığn

qok geyİ değtştlrebtlıfdn,

8

sanat Okulları Meselesi

Hasıı Altı Edildi
İşqi - ktiylü , e§naf , memur, yanı çalışaıı

haıkıİlrzın, çaİşa,n goculrlaİ,ı olaJı saaat okulu
öğreDcilerinin isteklerinin hlç biİi çöziimleDrne,
*ıştır. yu"-- te,Irnik elemanlaİr olacak sa,nat

okuıu öğrencileriDe, ükeln'i A$erikan eğlperya,

ıiznino sataJı, sa.Da,yimizi, enperya]lznİı montaj

şaJıaüiİne bağunlı kııa,n gerici iktıdaİtaİ el uzat,

madr, uzatarnazdılar. Yapü!ış olduklg,rı güçliı boy-

kot ve ytıriiyiıE gibi direDlş haİeketleriyle daya-

nışmaıanır gösteroD saJxat okulu öğencueriıın
şfuındi ya{raoark]arı. bu işbirlij.çi diizeni değişt,irıİrek

içiı kendüertli eğitmokl devrimc-i eyleİnlere katıı-
maktıİ. ontafın iyi bifer teküik el€İnaJx o]İnası,

helıiımızıD milıl de|mokratik devriın mücadelegııin
ba]şarıya uıaşm9It iıe mliInküD olacaJ<tnr, onlar
ııı ha.ıIo.na yaİaİlı iilko sana,yiine yardımcı birer
eleİnan o]naları Amerüan emperyalizmiıi vo

tşbiİlikçi ikıtdarlarr yıkan Bağ4mslz Türkiye'ıin
milıİ yönetİründe sağlanacaktr.f.

Konya Gençlik Birliği Kuruldu

Yufdumuzuo her yanında, emperyallzİn ve onun

işbiİtikçılerine kaİşı Verilen §ava€ gtin geçtıkçe

şiddetlenmekte, haık kitleteri emperyali§t §ömürti-

Dii! b,iliİı.iDe va,rEnaktadıı:. Gençlitrte blı miicadele-

de a,ırtif bir fol oynana.kta, ülkenin her yeıinde deY,

rtıİrci gençıik örg"ütleri kurulmakta ve bunlaf em-

peryalizrne kafşl kavgaya katılİnaktadırlar, Bunla-

nE bir örneği de geçen haftalarda Konya'da kuru_

ıan <(Konya Gençlik Btrliği» dir, Konya'da dağnık
bİ halde buluna.n devIİnci hareketin btr çatı aıtıı-
da toplağma§rn sağlayan Konya Gençlik Birliği,
toplaıttılarrnd|a.o birildo (tproıtunizme karş İnüca_

dul" kurrn a]Iruştır. Bunun yağısıra teorik eğitim

pfoğfamlaİr dtizenleDmektedir, 15'er günlllk siife-

i."a" u[i-s"ı sosyalizmin temel kitaplan tiim üye-

lefle birlikte okunmakta,, tart§rlüakta vo üyeleıla

bili.nç diiz€yini ylikseltmek a]ıacıyla her ha,fta §e_

mine;leİ yapılmaktadır. KoDya Geoçltk Birliği teo,

ri ile pratği de sağlam bir biçimde billeştiİmo yo,

luıdaür. elrlik üyeleİi grupıar halinde köyıeıe git_

mekte. liseli gençleııe ve işçjterle bağ kurmakta-

dtrıar.
Konya Geoçlik Birliğt her gesen giin artaD ey-

lemleri ile halka bilfuoç taşunakta ve kendİsi 
'ıe 

so,

mut pra,tiğio iqintıe eğitilmektedir,
iırıgj". nt buçuk aylrk ey]emleri yobazlıİpn

kalesi olan Konya'da biıe devrimcl potaİrsiyelin ne

kadar yütset oı'tuğ,unu, halkımızrn ger-tciliği konu-

*r"a"xi "orı""ı" 
boşluğunu göstermiştif, GğlJniş

g"çr"ış g""ı"ı iktidarıaİD eD büyük daya,Daklaİ,n-

dall btrt daİla ]nİılmıştır,

Yurtlann özerk oLnaŞıü, Kredi ve Yuİtlaİ
Kürümu Gedet 4uİulu'nda öğrencileIio de tern§il

edİhneŞİıl ve iuttlaİln Genguk ve Spor Balianlığ1-

tla bağlaünaİnası.ıtı lsteyen devrimci gençter, elle-

rııtıei paııkartlarla Genel Kurula güerek «özerk

yurt», «BakaJı İŞtifa», «Bağrmsz_ Türkiye,» «Tem-

§llciıniz Nerede ?» iıiye bağaraıııaf,

Bu aİaaıa §öz aleü Tüfkiye Devrimci Gençük

E'eaterasJ.oDu Genel Ba§ka,E A-tiua saxp öğTelct i§-

t€Irtert]ıi aıtıe getifen bİr ko!.uşİna yaptı ve ha,re,

ketı€,ri.ııitı saaıec€ bif uya,rı niteı'ğlnde olduğunu be-

lirtereı( geneı kuruta ihtjJda bulundu,

Eiu€,rt ıaıekl pa,nkaİtlarr Genel Kurulda bırakaD

gençıer ıİıar§IaI söyleyorek saıond4n ayrüdılaT,

l

l

l

l

I

ll

l
I



1

l

Banş Gön0llülerine l(arşı Direniş

ceri kaLn§ ülkeıerde Qİı.kin Anierlkalı İrnajınl
siırnek, anerikan eİjıperyaıiznıınl hoş töstermek,
_Am€ıli,ka.D, küıtiiıliinü ve düDya girrü,giiüii ya,y-
mak ve ayDı zaİnanda i§slz AnertkaD genQleriıe iş
§8.1ıa§1 bulmak a]İracı ile kuru]an barış göniittlileri
öfgütü kurulduğu giiDdeğ beri düııya hatld&ıEıi
çeşitıi tepkileri lle kaİşılaşmıştıf. 1962'de Türktye'-
de faaltyet gö§termeye başlaya.n örg{ıte kar§ı iık
tepktıe. 1965 ytıııda başladı. Bu zollaİnaJa,r §oılu-
cunda, Aİnerikan hiikiıİneti bazı proğraİnlerrndsn
vazgeçmek vo baış gönüııüleftnin say§ını azaltınak
zoru!ıd& lra,ldt,

Ba ş göıülüleriDe, dolay!$yıa. AnerikaD ean-
peryaıizrniııo karşl dtreni§i]ı giizel bir örneği geçeı
ay §azi eğttiİn öğreDcileri taraflndan verıldı Şubat
ayıffiiffiİF,rtktye'd€, çoğu tnglıizce öğ.retmen-
ltğt yapaü 171 banş gönüllüsi.inden 6 §r Gazi Eğitim
Ea§titii§iinde iıgİizce böliımünde ça.Iı§ıyordu, İngi-
lizce teksifi kurslannda aıa müaıürlüğe bg,ğtt olİna-
ya.ıı 6 taue gör€Yİ çal§lyordu. Gazi Eğttim Elnstltü-
§ü öğıeıcileri iki ay önce yaptıkıa.rı bif formda Ba-
n§ gdnltlltuerlnİı Tiirkiyg'yi teİketmeıeri konusun-
da oybauğino varm§lar ve da,ha §onra yapı]aJı öğ_
rebnen boykqturıa kat aİak batl§ gönülılıleri Şoru-
nu üzerİııdekl düşüncelerini açıkça belirtmişıerdı.

Bu ola,ylafdaı §oüa, etnpeİyaliaaıh ajaülanna
ka,r§ı aIdif bir direni§t karaİlaştıran öğreüclleİ bu
onikl aja,nı okuldan atma,k {izere hazırlıkıara ba§la-
ahıar. KonuDuı iyİce ayd!ııa,nrna§ını sağlanak iize-
re sııbst taHıine sideı aİkadagıarına" Mii,slim oubal-
kaD'D «Gtzli belqeleİlo Barış sönüllüterı» adh ktta-
bı!ı dağatt!ıaİ. Tatilia sooa erdiği ilk giİ1 iso Gazı
tğitlrn Enstitlİsİııde bir açık oturum yapıldı. Öğ-
renc1 derneğı Başk8n Rifat Öztltrk'iiı yönettlği
oturumda Mttsıim ozbaıkan, Atula saİp ve osrrıan

"A,kol bİfer konuşma yapt ar. Açık oturumda, Baİtş
Gönli[{İerint okuldan atmak tizer9 kesin direnİş ka-
raİ,ı aJud1. Ertesi güD okula gelen üç banş göEiltlü-
sü öğfgnciler tara,fiıda,il kovuldu. Yap an forırmda
Amerika,lııaİın etindbı alınan vo Amerikan ğnpef_
yatizxntDin ustaliklı bir propa,g,aDda§ı olan der§ not-
lat'ı ya}ıldt. Öğretmenlerin de kattldğ.t forumda,
okul idaf€,siat barış gönüılüıeriEe ka§ı bir tutum
talnlmaya zoİlaJnaJt aıİıacı iıe boykota karar veril-
dı.

A}.l1r gtin toplanan En§tttü yöaetjİn kurulu ba-
rış gönli]lulefiDlı yll sonundan ltibaren okula alın-
mayacaklarrnı btldirdı BuDutı blr aulaİnı da ba.rrş
gönlııılılerhİc o yıl okuıda kaıaca.kıarı idl. Buıun
iizeriıe boykotun uzat ımasl kararlaştınldl. Uzatma
kaİerr llzerlne öğfencl ve öğretm@ıef arasıniİa, sert
taatışrnala,r oıdu. Daİr& sonra deYrlmcller topıana-
rak sonuıu eılne bo!ıuna inceleaületr. cııma §&bahr,

öğrenci ve öğretmenler, öğrenci derneğl tarafudan
yeDl bir foılma çeğnldl. For"umda Paaartesi ders-
lere ba§laDması aİna banş gönütlüerinin okle so-
kulİnaİnaşı kararlaştınlü. okula g.elen gönülıüea
tçeri girmek yürekıiliğtni bile gösteİeİnedller.

Seyhan Erdoğdu 1,5 Yıla Mahk0m Oldu
1ki yıl önce ÖDTÜ sosyaıist Fikir KutübüEün

çıkamış olduğu UYARI adlı haber bülteDildeki
Milii Kutuluş savaşlan ve sosyalizn adlı yazısın-
dan dola,yı arkada§ımız seyhan Erdoğdu Aakara
1. A&r ceza Ma,}ıkemesi tarafından oybirliği iıe 1,5
Jnt 8ğr hapt§ ve aıtı, ay Esk§ehir'de sürg,tiıl ceza-
§lqa çarptınLru§tır.

seyhan Erdoğdu hakkııdaıri verilen cezayı teıİ_
yiz etmi§tır.

Bursa iğitim Enstitiisü Devrimci
Ögrencileıinin Faşist İdareye Karşı
D ırenışl

Bursa Eğitim En§titüs{İıde uzun yılla.fdaJı beri
de§pottk ldaİeye karşı ayaklaDmalar oluyor. İdare,
ayakla]ıanıarr derhal ezlyordu.

Devrimci a,fkada§lar ve onların derneklerini]ı
çal§ma.laxı kö§tekleDiyor, dernekıer i§tifaya zorla-
nıyor, arkadaşlaf oıruldaı atılrnaıü vo sıcllıerine
«öğretmeDltk yapamazs kaydınt koynakla tehüt
ediıİyordu. ÖgTe4cilerln emekçilerle otuİumıarda
dahi blrıeşmelerl eDgelleniyor, yapııa,D «geceler€,>
mütgalıtbe takımı çağüııyordu. BunuD yaD.ııda öğ-
renciıerİn en başlt istekl€rine bile cevap yeriıİnlyor
g,iderek klüür ediliyordu.

yeni §eçıınler yapıldı ve deyrimcıler tam ltste
halinde derDoğe ghdiler. Bu durum geçict müdürü
soD dereco huzurguz etti, Bu §ıİa.tqİd,a okulda dü-
zerııenen Çukurova, gece§l» nde devrimci derğek baş-
kaDı bir koıuşma ya,pmalr t§tedı fa.kat bu i§tek mü-
dfır taİafından reddeaıildi, İsteği! yerine getirtıİne-
meşı lızeılıe deYrimciıer ayakıaıdl ve gece §g,bote
edilü.

12 ocalr 1970'de yapıleD forumda müdlİr6 ka,f-
şı boykot karan alındı, 13 oca*'ta, boykot ba.§la&.
Boykot §abaJıı gerıct güçteİ bir bildir1 yaJnnlayaİaJ<,
boykotu kırmak 

',stediler. 
sabah çıkan çat!§mada

gerlcllef halr ettiklefi cevabı aldılar.
ıaüdürlin deytniyle, «üçkağıda başladıh» öğ-

retmenler de direıışt krrmak tçin btr biıdifi yayrDIa-
aııtar. Fakat bunıar tesir eEnlyordu. ve 56? mevcut-
ta.n 358 ki§t btr adüı gerı çekllİnİyecekıertBe daif
aüd tçtt. DlizenleaeD «Uyanış Prograİnlaİr» n9, po-
ıis va§ıtasıyıa müdür eDgel olİnak 

'şttyordu.Müd{trltı fa§l§t tutümundan ötürlı, be§ a,rkeda-
gımız, ö lrn orucuna başlaöİaİ.

(Dsrr8[tt! 
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YusuF KUPELı KONuşUY(ıR !

sofl, 7 : Iütı.iaA'delİi ge cı memektedlr]er, Üıkemüde enpor-

e*ı***t*ı,* bwyıı,iımıqıının §i"ca 
],?ffi"i-ff;r#İ"*".,ffiİİ"?J;*'Kİ 

1 : Kısa vadeli taktik };;;-,;;;,; 
'çui,şt,g,, v"yu, ""

taşu,ir-ıa,iin "ağ-eD 
§tlatejik plao- azmdan pasifize etmeye çalıştığr tek

da çok za},ıİ oıan emperyaııst cepne, örgüt!ü ve s ehh. güç_ küçük burju,

hızta geltşen diiııya devrımci cepne- vaziAiı asker ke§ltııtdir,

;; ;; aarteıeııyre de genel biİ Biiylece başta eİnperyalist Ame_

;;;-;; 
- 
Joğıu 

"U.U1.1"oın"l,t"ai,, 
rika ve onuD iilke içi,deki en bü-

""rr" 
uug;' y9niden aya,fta,!a- ytü müttğfiki i§birlik-çi 

_ 
burjuvazi,

ot atışuiı-" gereğlnln ortaya çı,- a§ker; sivil, aydın küçtık bufiuva

ı.*, ,"'"*p""vuiırt a-".ıı.r.u i,tııü'lı- kalıadtn a,nti , eııpefyali§t cepheye ',

--"*' 
p."*"' a.ltındaki iiıkeı,eri ittLnesfude en büyiik hizmeti göreo

yöDete4 işbanikçi köpekleri]oe vortıi, feodal kalıntılarra yani faıntik sa-

ği dış yaraırnları son de,rece azalt, sn paxlernentodakt tem§iıcilerirıi,

ma§ı bu buİıra,nl gözler öniine seren en büyük partireri ola1 A,P, deı

en somut örDelrlğden ikisidir. tasviye otmişter ve tçindekı küqük

Şüphe§lz ge!.el buhran önceukle burjuva miuiyetçtterinin_ 
.. 
terrsilcile_

ve özeııiklo diiaya empeıya,list zl,_ rini tasvtye etİntş en büyiik sözde

cirinfuı en zayıf haJkala!ı .,* İİ* muhalefeİ partisr cİEffie#6*
kalrn§ iilkelerde eğ keskİı orç-i" 'iİ".-allEi-koaŞİm- gitmigıeldir,

ortaya ç,]ğnaİt8; bu ülkelerde ;ı Daha libera,l. görünitşlti düanece ke-

len sDrfları]x anti emperya,Ii§t k&v- malİ§t bir iktidal m.ernielreth ba§ııa

gas, e-p*yaıı.rrnu karşı mtllt hare- getİriiıekle,ee!_!ehıglJ§9!-ğ9i
ket hızla gelişnekte; milı1 hareke, düklert, ]<l'!ÜllğrEluva_-aııJl-!g!s,r.

tiı peşt!ıden de buxuD ooğa.ı sonucu 
'aıist 

har-eketi,n! dulQ9rebireceıdJe_lt

olarak proleteryanın smıf kavgası ',-:-saıı4r"*ı% Kanlı paza,rıaİı

seli§İneliteiüİ. 
" 5,aratan bu faDatik sağiın tasfiye§i

Dünya enperyalist si§tetni-nin §İphesiz gadece 
|:rı:mT_lo 

içiıde

en zayıf ha.lka.laİEtlau hırı oıması oıa'aktıİ, oDuD "']t :*.p."lylt't 
h':

Dede.Diyle, ülkemtzde geneı nuirao reke!: ka§r P:c".ol", 
biÇiİnde veya

en ke§kİı bigtmiİo ya,ısıınaı<tı,,--"- betiftt yerlerde legaı btçlİnde her za,-

birlikçl yöıetlcller gtıç or--, ati- maı örgütleyecekl:li J:9:k bir güç

mekte, çeıişklıer tesıı]eşereıı aıiı olafak el altında tutaca,ıdardır,

emperya.ttsthareketgüçleDmekteaıtr. Astında geniş emekçi kltlele-rin

ptonomııı durum gün ge4tikçe ç!k- göztinü boyamaya 
Yar.ayan .jciı§lg-

maza girmektedtr. Emperyau,--l, meltk celişktleri yokedeİek eİnpaİ,

ülke ıgindeki müttetuıerınoen tİri T6iffiIffi'EGde d&ha büytlk bır

olalı feodalizmin ideotojtsı irtica çıığnaza doğru ıtecek oıatı bu gibt
koali§yon pıeDı seçlİnler önc€sİıdekanıı pazar gİbi oıayıar yaretmE

dır. Bütiİı bu otg.ylaİ ve isteDildiğt hazırlaJımıştıİ, E:Tn_p_erya]ızm, görü-

aJııanda örgİittü o]roaşa da doğru niışt:k_t blitü: güçllikleİtne fağmeo

"Pi,"j,,,:ü"i r""fl"",1İEEe= :H*:1i"'TjHi' ilH;:";.-#
"l"l" "r".e.tlen soDucu

TÜkive'de tımu oyı,.ı, otusıi6_ lilüçileri aIasttrda_İri çetİşkileri iste_

d"l,Ar .lwil Avütın küctık ouiıffi- oğı gibi uzlaştıİaİnaİruş koatişyon
":6 özlelrııDi rahatça gerçekle§t ifeme-
kökeDli ceoclik ziitnresl giınDe
ffi miş ve bu parlemeuto buhfalıı orta.

ffi ya çıı.,,-.§tır, Bu durum, emporyalü_

"" ı, 
-'İo-ovltu",Lo" mln içbe süriiklendiği genel buh,

toprak §ga.ueri .ıe daha önce görü' litr.jlY,'-;*"j*"",::iİ"i"Jj#
7+7. fuad,iledğı, Ank,qra Meıwr ll:;İ ff;İ;; J",*,ş* İş",, oluşturduğu parlefyrentoda ya.süıa,

ceaqa0iüda ho,ıelı tütühll, büıwıelı ,,*" ",",t iıiııcı gotureceı<, orgiıt, sı'ıtf, Askerterl kgdıraJı fanatik Şa,

Pihtr Klr;ıiipıEri ı"d"rouuo^n "]ı"i iJiJxl*uıiık "a"""ı._ 
nı, pioı"- ğı parlernentodan tasfiye kolay 01-

Başlto$ı Yü8ırt raparae a*a*ğ* İ""" 
-J"gu'* 

ııenuz vol<lugu 
'soou, -n,a,"ul,t" ,hakiın §ıDfalr btfbiflori,

,rü.P l,ka ootluılrrı o*"ır* o, uqh 
"i 

," ı" i-"o*a, sırnq11 
-"*p.i Diı çirkefleTfuxl haklun gözlerl öDüne
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Bu ıroa]i§yo! oyuıu başarıyla
sonuçlaİsa asker kanattaki anti em-
peryallst haİeket durdurularg,k §o]a
rahatça istenileD darbeler vuruhıa-
ya çaıışılsa bile, parleıılentodakı
tahtaravellicilik oyuııu yokedılece-
ğildcn g(jliş enlekçi kitlelerin göz-
ıeri daha kolay açılacaktır. Şu anda
solun en büyük eksiği bu giizel ftr-
§atlaxdan yararlanarak geDiş ha]k
kitıelerİıdeo doğan doğru spoDtane
hareketlere biıinç götüİecek, onları
örgütleyecek ufakta olsa dtsipliıli
ı,e d€r,ıı çizgide eylemler ya]ran biI
proleterya örg{iti.inden yoksun oıma_
§ıahr.

Giderek daha büyük kTize sü-
riiklenen emperyalizm devrtrncileri-
mtzt4 de doğıı] kavga-Ianyla, glriştt
ği bu koalisyon deneyiııde mutlaka lf
laş edecektir. Bunun pe§inden gelen
aşaJna, askeri dikta arama çabala-
11 ve §onunda nefesl yeterce fiilen
müdahale hevesidiİ. Nekadaf §aba-
larsa çabaıasınıar hevesleri kulsak-
la.fmda kalacalç dünya devrimcile-
İinin hergitı bifaz da,ha güçlenen
yumruklan ernperyalizmi jn§anl*
tarihinüx mezarLnna gömecektif.

sorü, 2 : İIü aan üydxnıxğNı,
çl,hffutgıyıa iyice 8u, aiiaürıe ç\kan
aunıxk hakkNrıü, ae dii.şünügorŞü-
nrıp ?

Cbvap 2 : Mahir Çayan omuz-
da6ımu Aydınlık dergisinln 15. sa-
yısında sol haJeket içindeki sapma-
lart gayet 8iızeı ortaya ko)trİıüştuİ.
Aynı şeyleri tekıarlamaktan k€ıçı-
narak Aybar - Aren oportünizminin
çöküşüyle keodini etkin bir biçimde
8östeİmeye ba§layan küçük burju-
va ı<uynıkeuluğunun gençlik haı.e_
keti içiİıdeki bozguncuıuk QabEİarın_
dan blrkaç örnek vererek bu yeni
oportünızmi biraz daha belirgin ha-
le getiİmeyo çalrşacağım.

Ayünlık defP-isinde ve gençlik
hareketi tçihdo belirli devfelerde et-.km
gportfinlz_mi .F'. K. F. ni! proleter
gÇvrirncilorini:n olino Pecme§iideD
ıtıbaroa cesitlt hArekct]pİ 1.1n.l6 .-...-__ -*---. ..--..wvr!r r!uuc va-
va8 yava§ kendİll söst€rmavc h,"-
ıamı§tı-

Genelükıe küçük burJuva kökeb]i
ki§iıerden oluşan, hiçbifzaman bir
proletarya örgütü olaİnıyacak veya
pfoleterya öfg{itü gibi hafeket ede-
mlyecek aJna yiDe de proleteryaİrrn
ıdeoloiislni beniİnsemi§ olduğunu
söyıeyen kişilerin üye otduğu ve yö-
Eettiğt, proleteryanın ideoloJik eğiti-

mini yapmaya, eylemıeİiyle anti em-
peryalist kavgaDln eı öniiıde git-
meye ve proletaryanın srnıf kavga-
sına yardıricl olma,ya çalEan genç-
I 
jk örgütü F._5,j__K. g4,_şshll-Eylg5
burjuvazisi ile 9lrdiği ortak ev]emle-
rin çoğunda bu kliği_E mensuDlaİı
.Aman kücilk buriuvaziDin avra-Bı

_{ine kab8j]dı. buaklx sloğaDlaIı on-
lar atsınlar, siz peşlerinden vürü-
yüE... vs.. gibi_ öğütterde bulunmuş-
lar&İ.

burjuva idooıijlsine sahip kiştleriı
ortakla§a J ürütt§kıeri potiŞ provo-
ka§yonu ve slogan anlaşınazlrğı y(İ-
zunoe! b!şanyla §onu c lanaİna,vaa
ır4u§aaİa İiemal Y ürüyti§tiJıde. Aıne-
rika'ya. doku],madan §adece siyagi
iktidaıa karşı soyut birtakım slo-
ğaDıar atİnak isteyen Kadri Kapla-
oı degtekl,emişlğ v€ mitita,nıara

m!şlardıf .

baErnda llkelerden taviz verif; kü.
çük burjuva teın§iıcilerini doğTu 9rr
ticmperyalist çügiye getirme:tr veya
gelrııeİn€kte is.ar edeııleri §ılip ata-
.uk !geI_u!!]a}!.!9]9"ini_q9ğ1lu sloğdnla.ı,la Desimizden süriikle-

_ggl yerine statik bir lİIa,ııtıkla dü-

şünen küçük burjuva temsiıctlerine
bo:iun eğer§ek; emperyaIzm tle üJ.
ke içindeki ortakıaı,ına ha]ka birlik-
te töstermezsek istenilen en geni§
aırti - emDeıır'a]ist ceDhevi na§ıı ku-
f:ılri]ifiz ? Örgüt olarak Dev - Gü-

_cüı soDu oriadadır; Küçük buİJu-
va yönetlcilerinin ellnde, Tiirldye'de.
kİ alıtl - emperyali§t geli§menin çoır
gertsinde kaıaD t§iemez btr kunıluş
haüne gelİnlşttf.

Haz!İarı lşgalleri öDcesinde ç(.<---------.-",==
§itlt akademik sorunlaf vo öğrenc!
nın sınavlara hazıflanamaınasr n(.de-
dyle geDel olaİak Aulüata Üniversi_
te§rndo ve s .B. E'. de esen boykot
havast karşısında, öğrencinin Du
tavrına karşı çıkılmarnasl, durum
tahlil edilerek gelişme sanstna sa-
hip ola,n hareketleİ€ öncütük edıhie-
si, Lenh'inde öğrettiğl gibi akade.
mik nedenlerıe başİayan hareketln
poütik bir nttellk kazaİıabileceğj
gözöniine aıınarak, her za.ınan ha-
rekete aDti - EmPerya.ltst btr yön
veı,mo sahip oluğumuz, faJ.ultelerate,
kı kulttp yiiıetlclıerfuxe (Ft. K. r'.
merı(ez ytiıütme kunrıu taİaf,ıDitan)
btıdırildi. Fakat bu ıdığln ilişlri kur-
duğu küçük burJuva teİnsucilerl ay.
nı fıkilde değiuerdİ. oDtar gençlİk
haİeketıeriDi iilke çapında anti .lılr_
peryali§t blliıcİı uyarıma^§ı açısrn-

§iyle İ'. K. l'. merkez Yürütııç ku.
rululuı emriıi hlçe saya,ra,k, hara-
kettn teİnbel öğıeDci hareketi otdu-
ğunu, herhalgi bif boykot yeyd. iş-
gal h&reketiıtn ke§irıtikı€ karşı§ıDda
oıduklar.! bir bildiriyıe cuyurdul.r.
Bu sıİada İ§ta.4bul ÜDtversite§ı öğ-
retim üyelerİniD bir kışmı mecltste-
kl üDlversite kaıunu tasarısının bü.
an önce kabul eaıilmesi içiü istifa et-
tiler. Devrimci İstanbul Üniversitesi
öğTeDctı,erde l§tifa eden öğ.retjm üye.
lerlıı desteklenek vo aıtğer öğretinj
0yeleılDİl do istifa ettlrerek lhlr3r-
§lto reformurıu g€rçekle§tlrecek da-

I

tr

Yargıtay yüfüyüşiiğde feodaliz-
müı ideolojı§i irtica ile emperyallz_
mtn ilişkisini kuramadığı için (Ata-
türk Geliyo.», <<Kaİıroısun irtlca>>
sloğanlanndan ba§ka§ına atmak İs.
temiyen küçük bufjuva temsilcııerİ-
nin peşinden sessİzce yürümemizt
öğtitlemişlerdif.

lelere lrticanın emperyalizm iıe olanilişkisi aDtatıIİİuştır. Mitinge kattlaJ1
binlerce kişi F. K. E. üyeleriyle bir-
lıtrte irticayr be§leyen emperyalizmi
rane emişttr.

, Dev.- Gtİç'ün r.ücu ise devaİnlt
_gİ!aı( ,ebart]E§!ğ Bu örgüt tctn_

:._ 
olçrr. burjuva ideotojisini tem§i-reğelıIerıı eİnperyallzm ile siyasi ik-tıoar afa§ıDdaki iltşkiyi kavrryaına-

|nararı sonucu,veya başka ne<İcnler-

+aım:rikan "-p""yrlır--İ--İfrİkesln tavıt takınmakta,D devatnlı
ka4ıl1ma]arl kar§ısıııda hakıı olaraİ
bu davranışIannı en şert biçimde
eleştirdiğimüde, sanki srnıflaİ ara_
sında 8.erçekl€şmiş en geniş antigİnpeı,Jıalist cEheyi paİça,laııaya
teşebbü§ ediyomuşuz gibi biztere
!ükıenmişıerdir. Afzu edilen o cD
gentş cepheniı böyıe birden bir€ ku-
ıdmast mümklıD değtıdir. Daİıa 

'şin

gŞimdüik h^vlo yapgg.k bir zaİafr
olmaz,. 4§am.a aşama giieT-jlZE-ff

_ryIıügJa kat!ıda §logan atarız.."
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_ha genlş kapsaİntı bir ltlDunıııt mec,

ti§teD çıkma§ını §ağlarnaır içln ge-

nel bir işgaı hareketine gittiler, o
zamaJr işbiiıikçt rektör §onuçlatııl,ıt
no ola€ağıu hesaba katmadaı poli-

si iiniversiteyo davet ettt. ÜDiveİ§r,

ts özerkliğlni hıçe §ayaJaJt poliş De-

zaretinde suıavlat,ı yaptırmaya kal-
kr§tı. Doğa,t ola,rak bu duruİn lrale-
ketlı öşında kalEn öğT encüeri de

çileaıen çıka.fdı ve heİneD hemeiı heP-

si srnavlaİa girmedkleri gibt tırıiver-
site bahçesınde emperyali§tleri]ı ve

§bl.rlikgtlerintD.' bekçitiğini yapan

toplıım poliŞlerinin iizeline şaı'Lrdr-
lar. İ{er ikt ta.ra.ttaİ da yaİaıaalaİ
oldu. Artü bu §artlaİ a.ltııda A!ka,
raata durna.k olnazaıL Üıdvelsite
özerkıiği]xe fu].diİileı bu so! daİbe,

AJıİara aıa genel bir tşgaI için büttiD

şaİtIaıı oıgunlaştırmıştı. .A,yDı g{in

s. B. !'. dö foİum toplalıdı, llaİeke
to karşı çr!9g_EggaEglgll_lsplg
i.ffi--6-effi;t başka vo §osya-listiffi
bile otrnada.n aJıti empelyaıist solo-
gaDlaıla lİrivorsito özerkliğİıe 1ndi-

r:ilen bu darbe kaİ§ısııaıa srnavlara
gtfilemeyeceği, sınavlaf Eylüle eIte-

lelinceye katıa.r hafeketlD §ikd{irii-
ı€ceğt biıdİriıeİek s. B. F'. i€gaı edil-
dı oDblalerce btıaıirt ba§ılaİak ger-

çekıer büttin ünivelsite öğreücileri-
ne ve halka duyurulİnaya çalışıldı,
Peşin'den de hetnen hemen bütiin fa-
kültelerdo ve yiiksek okulla.fda ken-
di iq sonıı 4n aıa sözkonusu edllerek
anti empelya.list sloğanıarla $navlaİ
Eylüı ayına eItelenüceyo kadar süf,
mek tizere §gal haleketlerfule gidil,
di. Kuyrukculaİ da bu dlırünu isteI
i§temez kabuıteumek zoruntıa ka.Idı-
lar. Dil Tarih coğrafya Fakültesi ba,h

çosinde topla,rxa,ıl genel forum ve biıı
lerce geDciıı sühiyedeki.'Tu_sloc
genel kajargebDı ba§İnasr bütr!,ı yıl
bovulca sürdtiflllen antl emperya-
lişt geııçlik hareketinin en üst ıok-
ta,sıDı teşkil etti, Bu otaylann peşb,
de"-faİm;;d;air" kufullart difen-
rnekten vazgeçip tekeı, teker sınav-
lan ertelqrı€ye başladııar. zaten is-
teırıiyerek ha.rekete glİen s.B.F. ce,

mtyet başkaİu, dekam isteği üzeaı-

ne, ke8li §onuç alıDmadaJı geneI öğ
fencl kitıe§inin tepkiŞi.Di hiç hesaba

katmadan işgaı haİeketfuxt bttlİme-
ye karax vererek s. B. F. sosya]ist
fftif ku'lübiinü söyle§i toptantı§ına

cağirdı. Toplantlda dekanta görtlşül-

İĞmti, ol."l yönetim kuruluJıda üç

ayrı göıüştin olduğu biİ 8uıubuD he-
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men poliŞ çağır ma,snl, dtğerinln §1,

uavlarıiı 15 gün ertelenmeğini, tşte,

diğlni aıekanıD da dahiı olduğu üçün,
(ü gurubun iso öğrencileriıı i§tekle-

Tinin kabutedilne si.ndeD yana olduk-

lannı aJo.la.ttı. Yalnız dekanE çok
güç durumda olduğunu, tşgal hare,
keti devam ederse polisiİ davet edil-

mesini engetllyemiyeceğiDi, ancek
hafeket boykota dönüşecek olursa,

keuaıt tezinii kabulettirebtleceğiai
sözlerin€ ekledl Bu §artıaf aıtııda
ona göre yapılacak eD iyi hafeket
işgaıt herneD boykota dönüştürmek-
ti. Fakülteyo pollsiı girme8i iyi ol,

mazdı. İşful en komlk taraJı da- de-

kanın Dieştiii kuıaaİılacak ve saffa-

--_,--..ı.iü]"lt ,1i§,9|P._" " '|:TEş:'?;E-vdi. Btr türlii s6-mutl aşt ırama-
İffi tiU" çizgisi itkesine karşrta-

rında.lrieri karaıaİna.ır için demago-
jik bir anlaİn kazaniıüaD kuyrukcu-
laf, yaptıklaİı tahlille geDiŞ öğrenci
kitlesinin içind€ bulunduğu dürumu
hiç hesaba katmıyoİlarü. Tabii ken-
dilefine gereke!, cevap verildi. Ku-
lüp üyeleri dışında büyük bir çoğun-
lukla harekete katılan s. B. F. öğ-
renclsinin, oyataİna takttği izıeyen
okul yön€tim kuruıuna pek ltiIladı
olİnadığını; sınavıg.fııi Ey_lü]e efte-
lendiğl Iesmen iıan edilrnedikten
sonIa öğrenclüin işga]i bıİakİnak is-
teüıiyeceğini; sözlerindo büyi.ik bir
ihaDet o].arak büyütecekıeri,şga.li
bırakmak karanııın bizıefe pa&alıya
malolacağ.rnı ; baİeE§lin__ 9e€gç}i_. 9L_
dJlrı_Jeldeki çö}iint{t!!ı4. q!!t* g
ıqna4,ğğg,FüJutg9§4p_ınesf i,çi:.
kisi olanahnı; özıelikle, ilk defa sağ-

! sffi_!q,fi"tü;eJ",ıe;
vüksek teknik öğretmen okulunda
moralman aöküntüye sebep olaca.ğl-
nı; hareketlo çok tıaha zayf olduğu
yer-lercle bile F'akülte yönetim kurut-
larr boJrun eğdiğino göfe kesinlıkte
s. B. F. de de başanya ulaşııaca_
ğ,lDr; giriştiğimiz hareketlerde önce-
likle birkaç öğretim üyesiDi! taki-
aacağ,ı tavn değiı genış öğIenci kit-
lesinlı tavnn ve bu haİeketj! em-
pelyalizmden rahatsE ol€,n halk ktt,
lelerl lizerindo uyaa&racağ4 yankıla-
fı hesaba katmaİrıız gerektiğfui aD-

ıutt,k. J3ıq§lg3tlggggj§lo
ÖğTelci deııreği başkaEını ve sos-
velİ§t ftkif kulübü ba§kanlnl hiç he-

.ceha katmadan. F. K. F. merkez ]ru-

ffiİ-I"rİİjİİ" işgati sürdürebile-

ceğbt söyledik ama külüp üyeıert-

olide tıı<ıtıi glarak hareket etTnek

icin her tk|. öneriyl de oylarnaya

tovduı<. Kuıüp üyeteriİün bit};ük biİ

coğunruğu küçük burjuva kuyruk-
culaı,ıDa oyıarlyla gereken dersi ver-

ler. Devaııealen hareket karşlsDda
s. B. !'. yönetlrn kufulu da sıoavla-

rı erteıeme yolunu §eçtt,

tstaabulda haIeket, oDbinlerce !

gencin polisle sert bir şekiıde çatış-
i,r"t' sonuod, iınlversitenin siıresiz
k&pat .rnagıyla sonbuldu, Ankara'da 

,

"rolrı"",o 
ertelennesiyle başaİ r btı

şektlde soouçla.Daıı. İzmit Ece üni- 
\

vefsitesiDde de ha,reket, polisi]ı des- l

teklediği s ehlı faşistlerin satdfüa-
İına karşı yiğitçe dövüşüerek, UDr-

ver§iteleİin ka,patılİnasıyla, sonuçıa,ıı-

dı.
Burada sözkonusu ola,n eylem-

ler vğ diğerıeri yürütütürken Aybaa

Alen oportinizrnini.n F. K, l" tçbde,
ki uzant aİrDa karşı da en sert lde-

olojü mücadele verilmiştir, Dlren-

ba§anlaİınu da yardlmıyla :!g! l*ffil
doğfu devriİnci ejzgiye geEn§üeroır, l
Küçük burjuva ku].rukculanDın o- l
ğlltlerine uyulsaydı, oDlaİın ağ,ırlık- |
lan F, K. F. yöoetimiİde htssediı- |
seydi militanlarıD blrçoğu doğru l
devrfnri çjzgiye daha geç gelecek- 

|
ler, i.. K. !., geDçlİk araslnda §öz l
sahibi tek örgüt olnla durumuEa çok l
daia geç gelecekti. 

I

Demagojik mllliyetctlilr slogan- l
larr ve sa.ld.ıİgan militance eyıeı! 

!

go"ter"r"t idversite tçintıe örgüt- 
]

teDmeye ça.lrşa.D faştstleİ, .il&glgiE_ ]

mücadele verilerek ve Amerikan em- 
]

pİıvİİfrerinlıı ve işbi],ltkçUerine

köpektik yaphklan ispat edllerek,

buDla,rrD yaElsıra bilek gücü ile ezi-__

ıeİek iiniversito çattsı a,ltıırdan ko-

vuıİnuşlard]r. \
GeDçlık ztin-ıresı içinde ve şehiü i

!(üçük burjuvazlsi lle anti emperya- i

lisi eylemler yürlıtlilürken gecekon, :

Oo 
"u-tl""irr"- 

O" devamlı blldir[er 
]

iıağlttlaİalr verileD kavg4nın onlaİtD \
dzıenlerid dile getirdiği, kE,vga!ın ,

bütlin §ömüfliıeD halklmlzın kavga_ l
sı olafuğtı anıatılrnaya çaıt§ılİni§, j

Eğe'cte Amerüan şirketıertne ve iş- (

bırlikçi tütiİı tüccaflanDa kaİşı ]

köytü mitbgıerl terttplenmiş, elde! \
g"iogı ı."or" bütün köylü ve lşçt r

]l



{ hareketlertıe biıi!ç göti.ıfüIİneye ça-
lışıhıştır. İ{aİeketın ztrveye er§tİği -

tuŞloğ olayından §onrg da, emperya-
lızndeı İa,}ıa,t§tz oıaü bütilD ştJıü ve
tabakalartD özlemlerini dilo getireD
50 kosür maddelik btr miui deİnok-
ratik devrtn proğramr ba§lDa ve
hatka da,ğptrıaİa.ır, verilen kavganın

: bu a.İnaçlara yöııeldiği aDlatıhnaya
| çaİşı]İn!ştır,

Geoçllıt zlİmresi tçinde küçük
burjuva ideolojtsini temŞilodenlerle
ve şehif küçük buıjuvazisi ile yapı-
ıağ bütün ort2,k eylemlerde. bizleı.i
llkelerde! t&viz veıTneye zorıayan,
Kendi bağ.ıİİısEtık kavgatarına yan
çDen sınıflafının özlenimıelıni dile
getiren sıog,aD.laİ1 kabuılenmekteıı
kaçınan, küçük burJ'uva temsilcileri
§iLinip atııarak, küçük burjuva kitıe
leri doğru §loğaJılarla F.K.F.ye bağlt
örgütlerin veya E'. K. F. Di4 öncü-
lüğlinde ha,reketo sokulmuşıardrr.
Kasap Komerin araba§ıDın yakrlma-
sından Şonfa bütün geııçlik kiuesi
Din olaya §ahip çıkmasr karşısında,
§o§yal dtmokrasl dernekıeri federa§_
yonu yöneücilo!ıDİı ve c. H. P. ve
s. D. D. l'. örgütıerintD eyleJnlertİnl-
zi baltaıaİna, ve tr. K, !.. yt gençlik
klt-le§iııden soJ.utl&ya,rakyeülz bl_
ra.lüma çabalanna rağmen sloğanıar-
ta Nisan vo llazlra.ı Şgaiİffi-5İ.
şany]au!i4!!@1§i bubun sn so-
mut örnekleridir. Kısaca§ıyap!,laıl
bütün hareketloıle hallrımızda aüti
emperyaligt biıiıç uyandıİ maya ça_
lışlmıştır.

Deyrtİİıcı gençlik öİgütü t. K,
F. nın eylenderi kısaca anlatılmayn
caü§}dtğ,ı yöndo_ iken . küçük burJu-
va İuyrukçuluğu yapa.D bu klik
_devam]ı olara,k Aydrnlık ve fiırk so
.ıu deıgüerinde, "o]iii-liiiıffiigöstermetEii-Fl]Fl6iii'iiii6İ]
qll-ejgçnk xtiçuı< ıu r.ii6iiİi]
şi4ııı ınden vo Tİffi-Zi,ii 6fg k_
tiğınden siizetnllştir. İşln en gaİip
yanlarrndan btri de işgal hareketi
strasmda yukarıda aDlattığrmız gibi
davraıaİ s. B. F. cemiyet başkaü!-
Dln Aydınlığın 7. §ay]srüala ıIaziran
hareketlerile ilglıi olaı,ak yazdrğ-l
pa,lavra dolu yozıda utanma -
dan başaİryla ytırütülen lıare -
ketin içtndeki küçük burjuva
alaİ§i,§tlerıne do dikkat etmek ge-
rektlğiDi görülİnerniş btr ukaı-elıkla
beltrtmesidlİ. D€nı devdmci sıo-
ğailan vo ilkeıert ağElarrnda demo-
ğojik bır biçünde saırlz yapa.faı{ ve

proleter devrimci maskesiDin arlta-
suıa gizlenerek kuyrukculukLar!ıl]
sakl8yablleceklerbi sanan bu hain-

.lg._F'. K. F.. yi §aıki oır S6İEffi
irr8iitüymüş gibi gö§tel€rck eleştiİ-
mişler, birkaç kişiDin bu şaltıar at-
tıoda hıç btr zaman koırtrol altlnJ
allnamayacak aDar§istçe urak tefek
çık§laİınr sondelece abartaIak ve
bu kişileİin da,vIanışlaİınr t. K. F.
yÖnetimine rnaletmeye çalışarak sis_
temli bir yrpratma çabasına giriş-

rirn adrınında proleiarvanın önciİIİl
,gü desetesıni uaı etme a
_rnrzda ise. .Bu proletarvaarn öncü-
liiğii meselesl de 49İedeD çıktı?
(Aybar oportaııizmini ven]dİİ-tŞil@

F. K. E'. biİ proıetarya örgiitü
gibi eleştirmeye ve önü aİDJhaya-
cak ufak tefek birkaç çıkışı son de_
rece abarta,rak yenl sapmalaİ ke§-
fetmeyo kalkan bu proleter devrim-
cüeri, öbliİ yandan d€. fiirkivede
PP]9!9Iı3_.]ğIg[§!4ilra kurulabtlmesi
,içİı objektif ve subjektiİ şartlaİtn

Küçük burjuva kuyrukçuıarı
yukarda §öyledikıerlınize bakaİak,
ittüakıar politlkaslDt reddettiğimlz
d€magojisini yapmaya kallrrşma§ü]-
1ar. AntL- el4leryalist mücadelede

-----
kücük bufjuv2zıhin hFle bl, !,iin i(in
onuİ a§ı,aI ü,Aİealnln ,büvüi 

_neiıni_

.ni hiç,hiİ g€-çaL ııroleter devfitr.lll
|pkjJ-_edEm€z Bizim gerçek antıeıİr-
perya.list küçük burjııva liderleılne
Ve cmperyalizme karşı çıkan herke.
se §onsuz saygüıu vafdır. Yalnız,
proleter devrimcı mask€si ile safla-
rıınıza $zan, proleter devrimci milı-
tanlara yanlış bilinç veİeD, örgüt-
lenmeyi balta]ayao, proletaryanın
srnrf çlkarlannı Şalt küçük burjuva-
zi iktidaİr için §atışa çıkaran, miti-
tanlaı,ımıza gerçek hedefimizi unut-

mek demek; proleteı. devrimcilerüi
ve pfoletaryayı keDdisi için örgütsüz
bir şekitde küçiik burjuvazinü peşt-
ne takmak demek değitdir. Küeük
burjuvazinin, öigütlenmemiş prole"
taryayI peşine takarak emperyallz-
mi yendiğtni farzetsek bile, ardlD-
dan proletaryaya buyrun iktidara"
«diyeceğiıi dtişiınmek asıa §ö2 ko-
nu§u olaıııaz. proleief devrimi lle
perçinlenmeyen Miui Deİnokratik
Devrimin, ülkeyi yonldon emperya-
lizİrıiı boJ.unduruğu altına alİna o-
laııağ,lna karş1 kesin blr garantı ol-
madığ1 gün gıbl açıktır.

,ıg4gg4_Egşillıİkıg - ezi:]İneleİinl- be-

lanı oPT+\ mevİİfünn-aarın, stlv-
leyereır btzlefi milıi deınokratik dev-
rimde kücüt burjuvaziıinFeşine
takma.ya kalkıyortaı. Xe"O sa,pıİİ
lanıun temelinde mllli demokratik
devrlİn ve proleterya d€vrimi adım-
larınt diyalektilt bir bütünlük tçinde
kavnyünayışıarr yatmaktadrr. Pro-
leteryalun örgütlü hareketl olİna,dan
kaypak kiiçük burjuva kitlesiniİl
doğru aotİ ornperyaJist çtzgiye çe-
kılemiyeceğini ve miili demokİatik
devı.ıİn aahn-tınrn proletarya devrimi-
ne taııa.ılİahamayacağ.ıDı kavra,ya-
mamaktaü.lar. Büyük kentlerde ör.
gütlü ve devrim çok daha ya,Irın
gütlü vo devrime çok daha yaıQn
dl altıDda proı€ter devrimciliği oy-
namak kola.ylanna g,elrnektedtr.
Genglik kitlesine dayanaıak küeüi.
burJuva devrimcİleri ile paaarltğa
otuı,maya alıştıkıan için ge!çuği
kontrollaıından kaçırdıklarını hisse-
dince s,iiz konu§u demagojik sistem-
li taarruz hareketine gtrişmişler-
dir. Maceraı1 ve maceracr oldukları
kadar da korka,k olan küçiik burju-
va beyleriİhizin glrdikied yolun §o-
nunda ne de olsa ucuz Ye parlak ba-
şarılaf varaıır.

lirli ölçüde engellemektedir ama-iIç
btr zarnao da kegin-?aian-E-aaEEiİ
Proteter devrlmcilerinin kestn- ga-
rantisi; proletaİyaJxıo keıdisi içiu
ötgütlenmiş bitinçli gücüdür. Gerçek
ittifaklar içinde. emperyalİzmin ve
küçük burjuvaztnin ajantarıDf. yaşat-
Ei/ii',-iiİii-İ6a;ffiİİIl#ar pro_
letarya örgütü ile kurulur. Antl eİn-
peryalist kavga tçinde böyle btf pİo-
letarya örgütü otuştrlkça, küçük
burjuva devrimciteri de i§ter isto-
mez bu örg,ütü kabul etmek ve onun-
la Milti Deİnokİatik DeVriıYı uğfuna
itttfaka gitmek zoI!ında kalacakıar.
dır.
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Yaşasın Arap Halk ların ın
Aİlerikaı Eİrıperyaılzmlğin ortadoğu'daki, sağ

kolu olağ İsraiı, bundan iki yıl kadaİ öıce l]ütüı

Arap ütkelerine karşı geniş ölçüde l]if saldrrıya

gığı. ırap süırla,nıı kontrolu altrna aldı, Arap

[op"-u.ıor,"rı1i ve Flıİstin'i işgaı etti, Yenilgiİüiı he-

men ardınclan ortadoğu haıkıarr AınerikaD emper-

valİzmt ve tsrail siyoDizmlne karşt kahramanca
-"arrş-uyu 

başladıtaf vg halen de bu savaşlafını

ba§an ile yürütmektedtrler, İsrai! - Arap sava§ı

njt lıa*ı düşiinceıefimızı oıtaya koymadan önce

siıahh savaşrn patıak veftıiği 5 Haziran 1967 taİi-

htnden gertiero gltmek v9 olaylarn gelişimine bi!

gaz atmaı< doğru bi, soDuca ulaşmak bakımmdan

yerindo olur sa!!ıyoruz.

israll sorununuD baEtan9cı osnanlı İmpaİa-

torıuğuna ka,da.r uzanır. Avrupa ve Çadık Rusya-

srıaaiı yanuaı katlirn&r, Yahudileİi yeni bif vatan

araİn8,ya yöneltti. sultan AbdülhaJİıtd'e de I'ili§-

tiD'do bir Yahudi devıetl kunılınası için bir teklif
yap!ıaLğı vo bunun reddedtlüği söyleDmektedır, Bu-

nun dışnda Ftlistiü Yahudi devletinin kufutlasl
iain ; ciddi öneri İügiliz Dışi§teri Bakan Lord

Balfour'daır geldi. Daha 5611a 1929 da züİü'te

Yahudi ajansl ad1 aıtında bir teşkiıat Filistin'deki
toprak]aİı Arapların etinden ğlrnak ve Filistin'e
v.iruai gtıçuotı sağtanak gibi a,rııaçlarta paxa top-

ıamaya gırışti. Hitler"in rrkçı polttikasr ve Yahudi

xatııamı sonucu 1933 - ],936 yılıan aİasında x'ilis-

tiı'deki Yaİrudi sayısı ?5 binden 310 bine yüksel-

di. Ya.hudtleriı göçti].e karş 1936 da Arap'ıar ayak,

landılar. Araplafa karşı İsfail Yahudi T'eIör Teşki,

letı olan Ilaganayı kurdu, 1939 da İngilteIe, pel-

"oi *rou"ru"r- g"""ği, Arapla,rr memnün e'lebi]mek

i"* 
"*,]ur 

göçiinü duıdurmtış göründü, Ama yiD,

"İ a:İr.,Oan ğOje gOz yumOu, Bu iki yiiztü tutum

i"rrr'* ari, 
-ııteleriniD 1ngiltere'ye karşr sert

;"];;- talİıom"üarına yol açtı, ikinci Düııya Sa-

iu"rou.r, "o"ru 
ise Araplaİ topraklanndan israi]

,"-İr*lrl".l atrnak çabasında jken isıait de AIap

"rUoİJ:rur,"" 
ve inglltere'ye karşr bir mücadeleye

İoşİuaİ. -lv- zamanda ingiliz empeıyali§tleri ise
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ıııı Kurtu luş Savaşı
ortadoğudaki p€tfol kaynaklarındaki çıkaflannr
korumak jçin hef türlü direİmeyi gögteriyorlardr.
1947 de İsrail §orunu Birleşmi§ Millettere geıdt ve
Rusya ve özellikle Amerüa Blıleşik Devletıerinin
isteğiyle l'iıistin Arapla,r ve Yahudiler arasında bö"
lündtı 15 Mayıs 1948 de İngiıtere orduıarını t ilis.
tinden çektl ve tiim sflehlarınl ve ordu .kaınplarınl
İsratl'e bıraktr.

1948 de David Ben Çurioü İsra,il'in bağrİrüstz.
lığını ilen etti vo ArapLrrr F'itistin'den §ıolr dışı
etmoyo ba§tadı. İsraiı'in bağıırısızLğInı ilk taotyaıl
devıet Amefika oldu. Bu strada Arap Kurtuluş or-
dusu kuruldu re Arap İsrail çatışma§ı fliıen bir
ölçüde başıadı. 1949 da Birıeşmlş Milletle.do jnza-
lanao g,nla§ımaya göre Arapla,nn Ti]i§tin'e dönme-
ıeri kaıarıaa İ§rail uymadl 1950 de Amerüa,
Fransa, İn8,iıtere Arap _ İsrail sınrlanaı garantl
a.ltığa aıan bir antlaşma imzalaaıılar ama bu da hiç
bir sonuç sağlamadı. İsrau saldıİ8.an tutumuıu sür-
dürilyor ve E'ilistin'li araplal iso İ§reil'e karşı mü-
cadelelerİxe devaİn ediyorıardı. _dİnperyalizmin İs-
ratl desteği 1956 yılında da.tİada açık bü biçimde
su yiiztine çtkh. 1956 da Nasır süveşy kana.ıınr mil-
liıe§tiİdj. Buoun ilzerine ay4ı y r,n Ka§un ayındı
İsrail, Ftansa ve İngiltere Mısır'a karşr bir çıka.rtİna
hareketi yaptı, İsrail Aka,be körfeztDin girişi olan
Tİran b€azına kadar bütün bölgeyi i$iıe ettı Ame-
rika vo sovyetler biruğ'ıjİn mü,dahaİeıerl sonucu
savaş aıutduıuıdu ve meaele biı:leşmiş mtııetlero ge-
tifildt. ve Bifıeşmiş Mitlotter banş gücü tazze'ye
yerleşti. 1957'de Amerika İsrail ıehibe bir taviz da,-
ha kopaİü. ve Akabe körfeztnden serbegt ge-aiqi
İ§ralı'o g,afantl etti. Böylece İsratl Tıfan bölge9!t-
den çektldl İsratt ve Arap devletıeri a.rasındaJrl sı-
nır çatışmalaİ1 bu olaylatdaE §onra da, devam etti.
ı967 yıltnda suriye'ye ait altı taıe Mig uçağ1 İ9faıl
taİafından düşttiüıdü. Bu §ıı,ada Amerika! eİnper-
yalizmt de boş durmadl. İsratl'e büyük mikta.rda
siıah ve 1000 kadar ü.s. göıüllüsü yol]adı. 1 Irazi-
raJıda İ§fail'de blr savaş kabinesi kuruıaıu. Aİap
haıklaxınılı sosya.lıano kaJıİİıa.la.rt ve bifbtrı a.füsl-
ra baam§ızlıklannı kazaüma,lan Amerikan çıkaJ_
larına aykırı dü§üyortıu. c.I.A. h tezgahıaarığ.ı
ve İsİail'in yüktendiğt suriye'ye bir darbe te§ebbü-
sü üzerlne, Amerıken planıanndan sovyetler bi,flilii
tafa,fmdağ haberda. edlten Na§ır, önce surlye'ye
ya,rdrm etmemeye kararıı oltıuğ,ıı halale, Btrleşmiş
müıetler kuvvetleİı]ıin Gazze'den aekİknesint i§tedt
ve Akabe köİfezirxi kendi milti topı.aklarına kattı-
ğıDı ilen etti. Diğer arap devletleri de Nesır'ın bu
kararrnı destekledtıer. Am€rika Bifıeşik devtetlert
vo İngııtere İsrall'İl sovyetler Birliği i§e Arap dev.
letlerinin yanıDda yer aldılar. 4 lİaziraDda, İsra,it
Bliyük elçtst eltnde Amefikan cumhurbaşkanı
Johnson"dab aıdğı bir BüveD meşajı ite ülke§lnde-
kt btİ toplantıya katıımaJr lizere t§ratl'e döıdü. Ay-
Dı zaİİıg,uda Amerikan 6. Filo§u ve İngiıiz danr{ye

],ar, Nihayet 5 Hazilan günü işraıl arap ülkelerfu]e
hiç boklenmedik saldırısın yaptı ve alt1 gün içinde
65,000 km, den fazla bif aıanı işga,l e.tti.

Bu kısa tarihçedeD de anlaşılacağı gibi, btlha,s-
sa 2. dlinya savaşında,n sonİa emperyalizm §trate-
Jik baığmdan öneıİtli bir böıgo olaı ve zengin pet-
roı kaynalda.n!ıa sahip buluoan orta - Doğuda etki-
sini kaybetmeye başladı. Bu g.elişmeler, Amerika
Birleşik devletlerintn ve diğer eİnperyalist devlet-
lerin kolay kolay kabul ederneyecekleri bir durım-
du, Çtinkü kapitalist alemin petrol ihtiya.cının 70
27,8'i'oİta - Doğu iilkelerindeki kaynaklardan §a,ğ-
laımakta idı. BundaD çok daha önemli olan diğer
btr şey de orta - Doğudakt petrol rezervinln, diin.
yadaki topıaİn petrol rğzervlerüİn % 69'uEu teşklt
etmesi idi. Bunla.a karşük Amertlra Birteşik Dev.
leueriıfn rozeı\.leri sadece 7. 12,8 idi. orta - Doğlı
petrolleri geneltiliıo U.s,A., İngiı.lz, Fransu ve IIol-
landa petrol imparatorluklan arasDda p4ylaşılİnış-
tır. En önemli petrol tröstlerı Socony Mobiı, stan-
dart ojl, Royaı Dutch §heıl, compangnie F}a,]ıçais
de§ potroles, Guu oiı, Briti§h petroleum company,
Paul,Getty ve Şürekası, Philips Petroleum'dur.
Uluslaİara"sı finans kapita.ı orta - doğu'da her za-
manki oJ.unuou oynayara.k g,eri kalmış ülkeleıe yar-
dlm maske§i altındg, o. D. petrolleİine döıt elle sa-
rılııakta vo bu zengin hammıaıde kaynakıanndan
korkuoç karhİ elde etmekteydl.

Arap {lıkeler ıde gitttkçe geüşen altiemperya.
ıist aırımıar ba8ta U.s.A, olrnak iizere tüm empef-

(Devamı 29. sayfada)
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BugüD blf §osyall§t curİüuriyette geİıçIik öf-

güt erjiİx geııel olaaak ne gibı niteliklefi buıuma-
§ıDdan sözetmek isterim.

Bu §oruna değirrmek datla da geİekli dufuma
gelrnlştıf. Çtinkü sosyaltst bt! topıum yafatmaJıın
a§ıl göreviyıe yüzylize gelecek olan kitle bir yerde
gençlık ola.aktlr, denebtlır. Çiinkü a4ıkqa beıirmtş-
ttr kt, kapita.lİst toplumda yetlşen emekçt halk ku-
şağı, sömürüye dayanan e§ki kapitalist hayat tar-
zııxln temelıerİci yrkmak giifevini yeriğe getirebi-
lir. Yapabfleceği en tyi şey budur. Bu kuşa} olsa
olsa proleteryaatn ve emekçi sınflafın 8ücü elle-
finde tutmalarlna yardrm edec€k bir toptumsal dti-
zeDl yaİatma.lr görevİxi gerçekleştifebilir. Bu top-
lumsal dijze! sağlarn bir temeı kuracaktu; bunun
sürdürülmesl ise yeni koşullar a,ltında ve lnsa,ixrn
fuxsaİıı, siimürane§l iliqkiıerinin artrk geçerli olrıa-
&ğı btr ortaİnda ça,l§maya başkyan btr kuşak ta.
ra.fından yerine gettrııebilir.

Genqliğln ka.ı§lsrDa çıka,n g.öTevlere bu açıdan
balğnca, gençl8tn 8,enel olara.k görevteri ve özel-
ıikle Geııçlik Birukleri ile öteki örgütleİin görev_
leri kanrmca oirtek sözcükle özetlerrebilir: Öğrea-
mek.

Ellbette bu «tek blr §özcük» tiir, Neyi öğren_
mek? Na§ıl öğreDrnek ? Bir tek §özcük bu teİnel
ve en önemü soruDlara ceva,p voiemez. Burada
önernıi ola"o şudur: E}şıü kapttalist toplrülun de-
ğEmest tle, sosyall§t toplumu yaİatacaJ. olan yeli
kuşa,lrlanD yetişİne,si, €ittro ve öğreııimi e§ki ç 

jz-
gtler iizerbde yürütüleınez. Gençliğln eğitimi, yetİş-
tlrilİne§l vg öğreDtİni e§ki toplumrın blze bıraktığiı
Irr8lzeğledelD başı&yaIak ylırütt[İneüdir. so§ya,lizrrı'i
sadece, bllgi, ör8{itıer ve kunrnla.ı,rn bütltnlüğü eŞa-
sına göre oski topıüİndao bize Eİra§ kaıaD iısalx-
gücü ka]rıat laıııdan vo yöıteünıerdeD yararlaDa-

V. l. [enin

rak inşa edebiliriz. GençIiği]ı eğitimüi, örgttlen-
me§iıf ve öğrenin,ı.ini köklü bir şekilde yeniden bi-
§imıeüdird8imiz zanan aacaJt, genç kuşağın ça-
balarıDu eski topluma benzemeyen bir toplumun
yar8,tıIİna§lyı,a _- yant Şosyalt§t toplrımuğ yaratıı-
ma§ryla - soDuçlağaca&ndan emin olabiltrlz. İşte
bu gerekçeyle, gençliğo no öğTeteceğİİniz ve - sos-
ya.llst geDçıik adına gerçekten byrk olrnak istlyor-
larsa 

- 
gençltği]x nasıl öğreDİİıesi gerektiği sorun_

lanyla ayruıtııı biİ şekildo ilgiteDmeliyiz. Yine ay-
Dı şokllde, ba§latt!ğrmız İşi tamaİnlayıp bitiİebil-
mek icin gençIiğln ne şektlde yett§ttriıınesi gerek-
tlği soruİruna da değimettyiz.

şunu belirtİneıiyim ki, bu sotıııara veriıecek
ilk ve en doğal cevap şudur: Gençllk Birliği ve
genel ola.rak gençlik, sosyaıtzme doğru iterlemek
içirı sosyaltzmı öğrenrİıelidir.

Ama bu - «so§yatizm'i öğreDmek» 
- çok ge-

nel bir cevaptır. sosyaıizrı'i öğrenİnek içiı neler
gerekİnektedir ? Buİada biı.takım şalğncalar bellr-
otna} için genet bilg.i bütiiıiinden neıefi ayırmak
gerekmektedtr ? Buİaıa biıtakıİtı sa,lrDcalar beılr-
mektedir. so§yalizm'i öğreD,rrüek 8.örevi yanllş bir
şekilde sunuıduğu ya, da mesele çok tek - tarafıı
yorumlandığı z.ırna,D bu §akıncalar ortaya çrkmak"tadır.

_ §osyali.zn'i öğrenmek dendiği zaman, doğa.l
olarak ilk aJda gelen so§ya.list el kıtaplannda, ıro-
şiir]erde ve kltaplarda toptanrqş bilgtlerin ttimiİlü
iyİce ha,zmetİneı<ıir, Buounla birıikte, sosyaıizıİt,iA
ıD,celeruİıesini bu şekilde tanmlaİıak çok kaba ve
yetersiz ohİaktaaLr. sosyalizrİı'i öğrenmek içirı şa-
deco so§yaıist kitap ve bıo§ürlerde yaz anta.n haz-
metmek yeterll oısaydı, gider kitap hokkabazlarıDa
vo keüdbl öYmeye meraJrll kiştlero baş!,ufurduk.
Bu çoğu kez bize aalar]l olufdu, çllnkü bu gtbt tı1_
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§aDlar sosyalist kitaplarda ve broşürlerde verilen
blıgtlert ezberler, ama çeşitli biıgi da.uarDı bifa-
faya g€tlremezler. ve sosya,lizmin gerçekten ken-
aülerinden isteüğt biçimde hareket etmekten yok-
sundullaİ.

r:ski, kapitali§t topıumun blze miras bıraktığı
en büyük kötülüklerden, ba.ht§ızlıklardaJr biri ki-
taplar e gerçek hayat arasıDdaki büyük uçurum-
aıuf. llerşeyi rııiimkün olan en iyi biçimde anlatan
kltaplarrmız vaİdl. Ama çoğu dunımlarda bu kt-
taplaf en zaİadı vo iki yiizlü yalantarla doluydu.

İşte bu ylrzden sosyalizm ha,liırında kitaplarda
veİilen biıgileri ezberlemekle yetiJımek çok hatalı-
dlr. Artık konuşmalanmız ve İnakaleıerimiz §ade-
eo §osyaılzm hakkında söylen€.nleİl tekratlamakla
ka,lmaİna,kta&r. çl,inkü konuşma ve makatelerirniz
gtııdük hayatımlzın her.sahasıyla tliottlidif. Eylen
olİnadaD, kavga veriımeden, sosyalist broşilrlerden
ye eserleTdeı edıoilmi§ kitap bilglleri ke§iıltkle de_
ğersizdir. Çünkü bu kuİaİn ile pratiğin eskiden ol-
duğı gibİ btrbfuıld€n ayı.ılİnası deiİektir. Bu av-
nlık, bu uçutum ise, eskt burjuva toplumun en z-a-
rarıı özelliğtydi.

sadece so§ya-list sloganları ezberlemeye çaı§-mak daİıa da tehlikeıi olacaktır. Eğer bu tehlikeyi
zamalıında görme§eydü, eğer bütiin cabalarrİİıızl
bu tehlikeyi bertara.f etmeye yöneıtmeseydik, §osya-
llzmt bu şekilde öğrenip kendileriİIe sosyalist adlDı
veİecek bir ryüıyoua yakın genç kadın ve erkek sos-yalizm davasıiıa lrüyük çapta zarar vermiş ola.aktr.

soru §uduİ: sosyalizm'i incelemek içİo bunla-
rrn tiimü na,sıt biıaraya setirilİneltdir ? E§ki okul-
1ardan, eŞki tür bitimden neleri almalıyız ? Eski tür
okulla.rıtı belırttikleri hedğf her konuda eğitibnlş in-
saı ar yetl§tirmek, bilimteri 8enel hatıanyla öğret-
mekti. Bunun tarnaİntyle hataıı olduğuıu biltyoruz,
çürckü topluİn tİınüyre ha.ııan şıEıfla,la aynlİne§ı te-

meıino dayaa&Iılİ!ştl, bu şekiıde sllrdürüıüyordu.
Bb yanda gömiırenler, öte yanda ezileD.ler v€.rdr. sı-
nıf ruhuyla iyice donatı]ııtş olduklaü içln, eski okut-
laİ doğal olafak şadeco burjuvaziDla çoculdaül,na
biıgı aktaıTna]iıa yetindtler. İler söz burjuvaziDİı çr-
karları uğruna ta,hrif edt]rnişti. Bu okutlaİda da-
ha geDç yaştaki_ gnekçt ve kiiylü kuşaklar eğitile-
ceklerl yerde, daİıa çok burJuvazinin çıkarlaİına
göfe yetıştırüyorıardı. Bu kuşaklar burjuvazintn
i8o yarar hİzmetgtlert olİnak, onun baı,ışıoı ve ra-
hatın bozmadan kendi§ilo ker sağtaJnak için eği.
tİİn görltyorlardt. İşte bu ylizdeDdif kİ, e§ki tiir okul-
la.ı,ı blr kenara atmakıa birulrte, onlardan gereek
sosyalist eğitirn için gerekli olanları almayı da ken-
dimize görey yapryoruz.

sürekli olaİak eski okuıIara yöneltilen ve çoğu
zama-o tümüyle hatalı §onuçlara yoı açan serzen§-

. ıere ye ithaİnlara geldik böyıelilrıe. Eskl okuı ka-
ttksP bir kitap btlgist okuluydu, sonu 8.elmez tek-rar vo ezbeİlerıo doluydu, deniııyor. Bu doğTudurgna, eskı okuuarda kötü ota,n şeylerıo bize yaİar_
lı olaqlanoı birbirfuıden a]/ırma,lı ve buoıann aıa_
sından §osyalizm içın gerekli ola-ıdannı §eçebilİne-
liylz,

Eski okulLa! sadeco kitaplardaİi bil8iıeri öğ-
retirlerdı Öğreıciıer ya,İaİ§ız, uyduruk vo ıtıgırbi! sürti biıgiyi haaıetmeye zorlalılr, akıılan bu-
la,udınlıı: ve geDç kuşakıar birtek katıba göre srra-
landııllm§ bürokrg,tlar durumuna getiriliılerdı. Ili
şi insaİiığ,ııl büiktirdtği bilgi haznesiDi hazmetme-
den de sosya-ıist olabilir derseniz, çok büyük bir
hataya diişmtiş olursuüuz. soşyalizme yol açan o
biıgiteriıl tlimünü eldo etmedeD soŞya.ıi§t sloganıa-
n ve sosyalist bllİrni]x sonuçlanıı öğİenmeyt ye-
terll büIİna,k hata]ı olur, Mark§tzm, sosyaJiz!ı'fuı
1n8a! btlgishtı tlt nll,1deD ort&ya çrktıBDı göste-
leD bır öıııektiİ.

ı
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Esa§ olarak Maİks ta,ia.fındaa yaratılan sos-
_ yaı9m'in bilimiDia, sosyalist kuranın -yanl bu
Marksist öğrettnin -- kendl bif deha olıİıa]rla bi!-
ltkte, artık sadeco ondokuzuncu yltz},ılda yaşaİnış
birtek §osyaii§tin eseri olınaktan çıktığüı, dünya
iizeriDdeki mııyonlarca, oı1 milyonlarca proıeterin,
kapltalizme karşı verdiği saYaşta uyguladığı bir
öğreti durumuna geldiğhi okumuş ve dujrmuşgu-
nıızdr.ıI. Maİks'm 6ğretttkıer'üıi! neden en aıevıiİn-
ci stılfm miıyonlaİca, on İrülyonlaİca lns&nıüıı
al(ıuanDı, Jüreklertni kazandığıtıı soracak oıur9a-
nız: bir tek cevap aIırsmlz Çünkü Marks eserini,
ka,pttaılzm döDemiDde eıde edtten iasan bilgtsr.oin
§ağlaİİı temeılne daya,ndırmıştı. İnsao toplumuaun
gelışmesiİıi etküeyeğ yasalan aı:aştıfdı. Markş ka-
pitatizrntD kaçınılmaz bit şekiıde §o§ya]izme dönü-
şeceğİıi anladı. E:n önğrnli olanı ise, bu görüntişü,
o kaplta,lişt toplumu en aıoğru, aJ.nDtııı ve deitn blr şe-
kiıde araştır8,rak, kendindeE önceki bilinin yaİattığl
hef şeyi tytce hazİr€defek tanıtıadr. Biftek aynnbyl
daht girzaİdı etmeden, insaD toplumunuD y&r&ttığ
heİ şe,yi eıe§tilerek yenl bif btçim verdı. İDsal1 dü-
şlirıce8tnln yaratttğl her şeyi, emekçt sınıf haİeke-
ti açısından, yenıdeJı €te aldı, eıeştİİdi ve taıttladr.
Buoıaİiıa,n sonuçıar çlkaraL; burjuva sınırlaınalart
içiıdo ka,Imış ya da burjuva ön - yarg.ıla-rıyla bağ-
ıanrnrg kişüer bu ŞonuQla.ra vaİamazıarah.

sözgelimi, proleter kültürden sözettiğ]ğfl|r- za-
malt bunu a]rltmızdaİı çıka,rmamally|z. lnsaıılığrn
bütlin geuşme§inin yerattığı kültüriin değ§meŞtni
btldiğimjz taJ.dirde, proleteı kütitrü yalatacak du_
rııma gelebiliriz, Bunu açıkça a,DlaİnadaD §orüna
çözlİm yolu bu]ma,k miimkiiD ojİnayacaktlr. Proıe-
ter kliltür ue hava,daü kapma, birşeydir, ne de ken_
dllerine proleter kütiiİ uanantan sü§ünü vereıter
ta.ra.fındaİı yaratılİruştıİ. Bütlful buD]ar §açmaliktır,
Pıbıeter kiiıtür, inşanlığı, ka,pttalist, bürokfat, top-
rak ağata,rındaD ol,uşaD topıumun boyuDduruğu al-
tında biriktirdtğt bilgi haznosintn mantık§at gelt§-
mesı olİnak tlurumuıldadır. Bütün bu yollaıdan pro-
ı,et€r kütüre gidi]İntştiİ vo gtditecetrtir. Aynı şektt-
de Mark§'ın yenideD biçlnleDdifdği ekoDoml poli-
tlk de trı§a,!, toplumunua nereye ula§ması gerektt.
ğnr, §nıf kavgasıDa geçisİ, proletel devrünin ba§-
langrcıDı gösterİniştir. büe,

Geıçıik tem§ilciıert vo yeni bir eğitim §i8temi-
Dln tara.fta.ı.ları §ık sııi eskl okullara hücum ettikıeri,
e§ki oku.lla,nn sınavdan önce ezbefcilik sistemlni
uygrııaüklaİını iddia etttkıeı.t za-man keldilerhe
§öyle siiylüyoruz: Eski okuılardao iyı oıan §eyıeri
alİna.lıyız. Geı!çıeriİl kaJaıaruıı bİr§llrü bttgiyle doı-
duraü sisteml atmama,lıJaz. Bu btıgtlerİD oıda do-
kuzu yarar§ızdı, geİtye lralan ouda biri de yanlrş.
Ne var ki bu, kendtmüi sosyalist soDuçlarla sıDrİ-
ıayebiıeceğimlz ve §adece sosyaJi,st sloga_Dıaİ öğfe.
neceğlmiz anlaİnına gelmez. sosya,ıizn'l bu şekil-
de ya.rataİ!ıazslDz. Kajalxlzı, ins8nLğ,ın yarattığı
hazlneleri öğrelerek zeuginleştirdği.oiz zanıan an-
calr sosyalist olabilİİsiltiz.

sınavdaJı önco ezberleİne yönterntni uy8uıa-
marrrız gerekİniyoı. Ama heİ öğrencinİı ka.fa§ıDı
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temel Yerilere il§kiE bilgiıerle geliştirmek ve mü-
kemmelleştirmek zorundayrz. Öğrenct elde ettiği bil-
gileri hazmetmeyecek olur§a, sosyalizm anlaİı§|z
bir sözcük, sadece bif ygjta olarak kaıır; sosyalıst
kişi de bir palavracı otnaktan öteye gidemez. Bu
btlgileri §adece hazmetmekle yetinrnemeıi, bunı]
eleştirmelislnlz. Böyleltkıe kafalarıDrzı ge.eksiz
safsg,talaİla doldurmak yerine, bug,ünün iyı egitiı-
miş insanı içın vazgeçilTnez oıan verııerle zengin-
ıeştirmiş oluİsunuz. Eğer sosya-list'in biri 

-ciaıdive srkl bir şekilde ça]ışmadan, eleştırili bir şekilde
araşttrması gerekeo verileıi anlaİnadan, belirgiİ
birtakım sonuçlaı elde etti diye- so§yauzıntyıe
övünİneyi kafasına koymuşsa, ona gerçekten acı-
mak getekif. Bu gibi yiizeyde kaıaD davralıışıar
keshlikle zaralhth!. Eğer çok az şey biıdtğirni an-
Ianışsaİn, daİıa çok §ey öğ,Tenmeye çabalaİnaİyım.
Ana a.damın btrt kalka.r da" ben sosyaıist'im, her-
şeyi en tyı şektlde bilmem geİekmez derse. sosya-
ltsu fatan olamaz asla.

Egki okullaf k&pttaıistlerb ütiyacl olan hiz-
metçiler ürettiler. Biltİn adaİnLanün, kapita,u§tleriD
hoşuoa g,ideD şeyler yaaao ve söyleyen insğ.İılai du-
rumuna getirdiler. Öyleyse bu okullarr ortadaD kal-
drrma.lır,rz. Ama bunlan ortada,n kaldırmak, imha
etmek, iasaJıLFn insan içlo gelekli olaıak y8,ıattığı
her şeyı bir kenara itmek anlaİruna golir mi ? Ka,
pita.rizm için gerekıi olanlarla sosyalizlİı için gerekli
olanları birbirüıden a]nmaİnak anlaınınr taşıf mı ?

ÇoğuDluğun itad€§l ihlafına burjuva toplumunla
uygulaİBü taıim çavuşu yö[teİnlertcl, emekgilerio
vo köylülefi! 8ııııf biltrıçu disipliniyle ceğ§tirmgk,
toyiz. Kl bu eneırçi ve köylilıer eski topluma kaİ-

şı besleıen nefreti, 8:üçleİiılt bu k&vgs, içtn birleş,
ttımek koııusundaıri kafafLlık, yeteoek ve hgzıf-
hkıaİayla, birle§tif,erek dağtuık, koca bİr iiıkeniD top-
rakıarna yayı]m§ nilyoDla.rca insanın istekleri]d
bitek lstek şelr]ıne soktular. Bu yap madaı yentl,
gt kaçınırİnaa oluıdu. Bu dayaJı§maİ işçi ve köy,
lülorin bu bilinçu disipli]d o]İnedaJı davaİnız umu,
dlüıu yitıİecektir. Bu olmadaa bütün diinya itze,
rindeki kapita.ıistleri ve topiak ağatanD! ortadaJı
kaıaıığnarnrz olaaaJ.§ızahr. Bıraİu yeni, sosyallst
blf toptum kurmayı bu t-elDeıler iizerine, bu temeıi
buo pekiştimek mlİnkün oınaya.a.ktır. AJ,nı şe,
kiı.de, eski okullarr suçtarkeo, eski okulıaİa karşr
geıçekteD halrlı ve zoruDlu bİr nefret be§lerkeD ve
onlarr ortadED yoketmek içiD h8rırlıklı olduğumuzu
göriifken, eskt eğitim si§temİıı e§kı, ezberciltği ve
eski tekIa,fı, iıısaD bilgişiliD tlımünü elde etmek
yeten€iyle aıeğEtirmek ggrektiğini de biımeıtylz.
Bu biıgi o §ekilde elde edilmelidlİ ki, so§yaJizm ez-
berle öğreneblıecek bif neŞne duruİnundao çıkıp.
kendlrnİzln iİzertnde düştinml& bulunduğumuz, bu-
gtinktı eğitlİn açı§ınaıa!ı kaçığılmaz soıluçıa.fı içe-
ren brİ ne§no dufııınuna gel§ln,

Hedoflntzt §osyaJlzİni öğrenmek olaıs.lr belirt-
ttğımtz zaİnan görevıerl bu §ekiıde belirlemek ge-
rekrnektedt!.



§avuna açtkıtk g,etirmek ve ne §ekilde öğren-
mentz gerektiği sorununa ne ş,Jkilde eğileceğimİzi
tautlaİnaJr için pİaıik bir öİnek rereceğinı. Hepj-
nlz biliyolsunuz : Askerl §orunlanı - yani üke-
yi savunma sorunlarııun _ iıfdıudaİ, bugütr iktt-
sadi görevler çıkiyor öniiniize. Yinc billyorsunui.:
ki; sa4ayiyi ve taruı]. e§ki şt-kilde değıt. değ\ik
bir biçimde onalmadan sosyalist toplum kuruta-
maz. saıiayi ve tarunı çağdaş esaslara göre, bil!
miı1 en §on 8,el§meleİiıden yaraİlaJıarak yeniden
kunak gerekmektedir. Biliyorsuğuz bı] esas elek-
tri].tiİ. Aocaır büttiD iukenirı 

- saııayi ve tarınılı]
bütiin da,lıanDın- elektrifikasyonu tama,nılandık-
ta,n §oora, alcak bu heıefe ulaştlktan sonla, 9skj
ku8ağ.ın kurİnası mtimkün o]_İnayan sosya.list toplu_
mu kuracak duruma gelebi]irsiniz. ÖntiİnÜdeki 8ö-rev; bütün ükeye iktisaden hayat vermek, hem sa-
Eayiyi hem de taı.ımı çağdaş teknik gelişn-ıe]4İin
ışığında yeıiden ör8.iitlemel( \/e onafm&k, bunu da
çağdaş biiim ve tekDoloji, .elektrik esasına aüayana-
ra,k yapmaktlf. ŞuDu iyice aİLanıış olma.lısınız ki,
okuma - yazması olmayaü],aİ.ırı işi değildir eıektrifi-
kasyon; temet ok]ır - yazarlık da yetınez, tlektrjğirıne olduğunu bllİnek yetmez. Gerekli olaa nunıı
- tekntk olarak - sanayi ve tarınıoa ve bunlaİrn
tek_ tek d€,llanLda oasıl uygutaİnak gerektiğini Lil-mektir. Bunu herkes kend§i içia öğI€nmek dutu-
mundadrİ ve bu, yeni doğan emekçi halk kuşağı-ıın tlimüae öğreti|İnelidir. İşte he! sürf btıincJne
vafİİıı§ sosyali§t,in; kendine sosyalist gözüyıe bi_
kan ve bu Gençıik Birliği'ne katııdlğ! t;dirde Paı-
tİye (§o§ya.ıizmi kurİİra§ı konusuDda, keldi kendi_
ne) ıliiz veİdİğini Ye bütİi! geDç kuşa,ğa sosyalıst
lopıumu yaratması tçia yardun edeceğint anlanıtş
buluaaı her lnsanıJı öniitıdeki görev budur. Bu top-
lumu sadece çağdaş eg.iiim terneıiae dayaüarak ku-
übileceğini, bu eğitimt elde etmediği tarrdirde Ise
so§yaİizm'in sadece dlndarca biİ istek olarak ka-
lacağını anlamt§ olma]Idır.

_ Burjuvaziyi deyiüıe görevr eski kuşağrn om]ız-
laı'ın8, }dkıerrnıişti. o zj.u.naİl ana görev burjuvaziyj
eleştimek, kltleleı arasrnda burjuvaziye karşt nef-ret duyguŞu uyanol.ıİak ve bu kltleıerin sıDıf bi_
lİlciDe varmalarınl, güçlefini biralaya getirme yete-
ğeğinikazanmatarrnl, sağlamaktı. Yeni kuşağın
ırüıuzlaİıudaki görev çok daha ]aarnıaşlktır. sizin gö-
revlıiz §adece :kapitalistlerin girişebileceği biı' sal-
dınya kar§ı - eİnekQi ve köyıülertn hüktimetiİtt
kofum€lt için güçlerinüi biraraya getiİmek değil-
dir. Elbette buou yapmalısrnız. Bunu açıkça gör"v
btıiyo.sunuz; heİ §osyalist €iörüyor bunu. BunuDla
btflikte, sadece buuunla yetinmek yanl§trr. Gö-
reviniz so§ya,Iist toplumu kurmaktır ve kimi du.
rumlarda işin yaflsı gerçGkle§tifilİıiştir. E:§ki dü-
zen * hakettiği şekilde --- imha edilmiş ve yine
hakettiği şekilde bir harabe durumuoa getiliıİniş-
tir. ortaİn temizlenmiştir ve geıç §osyatist kuşak
sosyallst toplumu bu ortaİnda inşa, edecekttr. Gö-
rovlniz yapımdır. Bunu ba§a,ımanın tek yolu İ§e

çağdaş bilgtnin tlıİnüDü hazmetmeki so§yalizmi,
kalıpla§mış ve ezbeİleumlş formülıel, kuruılaı. çö-

ziim yollaİı, reçeteler, programıar durumuııdan çl-
kaı,lp önümiizdeki eylene bir bütüoLük kazandıra-
cak yaşayağ bir gerçek durumuna getirmek; so§-
yalümi büttin prattk eylemlDizio ıehberi yapmak-
t!!,.

Bütün genç kuşağl eğitif, yetiştiİir ve ha,re.
kete geçiairken yükleğeceğirniz görev budur. Her
genç kadın ve erkek bu toplumu kuranların saJla-
rında yer alırkeı sizıer en öqde buluDılaİsnız.
sosyalümi kulma işi için genç işçi ve köytü kit-
lesini seferber etmediğiniz takdirde sosyalist bir
toplum inşa etüeıjz olanakszdır.

Bu ise sosyalizmi nasıl öğ,retmemiz gerektiği,
uy8ulaya,cağünrz yöntenlerin beliıgio özeltik]erinin
neler olaca&, sorununa değiDmemi geİektiriyor.

Buı.ada ilk kez so§yatist aİllak bilini sonınuna
değineceğiın.

KendiEizi sosyalist olİnak için eğitmeltstniz.
Gençlik Biİıiği'nin 8.örevi şudur: Bu örgüt pratik
eytemlerini o şekilde diizenlemelidir ki üyeleri* öğreDmek, diizenlemek, biIteştirmek vo döVii§_
mek yoluyla 

- kendilefini ve üye oıııaI( isteyen
herkesi önderlik konusunda yetiştirebilsin. Gençlik
Birliği so§yaustler'i eğitmelidi!. Bugüniiö gençliği-
ni yetiştirme, eğitme, oğa öğretmenin tek ajİıacl
keDdisini sosyalist ahlakla donatıİak olmalıdır.

Peki, sosyalis[ ahtak bitimi d,iye birşey var mı_
ür? sosyatist aİılak diye biİşey var mıdır ? Eıbet_
te vardlr. Çoğu zaİnan bizim kendiİnize özgü bır
ahlak bilimimiz olİnadığlndan sijzediliİ. Çoğu za_
man burjuvazi biz sosyatistter'i ahhı.ı tiimüyıe
reddetmekle suçlarlar. Aslında bı.ı meseleyi bulan-
dırmak. emekçilefitt ve köytüleriğ gözlerlDi kafaıt-
mak için uygutaDan bir yöDterndir.

Ahıak iiırnini, ahldkı hangi anlgnda feddet-
mekteyiz ?

Burjuvazinin anladrğı anlamda. BuİJuvazi, ah-
lekı Tann'nın buyruklanna dayandrrır. Bu neden-
Ie biz elbette Tanİ!.ya inaDmadrğmızı söyıeriz. Ki-
lise adamlarrnın, toprak ağalarmrn ve burJuıaaal-
İıin -- sömürücüıer ola.rak * kendi §rkaİlarınl siir-
dürebilınek içiı Tağn'nın adını,kullaümış otdukla-
İlİll çok iyi btltyoruz.

lnsanın ötesinde, stnıfiD ötesinde kavra_rnlarr
esas alan her ahlekı feddedtyoılız. Bu, emekçileri
ve köylüeİi, toprak ağalaİının vo kapitalistlerin
çıkarları içtn kandırmak, dolaodırmak, aptaı yeri-
rre koymaktır, dtyoruz.

Ahlakımız kesinlikle proletelyafun stüıf kav-
ga§ı çlkarlanna bağlıdır, diyoruz. AhıakımE prole-
teİyanın sınıf kavgaaıoın çıIrarla,ılndan yeşerir.

E§ki toplum bütün eİnekçi ve köyliiterin, top-
rak ağaıa.n ve kapitaılstler ta,reJııldan ezllİnesl e§a-
sına dayanıyordu. tsunların tümiİlü yoketmek, de_

virmek zorundaydık. Buou başara,btlmek için de
birltk olrılaıırrz gerekiyordu. Taan bu birliği yaİa_
tarİıaz.

Bu birlİk sadece fabrikalar, uzun uyku§undan
uyanm§ ve eğİtılİnt§ btr proleterya §ayesfuode elde
edileb irdt. İşto o sınıf oluştuğu zaman bir kitıo
halekett doğdu ve bugünkü duruma yol açtı: En
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zayf tİkelerden bilinde proleter devrimiü zafeİi.
o üıke ki üç ytıdır düaya buİJuvazisinin güçıü Şa.1-

dınsını plisktırtmektedir. Proteter aıevrimin bütün
diıny9da nasıı geıiştğiııi görebiliriz. Deneyıere da,-

yaoaıak diyebiliriz ki, sadece proleteİya yaratabüir-
dt dağılıılş, yayıIüış köyIileriı ardıEdan gttttği,
sömürücülerin §a.ldırrıanna karşl koyaD o somut
gücü. sadece bu sınıJ, emekçi ylğıDlarıD bideşme-
§llxe, saflarıııl kurmasın4 §ogyaıist toplumu ke§in
ölaİak müaafaa, p€klştifıne ve inşa etmesine yaİ-
dımcı olabllir.

işte bu nedenle, bizim için inŞan toplumuııun
dışında kaltnış ahıak bizim aİüekımız olaİİıaz; bu
biİ saİıtekerııktr. Bizİm için ahlek proleteryanın
gmıf kavg,a§ı çıkaİlanna bağlıür.

Bu sıuıf kavg,ası nedir ? Bu, çan !e kapitali§t-
leri devirmek, kapitalist srıufı ortad&D kaldıfmak
demekttr.

Genel olara& sınıf De demektir ? sınıfla,r top-
lumun bif kesıminio ötekinfuı emeğini almasına ya-
faf. Toplumun bir keJimi topfağın t{imüDü a.lırsa,
ortaya bir topra-k saİıibi oıan]ann sDıfr, bir de
köylü slnıfı çıkar. Eğeİ biİ kesim fabrlkaıart a.lır.
senna.yeyi bölüşEf, öteki kes!İn de bu fabrikalariıa
çal§ırsa, ortaya proleter sınfıa kapltaljst sınıf çı-
ka,r,

Ça,rdan kurtulİnak güç olİnadı; birkaç giın
yettt bu iş tçfuı. Toprak ağaıartnı atmak ylne güç
obrıadı; bu biİkaç ay içiıdo taİnanlanaıı. Itapit8,-
llstleri kovmak da oıdukça kolay oldu. Ama §ıDıf-
laı,ı ortadan ka]ürmak kıya,§ kabul etmez blr §o-
kilde daİıa güçtür. Hala işçiler ve köylüler diye bil
a]nrım §Ezkonusudur. Eğer köyıü keaü payı oıaİ
toprağa yerleştailif ve hububatınıa fgzıasını alü§a

-yanı 
kgndisl ya da daYan için gerekıı olİnayan

hububat - bu arada halkın goriye _kalan kışmı ek-
meksiz kaııyorsa, köylü sömiirücü durumuıa. gel-
mı§ olur. Aldığl hububatın miktart arttıkça, bu iE

kendi§ile daha da kazançlı gelecektir. Ötekiıere ge-

liıce, aç kalslnıar. «onlar oe kadaİ aç kaJtrŞa, ben
aıo hububatuİıı o kadar daha y{iksek fiyatla §ata-

'bilirlİn.» Herkes birtek ortak plaoa uygun blf bi-

Öimde, orta& toprak iizerinde, orta,ır fabrüaJaİda
ve orta,k bif sısteme uygun olarak çahşİnaİdır, Pe-

kt, bunu başamak kolay mıd,lr ? Göııüyorsuouz ki
bu, çan, topıak ağa.lanDı ve kapitaIı§tlerı koYmak
kadar kolay değiıdir. Yaprmast gereken iş, prole-

teryaüD, köylüterin btr kesiİniDı yeniiıeD eğitme§i-

dir. Geriye kalanlarrn yoksulluğunda.n, i§tekıerh-
deü keza.Dç eldo eden zengiD köyliitertn dlrencini
ıoıTna.lr içlD, proıeterya çelı§a,D köylülert kendl saf-
laİna çekmelidir. Dotayısıyla, proleter kavga gö(e,
vi, çar devrildlkten ve topfa,lr ağaJanyla kapita-
lt§tıer atııdiktan sonra tlirnüyle taİnamlaİüuş ol-

maİnalütn ah.İ.

sınıf ka.vga§ı devaİrı etmektedlr; §adece btçlİni
değıEmiştir. Eıski §ömürücüıefüı gertyo dölme§ilt
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önlemek, aydınlatıımamiş, dağrnık köylü yığufart-
nı birtek birıikte topla,malr lçin proletetyanın ver-
dtği sınıf kavga§ıdıı bu. sınrf kavga§ı devan et-
mektedif ve bütttn çlkarıarı İJuna bağEnlı kılİnak
göreıalİnizdir. sosya.list aİbkımız da buna bağımıı-
dır. söylüyoruz : Ahbk, eski söıİürücü toplumu or-
tadan kaı&rmaya hizmet eden, bütün emekçt hal-
kl, yeni, sosyalist bir toplum yaratmakta olan pro-
letefyanın etrafnda birleştiren unsuıduf.

§osya.list ahhk bu kavgaya hizmet eder ve
emekçi ha.ıkı bütün sömürüye, büti.in küaük, özeı
lıiilkıyeto karş birleştlrir. Çünkü küçük mülkiyet
bütüD, toplumun cmeğinin ürününü biftek ki§inio
elleriı€ teslim eder. Ülkeillizde toprağln mülkiyeti
ortaktır.

Diyelim ki bu ortaİ mülkiyetin bir paıçasın!
alduir ve onun iizerinde ihtiya,cımdan iki misli faz-
la hububat elde edıp aıta kalanıyla ker ettim. söz-
geuİnı aç gezenlerin şayıŞı ne kadar çoğa.lırs4 bun-
1ar o k6,dar daha çok para ödeyecekler, dediİn.
Bif soşyali§t'e yaıaşır şekiıde hareket etmiş oluı
mu)rum ? Asla! Bif mülk sanibi, bir sömürücü gibi
davİanm§ olurum. Bununla savaşmak gerekıf. Bu-
nuD devan etmesile izin verildtğı takdirde, kapi-
talistıeri!, burjuvaziniD, yönetimioğ döntilİniiş olur.
Bunda,n öDceki devrimlerdo çok defa durum böy-
lo olİnuştur. KapitaJi§tlerin ve bufjuvazinln yön€.
tiİnınıE hortıamasını önlemek ıçin, vurgunculuğa
lzİı yeneİneltyiz. K§ilerin, gertye k8tanlaİln p8,-

ha8Ea zeDgi!ıeşırıeleri.oe lzfux vemeİ!ıellyiz. limek-
çi haık proleteryayla bırleşip sosyalist bir toplum
kurmabdır. Birlik'in v€ sosya]ist gençıiğı örgiitle-
meotn teİnel göreyi başırca bu özeuıği ta§ıİlratıdır.

EiŞki toplum şu iıkeıere dayaııyordu: soy ya
da bırak başka,lan soy§un; ba€ka,lan i9in çaüş ya
da başkalaİnı keldin içİx çal§tir; köle sahtbi ol
ya da köte. BÖyIe bir toptumda yet§en iDsaJııar,
doğaı ola.ak, anaıannın §ütünü eİnerken, bir yaD_
dan şu psikolojiyi, aıışkaılığı ya d€, kavranır da
hazmedeceklerdir I sen ya btr köto sahıbişin, ye
da bir köle. Ya da, küçiik bir maI §8İıtbi, küçük bir
emekçi, küçük bir memur ya da bir aydtn. Kısa.a-
sı, sadeco kendisiyle ilgilenen, başkalalına biİ neb.
ze olsun önem vermeyen bir in§eD..

Bu toprak parçasın ekecek olursam, başkalart
hiç do umurumda deği], Başkalan aç kalıİsa, daha
iyi ya, ürilnlim tçin dahg, fazla para. alacağun, Dok-
tor, mühendi§, öğfetmen ya da memursam, başka_
laruda,n bana ne? Yaltakltk eder ve güçIeli meİn-
nun odef§oİİı, Eimi sürdürebllir, gelişttİebiliİ ve btr
burjuva oLabilirim. Btr sosyaıi,st içİl bu gibt biİ ruh
hali ve btiylest duyg,tılaf sözkonusu olamaz. tmek-
qtler vg köylüer, kendi çaba.larMa kendilerİıı ko-
ruyabileceklerlni ve yenl bif toplum yaİatabiıeceır-
lerini taErtıaöktarı aıı, yeni, sosyallst eğttim baş-
lıyor demektf. sömlılüclılers karşl §avaşİnak ıgln

eğıtjtn; proıeterya tıo tşbirliğı y8,paJa.k, keııdt çı-
kaİl&nnı dltşüne!ıere, küçlık müık sahtpıer'.ne ker,



şıı «bea keldi çıkarımı gözetirim, başkalan umü_
riımda değil! diyÖn ruh haline, alışkanlrklara kaİ-
şr eğitım.

Genç, yent oluşan *uşak so§ializni na§ıl öğIe-
oecek sorusunun cevabt budur.

Bu kuşak sosyallzmi ancak, kendi aİaştırma.J
yeti§me ve öğrenlInl §rTasında, her aşg.ııayı - pro"
leterlerin ve em€kQl halkın eskt söıİtürücüıel toplu-
muna karşı verdikleri _. sürekli savaşla bİTleştirdi.
ği zaİnan öğfenebilir. İn§anlaf ahlakta-n dem vu!_
dukıan zaİna4 §öyle derü: BiJ sosyaıiŞt içi]ı a.h-

lak bu biİle§ik disiplin ve sömibücülere kar§ı ve-
İtlen bu bıliuçli kitle kavgasldıf. Ebedi ehlaka inan-
may]z blz ve ahlak hakığnda ilerl sürülen hikaye-
lerin yapmacıkhğını da aQlğa çlkarıIrz, Ahıak, İt_

§a,n topluılunun daha üst bir düzeye uıaşma ve

keDdiıi emek sömiırüsünden kuıtamla ainacına
hİEnet edef.' Buou başalabilİırek için, burjuvaziye karşı
verlle!ı diizeoli ve kolkunç kavga,Drn ortaslnda si-
yasa1 otguntuğa eIişmeye başIayan genç kuşağa
ütiyacırıız va,rdır. Bu kavga sıTasDda o kuşak
gorçek §osJa.listleri de yetiştlıToektedif. Çallşma-
larq eğitimi vo yetişmesi sfasııtıa her aahmı bu
kavgaya bağlanalı, oDun ardında süldürme].idir bu
kuşak. sosJatist geDçliğin eğttimi tatlı diui koDuş-
malarıa, ahhki kurallalla sağla.nan-ıaz. Eğitimrx
aİ!ıa,cı bu deği.ıdİ. İnsanlar, toprak ağa.lannın ve
kapitaıistlerin boyurıduruğu altında oasıl yaşadık-
larrDı görerek; sömüİüciilere kaİşt kavgay]. başla-
tal aİın ızdüaplannı bunlar kendlleri de tecrübe
aderek; kazan İn§ olaBı korurnak için ne fedakar-
Iıklaİ yapııdrğ4nl topraİ ağalarının ve kapitatistle-
rio ae gaddar kişiıeİ oldukıa,rrü görefek; bu ger-

çekıer §ayesilde Şosyalizmi öğrenmektedirler. sos-
yaü§t a}ıhk sosyalizmin pekl§tiri]İnesi ve taİnaİn-
ıaDİİa^şı tgfuı Şavaşmak esasına dayenır. sosyali§t
eğitirnr!, öğİetiıı ve yetişmeni! de temeli buduf.
sosyallzm nasıl öğreüilrnelidiİ soİıısun& verilecek
cevap budur.

Eğer öğretim, yetişme ve eğitim sadece sınrJa
bağıı kaİp, ha,yatın maye"sıodan kopmuş olsaydı,
buDıara iıanmaİnız rıiimkün olarnazü. Toprak ağa-
lan ve kapitaıijstler emekçileri ve köytüıeri ezdikle-
rı slırece, okulları kontrol ettikleri sürece geDg ku-
şak kör ve cahil kaıaca.ırtır. okulıarımE gençtiğe
btıgİ]clı e§a§larını vermelı sosyalist görüşlerl ba-
ğ.rİn§zra geıiştirebttne yeteneğt kazağthİmatt&r
ona. Geüçliği eğitıLn§ İasaDlar durumuna, getirme-
lidtr. G€nçıer bi! ya"adaD okula giderken, öte yaİ-
dan sömliİücülerden kurtulna savaşıns, katılİnayı
öğemelidirler. Hepiniz. şunu billyorsunuz : Rusya
yegane emekçi cuİİüuliyeti olarak kat&ğI ve diiı_
yanlll geri kalan kesiminde eski, burjuva düzen de-
varn ettiği siirece, biz onlardan daha zaJnf kaİaca-
ğız ve sürekli olaİak yeni bir satdırı tehdidiyıe ka,r-
şı kaİşıya olaca&z. ve aDcak güçlü bir şektlde bi-
raıaya ge]ıneyl Öğrendiğiıniz zarTıaıı kavgayı kaza-
nabllecok ve 8üç kazaDmış olduğumuz içi]x, gerçek-
tea yeni]İnez duruma gelebileceğiz. ÖyıeyŞe, §osya-
üst o]rnak deİnok, bütiın geDç kuşağı örgtlttemek ve
btrleştlrmek ve bu kavgada bif yetişme ve aıi§iplİn

örneğl oıİnak, demektıI. oDdaD soDra so§yaıist top-
lurnun biııasrDı laşa etmeye başlayıp tamaJİıIayabi
ıırsiniz.

Neleri öğre!ırıeliyiz, eski okullaİdan ve eski
biliİndeu neleri aJİnalı},ız; bu sorula.rı cevap]andır-
dım. Şimdi de Dasıt öğrenoc€ğiz soılısuılu cevaplaJx-
dırmaya çalrşacağun, cevap şudur: okutlarln yü-
rüttükleİi eylemleIin her adünıD, eğitim yetişme ve
öğretimaıeki her adımı s{lİnürüctiıere karşı emekçi
haıkıı verd'ği kavgayla aJ.İılmaz bir şekilde birıeş-
tilmek.

so§ya.list öğrenirniD aa§ıı geli$nesi gerektİğini
göstermek lçin, birtaığm gençlik örgütleriıh yap-
tıkıarı çaJışmaJa.r sırasıDda edindikleri tec!übeler-
den yaİarlanaİak örnekler vereceğim. İreıkes ceha-
leti yoketınekteıı aıeİn vunıyor. Bif ülkede okur -
yazarllk yoksa, o iilkede so§yaIist toplum kurulamaz.
§ovyet hük-üİnetbln bir genelge yayınlaİna$, Pa!_
ti'ğiı belu biİ Şloga,Jı ottaya atması ya da en iyi
ernekgilerdeD bir kı§mını bu lşo görevlendirmek ye-
teİu değildtr. GeDç ku§ağu kendisi yükıenmelidir
bu görevi. sosyalizm demek, gençlik ve Gençlik Birli-
g'i'ne bağL genç kad!$ ve erkeir, §unu söyleyecekıer
deİİıekti!: Bu bizim i§tmizür. Biİleşeceğiz, ceha-
letl yoketmek içio ıüırs9,1 bölgelero gideceğü; böy-
ıelİkle gençlerim, arasuda okuma - yazİıa bilme_
yenler kaımayacak aİtık. Yenl oluşan kuşağıD ey-
ıeİnıeriDi bu yöne a.lrtaama§ıua ça]ışıyoruz. Biıdiği-
niz gibt caİıtl, okur _ yaza,r olınaJan Eusya'yı bir
a.nda okur - yazar blİ ülko yapmak mlimktin değtı-
dil. AIna eğer Gençltk Bırüği bu konuda çaİşmaya
ba§ı,ar§a ve eğer bütün gençler herkesln çıkarlaİı
içln çaltşırsa, 400.000 geng kadın ve erkek üye§i
bu]ubaı Blılik k€odİDe bu adı vernek haJrkını ka-
zanacblıtır. Birlİk'h biİ göfevi de §adece bilgi el-
de etmeıdo yetınmemek, kendl çabalaİıyla cehale-
tl.u ağıDdad kurtuıaİnayan genç lnsaJlara yaİaııİn
etmektir. Gençlik Birtiği'nin üyesi olmak deİrıek,
emeğini ve çabalannı ortak davaya adarİra.lr de-
mektir. sosya.list eğitimin anl€İnı buduf. §adece bu
gibi eyıeİnıef §ıragında g€nç kaaııD vo erkekter sos-
yali§t olabiıirler, sadece bu gibi eylemıer strasında
pratik sonuçlar elde ettiklerinde sosy€-tbt otacak-
laxdrİ.

sözgeliıİıi, varoşlardaki §ebzo baİıçeıerinde ya^
pılabiıecek ça,l§maJara ba,ırın" Bu gerçek bir çalrş.
ma değ,ll midiT ? Bu Birllğin görevıerinden biridiT.
Halk açtıİ; fabrikaJaİda a.çlık egerneDdtr. Kendimi-
zi aç kaİm8,ktan kuftarİnak için, sebzo baİıçeleriıi
geli§tirmeltytz, Ama çtftçtuk e§ki yönteİnlerlo ya-
p İnakta,dır. Öyley§e, daİla sınıf biU!çlı unsurlar bu
i§o el g,tmaııaıır. o zaİnaa sabze bahçeleliD,in sayı§ı-
nıD a.rttığFnı, göıeceğız] döntimler büyüyecek ve so-
nuçlaİ diizetecektir. Biltik etkin olaraİ katılmaııdı.
bu üyeler g,erçek ilsanlardır ve kendi§tıe doğru yo-
revi bilınelidif.

Birltk -her İşte yafdımcı oıan, giri§genlik ve
atııgan]ık örneği veren - biİ da,rbe g,iicü aıufumun-
da olİna.lı&r. Birlik bir örgiit olarak emekçiye §u-
nu göstermelidlİ: Etnekçi, örgüt üyeıeriltn kendi-
Şİrc öğrettİklerinl beıki aDlaİnyorduf, herne! i.Da,n.
maya,brıü de. .Ama eyı€mıerİ ve çabaJan pratlk oıan
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t]u üyele! gelQek insanlardlr ve kend{§ne doğru 1ı9,
lu göstermektedirler.

Gonçlik Birliği eylernini her §ahada bu ş€kilde
diizenloınezse, bu, e§ki burjuva yola saptığı anlamı-
ııa geliİ. Emekçi ha,lkın, gosya,lizmin öğrettikleri s6-
yeiiİde yülite-ndiğ,i görevlertni gerçekleştlrebilİnesi-
ne yardımcı olınak içi.ıx eğtlirnimizi emekçİ hatlqn
sömiırıicülEre kafşI verdiği kavgayla bjrleştirmek
zoruıdayız,

Blİıik welerı }rer bo§ saatlerfulde sebze bahQe-
leriııi geliştirmek için çaba göstermeıl, herhangi bir
fabrikada Qa.ıışan g,enç insanların eğitimini örgütle-
meıi ve buna benzef çalrşmalar siirdüİmeltdır. Rus-
ya'},ı yoyksul, §efil durumdaE kurtarrp zengin bir
ülke yapmak amacımlzür. I{er g,enç 

-kenaıiniokuuafla, okuduğ.u sosyaltst kttab ve broşürlerle şt-
aırıaİnaİna} tçtn- eğitim, öğrenim ve öğretjİnini
§çilerin vo köyliiletiE emekleriyle birleştirmeüdtr.
Gerçek bir sosy€ıtst oıİnak §adece l§çt ve köyttilerle
omuz omııza ça]§makıa miimkiiıxdüf. Şunu anla-
mak durumundai.ız: Gençltk Birltği,ntn bütün üye-
leri genellüle okuİ _ yazar k§ilefdir ve işlerini cıd-
diyetle yapaiıar. Hefkes eski okullardan eski tek-
rar yöotemlerinl attlğrruzı, bunlan bilııçli bir di-
siplüıle değiştirdiğimizi gördüğü zaJna.a; bütiın geuç
kadın ve erkeklerin subbotniklero kat.ldlğüı, Diifu_
§a, yararlı oıİnak tçirx bütiiı varoş çiftliklerini kul-
landıklarını gördiikleri zaİnan, haık aİtık etneğe es-
kisi gibi baJ<rİıa,yacaktıı

G€nçılk BlTliği'nin göİevi her yefde 
- köyler-

de, lİeDt bloklarrıda - yaİdm §ağlaİrıak, Şözgelİni
ha.lk sağlığı, besİderin dağltunı gibi işlerde yaldıİn-
cı oLlaktır. E:ski kapitaüst topıumda bu ıe §ekil-
do yapııırdı ? Herke§ keıldi§i için çal§ır, ya€lııarr
ve hastalan kimşe umur§aıııaz&. Elv i§ıeri sadece
kaalrDlı görevimiydi, değ]. miydi -ki bunun sonu-
cu olaraft kadıDıgİ eziktii, köleıik içindeydiler -
bunlaİa kimse baırmazdı. Bunlarla sava§mak kimın
iştdfu? Bu GeDçltk Birlüleri'nfuı jşidir; şöyıe söyle-
meleri gereklr: Buııtarrn tiinlinü değiştireceğiz.
GeDçteri iJölüklere ayıJaca.ğlz ve bunlaf halk §ağlı-

ğıırın, be§İx değltımııın sağlanİnagına yardun ede-

celr, diizenıt bir şeld]de evden eve gidip deoetimı
§ağlayacak ve - g{içıerfuıi uygun biİ biçimde dağı-
tafa.ır, emeği örgütlemek gerektığİf göstererek -
ölgütıü btr biqimde bütün toptumun yararına çaıı-
şaca]Irlardu.

Bugiı]ı eltt yaşlnaıa otanlano kuşağı sosyalist
bir toptum görecğeiDi umamaz. Bunlar çokta.n gÖ-

9üp gttrniş olaca]da.rdıf. AJna bu8üD oıbeş yaşnda
olaJıları!. kuşağı §o§yalıst toplumu görecek Ye oDu

kenü euerıyle inşa odecekttr. Bu kuşok, hayatlaİı,
ırı tek aİİıg.cıDıı §osya,li§t blr toplum kurmak o1du-

ğunu bi]İnelidi!. Eslri toplumda, her aiıe bağıİnsız
olaİaır çaİ§ırdı vo emelr sadece toprak ağalan ve
ka,pitaltstter tarafından örgtitleDmişti. Bunlar ise
hatk kittelerini eziyorlardı. İstediği kadar yofucu
vo karı§ık olsuı, bütiın erİreği öyle bir öİgütıemeıt-
yü kı her eınekçi ve kiiylü şöyle dtyebtl§in : Betr de

büy{ık özgiif eİnek ordu§un& aıaİıtılİn. Toprak ağa-
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tarr ve kapitaıi§tler olmaksızın kendl hayatıml ku-
rabiımeli, so§yaıist düzenln kuruımasına yardımcı
olİnak durumundayun. Btrlik bütiio genQ insanlaİa

- 
geDç ya§ta - btıhçlt vğ disipltnlt bir btçimde ça-

lışmayı öğretmeltdir. Ancak bu şektlde, bugtin içitr-
de bulunaıuğumuz sıkınt ardan kurtulacağlmızdaD
erntn oıabiüriz. t lkentn elektirifikasyonu için en
ıaııdan oı yrl gerekttğint yarsaymalıyız. Böyleliklğ
yok§ullaşDş vataium'ız tekrolojinin en soD gelişm€-
leriDdeı yaİarlaDa,bilecektir. Ve böylece, bugün on_
beş ya,şı!.da olaDlann kuşağı - ki on yada yirmi
yıı §oüfa sosyali§t bif toplumda yaşa,yacaklaİdıf -bütiin eğitim§el görevleri o şekilde yükıomeudir
ki, Iıef 8:iin -her köy ve kentte - tenç ın§a,Dlaİ

-en küçüğü eD ba§itl daii olsa_ herhangi bi!
e. mek sorununu ortaklaşa, pratık biT şekilde çözsün-
ler. Bu her köyde yapttdığı zaİna.n, sosyalist çaba_
lar arttg,r ve geDçıik kendi ğüçlerini bjrl€şttrecek
yetenekte olduğ,unu taİıtladığı zama]x, sosyaıi§t ya-.
plrrun ba§arr§r sağıaİİılş olacaktıİ. sadece her aü-
muruz!. bu yaplIruD başa.fı§ı a4r§udan ele a"ldığtmlz,
sa,dece kendi kendimize -acaba birleşmek, §iyaso,l
bütnce Yaünış bü emekçi halk durumtüıa gelİnek
için yapabiıeceğİniz her şe]d yaptlk mı? diye sor-
duğumuz ta.kdirde, bu Btrlik yarülrr milyoıı üyesini
birtek emek ordusu şeldinde bideştirTneyi ve evren-
sel sayg1 kazaDmayı başaracaktlf.

Pravda, 227., 222. re 223,

sayüaİ; 5, 6,7 Ekim 1920.

(Bı, yog, Ser vrgırııarürüı gagııüanğo Lerı,in'in Küı,
tİ),r pe Küıtiiİ İhtlwıİ alıh lİitabrnilarıı o,:ıNn,ıful.ştNr.)
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GHE
GuEVARA

Bizim alo dağla,rrnz vaıalıı Cho Clııova,ra
Balonı, şindi duıgunila, btr şahan gibi ituruyoısa
Yoıgrın«lur, savaşlaı giiruıi§tiır, gdeciler ba,nnilırmştır
Yani satıJınş iieğilloıdiı iılç tüfok pntlanyorsa
_elacanm, nof moşonin altına silih çatıp y.atınaya-
Biziın iie dağla,üıtnJz vaıilır Ohe Guevaıa

Bidm ilo hnlkımız va,rdıı Cho Grıovaıa
UıutuJmuş uzak taılaJar yaiazınitı
§a,zıyla tiirkiileriyle kanite§Jiğo vurgım
Bütiin uruskrın ftalklaıı gi}i
Ve yaJnız büyiik fırhnala,rla lomıliiayaı
Bidm do halkımız vaıür Ohc Gueva,ra

Bizinı do ozanla,rımız vaıdu Gho Gueva,ra
Sağ çüııuş gilneşğiz taş oitoiaıdan
Yiireğıylo ba,ıışa, sevgiye yönetm§
Çeük öiko tir yanı ,bir yaoı upal m^avi
Eğilmodotrı ılimllik geçmiş ilemir kopdaıtlan
Bizim ilo deı,riınci insanla,nmız vaıdıı Ohe Guevara

Ç\inkü Viohaın hepimizin Vieha,n'r
Kongo hqıimiziıı Kongo'su
Bir ker€ iizsu yilriimiiştiir da,llara
Patlayacakfur ğu sancılarla karan]ıkla.r
Vannak için o giizel yaıınla,ra
Bizim ilo ihğlaüınız vaıilrr otıe Guovaııe

Metln Demirtaş
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Guetamala
Latİn Aİnerika kıtasr. aıiinyaoıD en veriınli top-

faıdarına ve tanİİıa en uygrın alanlarrna §ahip blr
yerdir. DlinyaDD eı, büyük oıTİıan reservleİl buta-
dadf. IIesapslz petrol, balrı!, k4ıay, altu, giiİnliş,
çlnko servetlefı LatiD Amerıka topraıdannda yatar.
BunlaıaE yaDında 7o2 lıe "/" 3 ara§ınala oynaya.ı nü-
fug a.rtışı ile gliç bakınıııdan tllkenğrez bir i§ kay-
na& teştı edeİ. Ay!ı Latiı Amerika yi.ne, diiiya-
Dın eD fakir ye eD çok sömürüleıı insa.nıarını barrn.
drtr. Amerlkan emperyaJizrİıi ve oDü! temsilci]eri
bu iilkede cirit atmaktadıİ. zeDgiD, bire bıa vereo
topra.lülardan alınan ürlınıer Amet'ıkaJı sermayedar-
ıanıın cebine akmaktadr. Amerika Lath Amerl-
ka'da Ffltpja demokra§isi' adlı aıtDda düayaDJll
atay koıiusu olan bir demokrasiciıik oJ.uaunu sü.-
dl!İneldedir, Uydurma adaylar, taİtanaİ seçlİnler-
lo Latin AJİlerilra halıınıı uyanı§ını bi! siire daİıa
gectktlİmek igin eıtnden geleni ardıua koymanak-
tadır. Bu çabalaİı! ŞoD örn€i geçtiğin'z g{inlerde
Guatemala, se§lİnlert iıe verlldi. ve §eçtınteri bek-
leDaıiği gibt §ağcı aday Albay cartos Arana osahio
kazandı.

Ylne bu seçlİnlefde btr başka olay büttı! diınya
ve bizim gazetelerimizln sütuıılarında yer aldı. Gua-
t€maıa'd8,ki devıİİncıler D§i§lert BakaJıı Fuentes
Mohr'u ka.çırdılar ve «devriİn yoltınuD sanüktan
gegmediğint» §lryleyen devrİncileriD ba§kısı sonucu
«silahlı deYrim kuweti» üyesı oıan vlnceıte Giİon
carviılo Şerbe§t bıral§ıdı. Bu oıay Latiı A$erika
halkıııı devrirnci müc8,delesinde zinciİiD haıka.ıa-
nıdan biridir.

KurtuluE hereketleri, I2atin Anerika'da deYıim
me§ate§lıl llk olaaak ate§ıiyen Küba'nın arihıdaı
her geçe,Jı tİİğ bjraz daİıa güçleDerek deyam etme-ır-
tegİ. Gi.ıney Amertka, haıIrı aıevrimcı teoriyl keDdi-
ne özgü ko§ullanna uyguıayarak AmerlkaJ]. errrper-
yaüznıne kaİ$ savaşında başanyıa lıedenekte-
dİİ. Latill Amerika ve dtınya, D tlım eztıeıı haıkıa-
rıJırn devrıncı mücadele§l çok uzak oırnayan bir ge-
lecektg başarıya ulaşaca}tı!.

Kanada
Gençler, işçilede omuz oıİıuza çarpışmak tçin

gösterlıere koşuyoİlar.
Kanada U. s. emperya.listlerl taİafında4 geoi§

yatılrm ve §ömürü a,laaı haıine gettrilrnl§tir. u, s.
emperyalizmt ve Kanada'nuı tekelcl sermayesl hef
güı daha az$n blİ hale geınekte, sömürülerl ge.
n§ıedikçe, haıı<ın mücadelest çok daİıa fazıa gtlg-

leDrnektedif. Bazı KaJıadalı devrlrncılere göre, yeDi
duruİn_ıar kar§r§ında daha iıeri mücadele blçimıeri
araİoaktadEıaİ. Kendi ağula.nndan KaDadalı dev-
rlmciler şöyle diyor: «Blz §a,dece ernperyatist §a,-

vaşlaİı kınama ve geDel grevlet yapma §eviye§indc
kaınun]atıyız. Biz emperyatist sistemde harbfuı ve
siimiıriintin kaynağ,ınl toptan yoketmeliyiz. Bugiio_
kii eD önemu problgtl, Amerikan emperyaıızniııı
ve işbifukçüeriniı }.urttan atılııa§ldır.»

Üniver§itelerde talebeleİ toplaDrnışıar gerici
burjuva eğitimldı özelıiklerili tart§İn§lar ve bu
eğitimfuı artık çağ öşı olduğu so!ıucuDa vaıın§laİ_
dır. Taıebeler, tutucu okuı idaresi.Dio, keDdlleriDin,
burjuvaziniı faşizm ve ırkgı!ır gibi gerlcı düşİınce-
leİ:t ile, beyiııeriDt yıkadkıaoıı. sliyliyerek yeDi
tgıebeleriı doğruJ.u aİaİna yolunda biI sürü gti9liık-
ıe karş a§tğ!ıı belırtmişıerdır. Toplaatıda, A_ıneri-
kan €İİlperyaıizmtnin KaJıada haıIrının bir nuİrtara-
lı d{!§ma.Dı olduğııDu ortaya koymuşıardır. Toplaltı
şeklz saat sürİİıüş bin öğ,rencl ve çok §aytd& halk
topıaJohJn izıemtştf.

Montreal, ottowe, vancouver, Nova scotla
Ttonto, whntpef, Regtna ve öteı!ı merkezt §elıır-
1efde kttapçılar, devrimci kıtaplaİle vitriİrlerıDt dol-
duİmuşlar ve dlikkantarının duvarlaJına Mafx, En-
gel§, Lenin stalio vo Mğ,dnun büyük fotoğraflanoı
a§rııışlafdıf.

Devriİnci talebeler, kltleler arasında btrıtğt kut-
makta iincü olİnu§laİdıf.

önemlt Kanada üoiversiteıerjİde her giıD btr
dğvrimci öfgüt kurulİnakta ve ark€, arkaya dEvfim-
ci kitapıa,r ve broşürlef ya}.ıDıanmaktaür. Bu bro-
ş{ırlerden blr tane§ilde şu ciimleler dikkati çekİnek-
tedr: «Devrlıoci ayd1aıarıa devfiınci olınaya.n veya
kar§ı - devrimci ayüılar arasında en öneİİı]l faİk,
bu ayönlanı köylü ve lşçiıerle yakınıaşma isteğı
vo bu tşteği gerçekleşttİnek için yaptıkıaİı eyı€İn_
ıerdir.» Talebeler, okullardan ç .ıp devrlmci §ınfla
ili§ki kunakta, oılafla gerici polise karş! omuz
omuza ça,rpışmaKa,dlflaİ. Bu, son yıuarda Ka,Jıada
halk! n tıevftncl müca,deleslnde önemu bir adun-
dır. ı968 Ka§ımııda Quebec'te, Domtav kAğt fab-
rikasr, AmertkaJı kapttaİsueriniı gömürüsİı!ıe kaİ-
§ı lişgal edtıni8t'r. Geg€E sene şoförler gerict hükü-
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metin insaJsız sömü.üsüne kar$ siıa.ııli bir dilen.
me haİelrettni başlatirfak kendi üzerlefine göndeli-
ıeD şekiz yiiz manga-ya kar§ı çok sert siıehh müca-
dele vermi§lerdir.

9!J3
Japonya'da Amerikan empelyalizmine karşı

devrıııci sınıflarda dayanışma artmaktadır. Gerici
sato Hiüiimetl, Amerika ilc kesiİ bir askeri ve ik-
tisadl işbirliği yapmaktad.ır. Bu da gerici Japon hü-
klİnetini Asyada bir ja,narma haline getirmekte ve
bura.lara sömürücü emperyaJist bir savaş iQin zemin
hağıflaİna,lrtadır.

Üniver§iteli talebele, 1 nolu diişmaDın Ameri-
kan enperya,lizmi o]duğunu, gerQek biİ hatk Cum-
huı.ıyetinin kuruknast içtn ilk önce olun ezilİne§i
gerektiğmi defalarca mitingıerdo ortaya koymuş-
ıard!r.

Tokyo üniversitesi talebeteri U. s. - JapoD ge-
ıicile.ino mücadele bayrağını a4mışlar, bu mücade-
leler esıaşııda kaİşı - devrjınci şiddete ka§ı, d€v.
rimci şiddet yollarrDın ustası olrnuşlardır.

Bu dönemdo çeşttıi forumlar, toptantılar yapıl-
ruş ilerici gazeteler gençüğia mücadele§ine geoiş
yer vermi§tiİ.

Ameİ.ikaı emperyatizmine karşr mücadele yurt
çapııda genişlemiş, Ja,poD ada]arınrD bir ucu olan
Hakkaido'daD okiıava'ya uta§Jrıı§tg. Anti - Ameri-
kaJ1 mücadeleıerinde geoçler, gerici sato hiikiime-
tinin 10.000 faşist potisi iıe yiğitçe çaİp§inx§laJdı..

Geçen sene işçiter, U. s. ve Japon gericilerlnin
vahşı siimiirüsiine ba§kalatırmış, arkaŞığdan, Ame_
rikaJı ü§lerinin inşası tçin topraklarından otan köy-
lüler mücadeleye başlafl§, koku§muş ve halka bir
§ey vermiyen süslü burjuva eğitl.rnino kar§ı ayak-
laDıxşlaıdır. Devrimci eylem.ler gelişirken bütün
devrimci güçlerin }an yana ve sağla.m bir daya-
nışma lçinde olduğu 8öIülİnüştür.

İ§çi sıııfı, bu eylenrlerin sonucunda daİa iıeri
ve §ağlaİn bir sıüıf biliDcine k&vu§İİıuştuİ. Özelıik-
le genç işçiler Tokyo'da Hibiva Paİkınaıa toplanmlş-
lar, oD bin genç işçi, hep bir ağızdan «Biz lşçileI
Japon - U. s, emniyet Anlaşİnasıntn karşısbala bir

_ka.le gibi durmalıyız. Biz, ploletarJ.aom bu ta,rüi
görevtni yerine getiımekte kaIarhyrz.» demişlerdir.
GeDç İşçlıer birçok önemıi mücadelede en ön saflar-
da görülİnüşıerdiİ. Devtet tarafından işletiteu shin_
juku Demiryottaİı t abrikasmda, gerici poli§e karşl
taiebelerle berabar çüp!şmtşlardtr.

İşçiterin ve gençleria dest€ini aıa! köylüler,
Al,nerikan üsleri içiı t opraklarınalan atılmalanna
kaİşı çılirntşlafdrr. Yamato şehrindLe yaklaşık ola-
iak bin yurttaş 

- çoğunlukla kadrn, - Amerikan'-
ın Atsug'i'dekt havaalanınrn yaprmna karşı otuı"ma
göstertleri yapmışlardE.

Gerici ve foük§iyoDsuz bu4'uva eğitimine kaİşı
mücadele, genişlemt§, ytlze yaİıD Ünivğİslte Ye okuı
işgal eüırniştır. Bu İ§gallerde öğfencılef, Anertkan

enrperya.uzlnj vo gerici Jaıron htİkf.imeti tizerine fo-
ruİnlar tertip etmişlerdir. ceıileriu şiddetıi müca-
delesi üzertne, bir şüre, Akademik eğitim durmuş-
tur. Gençle! köylere dağllarak köytülerio mücade-
lelerüxe yardım etmişieIdir,. Arneİikaı emperya-liz-
minin taJrıaiıen boyunduruğu aJtına brralqlaD oki-
nava Ada§rnda sert Amerikan Askeri vönetirnlhe
kar§ı gençler, çok §ert bir nıücadeleyJ başlamış,
iizerlerine çekilen süngüero İağmen, üsteri çevtre-
rek şiddetlı hüciınlarda buiurrmu§laİdır. Ezilen haı-
kn morali yükselıİıiş, ve Ajılerika'nın güçsiizrüğü
ortaya çük_rnıştır. Arka§ıDdan ada sakinteri de göste-
riye başlamrşlaf ve adanın Japonya'ya iadesini is-
temişlerdlr.

Ha.lkrn politik biltııri yüksetdtkçe, Japonya'da
§ol akün her 8.ün daha, fazla güçle İektedir.

Filipinler
Malıila şehİini, iizeriDo caıİI kıİıklan iie geçit

vermez ha,le getiritİn§ bir duvar iklye aJarır. Bu
duvarııl bir taraf,ında, «daıacık ve çarnurlu yotların
iki yaıına sıra.laımrş gecekondular yer alu,. Gece-
kondular,. soıı derece fakir insantafla doluduf. Bun_
ıarın bir ığsm! gecekondu saİIibi bile olaİnaİnıştır ve
geııel olarak hayatlanııı bu dar ve Çaİıurlu soka,lr-
larda bitirtller.»

<Üzeri cam kırlkları iıe donatüruş duvarrn d,i-
ğer taİafinda ise, baŞka bir alem vardtr. Buİda
Manila'Dro zelgilleri geniş bahçeler içiDo kufulİnuş
son delece ttiks villalarında milyonerteri bile lns-
kaAdıİacak biİ hayat yaşartar. zeııgİn FiliplDliIerin
ya§adıklar! bu yerin adı r'oRBEs - PARK'tır. Bu-
rada zenginıerin v lelannt silahh muha.fızlar (bun-
lara pistoleros denir) korumaktadlr. GüDey - doğu
Asya'ruı hlç bir ülkesinde s€faletlğ zengiıılik ara-
sındoki deİirl uqunım Manila'da olduğu kadar Bözebatıcı hale ge]nemtştlr. Ma,oila'nın zen8.in ve fakir
maİıaueleriDi ayıraD bu duvar ise bu8lin Fillpinle-
rin içinde bulunduğu sosyal buhranın en büyük sem-
bolıerindeD biİidlİ artrk.>>

News week
İşte so§yalist olmlyan blr 8.azetenin gözü ile

İ'ilipiğ, Haİıi ştı «F'ilipin demokra§isi§ ufuı ka]mağl
F'iltpin. Yani detİıokra§i olduğu söyıenen fakat
Amerikancı hükiimetlertı el deği§tirdiği bir ülke.
Başta işbiİlikçi azınlık slnrfi var.. Hatk aç, cahit, po-

]ılşan, oylar pala lle alınlyof. Başka partiler vaİ aİna
hepsi göstermelik. sandıktan hep işbirlikçiıerin par_

' tisi çrklyoİ. Derg.iyo göre durum şöyle :

«Bugiin Fitipillefde iktisattl vo §iya§l hayatı
kontfoıleri altında tutanla.r 3? miıyooa varan nüfu-
sun yüzde bilili te§trit etmektedlr.»

Manila'da AmerikaD E:mporyalizmile karşı ya-
püa! mitlo8 vo ayakıaDma]arda.n §onra zeDginler
mahaJıesı boşalİruş, şehrin merkezine klymetıi eş-
yalai'ıDı aıarak gitmişlefdif.

İşbirlikçi ikttdarın tetnstlcist Marco§ iküıcl bir
döDem içilı ytne başa geıİn§tir.

Bizzat, l'tıİpİıliler taİa.findan beltrttldrğİ gtbt
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üıke tarihintn en pis seçln]leİl otrnuş, bir süİü §eqin

hllesi ya nda, üIkenh mall kaynakla,r! da har vu,

rulup h8,rman savİulmuştur. Bunu v€ Amerikaoın

şeç;ıere etkiŞini tesplt eden gençıer ayaklaamı§la,r

vg şiddetli gösterilerde bulunİrıuşla?drİ,

Bunun üzerine Maskos üniverslteleri yatı§tır-

mak içiı sadece 600 bin ltraıık ek blr tahsisat ver-

ınek istemiş, öğrenciler bu mtktan kabut etİnem§,

lef, bunun bir «Rüşvet» olduğunu ilan etmişlerdtr,

Durum hala gergiDdir. Ma€kos reform yaplla-

cağl söylemişse de, kjnsedo gt,iven kaln-ıaİnıştır,

ör,li-ua"tı ayıard; t'ııipinıerde önemli gelişmeleİ

beklenmektbdir.

italy a
İtaıya'da kitıenin mücadetesı baskrya ve sömü-

ıüye karşr dalga dalga artmakta, sallanan tekelci

se nayey€ şiddetli darbeler iDdirmektedf,

2 ocak: 9o.0o0 Ulaştu:ıİa lşçisi biİ ha,ftaltlr

gİevo gidiyor.

5 ocak : Bakanlrklafaıaki, güm!ükteİt ve vergı

daifelefiDdekı 40.000 memur geoet gfeyo ba§ladı,

İki gtln sonra özel teşebbiisüD gaz dastma yer,

lerinde yurt çapında bir grev oldu,

8 ocak'da ?o.ooo ltalyan değirmeo lşçi§i genel

greve gttmiştir. Aynı glin Roma yanıDda Amerikan

§eğnayesi lle kurulıı,ıuş otao coca - cola fabrlka§l

i8çl]er tarafnaıan §gat editiyor. ArkasındaD ku ,

haç'aıakl işçilor 3 güntük genel gTevo başladılar,

13 ocak't9. İtalyan !ıİnniyet daiİesindeki 200,000

işçi ve memur üç giinlük Jrurt çapında blr gİev yap-

tılaI.
Bu arada depreİn felakekedeleİi hükiimetiD

kayıtsulığDa kafşı 2o.oo0 kişiiik bir uyaİma mitin,

gi dilzenlediıer.
Bunıano aİkasından 21 ocatr'ta MtıaDo'da

1o.ooo genQ, işçilerin gerici hükiimete karşt fa§ist-

çe zuıümıann, protesto için çok şiddetıi gösteriler-

tıe bulundu. sonra Üniver§iteyi i§gal ettilef,

Giln geçtikçe - şlddetlenen - definleşen poli-

tik ve ek;nomik klizteİle ba,tmaya başlayan tekel,

ci kapita,lt§t §rnfln, çaıışan halkr ezmesi bu fırtl-

nalı mücadeteıerln kaynağı olmaktadır,
Fiyatlarln devamlı olarak yukgelİnesi, kiraıa-

rıı işçl maaşınlx yarı§ı kadaf olİna,sı, l§sizıer ordu-

",_,rrur, 
-"vounu gelmesi halkı sefiıliğe itmiş 700,000

insan Avrupa'ntn öteki ülketeflne iş için gitmişlef-

dir. Hatkın tekelcl sermayeye ba§kaldırmasl, gerici

polls tarafında,n vahşi btr şekilde önlenmeye çalt-

şıımştır. oevrim a].evıerlni ezmek için, gerici hü,

ilı-ut y"oınro i§çiyi tutuklaJnıştır, öze[tkıe geıltik
kesimi buna çok sert tepld göstermiştir, Üzerı,ıtıe

«Ya§asın Marksizftl - Len'ıizİn», «İşçi Gençlik Ele*

ler, «Bası<ıya Payaıos» yazan pankartlarla çok Şert

.blf göstert yapm§, buna işçiterden de pek çok ka-

tıaı oımuş, ve genQler polise karşı işçilerle bera-

beI döğlişmt§lerda.
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t{Ası
Deyrlııci hareket içiııde herhangi bıı

doğru ya da ygn]§ olduğunu betirley€n tek faktör,
onun pratikle olan il§kisidir, sosyat pratrkten kopuk
ve ha,yatı ıtgitendirmeyeıı biI teori, ya da bir flkir,
§adece içi boş ka]ıplardaü ibarettiİ. Eete bu içı boş

çerçeveıere dayanıla.rak kurulacak yapılar ise, «ha-

v&ate kurula4ak satolardan» farksrz oluf. Bu biiyle
birşeydiİ kı dünya devrimci hareketleri böylo bir
sürü öİDeklerle doiudur. Bunun arka§ında, hep bü-

yük işler yaptrğıDı §anan, takat gerçekte sadecğ

kendt kügiik burjuva ihtirasıarını tatmin ed€n ki§i-
lerıı devıimci haıeketiD ba§ belası ha§teukları
y&taİ.

Dağrıı diigiilıİİıeniE, ve doğru fikirler ortaya
koFrıaJıııı kayDağı !,erededir ? Bunlar, gökten mi
inerler, yoksa, §adece kendi kafamızda ml oluşurlar ?

İIa,Fr. Tek kayna,lr §oşyal p.atiktir. zıtlann müca-
dele§i.oiı, objekttf siireci heİ geeçn giiD daha ileri
ittiğbi göreİneyen ve aıevrimci mücadelenın her güo
yeni bojrutlaİ kazaDna yotunda olduğunu anlaya,
mayaü geri kaj8,tılar, yafpolitikada h&ta yaprrıa,

maıi tçin hep iıeriyt baığnanııı şart olduğunu kavra,

yalrtaya.D muha,faza.lrar göriişlü klİnseler, hareketü

n"ş-, r,"" döDende bela otnuşlardf, Devrlİnci, h€r

geİeo sii", kendlıe no kadar mesafe kaydettiğid

io"rrı uu hatta güırük pratlğindeo olumlu der§lel

cıkara,ralq hep datıa ile,ri bır a,dm atabilrno çabasr

içınde olaı h-işidir. Bu olrnaü mı, bugiin doğİu

çtgıau or""ı. bile, mutıal(e yaİın yeriİnizde soyo-

cağlz ve Şapıtacağız iı€mektir,

Çaİşlna yöntğni olafak, 1- oenel çağnyı te-

ıneı slogaıı doğfu tesbit edebilİnek ve 2 - Buna

pratıtte oocüliıt yapabilnek, İşte bütün meselele-

iın tııt ooıtası bu.ada,dır, Devrimci hareket içinde,

üc uD adaJn vajdlr. BiriDcisi, hep ka,fasını hazrr

tJrmuue"ı" doldurur ve teor-iyi iyi budiğini söyler,

İktıct§i, taİn terslne, hareket içbde kendfud kay-

o"t",şri.vo o ka,rgaşa,I* içinden sıyrılıp, yapt€1

ııı" i -si bütüAün bir paİçası olduğuDu bile kav-

"İy*u"|, 
ve hep pıatisyen olduğunu söyler, Iial-

ujs devrımc1 öyıe olİı8,lı'hr ki, öııce, devrimci teo-

rintn §ığl 8İtında, megeıElort yefli yerirxe oturtur,

ve bununla da yetinmez, onu pratikte uyguıayarak

oi"uruı. "a"". 
Bu cliyalektık üt§kiyi kavrayarnadık-

nu, va nep ağzı bo§ la,f yapan gevezeler otarak ka"

ıırrz, ya & ha.r,eket budaıası olur çıkarız,

İIAREKELİMİZN İrİCİ GİJCÜ
Bug{iD Ttırkiye'de, bil mllcadele veriliyor, ve

nra"tuiırrrır, her geçe4 giın yeni mesalelef kayğedt-

yor. lıaretetın geıeceği kime bağlıdır? Haleketlİnt-
"rın ıtıcı cücu neredetıir ? Buau objektif oıarak eıe

;drğ".r"d" göritr& ki, hareketimiztD geleceği ve

n.Ğ u"gtı"u genç kadrolaİa bağlı'ır, ve oDlann

"*İ" Ğ"t zorunoadT , ŞüpheşD, diğer güçleri

bir kaıeInaığ §ııip a.truyoİuz; Ama a§ıı ur4ut bura-

da. Buıu btlk€fg, ryr kavrarn8ııylz,

L
fikrin



ç A L ı ş ıvt A L ı Y lz ?
Münir.Aktolga

G€ğçLik haleketleİini! ve devrİnci kadİolaİın
bugii_okü çaİşnalaİı ne merkezdedir ? Ve bugün na_
s çaı§niaktayız ? Deyrimci teoriden, az buçuk na-
sib§i aınaya başlaya& her devrİmci, gittikçe işçi
köylai yığDta.rı ile bağ kurma-nlıl temel görev ol_
duğunu görmeye başıadı. Bu durum, arkasııdaD,
beli-rıi bir dönem için de ol§a işin şarlatanlğrnı da
bcraberindo getirdi. Fakat zaİlanla, bu temel atıl-
madaJı devrimci mücadeıenin zaf,efe ula§masının
miimkiiı olıİadığı ve kitlelerdeo kopuk, yoz entel-
lektüeı tartı§ma.lann bizi h!çbir yere götürmedıği
aüla§ İnaya ba§landı. sonra, büyük bir hızla herkes
sağa soıa koşturmaya başla,dı, birşeylyeı: yapma
yoluna g-iİdı Bugtinkü durum budur. Iler gün, ye-
ıi bi! toprak işgali ya da böt8,esel olaİak patlak
velen yeni bif mesele çlktyof ve oaaya genç militan-
lar doluşuyor. llıtle çal§ma-larunE bu merkezde.
ÇaJışma metodümuz da apaçık oüadal Biİ yefden
haber geliyor ve oraya gidip birşeyler yapmaya ça-
ıı§ıyoruz. ve sonra iş bitiüce dönüyoruz. I{efşey bir
tarafa, bu önemli bif adrmdtİ. Kitlelefin kendiliğin-
deD haİeketlerinin kuyruğundan da gitmek olsa, ge-
no önemudif. Çünkü, tectltbeden yoksun genç mili-
tağlar hef yeDi hareketten sonra daha çok tecİübe
kazanmaktadırlar. ve bir sürti şeyler öğreDmekte-
dirıer. F'akat bu yeterli mi, Böyle bir çaıışma meto-
du ile Türkiye'nüı dört bif yanında gelişeD ha.İeket-
ıeri bellİu bir merkezde toparlayabtlirmlyiz ? Miim-
kiin değil. Bif diğer mesele de kaybola4 fazla emek
vo baz€o gerek§iz yere haIcanan sınırıı lİnkanhl.

Bugiin Tltrktye de dğvrimci hareket içinde dü-
zeJıll ve kollektif bir çalı§ma 1çinde olmamaİnız, is-
tet 

'§teİnez, 
bütiin devrimcileri kendi başrna her

meseıeyi düşiınmeye ve bir süı.ii işiD a.Itına glmeye
ttmektedif, ve o zanan ,her işi yapmaya katkıDca
da §onuçta pek az şey yapıla,bilmektedir. onun için
bugüD k§ileıi tembellikte, ya da ça.lışmamakıa suç_
la,rken buoa dikkat etmeliyiz. Örgütıü bir çalışma
deıeyindeD geçmeden her zaman bu daİngayı vuT-
mak yanltştır. Ancak kollektiJ blr çal§ma içt]ıde,
b'.r görevi yükiiİnlenen bir kişi bütii]l ükkatüni ve
en€rji§İaı o noktaya toplayarak çalışabilİr. Çünkü o
z8İnan bııiİ ki, ba§ha işrerin sorumluluğunu da baş_
ka.ıa,rı yükiimleDml§tiİ. Aksi durumda, devrimci so"
rıırrtlu]uğun verdiği güçle her alevrimci, ItaçıDtlİnaz
olafak hareketin, bütün meseleleTin üzerinde kafa
yoracak vo o yönde eyleme giİişecektlr. Aocak ör-
gütlü bır çaİ§ma ve devılİı.ıci karde§ıik ruhu kişi-
ye gerçek değeı:iiıı kazaDörır.

Türkiye'yi kaba bir hesapıa beş bötgeye ayı-
ralün. ve her böıge içİode en sınlrlı imkadarla bir
ki§t tesblt edelirn. ça,lışma olana,Irlan vo boğazrn,
aıoyurscak imkadarı sağlanmış bir kişi, örneğin,
KaladeD.iz bölge§i görevli§i olsun. Önce bu bü kişi,
devaİnlı q böıgeyi tara.r, ora.daki devrimciıerle ili§-

ki]eI kurar. Bölgeseı çelişkiıer nediİ, ]ıalkıı1 §omut
probleııİeri !.elerdir ? Ya d4 o bölge de kitteyi ha-
İekete sokİna,k içİl Das ça-lrşmak lazuı]dır. Ve bu-
nuı 8ibi diğer bilgiteri biraraya getlrir. Arka§ıDdau
ömqğiı, sa.mŞun'da tütiin mesetesi ile ilgili hareket
mi yap abtlif. Hareketiı bütti]o pıanıaİrn çlkaraİak
gerekir§e melkezden ada,ılı iste!. ve o zaman o
bölgeye gidecek ki§iıer, doğrudan doğruya beltrli
görevleri ilzerlerüle aLarak diizenli bir çalrşnıa
içiDde büutaktardır kendilerini. ve o § bitipte döa-
diiırleriDde, bütün tecrübeler, ya da elde edilen pra-
tik souuçlar, bugiİt otduğu gibi yok olup gitİneye-
cektir. orada. ka.lacak bttek kişı fiilen o bölge de
hareketi! merkezi, bütiıD bilgtteri]ı toparlanığı bir
mefk€a halİıo gelecektir. Böyle bif çalışma, bütiın
böi,geıerdo yürütüdüğü taktirde bilçok kaza.ğcİ.-aü
oıacaktır, vo darmadağtDıkllk ancak böyle bir ça-
ıışrna i]e toparlanabilir, Yani iık adim bı] olİna.ıı-
&İ_

Bugliıı birçok devlimci militan, işçilerle bağ
kurmak i§teği ile dolup taşmaktadlİ. Arıa, nere_
deD, nasıl i§e başlaİnak g.erekir, bu bir türlü aydın_
laJıaİİra,ırraktadrr. Eğer gerçekten ciddi olara]r, me-
soıeleriı üzerine €i]İnek ve iş yapma,}. istiyolsak,
hele sabırlı ve bu oranda da gelip geçici ve coştu_
rucu i§lero göre zor ve slklcı bir çaı,ışmayı göze alr-
yorsaı! durum değ§ir. o zaİnan, haİeketin, genQ_
lik hareketleri sınırını aştığlnl kavraİna.k ve kendl-
müi uzun §üreli bir mücadelenin iQindo yer almaya
hazırlanak zo\rDdayv. Bu na§rl oıa,çalrtlr ? Bir bü-
yük devrtnci şöyle diyor «Kitlelere, kendi çlkarları-
nı teİn§il ettğimizi, kendiıeri ıle aynı havaJn solu-
duğumuzu aalatabilmeıiyiz. Öyle kt, buradan hare.
ket ederek, kitleler teklif ettiğimiz daha yükset( ça_
baların devrim savaşı çabasr olduğunu anlasınlar,
devriml deştekleslnler, ülkenin heı köşesine yaysın-
lar. objektif düzenle ilgiıi sözlerimizi benlm§esinler,
devrimin son zafefine kada,r mücadelo etsinler.» o-
nun içindif ki, geniş oranda işçtleİlo bağlantı kuı.ııa
nın yolu, bu8ün onlann, ekonomik mücadeleleri için
de yer alarak, senükal mücadeıenid sroıflarını g.enŞ
letmekten geçer. sendüa.lann önemiDi kavraİnak
vo bu aianda bütün güctırniizte Qalışmak zoıunda-
yu. İşçiıerle ilt§kt kurmanın en öneııli yoıu sendi-
kalardan geçtiğtne 8.öre, örneğin, devrlİnci milltan-
lar tarafrndan kurulacak biı sendika vo onun elra-
frnda bu işto uğraşan kişiterden oluşaD bir 8r.up,
bİr kaç iş yapmaya başla-ü,ınca, bu tşle uğraşmak is-
teyeDleri de etra.fında toparlayrp diizenli bif çal§ma
içİno sokabiür. ve bu çalrşma işçi hareketleri ko.
nu§uııda yapııan çalışn-ıalarh mefkezileşmesi için
atrlaD somut bir adım olabilir. Pratik olaİak yapı-
laca,k biİ tek iş dahi a.lışageldiğimiz ve hiçbif t§e
yaİamaya.D iEçi bürolarından çok daha fazla yarar
ş8,ğıayacaktır.

(§ayfayı Çevtrlijz) 27



NASIL çAIİşMAIJYIZ?

§oırug
Bugtın haİelretimiz, bağEııd& profesyqDel dev-

rtİncı kqdİolaİı yetiştime ŞaDcı$ iç!ıdedir, Çiiıkü
aJıc8.Ir biiyle bü ka,dro, eo geniş meşeleterimizı 9ö,

zitrnleyebiiıı. ProfesyoDel devrimci yalli i§çi ki'ylü
göDiiüiisü o1İnak De demelrtiİ? -Büttın 

diğer te_

iıel ııavraııüarımızda olduğu gibi bu da enteuektüel

gevezeıiklerüı lçıD.do yozlaşhrıımaJr i§tenınektedi!,--
iu hig şüphe§iz, yeyıp içip yala,n tembel adantar

alemelr aleğilaur. TaJn ters!ıe, devrimi kendi igütlo

tarna.İnıaJru§, biIeysel arhklaİda,E aJolxmış vo bütiiD

zeıDaolol devrinci harolrctg vere4 kişiter doİneldir,

onun içiıl keıxdimlzi iyi tartmabyız, ve boşboğaz-

hkla vaırtt oldiirmeneüytz. Ilel6 parlak la,fla,fla ve

şüstü çerçgve-lerin arka,§İıa gizl€oerek büyük işler

yaptıgıınızı şaDma, haste,lığndhİ, bfu:a,n öDce kurtul,

-uı.v- "u 
kişileri değerlen'ıirirkeı artık, söyıedik-

lerı sözıere göre degil, buİtaİE afka,sında yataü,

yapmak istedikleri şeye göre kaİar vefrıeüylz, Dev-

İ.ıİci mücaclele iafuıale başaxının yolu, bazaJx önern-

stz gibi görtineD falrat a.slııda, o ön ç8ı§mayı yeri-

ıo ğetırmeden, aıaııa ilert §leri yapaİnayacaamızl

;.Dl;a}ta,n geçer. GeDe btr büyük devrlmci şöyle

auyofi «Azgxn bir rrma,& geçebilİnek içİı mutlatra

köprü rezıırıcıı». Bunu hiç uautmaİrıah ve çalışma-

ıarımızı buna göro dİlzenlemeliylz,
(7) Mao zaihuıg. BeQ,ıfue Esğİler cilt I,

BUR.§A EĞlTİı[ ENSTİTÜSÜ

(BaştoJa,tı 9, sa$ad4)
Ö lİn orucu tutan aıeYrfinciıerdeD biİhiı baytl,

ma§ı iizefİle öğronct kitlesi, «Katil Müdür» diye

bağıraİak miidürlln loJmanını s8,rdı,

Ba.lı}ie§ir Eığitim En§titüsü'nden diİ€ntşi destek,

lemek 1çİı, kırk ktşitik devrimci turubunun geldği

güo okulda ş ah]ı, baskEcı gerici güçlef ile, dev,

ıimctıer qatışınasınr polis zorlukıa öDledi, Bunun

iizerine Bur§a va]isi, Baıikosiİ'li devrimclleüD oku-

tu tefketmeleriui İ§tedt.

ve Bufse Eğitim Engtitü§ü, mü'ıüfltD isteğiy-

ıe ve Bakanlığ"ırİ emrMe ka,patıldı,

Devrimci 7 öğfenciye bif sene taİt, 27 öğreocı-

ye ayrdİna cezası" 118 öğrenciye 2,25 gün arasığ,

da uzaİla§tıma cezası veri]aıi.
Boykot hal€n devaJİı etmoktedi!, Bursa Eğitlrn

Enstit{isü Devrimcileli, müiıür 
'ıefoluncaya 

ve ceza"

lar kaldıfıııncaya kadaf boykotlaiEı sürdüıtneye

azirnltdirıer.
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GENÇLİK
vE
ULUsAL
DAVRANIŞLAR.

(Baştaraft 32. sa,fada)

bilincine ulaşmr§tıİ. Toptum ya,ran bugünkü miuİ-

yetçi,tik anleyışDın temelid1I. Bug,üD.Irü toplum ya-

ra,rı Tüfk topıumunun tüm bağırnsızıı]r sorununu,

ülkeDin kaderinde, iç ve dış poutikasında yürİitüı,

mek ışteneu ya.bancl o}ıınİannl, yabancı serTnaye-

niD sömürticü]üğiinü, dış yardımıann d§ ve iç me-

kalıiznasında kuruıarı ve yurüt{ııen çüor dilzenle-

rfuıı eınperyalizİıin uygutanıEuıı tiim bu sorunlann

ya.kındalı ?leDrne§inİ g,eret tlren bır milıiyetaiıtğt

öngörmoktedı!,

Gençlİğln utusal davra şı çağ sorumluluğunu

duyan lı§anlanı şuuıu içeriŞindedir. Ezlımtşlerto

intltisı topla.Irsızıann öyküsü iç buİuklukıarı teş-

ktt eder. Dik ba§laİı ve aQık a]lnlarl tıe fazletin

zulİne karşı kavgasıtıı sembolıeştirmektedİİter, İç,

lertn biİ yaDa,rdağ taşıyorla.r. Kendi saflanılda, İn-

salhk tafihiDin şeref sa].falarıııda yer tutanla,r ya-

§g,dıklan çağr4 sonrİnlutuğuou duyanlafdır, İnsanltğr

kurtaraı devriİnler, di&ün ortaJüıAa genişlik geti-

ren özgürlükler oDlann y İnaz kavg:alarıEın sonun-

tıa elaıe et lİnişttr. Ilüf aıügünceteıinin, hii! vlcda,ıı-

tarEun kaynağ-ı cesafetlerldl!. Toptum a,dına feda-

kaflıkları ıle geniş kitloıere iİraEç aşılamayt kolay-

laştrrrrla.r. TopluırüaİıD çağ değiştiıİnesi yaşad*la-

n çağın sorumluluğunu duyaııla,f sayesinde mlırn-

klln olur.

Ge!ıcliğı sa.dece fiziyoloJik bir dönem s4yarı

burjuva aJıı,ayış]. artlk çok gerilerde kaımlştlr, IIaI,

kıı1ın ulusal çıkaİlan içiı savaşİnay], gözo a!anı-

yan, devfİnci pot8nstyeıi yiireğıncıe taşımlyan ve

de çağ sorumlu]uğ,unu benliğiode duymayaD kim-

seyi, yirmi yaşınaıe aıa oısa, geDç saymak miiİnkitn

doğiraür.



YAşAslı{ ARAP HA[l(ıARlı{ıİl

tıiİtti KURTutuş sAVAşl
(rl., Saıtİ"", aera;)-. ,.,

yalist devletleli, o. D. deki petrol çIka!ıarınl ko-
rumaya, petrol kaynaklafl iizerindeki denetimleri-
ni sağlanlaştırmaya itiyordu. Bu çabalarln itk ör-
neğt Füstİı'de İsrail devletinln bir ileri kaİakol'
olar&k kurulu§u idi. Filistin ha,lkü topı.akla-rrada!ı
§iifiildü ve Yahudi göçmenler buİaıara yerleşti]er.
Emperyalizmin_de§teğl ite klsa zamanda İsrajJ dev-
leti geıi§ti ve nüayot §on savaşta, efendilerine, hel
tüİlü de§teğe ve yaJdıma ne delece laylk olduğuDu
i§patla,dı. son zaİnaül€,rda daha da 8,üçtenen ve or-
ta - doğu ük€lerilln hemen hep§inde süregele! ve
çoğu başalrya ulaşan milli kurtuluş haIeketleri,
A.B.D. yi ürküttü ve onu, salün aı.act olara,k kul-
ıandrğı İsrail eliyle, bölgesel bil savaşa açmaya
mocbur ıo].dl

Yatlz gelmiş geçİni§ tiim saldırganlann unut-
tukıerı bir şey varihr: o da haklı davala,rlnın biliıl_
cfule varan hatklann g,ücü ve direncidif. Btı!ün ezi-
ıen ulusla?ın devrimci ha,lIdarr gibi, arap haıı(ı da
buglın, kendileıini kurtuluşa götiirecek olan yönte-
min, Amefikan eİİıperyalizmine ve onun ,naşasl olatr
İsraiı'o ka.rşı silehlı mücadele yolu olduğunu biıı
yorıaİ.

Eıl l'etih, F.D.E.K.C gibi örgütıerfux etkisi gün
geçtikçe arttyof. Iİer ba]rundan güçlü olan El Fe-
tth dışında araplann İiaücadelest içhde getişen di
ğer önemıi bir haİekette İ'iliştin Demokratik Iİalk
Kurtuluş cephesi hereketidif. Filistin Demokratik
Halır kurtuluş cepheslnin ka,ynakları §uElarür; 196?
haziralundağ sonra < vataDa döntl§ kahra-rnağlaİır.
Ahmet cibril'in kurduğ.ıı <Fiıtstiı Kurtulüş cephe-
si» ve Kavmiyyuİı El Arap parti§i'nin Fi]isttn ko-
lutra bağlı Jorj Habeş'in kurduğu İİıtikarrt gençıiği
Askeri kolu ve daha sonra ,Hür subaylaf haİeketi",
E'iustin Hatk kurtuluş cephesi ilk harekata 196?
Kasrrunda, girişmiştir. Krsa zamanda hallt aTasrndl
8:elişen ve kuwetlenen cepheai4 içinde fiklf aylı-
ııkıan kendini göstermiştir. Kauniyyun E:l arap
partlsiDin ilerici un§urları tarajından diizeninde
eleştiri]İnesi ve mücadeleDin devrimci bü ortarn
lçhde yürütülrnesı, Marksist leninist ideoloji terce-
vesıode bir §olcu prograİl hazırlanmas! diişiincesi
ortaya atıbnıştıf. 1968 toplantısında §olcu progra_
rruı kqbuluue rağme4 eyıemde sağcı ulauİlarca
progıialnın ilke]erl uygulaDnamlş ve Mafk§i§t Le-
ui.nıst kaDat E'iltstin Ealk kurtuluş cephesİnden ko-
parak 21 Şubat 1969'da E'iliştin Demokratık halk
kuftuıuş cephe ilıi kurmuştur. tr'ilistiıl Demokrattk
Hatk kurtuıu§ cephesi s ahh sava§la kurtuıaşa, gı

- dıebİıeceğiDe hanaü tüm güçlere açrk tutulrnuştur.
l'ilist'! Devrimcı soı bıİDa ve E ilt§tin'in kurtuluşu
ıçin İİatk örgütü kuruıuşlan da yapı]an ortak bir
konfera!,§ soDucunda F5ıistin Deİnoİratü l{aık kur-

- tuluş cephe§lne katıIİrrı§lardır. F.D.H.K.C. ideolojik
v€ poıtttır progTaİİü 1969 Jnıl t€İİtmuzuEda açrk-

laİnlştıf. Progranı ..Filistin Demokütik. Italk l<ur-
tuluş cephesintn Temel potitik manifesto§u. adı al-
tlnda yayıDlaİmıştır. !'.D.H.R.C. l'ıIi§tin sor.ı]nunu' çöziimlemek için en doğru yol katlİaııla girişmek.
slzig, !Şrail de-vletinin glladag Ialdlıl{gsı ve işçi
şığıf !nı .'önderliğihde,. Yshrrdilerlo, aIaplaİ,.i:..btrleştüen
sosyalist demokratik bir Fiıi§tin devleti kurulrna-
srdır.

El Fetih ve onun öncü ordusu olan El Assi-
fa'nıD. yi.ıriıtmekte oldukt&rr deYrimci eylemin a.na-
cı, işgat edilİ!ıiş ve §ömürgeıeştifilmiş yurt top-
ra,k].arı iizerinde Şürdürülecek sibhL halk sava§ı
yoluyla, E'iıistiı hallrını htırriyete kavu§turüıaktf.
Devfimci savaşurıız, §ömüİgeciıik ve emperyaiizıne
karşı yilrütüleıı milli bağı[r§ızlık savaşlarınaİan
eŞialeüiyoİ... İ'i]İ§tin milti bağımsızıık ha.reketi El
Fetth açüQa ortaya _koyar ki" bu savaşın objektif
§onucu bağımslz, demoftratik ve tiirn vatandaşların
eşit baldara sgİip olacağ bir Filıgtin devletirıin
yeqiden kurulu§udur.» diyen El Fetü'in «bizi za_
fere götüfecek o]an yol var olan he!şeyi bir kenarc
atıp, Ftlistin Diİeliş haİeketıoi polittk, ideolojik,
maddi yö!ıefdeğ si]ahhnmış örgtittü bir halk hare-
keti şeklııe sokacak oıan yoldur. diyerı (!'.D.H.
K.G)- nin bildirilert tek kurtutuş yolunun, halk sa-
vaşının iyice beoim§odiğini açlkça gösteriyor. İ§-
rail §aldırganlarrna kar§ı nefretle dolu olarak her
ttirıü zoİluğa karşı koyan halk, kadınl, erkeği, ço-
cuğu, gencl ile birlj]<te ba§ta Ell Fetü olmak iizefe
gerilla kunııuşlanna katrlarak eğttim görüyoİlar
ve §avaşa ttirn güçleriyle katılryorlar. El !'etih'e
hei g,ün Arap ülkelerinin her yaündan ortak düş-
maDiı karşı çarpıŞmak üzere binlelco genç, köylü.
öğretmen... V.s. den mektuplar ya,ğıyor. Haık her
yerde geriuala,rl desaekuyor. 5. haziİan hafeketin-
deu bu yana alap işiçleri her ]4ı 5 haziran ve 15
mayıs'ta (Fİlistin giinü) ücretlerini Filistin'ti 8eril-
talara yoıluyortar. Bif çok örgütler geritla kuru-
luşlarına para ve malzeme yardrmı yapıyor. sık sık
yap an gö§terilerde, suriye'de, Ürdün'do Lübnan-
da ve diğer yerleİde halk sa.ldrrganlara kar§ı ba-
ğunsızld. sloğanlarınl hayırırıyor, binlerce işçinio
katıldığı prote§to grevleri biİbirint izliyor.

Amerikaİr emperya.lizmi vo İsrail §iyonizmi iki-
lisine karşl miui kuftuıuş savaşı vergn orta - doğıı
halklaTı yalnrz değitdiİler. sosyaıist ülkeler ve
diinyanın her yanlııda.lrİ devrimciıer tara.fınaıan de§-
tekleDmektedirler. Çünkü, nerede vo na§ıl verilirse
verilsin, dmperyalizme kafşı vedleı savaşıar son
taİliıde tiim ezilen dünya ulu§lar"ınm yalarınaaLr.
TüIk tençliği olarak bizler do Arap halklarının
haklı.miicadeleleıinin yanındayız. Arap halklarr-
nın devfimci kavgasınl keDdi kavgaınEdan ayrl
tutamayız.

Yaşaşrn Arap kalde§lerimüin ve dünyanrn titn
ezilen uıuslannn emperyalizme karşı bağırnsrzlık
saVaşlan

rLER,I
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GENÇLİK VE ULUSAL DAVRAİ{İŞLAR

Topluılıarn, özellikle az gelişmiş ve sönlülü
diizenindeki topıumlann iki tüİlü kaderi vardır, Ya
duİun ayrlı ile de,/aff edecektiı, ya da durumuıı
değlştililmesi için ça.ba gösterilecektiI. Her iki hal-
Cie de toplumun çeşitli tabaklanrrln değiŞik görüş
ve davraDışlarl vardır. Tenlel soruriıardaki çelışinin
büyüklüğü görüş ve davranlşlar arasıDdaki farklı-
lığın .aItmaştnın da ledeni oluİlar, Mevcut diizen-
den çrkar sağlayanlar ve bünların rıyu! . gezer uy-
duları, duİumun, iç ve d§ stimüIü diizeninin aynı
jle deaaİnıodaa yanadf. Bunlar toplumun tutucu,
gerici giiçlerini teşkİ ederler. oysa mevcut düze-
oin haksızlıklardau,yağmadan meydana geldiğtni,
iç ve d§ Şömürüyiı aİtrrdığ^ını göİebilenler ise, bil
kurtuluşçuıuk azim ve iradesi lçerisidde, durumun
değiŞtiİitnesi için çaba gosterirıeİ. Mutlu azmltk-
laf yefine nıutsuz çoğunıuklarl kuftalacuk ve tüm
halkı nıutlu kılacak. yolıan aİarlar. Eiİey§el çlkar-
laİ yerine, topiumsa.l çrkarıara önceiik verirlef.
Bun]ar da toplumun ilerici, devdn1ci 8üçierlni teş-
kil üdeıler.

İleİici 
-devrimci güçlerle gcİici-- tutucu güç-

ler arasıoda.ıti aynı!ğ1n sDııfsat niteiikleld€n mey-
dona geleceği bilinsel btr gerçek olİnakla beIabet.
hen{iz kapıtaltst aşa.maya erlşemem§ ve emperya_
ıizmh sömürti alanma soltulmuş a_z gelişmiş ülke-
lerde kavfaİnla|da bazı kaİ§rkhklar oimaktadrt.
Bu nedenle ilerict -gerici ya da devrimci- tutuct!
cephelerin teşekkülünde diğef baz\ etkenlerde roi
oyoarnaktadır. Özetitkle en-rperyalizıl-ıin, dış sömti-
İi-inün ağırLğrnD qokça hisıeditdiği üıkelerde g,eDç-

lik sorunu ve ulüsa,l davranışlar önem ıiazaDmak-
tadıf.

}{algi kat ve tabakalard.ıtı olursa olsun ileı-
lemiş yaşta olanlar, çoğu kez, tutücu olurlar. Alış-
kanlıklafından vaz g:eçemezler. Uzun yrı]ar sü!dü-
rii]Jnüş bir yaşantıyı kolay kolay terk edemezl€f.
Yenl fikirlerden rahatlaİınm bozulacağın sanarlar.
En ufak biİ yenillği İisk sayarlaf ve de bunu göze
ala.ınazlar. Ya§adıkları diizenin sloganlarl ile uzulı
yrllar yıkanan beylnıeTi arhk, şartlandıf]lmrş eko-
ııomik çıkarlardan başka birşeye ermez, oy§a
geneler, genellikle, hıçte böyıe değildtrler. Önlerlİ-
de uzun bi! yaşaİn dönerni vardlr. Bozuk diizen_
den, dış ve iç sömüriideD, emperyaıizDlin baskısın-
daı gelecekteki kendi uzun yaşam döDemlert lçiıı
eüdişe duyarlar. vazgeçemiyecekl€ri al§kanılkları,
teİkedemlyecekleri ra-hatrarı yoktur. Yenl parılda-
yan zekabrı §artlaDdlrrlm§ ekonomik Qrkğ,rlar ye-
rtne toplurhdaki sosyal oluşumun sentezine daha
yatkınür. Yentltkler, yeni fiklrle. onlar için üıkü-
tücü değiı tttcidır. Gençltk işte buduİ. Bunun içiır_
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diİ ki, toplumun en dina.İİlik unsurunu gençleı. teş-
ku ederlef. En etkln ulusa.l davİaüIşlar geDçlerdeı
geür.

Bugtia ülkemlzde geoçliğin tenlsİl etııği uiü-
sal devra.D§, taİn bağıİnsız ve ger§ekteA deİnok-
ıatik btİ Türkiye'nin kuru]masr aİnacıııa yönelİni§-
tir. BuluD için izleııecek doğru devriıİci eylem çiz-
gi"si fürk toplıımunun içiade bulunduğu durumua
doğı,u inceıeEmesi ile bulunabilmektedir. Bu durum
ve tab].o dehşet veİicidir. Bu tabıoda beşyiiz bia
köylü aileslnin topraksulrğı, birbuçuk mityon çüt-
çi ailesiğin topİak yetersjzliği vaİdır. Hızla artan
niifu§, büyiilr şehlİlere doğTu gittikçe hızlanan göç,
tlrtaı §§Dlik vaİdır. Dış ticareti.a §rnırlr sayıdaı
konprador tüccarın elbıde buluauşu, dr8 ticaret
oyuulaİıııIo v9 yabancı §erınayeniıı miııi §aDayİılü
kıirulİ»sıoa engel olu§u, dlş tlcaİet dengestaiü
gittJ.çe bozulma§I ve bu ııedenle d§ boIçlaİma-
l&nn aftması, tefecilik ve tannr üretimiodeki §ö-
miiİü diİzeni tabloyu ağfıa§tıran yönleri ile göz-
ler öııifuıdediİ. Buna karşılik yapünakta olall jşler,
yiirütiıen ekolomik poıitika ha.lkııı mutıuluğunu
8ağtaİnakta!ı çok zeırgili daha cok zengüı etmeğe
yaraİuktadı.. örneğin, barajlar ağa topıağınıü
daİıa çok suıanİİıası!&, köylüye yap an toprak da-
ntımr büyük arazi Şa.ııiplerintı topfa,k §ı.DırlarıDl
daİıa da geı§letmeŞine yardüncı olm&ktadır. Köy-
ıü vg i§çi çoğuDluğu, kapitali§t yoldan ka.lkıİma
hayali peşiDde oıaD slyasi örgtitıerio l@ndi yaraTı
rıo çeıj§tjğiniı f8rlrılda değir. İ§birlikçi semaye-
liJı eyleİn aıaD.larrnııı mİllileştiriıİnesinden ve topj
rak reformundan yana değil. Bu o.tamda yİirlıtü.
len demokrasİde ve yaprıan seçiınleıde sjyasl ter-
cthler halkıD mutluıuğuDa. yönelecek sonuçıarda]t
Zıya,dg nıevcut diizeDiıı ibra§ıDı §ağLamakta,df.
Mevcut diızen ise, üretim iıişkileri yöniinden, }talkt
mutluluğ& ulaştEacak bir dtizen asta değtıdir.

Gençtiğiı teir§il ettiği ulusal d&vran§ın amac!
bu bozuk ditzeDi d€ği§tiıip uıu§al kalkınm&nın yol-
ları!ı a{mak ve halırı mutıuluğa ulaştumaktıİ. De-
mokla,tik örgürlükleri korumak, ADaya§aQn tanı-
üF hak ve özgİıİıüklert §oouoa kada,r emekçi hal-
hn yaranDa kuüa,Dmaİ, haılrın deYrirnıero inaldl.
nıİnası ve devrim isteğiiin halka tnd.iriımesi tlk
ulusat amegtır. Bugiİxkü kuşalrıarın tgİ:ıde buluıa-
cakları doğru devrimcl eyleTn çizgist taİn bağmsrz
ve gerçekten demokratik bir Türkıye tçin dış §ö-
mürİıcüye ve yelli işbirlikçiıerine karşı sava€mak-
tır. Gefgek miIlyetçt bu devrlmci potansiyeli yü-
reğtade taşıya,ala,rdır.

Gençıtk aftık, müıyetçiuk anlayışını gliDlin
şoruıılarua para]el bir idraJ. tçinde kabuı etrnenin

(D@anl 28. Bayİa,ılüı)
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