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H ZAD E 

Attila A~UT 
Tiirkiye'nin kaymagtn1 yiyen bir avu~ somiiriiciiniin, 
biiyiik sermaye sahiplerinin, ge~en ylltn baJtndaki 
falc111klar• sokmedi. «1967 ytlt bolluk y•ll olacak, 
refah ytll olacak!» diye gazetelere parlak deme~ler 
vermi$1erdi. Ama, emek~i halktmlz yine actlarla, 
kah1rlarla, stktntllarla cilolu bir ytl ge~lrdi... 

Ne getirdi 196>7 y1h 
fukara halktm1za? Ulu
sal gelir dagthm10daki 
adaletsizlik diizdtildi 
mi? Toprakstz koyliiler 

topraga kavu~turuldu mu? 
Vergi e~itsizligi gideril

di mi? Biiyiik kentlerin ka 
ptlannt zodayao i~sizler 
ordusuna i~ bulundu mu? 
8 milyon gizli itsize ye 

ni i~ alanlan a'rtldt mt? 
Gecekondularda sefalet 
i'rinde ya~tyan milyon
larca yurtta~tmtz, Anaya 
S8W1Ztn ongordiigii «ill

san haysiyetine yara~tr 

bir ya~amu diizeyirae" u
la~ttrtldt mt? 

Haytr, bi~biri yaptl
madi! 

Buna kar~thk hayat 

ANAYASA 
A be saztm, sosyalizme ~u fakir 
Anayasa kapah mt, apk m1? 
0 dedi, bu dedi, bir de sen soyle 
Anayasa kapah nu, a~1k mr? 

Bnmiyorsan ay1p degil, sor ara, 
Sorup aramamak en biiyiik yara, 
Kitap okumam1~ kafastzlara 
Anayasa kapah m1, a~rk m1? 

E ~ek eti yedirene, yiyene, 
Gavur iJJerinde gezip giyene, 
(<Diizen iyi, boyle kals1n>> diyene 
Anayasa kapah mt, a~tk m1? 

Dogru yolo koyup egri sapana, 
Bir vuru~ta milyonlan kapana, 
Kurtlu bugday ticareti yapana 
Ana yasa kapah m1, a~·k mt? 

H utbe s:cken mebuslaun sozune, 
Siileymanct partilerin oziine, 
Okiiz ba~h ademlerin yiiziine 
Anayasa kapah mt, a~tk ms? 

A~IK iHSANi 

REDE 
pahahhg1 ~ekilmez bir 
hal ald1. Toprak agalart, 
pamuk agalan tek kuru~ 
vergi odemezksn, vergi 
yiikii yine dar gelirli 
yurtta~lanmtztn suunda 
kaldt. Arkauz memurlar 
bir yandan «Personel Ka 
nunu» ile uyutulurken, 
bir yandan da partizan 
bask1larla tedirgin edildi. 
Ogretmen kty1m1 ise ala 
bildigine htzlandtnldl ... 

Bu liste, sayfalar do 
lusu uzar gider ... Bu dii 
zen i~inde uzaytp gitme 
si de olaganda. Biitiiu 
bu terslikler, hakSJzltk
lar, bu bozuk diizcriin 
kapmlmaz sonu-;lartdtr, 

Biz bu i'lerin boyle 
olacagtnt, 1967'nin emek 
~i halk1mtza hi~biqey 

gctirmiyecegini, ges:en 
ythn ba~tndaki bir yazl
mrzda anlatmaya ~ah~

m I~' b U SOm UrUCU dii
zen degi~medik-;e hi~bir 

sorunumuzun ~oziimle

nemiyeceg ini ' belirtmi~

tik. Belirtmi~tik te, mii
kafat olarak «Sintflar a
raSJnda kin ve dii~man

hk yarattyoruzll diye 
Mahkemeye verilmi~tik! 

1967 y1l1, bir avu~ 

somiiriicii i~in ger-;ekten 
bir «refah yth» olmu~

tor. Bu iilkenin biitiin 
kahnnt -;eken, biitiin zen 
ginliklerini yaratan emek 
'ri halktmlz a.yhgm ve i~ 
sizligin pen~esinde inler 
ken, o haramzacieler mil 
yonlanna yeni milyon
lar katmt~lar, Banka kre 
dilerini doymak bilmez 
bir i~tiha ile ceplerine 

aktarmttlardtr. Kapitalist 
hiikiiwet de bii tiin giicii y 
le bu vurguncu~an koru 
mu~, desteklemi§tir. 

~imdi 1968'in ba§m
da yine t-ekrarhyoru:~: 
Halk politikaya gtnp, 
kendi siyasal orgiitiindo 
unJftntn sava§tnt vcrme
dik~e kurtnlu~ yoktur! 
<;oziim yolu politiktir. 
Halk Anayasaya sahip p 
kacak ve sosyalizme a-;tk 
Anayasamtzm kendisiae 
tanJdtgt biitiin haklan ek 
siksiz kullanacakttr. Bu
nun dt~tndaki biitiin soz 
ler masaldu, afyondul', 
ihanettir! 

1968 ytlmdaki 
sava~tmtzda biitiin 
lumculara ba~anlar 
riz. 

. ..., 
BIR SAGA 

~etin 

top
dile 

BiR SOLA ... 

Bilindigi gibi, kurutu 
Ian Avian Golii topra 
g1 i~in agalarla koylri 
ler ~atl~tna halindedir 
ler. <;atlfma bir ara 
htzlanmi~, koyliiler El 
malt Karakolunda -ka 
dJDt, erkegi- oldiiresi 
ye doviilmii~lerdir. Ne 
zaretteki koylii kadtn 
lara, Karakol Kuman
daRl Necdet Camuscu 
taraftndan so,·iilmii~

tiir ... Daha sonra ge
len Day Ecevit, koylii 
ye yaptlan basktyl a
-;sklami~, koyliilerin 

( Sonu 2. de ) 



ESKiYAliGIN EDEN.Ni 0 I 
KAlDI MAR 6 REK ! 

Ahmet KokHigiller 

Gazeteler, "Gene etkiyalar hareke 
te ge~ti" diye yaz1yorlar •• Bil~em 
hangi atiret batkani, hang1 a§Jr~te 
"hiicum!" emri vermi§.. Y azllanlar 
"haber" niteligini a§mlyor. Konunun 
derinlerine inen pek az ••• 

Tiirkiye'de onbe~inci 
yiizytldan beri bir «ba~
kaldnma» vardu. ~eyh 
Bedrettin isyam'ndan bu 
yana, halktaki her ktptr 
dam~a "e~kiya hareketi" 
demek adet olmu~tur. Oy 
sa, her . olayt e~kiyaltk 
kavrammm dar ~izgileri 
i~inde gormek, degerlen 
dirmek miimkiin degil
dir. Osmarih Devleti'nin 
Bolu Mutasarrtft Osman 
Kadri'ye gore, Mustafa 
Kcmal'in Anadolu'da ba~ 
latttgt "bagtmstzltk hare 
keti" bile bir "e~kiya"
ltktn! Varm siz otesini 
hesap edin ... 

Osmanlt tarihi boyun 
ca her harekete "Celali 
isyanlart" denilmi~, ha
reketi onlemek j~ : n de 
"tenkil ", tek ted bir o Ia 
rak dii~iin!ilmii~tiir. Yani 
e~kiyalar (!) oldiiriiliir, 
ortadan kaldtrthrsa, her
~ey diizelir santlmt~ttr. 
Bu maksatla hl"r de1rirde 
bir Kuyucu Murat ~·k
tnl§, yiizbinlerce kel!e u 
~urmu~tJJr.. Ama gene 
de, bu hareketler orta· 
dan kalkmamt~ttr. Cum
huriyet'e ragmen! 

Ge~enlerde okudum 
bir dergide! Bir bilim a
damt "Kanunlann olma 
dtgt yerde e~kiyahk var 
dtr" diyordu. Biitiin me 
sele burdaJtr. Bu sozde 
ozetlenm i ~tir. 

Tiirkiye'de bugiin her 
hareket doguda olu
yor. Nedeu jandarmalar 
battda degil de doguda 
y•gtnak yaptyor? Neden 
e~kiyalar orda toplant
yor? 

iyi-kotii, battda bir
§eyler yaptlmt~, dogu 
bir iivey evlat muamele 
si gijrmii~ de ondan. Da 
ha Cumhuriyet girmemi~ 
doguya. Boyle deyince 
de "boliiciiliik" saytltyQr 
bu. Bir yerde bir "aga " 
yirmi koyc, otuz koye, 
davatt, koyunu; stgtrt, 
s~past, ~ocugu ve kadt
ntyla sahip ~tkab i liyor
sa; "Medeni Kanun"a 
ragmen dort kadtnla ev
lenebiliyorsa, orda Cum 
huriyet'in varhgmdan 
soz edilebilir mi? .Bugiin 
doguda ya~tyan yurtta~
lartmJZ, insan onuruna 
yakt~mtyan, ilkel bir ya 
~anti duzeni i~indedir. 

«SA V A~»l begeniyorsanaz 
A bone olara~ ya~amasma yard1m ediniz! 
"SA VA~, i~r;i ve koyliiniin gazetesidir, oku
duktan sonra atma, bir ba~ka emeks;iye gon
d..-r ! 

Aboneleri sona eren okurlartmtztn, aboneleri 
ni yenilemelerini dilcriz. «SAVA~>~tn he r 
sayutnda emek~ilerin allnteri vardu. 

Havale Adresi : P.K. 80- TRABZON 
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ro·ete 
Ayhk Dergi 

i~~i ve koylii arkada~, yaztlannt yolla. 
Mutlu yanolar i~in! 

Say1s1 125 kuru§ 
_ Adres : P.K. 258 - ADANA § 
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Son ofarak depremlerde 
gordiik bunu. 

Onu-bunu boliiciiliik 
le su~lamak, meseleyi hal 
letmez. Birinci Diinya 
Savapndan beri dogu, 
petrol emperyalistlerinin 
at oynatttgt bir ortam ol 
mu~tur. 

b.okii ara~ttttldigi za 
man, e~kiyahgtn, "feoda 
lite"ye tepki olarak dog 
dugu anlard~r. E§kiyalt
gt, hep Tiirkiye Devleti
ne bir ba~l<alduma ola
rak degerlendirmemek 
gerek. E§kiyahgtn ~ogu, 
Tiirkiye Devleti'nin yasa 
lartnt kendi pis emolleri 
De aJet etmek istiyeo 
"a~a Irk diizeni "ne kar ~ t 
olmaktadtr. 

Elbette bir ciimle ile 
kestirip atmak, hiikme 
baglamak miimkiin d e
gil. Ama e~kiyahgtn ne
denine inerken, a~tk~a 
goriinen ~udur: Dogu, ik 
tisadi, tarihsel, toplum
saJ bhtaktm sorunlann 
yogunla§t•g• bolgedir. E~ 
kiyaJtk, kaynagtnt bur
dan almaktadtr. 

0 halde yaptlacak ne 
dir? Jandarma ile hep e~ 
kiya pe§inde ko~mak tnt 

dtr? Bclki ge.,-ici bir ted 
bir olarak gerekli. Ama 
Kuyucu Murat tedbirin
den oteye ges;mez bu ... 

Yap1lacak i~, anayasa 
yt eksiksiz uygulamak, 
yurtta§lartn emekleri iis
tiinde taht kuran "imti
yazh agahk" diizenine 
son vermek. Ya~amada, 

dilde, ukta, cinsiyette, 
felsefi inans:, din ve mez 
hep ozgiirliigiinde "e~it
lik" saglamak. Yao i 12. 
Maddeyi eksikuiz uygula 

mak: "Hi~bir ki§iye, ai 
leye, ziimreye veya stnt 
fa imtiyaz tantnamaz"' 
hiikmiinii yerine getirmek. 

Onemli olan "e~kiya" 
nm ortadan Jcalkmau de 
gil, "e~kiyahgm" orta
dan kalkmaudu. E§kiya 
hg10 kokiiniin kaztnmast 
gerekir. 

Bunun da en etkili 
ve nesnel ~ilaht P, NA YA 
SA'du. 

BiR SAGA 
BtR SOLA ••• 

( BaJ• I. de ) 
haklt old uklannt soy
lemi~tir. 

Ecevit'in bu tutu
mu Finike agalannt 
kiiplere bindirmi§tir. 
(Y.inike a galartntn bir 
kumr, Elmalt'niD da 
agalartdtr.) ti-re Yooe
tim Kurulunda bulu
nan agalar, Ecevit'e 
~ok sert bir mektup 
yazm1~lar, eger "tutu
munu degi~tirmezse, 

o bolgede C.H.P.nin 
~okecegini'' bildirmi~ 
lerdir. 

Ecevit'in etekleri 
tutu~mu~. Verdigi ce
vapta "istifa etmeyin, 
bana ve Say10 inonii'
ye yanl1~ bilgi veril
mi§, onun i~in koylii
leri hakh bulduk. En 
Iosa bir zamanda gaze 
telere akseden sozleri 
mizin tekzibj yoluna 
gidilecektir ... " diyor. 

Mektubu gozlerim 
le gormesem ioanmaz 
d1m. Ne diyelim? «Bir 
sola, bir sag a ~oban 
~e,mesi •. . » 

Mehmet Y ALf;I N 


