
P ah alılığ ı v e  işs iz liğ i
protesto mitingi Sosyalist Kimlerle çıkıyor!

Yurdumuzda. \ hayat pahalılığı Ve İssizlik günden güne 
şiddetini arttırmaktadır. Bu durumun devam etmesinde
Hükümetin'; ihmaiy ve 1 sermaye 1 çevrelerinin çıkarları 
vardır. t . /  ) .

Atatürİriin. <iHak ’ Verilmez, Alınır”  sözünün ışığı 
alfanda, halldmızm sosyal davranış bilincine vararak lıalı-

larırn alabilmesine’l yardımcı olmak için ..bir miting 
hazırlamayı teklif ediyoruz.

Okuyucularımızın ve bütün kuruluşlarımızın bu> 
konudaki düşüncelerini ve Mitinge kaçar kişi ile katılabi" 
Ieceklcrbıi “PK . 354. İstanbul.”  adresine bildirmelerini 
rica ederiz. M  «,«»' SOSYALİST’Tel: 27 02 33

Yeryüzünde en çok tartışılan bir sözcük varsa, o da. 
Sosyalizmedir. Denilebilir İd, Toplumda, kaç türlü sosyal, 
smrf* zümre ve tabaka varsa, en az o kez çok sosyalizm* 
anlayış} vardır. Dünyada Sosyalizmi bin yıl kökünden ka\ 
zımıya and içmiş Alman faşizmi hüe, kendisine ' NA"Zİ,’. 
yâni NASYONAL - SOSYALİST adım takti. Başka türlü 
futiuıanuyacağun biliyordu. -

Sosyalizm, modern Toplumda to denli ağır basan bir., 
gerçekliktir^ ‘*Zemâne alâmeti”  olduğu için, hemen her
kes ve her akım, az çok “ SOSYALİST”  kılığına girmedik" 
çe ortaya çıkamıyor, öyle olduğu için det her “ Sosyalis
tim”  diyene sorulmalıdır :

• « — Sen hangi sınıfın, hangi küme insanın, ne çeşit 
sosyalistisin?”

Bunu herkes; önce kendi kendisine, sonra öteki “ 8>s’  
yalistîm”  diyenlere açıkça soramıyorsa, ya sosyalizmin ne*, 
olduğunu bilmiyor,: yahut bilmek, istemiyordun

Sosyalist gazetesi, sosyalizmin ne /olduğunu içtenlikle- 
bilmek ve bildirmek istiyenlerce, bilmek vo bildirmek is* 
tiyenler için çıkıyor.

SOSYALİZMİN İNKARININ İNKÂRI... t
Türkiyede Sosyalizm İade yıl yasak edildi, Kırk yıl 

Türkiye-modem Toplum olmak istedi. Ne o  yasak, ne bu' 
istek haşan .-kazandı. -Çünkü, modem Toplumun en hızlı 
düşünce ve davranışı Sosyalizmdi Oûu ağzına alan suç’  
lanıyur, lanetleniyordu.1

1960 yılı, “ inkârın inkânna” . varıldı. 27 Mayıs Ana
yasası Türkiyenin bir “SOSYAL”  Cumhuriyet olduğunu 
sicilledi... Bunun üzerine “ Altına hücum” haşladı. Azıcık 
siyasetle ilgilenen herkes kendi kendisini ve benzerini 
“SOSYALİST”  saydı. Hapisaneden çakanların ilk hürri
yet sarhoşluğunu andırıyordu bil...

Şimdi kalkıp,, güzel güzel “Sosyalistim”  diyene, “ Na
sıl sosyalistsin?”  sorusunu açmanın sevimsiz ve nankör 
iş olduğunu biliyoruz. SOSYALİSTİ çıkaranlar, sosyaliz
min nimetine, şöhretine, servetine hiç bir zaman kapılma
mıştır. Sosyalizm uğrunda her külfete, lanete, sefalete ise, 
evel ezel katlanmıştır. ■ / .  .

Onun için “ İŞ”  ‘ ‘BAŞA”  düşünce görevden kaçınıl' 
mamıştir. Bunu bilnûyen “ Dost” , varsa, düşmanlara sor

sun. ■ -  SOSYALİST —

-U. \ wî

faturaların esrarı
' Yüzmilyonlar ve milyar
larca vergi kaçakçılığı mil
letimizin . kanım*: kurutu
yor. ihbarlar yapılıyor. Fu
kara küçük Naylon Fatura 
(uyduruk fatura) kesen 30 
kadar züğürt, tutuklana *

rak inanılmaz baskı ve iş
kencelerle sorguya çekilir - 
ken, bir de bakılıyor ki, a- 
sıl kaçakçılar, herbiri bir 
hükümet kadar zengin ve 
etkili Milyoner firmalardır. 
O zaman, akan sular duru

yor. Faturalarla muamele
leri Mâlî polis Vergi Daire
sine, Daire Hesap uzman
larına havale ediyor... Ve, 
korkunç kaçakçılığın üzeri
ne bir ölüm sessizliği çökü
yor.
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Eyvallah mı?
AŞIK İHSANI

• (Sön • yazdığı şüri)
Halkımın anlamadığı 
Dilcilere eyvallah mı? .
Köycü aydın yetişmezse 

■ Heilere eyvallah mı?

. Kapıkulu itler gibi 
Koltuk altı bitler gibi . 
Her devirde çanak dibi 
Silcİlere eyvallah mı?

Bu İki yüzcülük neden? 
'Kalkıp müslümanhk eden 
Amerikanvari giden 

’ Yolculara eyvallah mı?

Yarası açılani derde 
'Demezler dermanı nerde 
1 Ekmeği obnıyanjrerde 
/Balcılara eyvallah mı?

Rahatsızlık sezdiği ân'
Rahatın Üstüne sarkan r
Salondan çıkmıya korkan 
Solculara- eyvallah mı? -- .i - . " ..

(Halk yığınlanmızm ağzı, dUi, gözü, kulağı, gönlü 
f ve can.yoldaşı, uluslararası Türkiye kültürünün öz 
;; değeri, olan -Tanrı İhsam ve destanlar konusu canlı 
• efsane, Güllüşah âşığı Ihsan! yazı. ailemizdendir. Her 
■ nüshamızda b u ‘ . köşemizi- âşığımız dolduracaktır.)

D E T E C E K

Ankara'da

Gazetemiz gelecek sayı
dan itibaren tu  konuyu bü
tün ayrıntıları üe aydınla
tacak belgeleri ve yüksek 
H ü r  Teşebbüsçülerimizin 
iç yüzlerini, vergiden kaçı
rılan milyarlann rakamla - 
rrnı açıklıyacaktır.

R ö p o ı - t a j  A  ■;

Al a manya Ala man ya 
bizden aptal bulamanya.;

hâkimler var
Türkiyede Emperyalizmle kısa, küçük bir “ YILDI

RIM HARBİ" oldu. Batmandan İskenderun’a inen petrol 
borusu üstünde Türkiye İşçileriyle, Fin ans - Kapital (Ya
bana Karma Şirket) savaştı.

Şirket, Türk Milletinden 400 mliyona yakın para alı
yor. 2.000 işçimize üstüste 10 ar lira verse: 3 milyon 600 
hin lira ödiyecek; teher işçiye 20 şer lira ödese 7 müyon 
ücret ödiyecek. 6 ay içinde beş on kişilik bir şirket 100 a- 
lacak, işi yapan 2 bin Türke 1 verecek. Onu da kan kus
turarak kırpıyor... Buna en başta Türk Adaleti dayana
madı.

Bugün artık “Ankarada Sosyalistler var”  diyebilir 
miyiz? Lüzumları kalmadı. Düştükleri “ yüksek” mevki ve 
maaşları, «tepeden inme”  sosyalizm satışları ile hoşça kal
sınlar. Züğürt Alman değirmencisi imparatora, “ Ama Ber
linde Hâkimler var” demiş. Aynı avukatla Fransız - Ital
yan Şirketini ve Tekfen Türk Şirketini üstün çıkartmıya- 
çalışan «DEMÎREL FİRMASI”  ran sahibi Başbakana ve 
Bakanlar Kuruluna, İşçi Sınıfımız: «Ama Ankarada Hâ
kimler var!” diyebildi. Bakanlar Kurulunun Batman .  İs
kenderun “Grevini erteleme”  kararım DANIŞTAY bozdu.

Almanya, ekonomik bir krizin eşiğindedir. Bundan Al- 
manyadaki işçüerimiz de zarar görmekte ve işlerinden çı
karılmaktadır. Gazetemiz; ilerde bütün ayrıntılarıyla in
celeyeceği bu konu üzerinde bir röportaj hazırlamış ve 
geri dönen işçilerimizle konuşmuştur;

Almanya’da işsiz kalıp, dönenlere sorduk:
a) Almanya’da ne kadar kaldınız, para biriktirebildi- 

niz mi?
•b) Hangi işte, çalışıyordunuz? :
c) işten neden çıkartıldınız?
d) Almanya’ya gitmeden evvel sağlık durumunuz na

sıldı, şimdi nasıl?
Erzincan’ın Kemah kasabasına bağlı Şökke köyünden,

(Devamı sah. 6 da)

TÜRKİYEDE. SOSYALİST KONFERANSI tÇÎN

Bütün Tiirhiyenin 
gerçek halkçıları birleşiniz!

Bugün Türkiyede bir çok “ Sosyalist”  akından var. 
Bunlan -sınıf ve zümreleri dışında- toptan iki bölüme ayı
rabiliriz: 1 —  Bilimsel Sosyalizm iddialı sosyalistler, 2  —  
Bilimsel Sosyalizm iddiası bulunmıyan Sosyalistler.

Bilimsel Sosyalizm iddialı sosyalistler başkca 3 grup
ta toplanabilirler :

1 —  TİP Sosyalistleri,
2 — YÖN Sosyalistleri,' •
3 —  “ ESKt”  Sosyalistler. - ' . .
Bilimsel Sosyalizm iddialı olmıyan Sosyalistler 4 iin- 

Batman - İskenderun petrol borusu döşemini Devlet- % eli kategori olanak sayılamıyacak kez çok ve çeşitlidirler.
rasıyla ük akla gelenleri şöyle sayabiliriz : 

a) 27 Mayıs Sosyalistleri,- .
'b ) ’ Sosyalist öğrenci klüpleri, .

c) Sosyalist kültür demekleri, ’
. d) • Sosyal - demokrat parti teşebbüsleri,

. e) Ortanın sollan, . (Devamı sah. 6 da)

çiliğimiz yapamaz mıydı? Türkiyede bir boru fabrikası 
var. Petrol borulan Amerikadan UÇAKLA getiriliyor. îz- 
mitteki boru fabrikası petrol borusu yapamıyorsa, yapar 
hâle getirilemez miydi?.. Petrol borusu döşemek uzman
lık istermiş. Kırk yüda bir boru döşiyecek adam yetiştire-

(Devamı sah. 6 da)

S A Y I D A M.B.K nin« AZAMETi ve iNHiTATl»

Dr.Hikmet Kıvılcımlı ile konuşma
1. SORU —  Bay Çetin Altan diyor ki: “ Bİzler dalga 
geçmesini,, hayal karmasını, kendimizi öğmesini se
ven alışkanlıklar içkide olan şarklılarız. Kendimizde 
büyük , liderlikler vehmeder, üş kişiyle üç konuşma* 
da yeri göğü oynatır ve öd karmaşık yazıyla bütün 
meseleleri çözümledik sanırız.”
1. v KARŞILIK —  Doğrudur. Çetin bey o küçükbur- 
juva hastalığımıza karşı ne ilâç düşünüyor? Yalnız 
“ Kişi”  sayısına aldanmasın. Bütün büyük işler üç, 
kimi de .O B iliM rfta n fiw i^ n ra n  İfagc n
gibi) iki k is iP S C n K a t a ftA ^ ıT O j^ b a a -H B  
Boran + AlHr^EEm ■  iK S U r ... 
yılarına değiBŞB^Ba» Be

2. SORU — Bay Çetinin ‘‘düşüncel”  şu olsa gerek:
“ Sosyalist »Imak, kapalı odalarda ha^AnnnfllSkMft 
İhtilâl rüyaları görmek dernek değil<fe.m <Bttfaa 
den inme hükümet darbelerini İhtilâw m aJm §fa{| 
inak hiç değildir.”  . H H «  W  8
2. ‘ KARŞILIK -*■ Ka'rakaplı alfabe öyle yazar. Ha- 
iyat :başkadır.' Netekim, biz Çetin beyi severiz. Ne 
var;ki, doğruyu Çetin beyden çok severiz. Doğrusu, 
..metafizik • burjuva tartışmalarında ihbar kokulu 
‘ ‘Kapalı oda” , “ İhtilâl rüyaları” gibi soyut, lâstikli 
;sözlerle adam' ürkütmek. geçer akçadır. Kırk yıl din.
1 lemis; bıkmışız/ :>tşçi ‘ sınıfının ■ diyalektiğinde, yanlış 
.sayılan bir.düşünce vef davranış mı çürütülecek? İl

kin onu kim, nerede, nasıl belirtti? Orası kaçamdh 
sız ve namusluca ortaya konur. Herkese çamur atıl 
maz. Ondan sonra, yanlış sanılan düşünce ve davra 
nişin olaylarla .uygun olup olmadığı açıklanır.

3. SORU —  İhtilâl rüyaları” , “Tepeden inme”  suç 
lamaları olaylara uymuyor mu?
3. KARŞILIK —  Uymuyor. Çünkü :

a) İhtilâlin rüyasını bile yasak'ama cabası kim 
Ekradır? M » s  bir İhtilâl midir

foRMMi hangi “ Sosyalist1 
ifrllw F  SöxPrawm\.^BıflJ|W nci maddeyi uygulı 
fflffi^ ava ımMJs&faMi& n B ig y ia y la r dışı bir iddi 

olmuyor mu?

1
* ' ns İhtilâli dört başı mamur bir “ Tepe 

iimet darbesidir” , ölaycası, TİP sosya 
^sayesinde “kapalı odadan”  kürsüy

niında Çetin beygil: “ Bugün Anayı
sanman jve demokrasimizin en sağlam sahipleri so: 
yalistlerdir”  buvurmuşlar. Bu dört elle sanldtklaı 
Demokrasi ve Anayasa 27 Mayısın, yâni “Tepede; 
inme ihtilâlin”  ürünü değil midir?

Modem sosyalizm, yakıştırma formül ezberci! 
ği değil, olaylarımı BÎLÎMtdir. "

fDevamı sah. 4 de)
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Geberen Kapitalizm: Emperualizm
B u g ü n k ü  d u ru m u

Kapitalizm, Çihan savaşıyle yıktıklarını, savaş 
sonrası elbirliği ile yapnuya girişm işti Bu yapıcı
lıkta para Amerikadan, emek öteki milletlerdendi. - 
Yıkılmış Avrupa o sayede onarılıp, gelişiyordu. Bu 
taşıma suyla değirmen döndürmekti Memleket e- 
konomisini Amerikan finans kapitalinin boyundu
ruğu altına sokmaktı. Ama, hiç ıbir kapitaliste, A- 
merikan kapitalisti yabancı düşmüyordu. Maksat, 
milleti soymaksa, ha yerli sermaye, ha yabancı: u z -. 
laşıp milletlere çaktırmadan soygunu yürütmeliydi. 
Bu gidiş iyi gidişti. Yenilgin Almanya, ekonomik za
fer. “ MUCİZE" sini göstermişti. Aman, ne güzel, 
herkes Amerikan Sermayesinin emrine girsin!

Düne kadar, Heri - Geri ibütün kapitalistlerin or
tak korosu, bu şarkıyı çağırıyordu. Onanm ve Kal- 
kınına aşaması çarçabuk aşıldı. Şimdi Kapitalizm, 
bütün o göstermelik “ PLÂN1* dalgacılıklarına rağ
men yeniden ezeli tıkanıklığına, tık nefesliğine gir« 
di. Bu fazla şişmanlıktan kalbi yağ soysuzlaşması
na uğramış zengin hastalığına karşı, Avrupa Finans 
Kapitalizmi ne yapacağını şaşırmış bulunuyor. Ma
demki, Kapitalizmi gelişme bozuyor; öyleyse geliş
meyi kısalım! Emperyalist kapitalizmin ilerilik düş 
manlığı yeniden kalbur üstüne çıktı.

Expresse’in Ekonomi yazan Roger Priouret di
yor ki: “ Ekonomi gelişimini frenlemek istiyen her 
hükümet, faiz rayicini arttırmakla işe başlar.”  
(16 /10 /66) Çünkü, bir ülkede Faiz yükseldi mi, pa
ra pahalılaşır, kredi azalır, Borsa somurtur.. Ya
tırımlar güçleşir..

Fransa 1963 yık yaptığı ödünçlere yüzde 4,5 
faiz veriyordu. Bu yıl aldığı 1 milyar ödünce yüzde 
6 faiz ödüyor. Şimdi, özel tasarruf kaynaklarına ö- 
denen faizler Anierikada % 5, Fransada .% 7, Al- 
manyada % 8 dir. Daha geçen Baharda Frankfurt 
% 7, Amsterdam .% 8 faiz veriyordu... Bu hesapla
ra göre Batı Kapitalizm inin'Anayurtlan derece de
rece ve toptan ekonomi gelişimlerini her gün bir az 
daha fazla gemlemektedirler.

Sebep Kapitalizmdir. Yalnız başına Kapitalist 
Devlet, Toplum vücudünü kemiren korkunç bir kan
ser haline gelmiştir. Tek Savunma masraflan Büt
çelerin, Fransa’da .*/• 25 ini, Almanya, Ingiltere ve 
Anierikada %  26 sim yutuyor. Bu Dev Devletleri a- 
yakta tutmak için artık vergiden de medet umula- 
mıyor. Bir damla daha fazla vergi, Toplumun dolu' 
bardağını taşıracaktır. Bu-yüzden, Devletler,- tam 
keçenin dört ibiğini suya daldırıp üzerine taş, koyan 
bizim batakçı ağalar gibi, ödünç verenlere -boyun 
eğmekten başka çıkar yol göremiyorlar, öylesine 
bir batakçılık ki, bugün her ülkenin bütçesinde bü
yük büyük gider bölümleri (milletlerin akar ihti
yaçlarından önce), alınmış ödünçlerin borçlarını ö- 
demiye gidiyor. Frankfurt’ta masrafların yansı, es
kiden alınmış ödünçlerin borç gediğini tıkamakta 
kullanılıyor.

O zaman, dengesiz ve anarşik Kapitalist düze
nin mirasyedice m üsrif bezirgân çelişkileri gözler

önüne seriliyor. Bir yandan, işçinin ağzına bir par
mak bal vermek için, sözde ücret arttırmalan. yapı
lırken, ötede makine ve mal fiyatlanna ondaıi aşırı 
ZAM yapılıyor. Bir yanda yeni yeni apartımanlar 
gökleri tırmalarken, ötede “ Otomobil mezarlıkları*' 
şehirleri dolduruyor. Amerikanın en ileri bölgesi 
Los Angeles’e bakıyoruz: b ir yanda muhteşem oto 
yollan gözleri kamaştmyor, ötede gökleri kaplamış 
süprüntü yakanların kara* dumanlan gözleri yaşar
tıyor... Bütün bunlar, yatalak kapitalizmin iç ufu
netlerinden, yüzeye vurmuş fistüller ve İrinlerdir.

BİRBİRLERİNİ YİYEN KAPİTALİST
CANAVARLAR...
Büyük Emperyalist Devletlerin Faiz rayiçlerini 

gösteren rakkamlar bize neyi anlatıyor?
'Herşeyden önce, artık, büyük emperyalistler 

dediğimiz Batılı Kapitalist Devletler arasında, şim>- 
diyedek sinsi sinsi birikmiş bulunan derin farklılaş
ma ve zıtlaşmaları açık seçik patlak vermiştir. Dip
lomasilerin kadife eldiven*eri İçinde güçlükle gizlen
miş “ Dcmirel”  1er yumruklaşıyor. Amerika % 5. Al
manya % 8 faiz ödüyor ne demektir?. Su demektir. 
Amerika, bütün dünya (Bu arada Batılı Emperya
listler) zararına kendi gelişimini sağlıyor. Bugüne, 
değin “ MUCtZE”  lâkırdısı ile göklere çıkarılmış Al
man gelişimi, birdenbire. Amerikanın 2 katma yakın 
faiz ödemekle,* Amerikan gelişiminin hemen hemen 
yansı kertesine düşmüş bulunuyor.

Amerikan üstünlüğüne Türkiye havran olabi
lir: Batı kapitalistleri kolay . kolay. katlanamazlar.. 
Amerika - Almanya faiz rayiçlerinin iki kutbu ara
sında, Emperyalistler - arası zıtlık yatıyor. Bu zıt
lığın, geçen yıldanbert masa başlarında gizli gizli 
tartışılan en keskin bir makanizması da Para Fonu 
üzerine Amerikavla AvrupalI omuzdaşları arasında 
çıkmış, sürüp giden çekişmedir.

Amerikan emperyalizmi deyince yalnız şu iki' üç 
dolar harca.nrmmı göz önüne getirmek yeter: 11 A- 
nrerika yılda 50 küsur milyar dolar harp bütçesi har
cıyor. Amerikan finans kapitalinin dünvnda sağla
dığı çapullan bu milyarlar garanti edebiliyor. 2) A- 
merika haydutları her yıl resmi istatistiklere göre 
50 milyar haraç kesiyorlar. Amerikan Finans - ka
pitali, kendi yurdundaki egemenliğini (gerekirse 
Kennedy gibi bir Cumhurbaşkanını *bJ1 e “ fâali meç
hul”  cinayetlerleyim  yurduya götirm ç N hürriyetini t 
seçişini) harp bütçesi kadar para ödediği gangster
leri ve Lobi adım verdiği parayla adam (Hâkimden 
Milletvekiline dek, Senatörden Cumhurbaşkanına dek 
hep “Büyük Adam” ) satın alması ile garanti altına 
alıyor.

Yurtta 50 milyar, Cihanda 50 milyar her yıl 
dolar olarak bulunacak. Amerika kendi yurttaşlarını 
ve cihan milletlerini ya satın alma, ya bomkayla kor
kutma politikası için en azından hu paraya muhtaç. 
Onu kimler ödiyecek? Gene Amerikan yurttaşları İ. 
le bütün dünya milletleri. Nasıl? Kumar muazzam
dır. Amerika kendi yurttaşlarını, daha yüksek bir

yaşama standardının yemi ile oltasına takmıştır, iki 
büyük Cihan Savaşında, başka .m illetler kan* dök
müş, Amerika parsayı toplamış olmakla bu Stan
dardı yükseltmiştir. Amerika başka raületleri. cö
mertçe “ Amerikan.yardımı”  denilen yemle oltasına 
takmıştır. O da gene, ik i Büyük Cihan Savaşında her 
millet birbirini kırarken, Amerikanın para Garmış 
bulunmasından ileri gelmiştir. Kapitalizmin, gider-a- 
yak son cilvesi, töylece “ AMERİKAN MUCİZESİ” 
oldu.

Amerikan mucizesiyle çarpılan Dünya içinde: 
İngiltere, Fransa, Almanya-ve üh. gibi, birbirihUve- 
miş Eski Dünya Em peryalistleri'de var/Şim di .ikin
ci safa itilmiş eski kurtlar (Avrupa Emperyalistçik- 
leri), savaş sersemliğinden yen i' yeni*.ayddılarr Enfc 
neryalizm avına çıkmış iken, kendilerinin av edildik
lerini acıyla duyuyorlar. Amerikanın her yıl artan 
SERMAYE İHRACATI (Türkiyedeki sahte adiyle: 
“ Amerikan yardımı” ) denilen hileli yoldan kendi a- 
nayurtiannda sömürülüp soyulduklarını gittikçe da
ha ivi anlıyorlar. Dayanamıyorlar buna—, , • ..

İrili ufaklı Emperyalist canavarların geri katrhiş 
ülkeler gibi, birbirlerini de nasıl dalayıp yediklerini, 
ayrıntılı çeşitleriyle sırası geldikçe açacağız. Artık 
mızrak çuvala sığmıyor. Günlük gazetelere dek pat
lak veren rakamlar ilginçtir. Amerikanın yabancı ül
kelere yatırdığı sermaye 1950 yılı 11,8 milyar, iken; 
1965 yılı 49,2 milyar dolar oluyor. Her yıl yüzde 27 
ölçüsünde hızla Amerikan sermayesi yeryüzünü'kap
lıyor! 1.966 yılı Amerikanın valmz “ özel Scrtnayc 
sektöründen ve ya’nız DOLAYSIZ olarak denizaşırı 
ülkelere yantığı SERMAYE* YATIRIMI 50 mflyaı 
dolardır. (500 İ3â 750 müyar .Türk lirası). Türkiye- 
nin 50 yılda, milletten .tophyabildlği büttin bütçelerj- 
nin tutan kadar para,' her jnUAmerikaysi yağlı kâr
lar sağlamak üzere, .başka m illeüerar/ boğazlanna 
oturmuştur. Amerikanın * başka ; ülkeleri: sermayeyle 
istilâsı, ortalama vılda %  6 savılıyor. 1965 y ılı.% 11 
bulunuyor. Biz 15 yıl içiıi .% 27 bulduk,

• -Bu .“ Hayasızca alan” , Türkiyece değilse büe, 
büyücek Emperyalistlerce' durdurulmak* isteniyor. 
Çünkü Amerika Sermaye İhraç ettiği (yahut: “ Am e 
rikan Yardımı”  yaptığı) ülkelerin nzkım çalmakla, 
toprağım üs, halkım soysuz köle yapmakla kalmı
yor. O ülkelerdeki Kapitalist sınıflarının da ekono
mi politikalarına, siyasetlerine ve her türlü “ İçişle- 
rino”  de cl koyuyor. İşte buna, sömürgeliğe Alışma
mış AvrupalI Emperyalistler gelemiyorlar. De. Ga- 
ulle'ün kalkık burnu altında Alman krizi çatlayınca, 
yeryüzünün en centilmen canavarı Ingiliz Emperya
lizmi, büe,; işçi Partisi; lideri Wilson'un ağzından şu 

* baklayı* çıkarmadan^derrdyor '^ ;-r.v ;r.^ ^ /> > i^ ^ ;.* i 
“ Amerikalı dostlarımız, dostlarımız oldukları.! i- 

cin şu söyliyeceklerimizi herhalde anlıyacaklardrr:î 
Ingiltereye veya Avrupanm başka ülkelerine yapıla
cak yeni sermaye yatırımlarını memnuniyetle kar
şılarız. Fakat, Manş denizinin iki yanında, da, -'Ser1 
maye yatırımlarının b ir hegemonya kurma veya mi!L 
dahale aracı olarak kullanılmalarım, hiç kimse .ka
bul edem ez”  (Dış haberler servisi, 27/12/1966) J 

Ingiliz işçi Partisi diyor ki: * Bre Amerika, ota? 
ki ülkeleri sömürge et, onu biz de yanarız. AnwC biz 
yüzyıllık sömürgecilere de mi “ LO.. LO.. LO..!”

İKTİSATÇI

D U N Y A Q l a Y C 'Mi
*  SURİYE 

Suriye’de Sovyet teknis
yenleri ile yerli işçüer, Ku
zey Doğuya düşen El - Has- 
seje’de bir dey radar kuru
yorlar. Almanca Der Spie
gel, bu haberi yayarken, 
NATO üslerinin (Diyarba
kır ve Doğu Anadolu’da din 
leneceğini bildiriyor. Habe
rin aslı, Fırat üzerinde ku
rulan barajdır. Nisan ayı, 
Moskovaya giden Suriye 
başbakanı Yusuf Zuayen: 
Baas Partisiyle Komünist 
Partisinin iki aylık iktida - 
um  temsil ediyor. Suriye 
rejiminin iç ve dış düşman

- larrna karşı alınan tedbir -  
lere göre Lâzkıye kuzeyin
de,’ denizaltılara bir yeraltı 
limanı yapılacak. 200 mü - 
yon dolarlık savaş malze - 
mesi. (21 Mig uçağı, 8 ba
tarya füze,: Vietnam'da kul 
lanılan 'sol - air Sam tipi) 
verilecek.
*  YUNANİSTAN' 

Yunanistanda iki siyasî
dava yankılar yapıyor.

1 — ASPÎDA Davası : 
Aspida, bir gizli askerler 
teşkilâtının adı. 28 Subay 
(ikisi albay) ve astsubay - 
lar, Kralı devirip, N âsır re
limi kuracaklarmış. Bunda 
Papaandreu kabahatli . gös
teriliyor. 15 Temmuz 1965 
giinii Savunma Bakanlığım 
almak için Krala karşı hal
kı seferber etmiş.. Subay - 
lar onun taraftarıymışlar.

2 —  LAMBRAKÎS adlı 
solcu Milletveküi, faşist gös 
terileri sırasında göz göre 
göre çiğnenerek öldürül
müştü. Suçlular arasında 
serserilerin ve yüksek su
bayların adlan geçiyor. Ta 
nıklar duruşmalara gelemi
yor. 8 Jüri üyesi bile Mah
kemeye zor kullanılarak ge 
tiriliyor.
ftı İSPANYA

ispanyanın “ Değişmez 
Şefi”  Franko 73 yaşında. 30 
yıllık diktatör, ava çıkınca 
500 kurşun atan dede olar 
rak övülüyor. Bundan da 
belli ki, Laçka olmuş. P o ll, 
tikada bir kodamanın gür
büzlüğü göklere çıkarıldı 
ıhı, anla ki herifte iş b it-1 
iniş. Peki, yerine kim gele
cek? ►

Ispanya kanunu, “ Fran
ko, kendisine halef olacak 
kişiyi Millet Meclisine an
cak kendisi teklif eder.” di
yor. M edis’e gelince., o  bir 
ömür.

Bir yanda “ Continiustas”  
(Süreklilikçiler), yapıyı ih
tiyatla düzeltmek ■ istiyor
lar.

ö te  yanda “ Reformistas”  
(Reform cular), ivedilikle 
demokratlaşmaya eğiliyor-1 
lar. '
ftı BREZİLYA

•Brezilya'nın şimdiki Cum 
hurbaşkam şimdiki Mare
şal Humberto Castelo Bran- 
ko, Senato ve Mületvekille-

oturum yaptılar .1967 yılı 
Mart ayında Cumhurbaş
kanı olmak üzere Mare^ıd 
Artur de Costa e Silva’yı 
“ seçti” 1er. Bu, sözde se
cimle, t ir  Mareşalin yerine 
başka bir Mareşal getirme- 
vc. Muhalefet, “ Orta Oyu
nu”  diyor. Oyun niye m i?

Brezilyada fiyatlar yükse
liyor. issizlik ve iflâslar ar
tıyor. Amerikan sermayesi 
yerli isletmeleri kütlaştırı
yor. Milleti avutmak için 
1964 yılında yapılan PUÇ 
(askerî hükümet darbesi), 
Sendikaları ve Köylü birlik 
lerini tuz - buz etmişti. Bu 
sindirilen Halk teşkilâtları
nın -yerini, Gençlik gösteri
leri tuttu. Eylül başında 10 
günlük hareket, 2 ölü ile 
1000 yaralı verdi. Kilise, 
Vatikans dayanarak, Genç
liği tutuyor. Eski Guanaba- 
ra Valisi “ Ortanın Solunda” 
geçinen Lacerda, askerlere 
karşı. Dayanmak İçin, Jps- 
celina Kubİçek, Janio Gu- 
adren, Joüo Goulart gibi 
eski düşmanlarına büe el 
uzattı. Gerçi Branko Paşa, 
yüzlerce muhalifin siyasal 
haklarım . sünnet etmişti. 
Ne vâr ki, 15 Kasımda se- 
çim yapılacak, Gitti Mare
şal, geldi Mareşal’la adam 
kandıracak, işte böyle.

ft> KONGO
Kongod&ki aylıklı Ak as

ri; geçen hafta birleşik bir kerlere “ Berbat” (Affreux)

adı verilmiştir. Bu berbat
lar resmen Fransanın gü
neyinde, 1966 'başlan Bclçi- 
kanm Bruxelles şehrinde 
yetiştiriliyorlar. Amerika 
Brüksel - Lizbon - Angola - 
Katanga yolu üe, iki defa 
iktidara getirdiği Çombe’ 
ye kuvvet sağlatıyor. Çün
kü: “ Çombe’yi deviren Mo- 
buto, son günler, öldürtülen 
Lumumbayı bile itibarlan - 
dıracak kadar milliyetçi dav 
ranmıya başladı. Eski “ Le
opold” şehri Kinsasa oldu, 
Stanley şehri Kisangani, &  
lizabet şehri Lubumbaşi... 
Traş milliyetçiliği de olsa, 
uluslararası Sermayeyi kuş 
kulandınyor. O yüzden, z2*- 
vallı Katanga iki yılda ikin
ci ayaklanmaya uğratıldı. 
24 Eylülde çombistler ye
mden saldırdılar. Mobuto’ 
yu bu yol “ Albay”  denilen 
Denard adlı berbat kurtar
dı. Bu berbat, kılıcını vak
tiyle Katangahlara, sonra 
Yemen Kralına, şimdi Mo- 
Hıto’ya kiralamış bir güney 
Fransa lehçeli adamdı. 250 
avlıklı askerle 25 Eylülde 
Katanganın yeniden “ çom- 
beleşmesini”  önledi... Ve bu 

. Cehennem dansı, Kara in
sanların derileri üstünde oy 
nanıyor. Frenk dergisinin 
dediği. gibi: “ Dis geçirecek
leri. Sömürge eti bulamıyan 
güçlü heyecan amatörler”  
Un ve nara kazanıyorlar. Ki 
min için? Gerilerindeki mil- 
yavder şirketler uğruna.

& AFRlKADA 
BAĞIMSIZLIK 

Kara kıta Afrikada tou ay . 
başı da iki yeni “ DEVLET- *
ÇİK” doğurtuldu: Ingiliz •
Kapitalizmi hâlâ dünya ha
ritasını kesip biçen baş ter
zidir ve yalnız Intelicens 
Servb’in (İngiliz casus teş
kilâtının) bilebileceği nedsn 
lerle, iki ayrı Devlet sının i- 
le daha bölmüştür.

I. —  BOTSW AN A (eski 
Peşualand sömürgesi) 275 
bin kilometre karelik, üç 
beş yüz bin nüfuslu ülke. 5 
yıldır damla yağmur gör - 
mediği için, tek geçim ara
cı olan hayvanlarının yüzde 
30 u aç ölmüştür. Y an  top 
raklan Kalahari çölü. Sekiz 
kabilenin sihirbazı havaya 
okunmuş kemikler atıp an
lamışlar: “ Kum fırtınası
yaklaşıyor. Demek yağa
cak!”  Cumhurbaşkanları,
Oxford yetiştirmesi, 45 lik 
ılımlı Seretse: “ Köktencilik • bulundukları bereketli top- 
(radikaiizm) bizim için lüks * raklarda. Susuzlukla işsiz-1 
tür!”  diyor. Irkçı Güney U k/hürriyeti‘ dağ ve'çöUer- 
Afrika Başbakanı B. Vol- rls seçti. Emperyalizm işte 
ster’le anlaşıyor. Botsvana’ • böyle “ Bağımsızlık”, yâd
daki işelinin yansı, hayvan . .yor* Çevresini de kıskıvrak 
ihracmm üçte ikisi Güney. Ak Zılgıt’çılarla .kuşatıyor.'

Geîeceksayıda
Çin Halk Cumhuriyeti -ve Kızıl: 
Bekçiler olayınin gerçek y ü z ü . ..

r**++*+*kkkkkkkirt<*k*k*kkkkkkkAkkkkAkkkkAAkk*k*in

Afrikaya satılıyor. .
H -  LESOTHO (Eski 

Basoutoland ;• Söm ürgesi):. 
Yılda 7 ay susuz kalan, d ağ ' 
lık bir bölgedeki 800 bin nü- 
fualu bu Kara MUletçiğe, 
yeni Başbakanları Lea Bua 
Jonathan şöyle buyurdu :

—  Miğdelerinizi düşü-'
nün!.........«•.«* . - -*.

Kendisi, . . bağımsızlıktan 
bir ay önce, öldürülen Ka-; 
raderili düşmanı Güney Af
rika Başbakanı Vervörd .v 
!e anlaşmıştı. Ülkenin yân 

: geliri, Güıiey. Afrika ile ya
pılan gümrük - ...anlaşmasın
dan geliyor.

Genç Kral Moshöshö ger
çi, “ Ak İrkçılara karşı top
laşalım !M .dem işti: - Ne var. 
ki, çağnya .topu toDU 80; 
Kara insan uyup geldi İki 
bini bulmayan ' Kara insan 
da. Potsvana’ya sığındı.

îş, ekmek, Güney Afrika 
.A k'- ırkçılarının zaptetmiş
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KOYLU - ESNAF - AYDIN

Ülkemizde “ Mavi Hikâ
ye”  çoktur; Bir tanesi ve en 
yaygını da Köylümüz üze
rine söylenir. Ona benzer 
niceleri, Abdülhâmit zama
nı “ Maarif” , şimdi *‘Eği
tim” veya “ Kültür” dedik
leri şey üzerine çok anlatı
lır. Derler ki: “ Türk köylü 
sü sosyalizmden anlamaz.”  
Doğriıdur. Köylümüz Paşa 
babasının dadı - matmaze
linden yabancı dili anadili 
gibi öğrenmediği için, firenk 
çe SOSYALİZM sözcüğünü 
işitti miydi pek bir tuhaf o- 
labilir.H iç mi hiç anlamaz. 
Halk her zaman öyledir. 
Herşeyinde, boş lâf konuşa
cağına, işiyle davranıverir. 
Sosyalizmde de, yakından 
bakılmca görülür ki, Türk 
Köylüsü bütün o “ öz  tiirk- 
çeci solcularımız” gibi işin 
lâkırdısıyla geçinmez. Fren- 
gistandaki adının ne oldu
ğunu aklına getirmeksizin, 
kendine göre düpedüz bir 
sosyalizmi yaşayıverir.

Bunu nasıi. mı yapar? 
Basbayağı. Aşağıki incele - 
mcmizdc açıkça seziyoruz. 
Konunun malzemesini (not
lan, rakamları) -kendimiz 
bulmadık. Gözü açık, özü 
pek bir gazeteci gencimiz, 
gitmiş, kafasından “ Köylü 
memleketin efendisidir” gi- 
bi veresiye gazel okuyacağı
na, önüne çıkan bir kaç kö
yü röportajla sanki fotoğ
rafa çekmiş. Orada anlatı
lan “ örnek Köy” , Anadolu- 
muzun dört bucağına ser- 
pik; alevî köylerimizdendir. 
Alevî köyü, Orta Asya - 
dan kılıcı sıyırıp gelmiş gö
çebe atalarımızın, içine gir
dikleri medeniyetin geliş
kin sınıflı Toplum reziletle- 
rine en az bulaşmış toplu
luklardır.

Çobanlık ekonomisi ya- 
«nyan medeniyet öncesi Top 
luma İlkel Sosyalist Toplum 
denir. Tabiî, göçebe atalan 
miza kimse kalkıp “ Siz sos
yalistsiniz” dememiştir. De
se de, onlar bunu dinlemez
lerdi. Balık suyun ne oldu 
ğunu bilmeden içinde yaşar. 
Alevî kövlerimiz de, ne ol
duğunu bilmeksizin bir çe
şit sosyalizmi yaşarlar. Ge 
nelMkle Anadolu halkımızın 
ÎMECE’si ekonomik sosya
lizm midir? Onun Şâmâ- 
nizmle ' sanp sarmaladığı 
MÜSLÜMANLIĞI, kültürel 
sosyalizm midir? Tartışma
yı bırakıyoruz. Olayların di 
li herkesten iyi konuşur.

Köylümüzün yaşadığı vc 
süründürerek te olsa yaşat
tığı s^-valizm, modem Batı 
Uygarlığının yarattığı yük
sek sosyalizm değildir. İlkel 
Sosyalizmdir. D kel sosya
lizme mi dönelim? Hayır. 
Hayatta ve Tarihte ölmek 
var, dönmek yok. Burada, ' 
iki kere iki, dört ederce be
lirli bir gerçekliğe değiyo
ruz. Metot olarak sosya
lizm öylesine verimli ve vük 
sek bir yaşama ve dolayı- 
sıyle kalkınma yoludur ki, 
.o bin yılların aşındırdığı il
kel Sosyalizm biçimi ile da
hi, Toplumda rol oynamak
tan geri kalmamıştır. 6000 
yıldır Kapitalizm Öncesi, 
500 yıldır Kapitalizm, hep 
onu yıkmıya çalışmıştır. O 
gene ayakta durmuş, Kapi
talizmin son vurusunu yar 
pamadığı yerde, ilkelliği ile 
dahi Sosyalizm üstün başa
rı göstermiştir. 1
. Bırakalım modem vüksek 

teknikli sosyalizmi bir ya
na. Tanmda bilimsiz, trak-

H. K.

törsüz, ekerbiçersiz insan 
oğlu, çiğ coğrafya karşısına 
etiyle, derisiyle çıktığı zar 
man, eğer en ilkel bir sos
yalizm kalıntısıyla olsun a- 
zıcık teşkilâtlı ise, o  teşki- 

. lât ve metotun yoksunu kal 
mış kövlülerden çok üstün 
başarı sağlıyor. İlkel Sos
yalist kalmtıh köy, öteki, 
bezirgân ekonominin çil 
yavrusu gibi dağıttığı köy
lerimizden kat kat üstün ve 
rirnli ve kültürlü ve mutlu 
yaşıyor... Bugün, * bütün 
Türkiye köyleri modem tek 
niğe kavuşmaksızm dahi 
(yâni, modem ekonomik ya 
tınrn görmeksizin). şimdiki 
van, bilgisi ve araçları Üe, 
eğer sırf ve yalnız sosyalist 
çalışma metotlarını kızlan
saydı ne olurdu? Onu bize, 
ilkel sosyalizm kalıntılarını 
azıcık sakhyan örnek köy
ler anlatılaıbüiyor. Her kö
yümüz bir örnek köy olsay
dı Türkiye şunları kazanır
dı :

İnek ve kümes hayvan
lan sayısı 4 kat, Bağlar 6 
<kat, ceviz ağaçlan ve .an 
kovanlon 8 kat, bal 10 kat, 
pekmez (bugün ürettiğimiz 
sekerden) 4 kat, kuru mey 
va ihracatı 20 kat, şarap ti- 
retimi 100 kat artardı.

Köyde kooperatif savısı 
12 kat. kooperatif üyesi 106 
'kat. kövlüve açılan kredi 
(959 yılı bütün kooperatif
ler akar hesabına göre) 52 
k a t."  köy - kooperatiflerinin 
iş hacmi 266 kat artandı.

Nüfusumuz şimdikinin 4 
katma çıkardı. Şimdiki dağı 
nık 35 bin köyümüz 5 bin 
derli toplu ve teşkilâtlı ge
niş, rahat tanm birliği du
rumuna girerdi.,

Sosyal konulu dergiler, 
yalnız köyde 140.000 nüsha 
satardı. Her yüz kişide 93 
İçişimiz okur yazardı. Suç
lar 50 de bire düşerdi (50 
suçtan 40'ü işlenmezdi. Bu
gün ise, köyde ekonomi ta
banına dayandırılmaksan 
zorlama okul açılınca hiç 
görülmedik suçlar köyü kap 
lamaktadır.)

Modem sosyalizm şöyle 
dursun, on ilkel sosyalizm 
yoluna girseydi, Devlet bu
gün israf ettiği üretimsiz 
tüketimini 100 yerine 2 o- 
ranma indirirdi. Yurttaşın 
sırtındaki ağır pahalı Dev
let yükü 50 de bire düşerdi. 
Ve memleket 1959 yılı yurt 
taşın Devlete ödediği yol 
parasıyla gül gibi idare edi 
lirdi.

Burada, sunturlu Devlet - 
çilerimiz paniğe kapılacak
lar, ya o Hükümet Konak 
lanna sığmayıp apartman
lara taşmış kalem odaları, 
yazıhaneler, masalar dolu, 
su memur kapıkulları tâife- 
miz ne olurlardı? Açı açına, 
sokaklara mı dökülürlerdi?

Hayır. 1959 yılı genel 
bütçeden maaş almış bütün 
memurlarımız, küçük bir 
stajla, öğretmen yapılıver- 
selerdi (Yılda 3 av tatil ile) 
yetmezlerdi: 50.000 öğret
men ihtiyacım daha Katma 
ve özel idareler kadrola
rında sinek avlamaktan, 
yahut can sıkıntısıyla yurt
taşa güçlük çıkartıp beddua 
almaktan kurtarmak ve w - 
nl Kuşaklar yetiştiren Eği
timci, öğretime! üretmen 
yaratıcılar durumuna sok
mak elden ge’ irdi.

Bu rakamlar kuruntu de-

ileri ülkelerde üretim .• ve’t&luftîm
hBchı2 er Ülkede
^.Birleşik Amerikada

ğil. Resmî istatistikli araş
tırmanın kaçınılmaz sonuç
lan. Tekrar edelim, bugün
kü geri teknik ve bilim d ı
şı metodu ile dahi, köylü
müz, sırf İlkel Sosyalizm
den kalma yollarla yukan* 
ki mucizeyi gösterecek. B ir 
de köyümüze, Emperyalist 
şirketlerin pis soyguncuları, 
ortaçağ artığı tefeci .  bezdr- 
gânlar yerine, yüksek m o
dem teknikli sosyalist me- 
totlan soktuğumuz gözönü- 
ne getirilsin... O zaman, Tür 
kiyede Sosyalizmi mi, yoksa 
Kapitalizmi mi kalkınma a- 
racı yapmalı tartışması ken 
diliğinden anlamını yitirir. 
Türkiyeyi de, Türk koyunu 
de, yalnız ve ancak Sosya
lizm kurtarır.
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DIŞ YORUM

Kızıl Bekçiler ve
Yeryüzünün her 5 insa
nından birisi Çinli. Batı 
dünyası ikisini bir ara
da hakkyamıyacağını 
anladığı - Çinlo Sovyet- 
leri birbirlerine düşür 
mekten başka kurtuluş 
umudu görmüyor. Bu 
uğurda hergünkü ajan
ların yağdırdıkları or-

Esnaf kanunu 
ve şoför grevi

Sadık GÖKS1J

507 sayıh Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu, 
başta şoförler olmak üzere i’gili bütün emekçilerin 
ve tüm Türkiye Esnaf ve Sanatkârının gün geçtikçe 
daha çok- itirazlarına uğruyor..

Sosyalist Gazetesi;., meseleyi tarihsel ayırdı ile 
incelemiş bulunmaktadır. Konu ilerki sayılarımızda 
geniş olarak ortaya konacaktır. Şimdilik şu kadarını 
belirtmek isteriz ki, 507 sayılı Kanun, Anayasaya 
aykırıdır. Ne yazık k î, TÎP dahil, hiçbir Parti, bu 

•.kanunun iptal edMmek üzere Anayasa; Mahkemesine 
şevkini istememiştir. Kanunu CHP çıkarmış olup, 
AP. de, memnunlukla», uygulamaya koymuş bulun
maktadır.

507 sayılı Kanum; Esnafın, çıktı, çıkıyor diye 
yıllar yılı bekletilip, seneler sonunda çıkarılan bir 
ÜMİT TÖRPÜSÜDÜR. Bu kanunla Esnaf, tek Parti 
devrindeki durumuna itilmek istenmektedir.

507 Faciası diyeceğimiz bu olay konusunda dü
şündürücü bir durum da, “ARA TABAKALAR” di
ye tutturan ibazı Yeııa Kadrocularımızın bu gibi elle 
tutulur konulara nedense hiç yanaşmamış olmaları
dır. Ne var ki, halkımız, kuru lâfa karnı tok oldu
ğunu bilhassa Eyüp Şoförlerinin Grevi üe tir  kez 
daha ortaya koymuş Tbulunuyor. Sosyalist, Eyüp Şo
förlerine ve karşılaştıkları haksızlıklarla mücadele 
eden bütün Küçük Esnaf ve Sanatkârlarımıza baba
nlar diler, sütunlarınım bütün emekçiler ve halkı
mız gibi, Esnaf ve Saınatkârlanmıza ve meselelerine 
de açık olduğunu beliirtir.

“ Bak stanbulun şu 
sâdâbâd” belediyesine

İstanbul Belediyesinin geliri 252 milyon lira, 1967 
bütçe açığı 173 müyom. Her 100 lira harcayışta 70 lira 
borca giriliyor. Borçlar nasıl ödenecek? Belediye malı ar
salar satılarak. Belediyenin Sesi dergisi diyor ki: “ Geçen 
yıl da açığı kapatmak için, Belediye arsa satışlarından 10- 
15 milyon sağlanabilmişti.”  Demek, belediye borçlarına 
karşılık, bir nal bulmuş, 3 nalla bir at kalmış.

Câri harcamalar 245 müyon, Mâlî transferler 90 mil
yonmuş. Her 100 lirada 40 lirası finans oyunu, öbür 40 
lirası nereye gider? Bildirilmiyor. Yağma İstanbullunun 
böreği... Bâri Belediye de çalışanlar nzıklanaıbüiyo-rlar mı7 
A.' R. Karaduman bey şu “Alışkanlık”ı yazıyor:

“ İstanbul da 11.118 Belediye personelinden 7302 kişi 
asgarî geçim endeksini çok altında maaş alıyor. Kimisi 
geçinememekten eşlerini boşuyor. Gece garsonluk, fıstııc 
satma, şoförlük yaparken zâtürrie, verem olanların her 
gün çoğaldığını görüyorum, Ve yine, kaşım gözünü be
ğenmediğini aslı astan olmıyan İsnatlarla kötüliyen yö
neticiler var... Bunu yapanların çoğu, bir kaç yerden ma
aş alan kişüer olduğu bilinince...”

tada. Fransanın dünya 
birinciliğini kazanmış 
dergisi Match’ta en iş* 
lek röportaj ustan 
Raymond Cariler : 
“ Dünyaya- karşı -700 
milyon Çinli”  yazısı ile 
konuyu şöyle İnceliyor.

“ 12 Ağustos 1966 Cuma 
günü, derilerini güneşte 
bronzlaşürmaktan ' başka 
hiç bir şeyi umursamayan 
AvrupalIlar için, göze çar
pıcı hiç bir gey olmamıştı. 
Pekinde, Çin Komünist 
Partisi Merkez Komitesinin 
Plenum’u (Tüm üyeler top
lantısı) yapıldı.. Bundan .ön
ceki Onuncu Plenum 28. Ey
lül 1962 de yapılmıştı. *’ O 
zaman (1962 yılı) Şehzâde 
kabahat işledi mi, uşağa da 
yak atıldığı gibi; Çinliler, 
Tîto’yu yeni - revizyonizm 
yaptığı (prensipleri bozdu
ğu) için kırbaçlamalardı. 
p wsya gene büyük kardeş 
ülke, ve “ Sosyalist Ordu
gâhının şefi”  sayılıyordu. 
Onuncu Plenum: “Sovyet-,
1er Birliği ve öteki kardeş 
sesvalist ülkeforle do«+ç* i" 

* İçkiler, karşılıklı yardım laş 
m*, ve iftirirliğt”  yapmaktan 
yana çıkmıştı.

1966 on. birinci Plenum’u 
Sovyetlere “ Hainler”  'diyor
du. Sovyetleri: ‘Kapitalist 
dünya içinde emperyalizmi 
ve sömürgeciliği savunmak, 
sosyalist dünya içinde “ka
pitalizmi yeniden tahta çı
karmak” la suçluyordu... 
Sovvet’crin Hükümet gaze
tesi îzvestiya dahi bir • ta
kım mektuplar alıyordu. 
Bunlar, son günlerde mal 
«rl'nme zevkinin olağanüstü 
yaygınlaştığım belirtiyor
lardı*. Buzdolapları, televiz
yonlar, kişisel otomobiller 
çoğalmıştı. Barınılan yerle
rin üçte biri, içinde oturan- 
’nrm olmuştu. Kolhoriarda 
(Halk çiftliklerinde! kişile
re bırakılan tarlacıklar (en 
enk 25 dönüm) Sovyetler 
Birliğinde tüketilen etin 
viirde 42 sini, patatesin 
vı’izde 69 im. vumıırtamn 
™Vde "73 ünü üretiyordu, 
iktisatçı V. Stefanov ise, 
bunda sosyalizmi üzecek 
bir şey olmadığım '" anlatı
yordu. 'kanunca ’ Sovyet 
Yurtdaş’ anmn • mücevher^ 
leri, birer köşkü, otomobili 
bulunabilirdi. Bir Fabrika 
veya mağazaları olamazdı.,

Çinde Devrim, eski dev
rin alâmetlerini siliyor, 
Vaktiyle Fransada Dört Â- 
cûze: vergi sisteminin da- 
yandığı dört mükellefiyetti/ 
Bugünkü Çin'de ipliği paza 
ra çıkarılan Dört Acûze: 
Eski felsefe, eski kültür, es
ki görenekler, eski gelenek' 
lerdi. Fransız Devriminde 
iskâmbil kâğıtlarında papaz’ 
m yerine domuz «konulmuş 
tu. Çin kültür Devrimi sat
ranç kulüplerini dağıtıyor, 
açıkça derebeği oyununu 
yasak ediyor. 24 saat için
de dünyayı korkutan Kızıl 
Bekçiler ün aldılar. Bunlar 
20 yaşından küçüktürler. 
Şanghay, Kanton veya ;Pe-

.kin’de- otururlar. Bütün S- 
niformalan bir .kızıl pazu- 
fcenttir. Kutsal görevleri: 
Mao’cu düzeni egemen kıl
maktır. Kızıl bekçiler, ma
ğazalardaki bütün saç, yüz 
cilalama merhemlerini dö
küp • attılar.^. “ Çocuklarda 

/hacıağa' ve revizyonist alış
kanlıklarım uyandıracak”  
mini mim saatler, çantalar 

., gibi ." pvuncaklarr temizledi
ler. Bilinmez bir içgüdü ile 
kara gözlükleri kırdılar. c . : 

- Rusyada askerler, . .siya
sal, ekonomik ya da sosyal 
bir rol oynamak üzere ordu 

..işleri dışına.pek çıkmazlar. 
Çinde Ordu,-., millî .hayatın 
(bütün* biçimlerine çok daha 
aşınca katışıyor. 12 Ağus- 

. tosta, * doktrincilerin - -başı 
Liu Şao-Şi Parti rütbeleri - 
nin ansızın sekizinci basa •« 
m ağına düştü. Mareşal Iin  
Piacv altıncı -basamaktan i- 

. kmefiğe* yükseldi Bir kaç 
*: günsonra.-canlı* tann Mao 

Tse-Tune%Doğu vel* • (eski 
Göksel Barış) :• aİanmda gö- 

f. rünöü^il. yaipAn.-- inimi ısı
dan beri ilk ’üefaer .çekerini 

^giymisti.r; -'O rtaya'" ̂ atılan 
parolalar şöyleydi:' “ OMu 

;. gibi yap” * “ Ordudan *öğ" 
.; ren”  Rejiminin ululan; As

yalI insanı, yarınm komü - 
nişti olarak yetiştirecekleri 
dünya nimetlerine 'oruçlu 
ve ihtiraslı gençliği, Ordu

> denilen perhizkâr kalıbın 
. içine dökmek istiyorlar.

Yaradılışın en guru lu ve 
en ırkçı ulusu olan ; Çinli 
“Uzun burunlu” , “ barbar” . 
.“ Yalancı şeytan” , dediği ak 

. dediği ak adama (Batılıya)

. karşı hınçlı ve iboşvermeyle 
doludur... Çin başkentinde

> 10 yabancı ülkenin asker .
. leri silâh çattıkları zaman,

Fransız veya Ingiliz topçe- 
kerleri Yangtse boyunca 

' Şangking’e değin çıktık’an 
vakit bile Çinliler yeryüzün 

=• de en us ve akılh, en zeki, 
en medenî ve en güçlü ol
dukları karaşındaydılar... 
Şu Yang 700 milyon insa
nın entellektüel diktatörüy- 

■ dü. Mao gibi Hunan'da doğ 
muştu. Mao henüz kellesi 

. kesüecek bir âsi iken Ye- 
nan’a giden Şu Yang Mao* 
va katılmıştı. Bir gün .Pe
kin gazeteleri onu CinM.ru- 
hunu zehlrliyen adam sav - 

! dılar: “ Şu vang. denivordu, 
operamız ile tiyatromuzun: 
“Travyata” , Romeo’ ve Ju*

. Leari^gibi oivesleri ovn«- 
masuu. istiyordu. Cinde 
Shekesoear ve Rus klâsik' 
lerini halka sevdirmeye kalk 

. mıştı. 1962 yılı “ termın «*. 
s daum rüvası”  ve “ üo kral

lığın masalı”  -gibi ortaçağ 
romanlarının'venlden' ho««-
mı -fein 7500 -'ton kftğıt. tah
sis ettiği haide.haakan Mao*

- nun eserlerine ancak 70 .ton
ayırmışta** iv* . . / i ; - • '. :
' 719Ç7 'Wtnw^den'! Man|n»»n 

./t.ihn\caerleri SO mPvon nO«-1: 

.. h i. p.ikacaVtır. PımUn», w s » , 
rhğı 5n««ıli'.ı-ahat”  W  
’da 'M a ^ n l. T In iFlnn cftıri» 
diyor: “ !PAska?vMso pk « » . 

t h( ..//(Devam ı .sah. 4 Üe).
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| Sosyalizm Nedir
Dr. Hikmet KIV1LCIM U

A ) SOSYALİZMİN
, SÖZÜ

Ortada hiç kimsenin çü- 
rütmiye kalkışamıyacağı 
hir'gerçeklik var. Sosyalizm 
sözcüğü, en çok 150 yıl ön
ce icat edildi. Bu sözcük, 
frenkçeden gelmedir. Ama, 
transız icadı değildir. Sos
yalizm, en sistemli gürül
tülü gösterilerini Fran - 
şada yapmış ise de,. IngjiL- 
terede doğmuştur. . Çünkü 
ilk Sosyal Devrim Ingilte
rede olmuş, Kapitalizmi o- 
rada itkidara getirmiştir. 
Sosyalizm t ir  antitez ola- 
rak dünyaya gelebilmek i- 
çin.- önce Kanitalizmin doğ 
ması gerekmiştir.

önce Kapitalizm, ondan 
sonra Sosyalizm gelişimi, 
günümüzdeki geri ülkeler 
için şart sayılamaz. Nete- 
kim ,.bir ülke içinde, kapi-' 
talisi ilişkilerin henüz gir
memiş bulunduğu sektör
ler varken, o ü’keye ego- 
men düzen kapitalizm ise,"* 
sosyalizm iktidara çıkabil
miştir .Bütün ülke ekono
misinin ve "sınıf münasebet- 
lerinîri önce kapitalist ol
ması beklenmemlstir. Yer
yüzünün bir tek ülke kadar 
küçüldüğü günlerde, kimi 
ülkelerin, aynca kapitalizm 
gelişmesini beklemeksizin 
sosyalizme geçmeleri müm
kün olmuştur. Yalnız Ta
rihte. önee modern kani - 
taHzm erelmtet.ir. Kapitaliz- 
m’n girmediği ülkede, sos
yalizm başlamamıştır. . . .

Yeryüzünde Kapitalizmin 
ilk iktidara geldiği toprak 
İngiltere olduğu için, Sosya
lizm sözcüğünü ye kavra
mını ilk ıbulan adam, büyük 
İngiliz Utopisti (hayalci sos 
yalisti) Robert Owen ol
muştur. Owen, .1920 yüla- 
nnda “ AKILLICA TOP
LUM DÜZENİ" dediği şe- 
ye “ SOSYALÎSM”  adını 
koymuştu. Ondan sonra, 
Fransanm en büyük UTO
P IST ! Saint - Simon’a öğ
renci olauılar içinde en na
muslu kalanlar «PRODUC- 
TEUR" (Üretmen) adıvla 
çıkardıkları dergide ' “ SOS
YALİZM " deyimini yaydı
lar.

Sosyalizmin SÖZÜ bu.
B) SOSYALİZMİN 

ÖZÜ
Sosyalizmin özünü anla

mak için Dünyada, Türki- 
yede ve Bilimde doğuşuna 
kısaca değmeiiyiz.

1 —  Dünyada Sosyalizm: 
Kapitalizmin ürünü.

Tarihte, Medeniyetle bir
likte sonsuz devrimler ol
du. Sınıf çekişmeleri sos
yal bir devrime ulaşamadığı 

.  için medeniyetlerin çöküş
leriy le  sonuçlandı. Bu çöküş 
lere TARİHSEL. DEVRİM
LER adı verilebilir. Ancak 
Kapitalizm doğduğu za
man, derebeğiliği aşındıra
rak en sonunda'devirince, 
medeniyet yıkılmadı, ikti
dara burjuvazi geçti. Bu de 
ğlsikliğe SOSYAL DEV
RİM denildi. Tnrllıaol Dev
rimde Topliım yıkılıyordu, 
Sosyal devrimde yalnız bîr" 
sınıfın tehakkümü yıkılı
yordu, Topliım  daha " başa

rıyla yoluna devam ediyor
du.

İnsanlık ölçüsünde bam
başka bir gelişme sağlıyan 
Sosyal Devrimin muştula- 
yıcılari burjuva devrim ci-. 
leri oldu. B ir Sosyal ' Dev
rim  teorisi olan Sosyalizm 
de ister istemez burjuva 
devrimcilerinin attıkları te 
meliere dayandı. Engels 
der ki:

“ Teorik biçimi ile sos
yalizm, başlangıçlarında 18 

. inci Yüzyıldaki büyük An- 
sikiopedistlerce temelleri 
atılmış bulunan prensiple - 
rin, daha mantıklı bir so
nuca vradınlmak istenen 
daha ileriye götürülmüş sü
rekliliğidir." (E  — Anti - 
Dühıing, c. I, Felsefe, s. I)

Demek Sosyalizmin dav
ranışı ve düşüncesi, Tarih
te burjuvazinin icat ettiği 
SOSYAL DEVRİM pratiği 
ve teorisidir. Kapitalistler, 
kendi çağlan için insanlığa 
ilerleme getirmiş Sosyal 
Devrimi, sonradan kötüle - 
meleri ve Sosyalizme düş -

man kesilmeleri, çıktıkla - 
n  kabuğu beğenmemeleri .  
dir; Kapitalizmin kendi ken
disine sövmesidir, medeni
yeti Antika çağlardaki gibi 
batırmak İstiyen intihar fel 
sefesidir. Sosyalizmin Ta
rihsel anlamı bu denli ö- 
nemlidir.

Onun için, bulduğu her 
doğruyu korku veya çıkar 
kaygısı ile gizlcmiye kalkış- 
m ıyan her burjuva düşünü 
xü, sosyalizmin kaçınılmaz
lığım  görmezlikten gele - 
mez. Bilimsel Sosyalizmin 
kurucu lan Marx - Engels
in birer burjuva çocuğu o- 
luşlan, o  bakımdan hiç şa
şılacak şey değildir. Sosyal 

.'Devrimciliğin burjuvazi - 
den İşçi Sınıfına geçtiği bir 
çağda, her ayık ve namuslu 
düşünür, sosyalizmden baş 
ka çıkar yol bulamaz. Artık 
dünyanın her yerinde, ken
di beynine güvenci olan, 
doğru diişünmiye saygı du
yan nasırlaşmamış her bur 
juva gencinin, derebeğileş - 
m ed iğ ive satılmadığı ölçü
de sosyalist oluşu bun - 
dandır.

2 — Türkiyede Milliyet
çilik: Sosyalizmdir.

(Devamı gelecek sayıda)

TÜRKİYE SOSYALİST SENDİKACILIK 
TARİHİNDE İLK ADIM :

14 Ocak 1967
■ \ . CEMAL A K I N

Türkiye -  İş Sendikası Genel Başkam 
14 Ocak 1967 günü Türk işçi hareketinin en önemli 

günlerinden birisi olarak tarihe geçecektir.
O gün, Türk işçi hareketini uluslararası-sömürücülü

ğe peşkeş çekerek; emekçi kitlemizin kaderini yaban el
lere satan Türkiye- İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
“ TÜRK m-ÎŞ” , Türk işçisinden İlk şaman yemiştir. , 

O gün, TÜRK - ÎŞ’in içinde ve dışında biz 17'işçi sen- 
'dikası İstanbul’da Lâstik - İş Sendikası salonunda topla
narak, sınıfımızın gerçek kurtuluşu yolunda elele verdik; 
iç ve dış sömürücülüğe karşı birleştik ve TÜRK - IŞ’in A- 
merikan uyduluğu, hükümetlerle pazarlık haline getirdiği 
satılmış tutumuna karşı birleştik.

Türkiye’nin dört bucağından aynı inançla gelerek 
toplandığımız 1 Ocak 1967 günü, Türkiye’nin her bakım
dan. tam bağımsızlığı özgürlüğü ve mutluluğu İçin yola 
çıktık. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
adı ile, “ D. î . S . K .”  İşçi Konfederasyonunu fiilen kurduk. 
Bu kuruluşla başladığımız demokratik halk mücadelesin
de, “ zaferemiz, Türkiye emekçi halkının zaferi olacaktır.’ ’ 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(D. î. S. K .)i kuran 17 sendikadan büyük çoğunluğu, sos
yalist işçi hareketinde; Türkiye emekçisine öncülük et
mişlerdir. İşçi sınıfımızın tarih içinde yer. D. î. S. K ’i kur
mak ve işçi hareketimizin devrimcilik tapusunu almak 
olmuştur. Bu tapu, Türkiye halkının kaderini yabancılara 
Uç-beş kuruşluk çıkarları için satan komprodorlann, köy
lünün canını çıkaran toprak ağalarının, emekçi kitlenin 
emeklerini sömüren soyguncuların dilerindeki sahte tapu
ların hesabım soracak ve sosyalist işçi hareketini tüm 
olarak kapsamına alacaktır.

Eylemlerimizle sınıf mücadelemizdeki yeriniri, almış 
olan biz devrimci işçi sendikaları;

Türkiye Maden -  îş, Türkiye Lâstik - îş , Türkiye Ba
sın - İş, Türkiye Kimya. .  İş, Ankara Basın -  İş, Türkiye 
Gıda -  îş , YÎS, Yapı - İş, Bank - İş, Petkim —  İş, İstanbul 
Tekstil, Pancar - İş, Topraksuköytar - İş, Deniz -  îş, Taşıt 
- îş, Zonguldak Maden - îş , Türkiye - îş.

Sendikaları olarak, halktan ve haktan yana olanlara 
150 bin Türk işçisi adına merhaba deriz...

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
D. î. S. K ; bütün devrimci işçileri ve sendikalarıyla birlik
te, sevo 80VO bnğnna basacağı emeklen yana olanları ve 
bütün Atatürkçü aydınlan “ Anayasayı eksiksiz uygulama 
savaşı”nda göreve çağırır...

Bizden size ve bütün dünya emekçilerine selâm!...

Kızıl 
bekçiler 

ve Sovyetler
(Baştarafi sah. 3 do)
deniyet içinde kendi mode
lini buldu demek yerinde 
olmaz. Mao tamamiyle ye
ni (bir Çin dünyasının ve i- 
deolojisinin bağımsız yara
tıcısıdır.”  l in  Piao’ya göre, 
Mao’nun uzun karyeri bo
yunca gösterdiği başarılar 
üç büyük başlık altında der 
lenebilir: 1. Kendi kendimiz 
den başka kimseye bel bağ- 
lamıyalım; 2. Ordu ile mil
leti tek vücut yapalım; 3. 
Devrimin manivelasını köy
lerde bulalım.”

Çinliler hiç bir vakit unut 
mak nedir bilmezler. “ Fi
garo" gazetesinde James de 
Caquet yüzlerce benzeri bi
linen şöyle bir olayı anıyor: 
“ kurtarılan.”  bir köyün a- 
haîlisi katolik misyonuna 
142628999 yuanlık bir fa. 
tura sunar; bu para 45 yıl 
önce Boxers’lere karşı se
fer açan Avrupah askerle
rin kesmiş oldukları beş ar
mut ağacının hesabı idi. 
Çin kendisini; 19 uncu yüz- 
vılda ak dünyaca yapılmış 
hakaretlerin, muazzam mü
rekkep fâiziyle birlikte a- 
lacakbsı sayıyor.

Fransız Komünist Parti
sinin organı olan- “ Huma- 
nite”  gazetesi yazdığı 6 ma 
kale ile Kızıl Çin’i kınıyor. 
Neden? Mao Tse Tung’un 
kişiliği i tannlaştırılıyor- 
mış.

Yabancı Avrupalı: “ Çin’ 
de, soğumuş demirdense, a- 
şınca kızgın demiri tercih 
ediyorlar" kanısında. Ter
cümanı onp. su karşılığı ve
riyor: «Si/> Çinli değilsiniz. 
Anlayamazsınız. Bilirsiniz 
ki, Devrini, briç masasında 
centilmen tartışması değil
dir.”
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Dr. Kıvılcımlı ile konuşma
•' • '' (Baştarafı sah. 1 de) ■''

4. SORU —  Bay Çetin’in BİLİM tezi şu satırların- 
da toplanıyor: “ Hem Anayasamız^- hem sermaye bi- 
tikimi sağlamadan uygulanmasına geçilen demokra- i 

düzen sosyalizme açıktır. Bütün iktisadi ve 'sos* 1 
yol analizler bunu göstermektedir. -Bu gidişi geriye 
ve faşizme dönerde durdurmak İse artık zordur. Çok 
daha büyiKt atılışlara zemin kazırlar. Bunu kompra
dor burjuvazi Amerikanın zorlamalarına rağmen ko-- 
lay göze alamaz.”  \
4. KARŞILIK —  Biz Çetin bey kadar, iyim serliği-' 
ni de seferiz. Tecrübemiz, doğruyu acı da olsa,da
ha çok sevmemizi ve söylememizi emrediyor. . . .

a) (Burjuvazi göze alamaz”  teri, burjuvazi, .'mü
saade eder tezinin yüzeyidir. Bu terin içi ve dışı, Çe- 
tin beyden çok TİP liderlerinin sarıldıkları can 'kur-. 
taran simitidir: Burjuvazi “ göze alamaz”  ise, polis 
“ göz yumar*» ise, Millet Amerikalılara “ göz büzer”  
ise.. Türkiye’de sosyalizm kurulur, felsefesidir bu.- 
Yanlıştır. Şunun bunun müsamahasına’ değü, halkın 
İçten gelme desteğine dayanmalıdır. ‘ ‘Uyarmak için 
Uyanmalı”  kitabımız halkın dayanak olması için tu
tulacak pratik .yollar teklif ediyordu. Teklifin bir 
tek maddesi ele alınmadı. Susuş konspirasyonu ' ve ; 
YÖN’ün bile “ UTANILACAK”  bulduğu kÜçtikbur- 
juva dedikoduları yapıldı. *

b ) Kâr kokusunu alan burjuvazinin birğün bey
lik beyliktir, deyip “ göze aJmıvacağı zor”  olamaz. 
Musolini ve Hitler “ Sosyalist”  idiler; ölümü göze al- 
(Mar faşizm “ zor”  undan cayamadılar. Rahmetli 
Menderes.' Yassıadaya gidinciyedeğin ‘ “ Yukarıdan 
htfflSI” . «Vatan Cephesi”  dedi durdu. Simdi Bay 
Demirel bazokalı polisin “ Direnme hakkım”  A naya-. 
sava sıedrrabiKvor... Çetin bey faşizme gidilirse- 
“daha büyük atılışlar”  olacağım m üjdeliyor. 27. Ma
yıs ne idi? «Büyük atahş” . Ondan «daha büyük atı
lış” .. kehanet değilse, «Kapalı odada ihtilâl rüyası”  
olur. Hani ya Sosyalist rüya görmezdi? Ruhhekim- 
liğinde yalnız zır deliler rüya görmezler.

c) İdeolojik tez’e  gelelim. Hangi «İktisadi ve 
sosyal analiz” , Türkiyede «Sermaye birikim ?'sağla- , 
madan demokratik düzenin”  - uygulandığım «göster
mektedir” ? anlatılmıyor. Biz b ir analiz. biliyoruz : 
“Türkiye'de Kapitalizmin, gelişimi” . O  «eser” e göre, 
Türkiyede İstibdat ta, Hürriyet te, Cumhuriyet, te  
ancak ve yalnız «Sermaye birikimi”  sağlam ıştır..

Onun için mi, TİP ABA’cılan «Uyarmak .için V* ( 
yanmalı”  ve Türkiyede kapitalizm”  gibi kitapları e- 
line alan TtP üyelerini partiden koğuyorlar? :̂ V{W -
5. SORU — Bay Çetin Altan diyez: k i:': «Sosyalist 
misbuz? ön ce Jşbölümtindciki yeriniri ■ tayin gedecek* 
siniz... Ya, sosyalist teorilerine ̂  yörielecelraiidz:̂ lve* 
mutlaka eser vereceksiniz, ya halka bıeceksinizv y a ; 
halk lideri yetiştireceksiniz.”  Bu da m ı' yanlış?’•
5. KARŞILIK — Burada Çetin beyin büsbütün öz
rü kabahatinden büyük. Sosyalisti bu acaip , ikiye 
böliis. T lP ’ten 30 küsur vıl önce sosyalizm kalpa-, 
zanbğı «Nasyonal Sosyalizm”  yapan Kadrocu Şev
ket Süreyya tipinin «ideologluk” . -taşlayışım harfi 
harfine -tekrarlayıp insanı zorla gülümsetiyor. Bur
juva düzeninin en sinsi başarısı,- bildiğimiz gibi, teo
ri ile pratiği, düşünce ile davranışı, bilimle emeği 
birbirinden ayınp inşam ortasından kasap satın ile 
parçalamak, böylelikle Düşünceyi de, Davranışı da 
yozlaştırmak olmuştur. Sosyalizmin ise en son a- 
maçı bu parçalanışı ve kendi kendine “ yadlanışı”  
kaldırıp, insanı tümüyle bOtünlemektir. ' Sosyalist 
Çetin bey, o  burjuva işbölümü oyununa gelmiş. Lâ- 
boratuvara girmeden mucit, Kutba varmadan Kâşif 
olacak. ,

O açıdan, TÎP liderlerinin çapraşıklıkları ’ anla
şılıyor. Bir yanda: “ Halâsız Sosyalizm olmaz”  diye
cekler, ötede fakir Türkiye balkına inm e'yolunu 
gösterme teşebbüslerini boğacaklar. B ir yanda 
«H alk bir nutuk deyimi değildir”: diye yazacaklar, 
ötede: ya teori, ya  halk., yoksa sosyalist değilsin! 
zılgıdmı çekecekler. Bu kanılarında «samimi”  olduk-, 
lan ölçüde, eskilerin derileri, kemikleri pahasına« e- 
dindikleri teorik “ Eser”  leri, -polis toplamasa bile,- 
TÎP ABAVnlan kebecileri yasaklıyacaklar. Sonra 
dönüp Davûd aleyhisselâmın mezamiri stilinde: «V e 
mutfak» eser vereceksiniz”  diyecekler. .Ve istedikle
ri gibi «Sosyalist teorilerine yönelmiş”  profesör kon
feranslarında üyelerin seyrelip. uyukladıklarından, 
işçi sınıfının Türkiyede “ yokluğu”  yahut ilgisizliği 
sonucunu çıkaracaklar. «H alk Udert yetiştirmek”  
ten düşünmâye vakit bulamıyan lid eri»,- s ır f. .«Sos
yalist teoriye yönelmiş”  yanm  formalık o  “ eşsiz ör- 
neksiz»’ Konferans yayınlan birer liraya satilamadı 
diye saçlarını baslarını yolacaklar. . . . .VT .> : V

Dostlar! —  Çetin bey gibi konuşalım, —  ‘Tîu- 
nuln bir boşluk vorl”  Sosyalist gazetemiz o  bomboş- 
luğu doldurmıya çalışacaktır. .
6. SORU —  Bay Çetin: «Kıskançlık ihtiraslarmm
topuik tepinmeleri” , “ Bencil İhtiraslar tehlikesi”  gö
rüyor eleştirmelerde? . ..
6. _ KARŞILIK — A rtık o kadan mahalle duduları
nın “ uzmanlığına”  girer. Birim bildiğimiz: “ ihtirası”  
bulunmıyan kişiler, mezarlıkta yatanlardır.-M esele 
“ İhtiras”  ın, hangi sınıf, zümre ve tabaka eğilimini 
taşıdığındadır. Eski “ BÂBIÂLÎ”  yeni “ANKARA 
CADDESİ”  sosyalistlerinden ve bütün «Y E N İ MEH- 
MED AÖA”  lardan sosyal bilim  olgunluğu belde- 
mek, onlara bel bağlıyanlann da* hakkıdır. İnsan
lar prensiplerinde “ KISKANÇ”  * davranmayıp ta 
boynuzlu onu olacaklardı T ÎP ' ABA’cılanna göre?;’*1
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ICYORÜM?

CHP riîn yolundan çıkan C.H.P. büyük burjuva 
partiliğinden, küçük burjuva partiliğine

CHP, ötenleri Birinci Kuvayımilliyecilik zaferinin 
ekmeğini yemekle geçiniyordu. Ekmek, DP Hacıağa - Be 
zirgânlan tekelinde AP nin eline geçti. Artık her dört yıl
da bir öne süriilen adaylan seçtirip Mecliste rahafça is* 
tenilen kanunları' çıkartmakla geçinilip gidilemiyor.

Eski CHP bir parti değil, bir Babil Kulesiydi. Kule 
bir ttapınaktı. Tapmakta »bir Tanrı, bir Baş rahip vardı. 
Tanrı, Mustafa Kemâldi, Başrahip de İsmet İnönü. Tan
rıyı Tapmaktan çaldılar. Şimdi yalnız CHP değü, her parti 
Atatürkçü. CHP de bir Başrahip kaldı: İnönü Paşa.

Kuvayımilliyecilik’tir. Kapitalist sınıfı inkâr edip 
münist olmaya nkişüere, bilim dilinde KÜÇÜK BURJUVA' 
denir. Bütün dileğimiz, CHP’nin sonunadek Küçükubrju- 
va Kurtuluşu davasında samimî kalması, CHP’de Meclis 
Gurubu gibi, kilit noktalarında pusuya yatmış Büyük Bur
juvaların; ilk fırsatta Başrahip Paşayı, yeniden sağa, “ sa
de vatandaşlardan” uzağa sürükleyememeleridir. 
“ TEHLİKE ÇANLARI”  KİMİN İÇİN ÇALIYOR?
DP’nin Yoluna Giren AF

Kasım ayı kuzey havasıyla geldi. Tombul başbakan
Tanrısı elinden gitmiş CHP Tapmağı, herkesin ayr^di^ Jzmir kongresinde lokum yer gibi, “ Silâhlandırılmış

konuştuğu bir yerdi. Ecevit şöyle anlatıyor:
“ CHP içinde her yönden insan vardiyKöy Enstitüleri 

ni kuran Yücel de, onlan kaldıran Sirer de.. Liberal Ti - 
caret Bakanı Behçet Uz da, Sosyalist Cemil Sait Barlas - 
da, Petrol kpnusunda zıt-tutumu olan F. Çelikbaş da, 
t  Topaloğlu da. Atatürkçü, devrimci, altıoklu, CHP liy - 
di. Biz oklarımızı, kimimiz sağa, kimimiz sola, kimimiz de 
havaya atardık. Bazılarımız ise buldan tirkeşinde paslan- 
dınrdı. “ (Ege söylevi)

CHP —  Babil Kulesinin hâzinelerini aşıran iri Te - 
feci .  Bezirgânlar, yüklerini DP - AP ye aktarınca, Ta - 
pmağa sadık Başrahip İnönü ile derdimend irili ufaklı 
Müritler, başlarının çaresine düştüler. Madem ki Allahla- 
n  göğe uçmuştu, şu kara yerdeki kullarla anlaşmalıydı - 
lar. Kullar; Tefeci - Bezirgân karması Fînans Kapitalin 
işletip sömürdüğü küçük üretmeler ile, dayandıkian Dev 
letçilik duvarının Amerikan markalı füzelere üs yapıldık
ça sallandığını duyan, “Nüfus -u Devlet”  dedikleri me
mur Kapı kullan idi. Kapıkullan; Devletçiliği,-Sosyalizm 
yönünde yorumlara doğru kayıyorlardı. Onlar da elden 
giderse, Tannsmı yitiren CHP, kulsuz da kalacaktı. •

Tehlikeyi gene smangalı Başrahip sezdi. Müritler 
■kongrede Ortanın Soluna inandılar. Eski çank - kaval - o- 
şek yerine Ecevit; Üretmenden 15 kuruşa alınıp Tüket - 
mene 85 kuruşa satılan PATETES’i, Oral; Kıbnsı bombala * 
maya gidecek .uçaklara yabancı Petrol şirketinin, 2 mil
yon Ura tazminatı da göze1 alarak,-yermediği JET BEN,"*' 
ZÎNÎ’ni, Boğazlan Panama Kanalı gibi kullanmak iste . .. 
yen Amerikanın PRATT atom gemisini ve hiçe sayılmış 
MÎLLÎ EGEMENLÎĞÎMÎZÎ ve BARAJI, Yurdoğlu - çift
leştirilecek İNEKLERÎ, Erten; “ Topaloğlu P iyasasın
da köylüyü yakan TÜTÜNÜ ele aldılar.

Ekipler doğuya, Güneye gitmek üzere Ege’den başla
dılar. H. îlce, ibucak, köy bırakmacasma “ anlamak is - 
teyenlerin ayaklarına kadar gittiler” . Nikâh salonlann- 
da, memurlar, yargıçlar, subaylar, generaller, iş adamlan 
ev kadınlan hıncahınç iken,, “ CHP’nin (Şimdiyedek boş 
düşürdüğü) halkla nikâhlanması”  törenini yaptılar. “ Pa 
ralo .yepyeni ve şaşırtıcı çoşkunluk yaratmıştı”  “ înanıl - 
maz bir hararetle alkışlandılar.”  deniliyor. Mehmed ali 
Bey ekibi. îşçiye - Köylüye inelim diyenlere karşı nutuk 
atıp 100 temiz isçi Partili delege içinde, esnafça kulis “ za 
fer”leri mayalarken, kırk yıllık Yani, Kâni oluyor. CHP 
Kapıkullan. küçük üretmenle kaynaşıyor.

Bu ne hareketidir? Ecevit şöyle söylüyor: “ Komünist 
olduğumuzu' yazıyorlardı sağımızdakiler, asn solda bulu 
nanlar ise bize “ Sağcılar” , Burjuva Partisi”  “ Kapitalist • 
ler” diye hücum. ediyorlardı. Biz aşın sol değiliz, biz sağ
da değiliz. Ne komünistiz, ne Burjuva ne Kapitalist. Or
tanın Solundaki Parti, halkın, sade vatnadaşın, toplu 
mun yararını ve çıkarını bir sınıfın veya bir zümrenin; 
yararından, cıknnndan üstün tutan siyasî teşekküldür,

Burada söyleyene değil, söyletene bakmak gerek, fjöv 
leten, 1954- yılındanberi bayrağım açmış olan ÎKÎNCÎ

Hür Teşebbüs Sahipleri”ni Haçlılar seferine çağırdı. Çağrı 
hemen iki yankı verdi:

1. TMTF’nin (AP emrinde olmıyan gençliğin) Adapa- 
zan kongresi basıldı. Basanlar, “ AP Gençlik Kollan”dır. 
AP Kollan Ankara Güneş sinemasında kavgalı bir kong
re yaptı. “ Burada işimizi bitirdikten sonra Adapazanna, 
Federasyon Kongresine gideceğiz”  dendi. Bu “ Hür teşeb
büstüler, bindirilmiş silâhlı ekipler halinde, pazartesi sa
bahı TMTF Kongresini hastı. Basanların başında, evvelce 
TMTPnin İstanbul merkezini basan ve çantasında Hitle- 
rin “ Kavgam”  eseri çıkan Atillâ Kıhçoğlu vardı. Ne var 
ki, ağır yaralılar çoğalınca polis suçlulan karakola götür
mek zorunda kaldı. AP Kollan bu  yol karakola bastılar, 
cam çerçeve komayıp kırdılar. A P  G. Kollan Genel Baş
kam Atillâ Akman Komisere saldırırken şöyle bağırdı:

Beni ne hakla burada -tutuyorsunuz? Ben milli
yetçi ve AP’liyim!”  ve polisten telefonu İçişleri Bakam F. 
Sükan’a bağlamasını istedi.
* ' Gerçi, suçluların .adım soranlara polis Müdürü Ş. 
Balcı: . * !

- Kimse kimseden davacı değü ki, isim verelim!” 
diye örtbas etti. Ama bu Başbakandan ilham almış danı
şıklı döğüş, AP’nin bindiği dalı, polisi basmak olmamış 
mıydı?

2. TEKNİKERLER; AP’nin sağ kolu MTTB ile işbir
liği yapıyordu. Sokağa çıkardığı pankartta, ‘.'Süleyman 
bacanak: -Halimiz nolacak? yazılıydı.- Tophanede “ Baca
nağın” polisiyle Meydan Savaşı oldu. Tekniklim Talebe 
Cemiyeti Başkanı Faik Akdil şunlan okudu:

“ Bir memlekette emperyalistlerin uşaklığını yapan 
bir iktidar” ... “ Örgütlenmiş Burjuva sınıfı”  olan mühen
disler... “İktidar sahipleri hiç şaşırmasınlar! Zira bu gidi
şin akıbeti ancak tarihteki örnekler gibi olabilir.”

Söyleten AP. Ama söyleyene bak!... Ve en yakın ta: 
rilı, 27 Mayıs değil mi?

Bu manzara karşısında CHP dergisi şunu yazıyor: 
“ işler zıvanasından çıktığı gün, biri kalkar, Demirel Hii- 
kûmetine dokunur. Bu dokunuş olunca da “ özel Sektörün 
kuvvetleri “ Demirel Hükümetini kurtaramaz. Kurtarmak 
için küçük parmağını kaldırm »az.”

DP için 27 Mayısta da öyle olmuştu.
Onun için B. Demirel’in ağzından -Mehmetali Aybar 

kullandığı. “ TEHLİKE” sözcüğü düşmüyor: “ Teh
like çanlan... Tehlike rüzgârları” gibi... Tıpkı TİP kong
resi gibi AP kongresine de koyu Kulis oyunlarından baş
ka hiçbir yeni düşünce sokulmuyor. Bir tek fark var: TÎP 
uleması, hayalhanelerinde, “ Modem din adamlan yetişti
recek kurslar” açarken, A P ’nin eski Farmason Demirelci 
Bakanlan, “ Genel idare Kurulundan Hacılan, bocalan te* 
mizliyeceğiz” diyebiliyorlardı. Kongre de bu dediğini yap- 
ti. Bu hal, Bezirgân partilerin nasıl gizli bir tek merkez- 
ti. Bu hal, Bebirgân partilerin nasıl gizli bir tek merkez
den” güdüldüklerini iMl* İve/, dttllıt Ispftlliyw,

-  SOSYALİST —

*7 -Beyin

Düşünce? V t t M p i ş
Orhan MÜSTECAPLIOĞLU 

Bilimsel sosyalizmin temel tikelerinden biri; rdüşünce 
ile davranışın birlikte yürümesidir. Marx’in eserleri .ve' 
yaşayışı bunun en' aydınlık örneğidir. Engels; “ Mandzm 
doğma değil, davranış İçin,bir yol göstericidir”  -der. 
Mandzm’in en büyük geliştiricisi; “ İnkılâpçı düşünce, in- 
küâpçı davranış ile birleşmedikçe, Mandzm değil, oportü
nizm olur.”  demiştir. Ziya paşanın;' “ Ayinesi iştir kişinin,* 
lâfa bakılmaz” mısraı da bunları doğrular.

Yukarıda sıraladığımız sözler, Bilimsel sosyalizmi bi
len ve ona inanan kişüer için yeni-ve.- yabana değildir. 
Fakat yurdumuzdaki sosyalist aydınların düşünce ve dav
ranıştan arasındaki uygunsuzluğu yererken ve nedenleri 
üzerinde dururken bunları bir daha tekrarlamakta fayda 
gördük. Yurdumuzdaki inkılâpçı aydın çevrelerin en .-bü
yük noksanı, düşünce ile davranış arasındaki beraberliğe 
gereken önemi vermemeleridir. { '

Birkaç yıldır yurdumuz sosyalist alanda yaygı furya
sına uğradı. Birçok yayınevleri bilim ve edebiyat, dalların
da önemli sayıda çeviri ve telif, kitaplar, yayınladılar, der
giler, gazeteler çıkarıldı, nutuklar, . konferanslar- verildi. 
Bu yayınlardan bazdan; sosyalist çevrelerden de ticaret 
dehalarının doğabileceğini betirten've 'din bezirgânlanniD 
hediyelik kitaplarına taş çıkartan* cinsten*İse de,‘ * diğer 
büyük kısmım iyi niyet eseri saymak gerekir.

Henüz yeterli olmamakla beraber.yurdumuz sosyalist 
düşünce alanında* olumlu bir çalışma dönemine girmiştir. 
Bunu kabul, etmek zorundayız. Fakat, davranış alanında 
ne durumdayız? Asıl mesele işte buradadır.

-Bizim inkılâpçı aydınlanmızm birçoğu, Dldum olası, 
sosyalist anlamda davranışın ne olduğunu bir türlü . anh- 
yamamışlardır. Gazetelerde ve dergilerde birkaç makale 
ve fıkra yazmayı davranış sayanlardan-tutun'da/bir ya
yınevi kurup “ hem ticaret, hem ziyaret”  (benzerinden ki
taplar yayınlamak yoluyla inkılâpçı aydınlık" grevini ba
şardığım sananlara,”  havanda lâf dövmek”ten öte sayılma 
ması gereken millet meclisinde nutuk atmkyi ânüemper* 
yalist davranış örneği gösterenlere bol-bol rastlamaktayız.

Beri yanda sosyalist‘anlamdaki davranişiri 'eh güzel 
örneklerinden biri olan. Zonguldak grevi- veVolaylan, îz- 
mirdeki işçi y Urüyüşü; -Kaveb ̂ Paşabahçe-ve ;diğer ’ birçok 
grevler, pancar motor hareketi ve en son Batman boru- 
hattı grev’i ve olayları' sırasında, inktiâp^Jaydhtianmızm 
ve kuruluşlarımızın tutumları ne c^uşttHVhepimlz • bili
yoruz. * . , : ■ : *

Türkiye îsçi sınıfının tek kurtana partisi. olduğunu 
iddia eden ve görevi, inkılâpçı düşüncevi.-İnkılâpçı davra
nış haline getirmek olması gereken TtP’in durumu da İsı 
bakımdan yürekler* acısıdır. r> - V  ^

Milletvekili seçimleri sırasında her türlü'-ririkoyu dö
vülmeyi. hattâ kendi iddialarına göre öldürülmeyi gö?e 
alarak mücadele eden, Türkiye İşçi Partisi yöneticileri, İs
çi sınıfının davranışları sırasında, her nedense bu cesaretin 
en küçük (bir örneğini bile gösterememiştir. Herhalde Mil
letvekili ~olmak, kendi sosyalist anlayışları balonundan, iş
çi sınıfının davranışlarına sahip çıkmaktan ve ona yol 
göstermekten daha önemlidir. Fakat bu en önemli saydık
ları milletvekili seçimleri de, TİP yöneticilerinin düşünce 
ve davranışları arasındaki uygunsuzluğu belirten bir ör
nek olmuştur. •’ " " * : ■

Tip, “Nasırlı eller meclise” slogaıiı' etrafında seçim 
kampanyasını organize etmiştir. TtP’in düşüncesi nasırlı 
elleri meclise sokmaktır. “ Nasırlı eller” üretimin." içinden 
çıkan kol işçileridir. TtP’in Millet Meclisindeki 15 milletve
kilinin ekonomik ve sosyal durumlarım incelersek gerçek 
üretimin içinden çıkan ve “ Nasırlı eller”  deyimine hak ka- 
wuimi («k bir kişi olmadığı meydanâ çıkar. Bu dllpedlta o* 
portünizmdir. (Devamı gelecek sayıda)

Ş E Y H ' B E D R E T T İ N»A ,,*., —
Dr. Hikmet Kıvılcımlı

Kadı israiloğl Sımavnalı 
Seylı Bedreddin

“ Olup Mansur, b>u yolda verdi başın 
“ Hüdâ aşkında hiç çatan âdı kaaşın 
“ Münafıklar atarlar tairi taaşm ■
“ Bizim mürşidimiz Şeyh Bedreddindir.” 

(Menâkıb, s. 138) ‘
Molla Hafız Halil 
(Şeyh; Bedreddinin torunu

BEDREDDİN-HUS-İBNÎ HALDUN'
! Simavnalı Şeyh Bedreddin Mahmud Rûmî (1359 

1420), yalnız Türkiye Devrim tarihinin değil, bütün insan
lık için Sosyal Devrim tarihinin; en İlgi çekici büyük kah

ramanıdır. Şeyhin zamanınadek Medeniyetler, dıştan gel
me barbar alanlarının. Tarihsel Devrimi ile yıkılırlardı. 
Şeyhin -zamanındaki Aksak Timur akını o çeşit dıştan 
yıkıcı Tarihsel Devrimlerin en eonuhcusuydu. Sosyal Dev
rim imkânsız olduğu iğin Muazzam bir medeniyetin yıkılışı 
antika destanlarda “ Tufan” , Dinlerde “ Kıyamet” adını 
alıyordu. Şeyh Bedrettin bu şuursuz medeniyet yıkılışla
rı yerine, insanlığın biricik ve sürekli gelişimini sağlıya- 
’cak şuurlu devrimi, başka deyimle: Tarihsel Devrim ye
rine Sosyal Devrimi geçiren en şuurlu ve en orijinal büyük 
devrimcidir. O bal-iM-.di1:, Sosyal Deıvin ler çağı denvk 
olan Modern Çağın ilk en önemli müjdecisidir.

' Şeyh Bedreddin, kendi çağdaşlan sayılabilecek olan 
•îslâm . Medeniyetinin Aristotalisi îbni .Haldun (1332 * 
1406) den de, Batı dünyasında Wicleften sonra ilk din 
reformcusu çek papası Zean Hus’ten de önemli kişidir. 
Gerçi îbni Haldun: Aksak timur gibi uykuda gezer “ Ci
hangir’lere metelik vermiyecek değer de moral taşır. Ay
nî metelik vermeyişi Şeyhte de buluruz. îbni Haldun Top

lum ve Tarih kanunlarım Marks* - Engelslere m ü jdecio- 
lurca izlemiştir. B u . dahiyane buluşları, yaladığı büyük 
pratik olaylardan sezmiştir.1 Ama;'biılduğu prensipleri, 
içinde yaşadığı tarihsel, ve sosy&İ şartlar yüzünden, prati
ğe uygulamayı, düşünememiştir. Şeyh Sedrettin, teori ile 
pratiği en canlı, en insancıl yükseklikte . sosyal sentezine 
ulaştırmıştır. .

Jean Hus (1369 - 1415) yalnız hristiyanlar için İsa di
ninde reformu öngörmekle yetindi. .Şeyh müslüman, hris- 
tiyan, yahudi ayırdı yapmadı, bütün din ve ulus sınırları
nın izafîliğini göstererek, her türlü insan ayrılıklarını “ îb- 
tâl”  etti. Tümüyle insaniığı yücelten bir kurtana lluma- 
nitarisme yarattı. Batıda ünlü ‘ ‘Refonn^ hareketi: zengin 
papaslann mülklerini m üsed^etm ekle kaldL Bunun .so
nucu Almanyada büyük derelbeğilerin^ Fransa ve.r.lngil- 
terede işveren burjuvaların^ckmekjeriTO( yağ sürdü.* Şeyh, 
öyle dar bencil suuf.ve am m ^^^i^erinden üstUn uluslar* 
arası sosyalizmin gölünü IradalrtWesirgemez ülkücüsü
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1 KASIM YILM AZER/' tenlikle;zekâ ışıldıyor. Yü-
Yeni t ır  . k u şa k d oğ d u ,.. reğinde kimseyi kırmak is- 

öğrenmek , * istiyor.-. Herşe» temiyen insancıl tutkunluk 
yi: dünü, bugünü, yaran, i- pırıldıyor. Davranışıyla put 
yiyi, kötüyü, .ortayı, nasıl- lan kırıp, dağlan deviriyor, 
salar öylece, oldukları •• gibi • Dünyamıza yeni ayak bas* 
öğrenmek istiyor. Bu “ Ye- nuş gürbüz çocuğun temiz 
ni Kuşak’’ın, eski , parlak'., iyimserliği inançlaşmış ka- 
aydın kuşaklardan .*> ayırdı fasında. Hiç ama, hiç kim- 
var. Çoğu, Anadolunun köy seden ürkmeksizin, olayla* 
ve kasabalarının.-geri*. bu** nn özüne dalıyor. Gelenek- 
caklarmdan, yahut *,büyük' sel katı kabuğu yırtıp kal- 
şehirlerde boğulurca t yaşa-* dınyor, alt derinlikleri yok- 
tılan, isletilip sömürülen ka luyor. Işlıyen tütün siya - 
labalıklanndan ‘* ; geliyor. , sal.ve sosyal makinelerin iç 
Yüzde doksanı hhlk çocuk- yaylarını, zenbereklermi, 
lan. Yüksek öğretimliler çarklarım, en ufak çivüe- 
yaşayışlannda teoriyi, iş - rine dek söküp aydınhğa 
çüer teoride , yaşayışlarını çıkarıyor. “ Tutma, boza - 
arayıp buluşmak . .ve *, millet' .* çaksın!”  çığhklanna aldır- 
ahnyazısmı -daha .iyiye de- mıyor. Dokunulmazlıkları, 
ğiştirmek istiyorlar. Totemleri, Tabu’lan yaka.
. Hayatı değiştirebilmek i- layip yakalayıp, nedenleri 

çin,' önce herşeyi 'RtT.MRTC,' açısından kurcahyor, tar - 
isonra . o .bilince. dayanarak . tıyor, değerlendiriyor. 
DAVRANMAK: istiyorlar. . Padişah düzeni zindandı. 
OsmanlI-ozam:, “ Bir thaki% duvarlan. yoklamak bile 
kat kalmasın Rabbim şu.â. suçtu. Kapalı Pasa düzeni 
lemde nihan” demiş. Yeni bir harman oldu. Başı dön- 
Kuşak” Her' doğru açıklan* meşin diye beygirin iki gö- 
sm” -demekle kalmıyor. Ov. zünün dış yanma birer ka* 
dediğini yapabilecek ? cesa •• -. pak kondu, “,1leri, Mars!” 
reti de kendisinde.buluyor.^ denildi. Muhayyel bir nok* 
Kız, oğlan, kadın, erkek, taya dikilmiş aynı kazığın 
yaşlı, genç,, asker sivil, bü- ’* çevresinde dolaşılarak ye- 
tün o erken * uyanmış* Y en i! rinde sayıldı... Yeni Kuşak, 
Kuşak ihsanlarımız ne kân--.- karanlık zindanı da, aydın- 
dilerinden-korkuyorlar, ' ;ne- .• lıktaki gözbağlı harman 
de başkalarından... “ Sağ", i- beygirliğini de beğenmiyor, 
di, “ Orta” idi, “ O’ tanın Sa- . Açık düşünceli ve hür dav* 
ğı” , “ Ortanın7/.  Solu” idi, ranışlı gerçek demokrasi 
“ Faşizm”  di,'• •“Sosyalizm” düzeni istiyor, 
di, “ Komünizm” :di.;: ■ kor-f
kuluk tanımıyor, Anlamak, .*,;.' Yeni Kuşak, Türkiyenin 
bilmek;*öğrenmek .için .*. ya*-.* sâhiden . dünyaya açılmış, 
nıp tutuşuyor..; Bir. günde, güneşe, çıkmış gençliğidir, 
kazanamadığı para Ue.- bir Ona artık, ne Padişah nesli, 
kitep 'satüTa,iyor;"blr''ayda''**,ne Paşa Kuşağı diyemeyiz, 
kazanamadığı ile bir örgüt Pünkii, evelisi günkü in- 
destekliyor,\bir parti' kuru» sanlarımızdan • apayn ol- 
yor. Her yere el atıyor.. .• mıya taşlıyan gençliğimize
, Kimsenin. *; kuru, yahut 27 MAYIS KUŞAĞI diyebi- 
yaş sözüne ve gözünün ya- liriz. Ve 27 MAYISIN öl- 
şma bakmıyor. Gözleri iç- mezliği bu sıçramadadır.

Aıamamıa Alamanva
lalii Boz’un.. cevabı:. •

A .—  “ Bir seneden fazla kaldım Almanya’da. Umdu* 
um kadar para biriktiremedim. Çalıştığım zamanlar’ da, 
izim biradere bir kaç bin lira postalamıştım, kazancımın 
epsi o kadari Dur bakalım onunla da bir dümen çevire- 
ilecek iniyim?”

B — “ Almanya’da kamyon fabrikasında çalışıyor - 
um. İşim zordu* ama, dişimi sıkıp iki seneyi dolduracak- 
m...”

C —  “ Fabrika tatile girecek dediler, allem ettiler gül
ün* ettiler çıkardılar bizL-Zaten-dertIeri.de oydu ya...”

D:—  “Zayıfladım Almanyada; hem de çok. Memleket
eyken 75 kilodan aşağı düşmezdim. Şimdi nerde, 70 kilo 
ile gelemem. Eee, be birader, doğru dürüst yıkanmazsa 
dam,• öğleye "  akşama* kızgın yemek - yemezse, ne hayır 
abr o adamdan...?”  * "

E —: .“ Türkiyedeyken çiftçilik yapardım. Bir kaç par- 
a haıine mah'tarlam vardı;.: Vardı ya hepsi kıraç,* karın 
oyurmaz. Onu da şimdi başkaları icarlamış. Eldeki pirin- 
e seğirtirken, evdekLbulgurdan olduk; dur bakahm şim- 
L neyapacağız.” ;:

Malatyah.Tevfik Gürer*in cevabı:
’ A  ^ '/| &  ^ d a n  faria" kaldım' Almanya da;- hiç para 

ıriktiremtdim desemj inan! Ben paraya kıymet vermem 
iten.*.. Avucumdan 'sıkıp, altından yalayâmam arkadaş.”
; • B — .“ Deutz’da çalışırdım, işim iyiydi... Ne yalan söy- 
aneli, Âlmanyadâ' yemediMerimi yedim, görmediklerimi 
ördüm., 'Memleket de ne yerdik kİ ( !) ’• yavan' bulgur aşı,

-/ C -^ /^uydüğum a görefcu yıl motor filan satışından 
üşme?oİa!calomş, onuıi için Almanlar bin bir çeşit dubanı 
ydurup; çıkşuridılar bizi.”

D  — : “ Âlmânyâ’va tritmeden evvel = desıhhatim iyiy- 
i, şimdi de^.’ ..

E, — ‘‘Türkiyedeykeh isixjrtacihk yapardirn, şimdi de 
aralı bir'İş buhıp çakşacağım /L’ - ’, ;

•*. 1. - .  *. .■ '*• ;.*s.%âmU KARAKUŞ
(Devamı gelecek sayıda)

Ankarâda hâkimler var
(Baştaralk sah. İ  de) .
mecliysek, yazıklar olsun, ellerinden gelse on evli köyde 
kümes yapmak istiyenden; plân, mimar, mühendis para
lan kopartmak için kanun çıkartmakta usta, sürü sürü 
odah, dernekli “ Yüksek Mühendis”  terimize. Yıllar yılı 
milyonlar harcayıp ürün beklediğimiz Teknik Üniversite
lerimiz rüşvetçi memur yetiştiren kuluçka makinesi mi
dir?

Hayır. Üniversitemiz de, yüksek diplomalılarımız da 
yadırganmamalı. Onları bu duruma düşüren: Tefeci - Be
zirgan katışum acente kapitalizmdir. Bu kapitalizm, kırk 
yıldır Milletin milyarlannı yedi Bir petrol borusu mu dö
şenecek? Onu, Batı'mn yan ajan, yan avantürye Serma
yesi ile .kırışıyor. Türk mühendisi açıkta kalıyor. Yahut, 
yabancı (Italyan, Fransız) kaynakçı 10 bin liradan aşa
ğı almazken, Türk yüksek mühendisine bir iki bin lira güç 
verilir. Yabancı işçi buıdu bira, Türk işçisi güneşte ısın
mış 40 derece pis su içer... Bu durum, Türk mühendisin
de, uzmanında çalışma ve yaratma gücü mü bırakır?

Kimse, hele kapıkullaşmış aydınlar, bu dibi delik fı
çıyı tıkamıya- cesaret edemiyor. Yalnız işçi Sınıfımız, “ an 
dil" konuşmaktansa susarak, Mili! Kurtuluş savaşımızın 
ikinci aşamasına davranıyor. Bu medenî, savaşta, iri iri 
“ an”  lâf eden gölge Sosyalistleri yok. Hareket, hepsinin 
tâze suratlarına şamar gibi geldi. En iddialı “ Sol efendi
ler” ya ölüm susuşu kumpası kuruyorlar, yahut, şöyle 
“ suret’i haktan”  gelip sızlanıyorlar :

“Doğu petrolünü Akdenize akıtmak için yapılan pet-

Cağın
(Baştarafı sah. 1 de)

f) Sosyal Mukaddesatçılar ve ilh. ve İlli..:*
Sonuncular, kendilerinin sosyalist olduklarım açıkh- 

yamamakla birlikte, objektif durumları gereği ve samimi 
davrandıklan ölçüde, sosyalizmden başka çıkar yol bula- 
mıyanlardır. Milliyetçiliklerini yabancı sermayeye maske 
yapmak istemediler mi »konkret konularda sosyalistlerle 
yol arkadaşlığı etmek zorundadırlar. Hk üç kategori sos
yalistler, dördüncü, kategori sosyalistlerle belirli bağ kur*

• mazlarsa, Türk milletinin “ iW nd Kurtuluş savaşanda" 
kendi kendüerini tecrit'etmiş* olurlar. Çünkü, Türk mille
tinin 1000 kişide 999’u için, sosyalizm 40 yıldır hasreti 
çekilen peynir ekmek kadar önemli her günkü akar ihti
yaçtır. Yukarıda adlan geçen ve geçmiyen, açık veya üstü 
kapalı sosyalist akanlardan hepsi, milletin 999 kişisinden 
bir bölüğü için bilerek bilmiyerek çırpmıyor.

Türkiyede, olsa olsa en çok 1000 kişide 1 kişi gerçek
ten EMPERYALİZM ve KAPİTALİZM çıkârlariyle ken
di çıkarlarım paralel sayabilir. ClA ve ENTELÎCENS 
SERVlS’lerden BARIŞ GÖNÜLLÜLERİNE ve YEHOVA- 
NIN ŞAHİTLERİNE dek Emperyalizmin seferber ettiği 
bütün bilinçli ve bilinçsiz güçler, hep yukanda sayılan -1 
kategori sosyalistler arasına fit sokmakla başan kazanı
yorlar. Millet oylarının bugünkü feci dağılışları ve mih- 
raklaşmalan dahi, yalnız Emperyalizmin sinsi ve sistem
li ustaca oyunlanyle yöneltiliyor. Türkiyenin en az 40 
yıllık yanılgısı ve yenilgisi, MİLLİYETÇİLİK sözcüğünün 
SOSYALlZM’den başka hiç bir anlama gelemiyeceğinin 
bir türlü kavranılmak istenilmeyişinden doğmuştur. Bu 
denklemi tersine çevirince, aynı sonucu buluruz.

SOSYALİSTLERİN 'BİRLEŞME
p r e n s ip l e r !.. .
Yukanki basit DOGRU’ya, 4 kategori sosyalistin bir

leşmesi için, birinci basamak, ük 3 kategorinin birleşme
siyle çıkılır. Her 3 yönden de kopacak allerjileri bile bile 
söyliyelim ki, pratikte hemen yapılabüecek ’ tek şey: 
(TlP+YÖN+ESKtLER) adlı sosyalistlerin, kaçınılmaz 
küçükburjuva alışkanlıklarından “ fedâkârlık” ederek tek 
HALKÇILIK CEPHESİ kurmalarıdır. Eğer bu ilk üç bi
limsel sosyalist görünen kategori, birleşme değilse 
büe işbirliği yapma mucizesini gösterebilirlerse, genişliği 
hergün artan büyük dördüncü kategori sosyalistlerinin 
kazanılmaları hayli kolaylaşacaktır.

Hk 3 kategori sosyalistlerin ortak teorik ve pratik 
plâtformları daha bugünden vardır gibi geliyor. TİP te; 
lYÖN de, Eskiler de Teorik bakımdan BÜJMSEL SOSYA
LİZME, pratik bakımdan iK tN d  KUVAYİ MtLLtYBCL*
LİGE ve ANTÎEMPERYALlZME eğgin görünüyorlar.
Hiç değilse, bu 3 kategori sosyalistler arasından kimse 
kalkıp ta bilimsel sosyalizme düşmanım ve emperyalizme 
dostum diyemiyor. Böylesine sağlam temel prensip ortak
lığı ciddiye alındıktan sonra, geriye kalan her türlü gele*, 
neksel .küçük kompleksler, yenilmiyecek güçlükler çıkara
maz, yahut çıkaramamalıdır.

G e l e c e k  s & y r d a :  
Sosyalistler konferansı l- 
çin şart ~ İ m t

. rol boru hattının b ir an önce bitmesini istiyenlerdeniz. Bt 
sebeple, boru hattı grevini üzüntüyle karşıladık.” (YÖN 
7 Eylül 1966, s. 5)

Petrolden önce işçilerimizin kam Akdenize aktı: 35C 
küometrelik inşaat boyunca kaç işçi öldürüldü? önemse 
diniz mi? Ankarada Şirketlerle yan yana, sürüm solculu
ğu yaptınız. İşçi sınıfımızın ötesinde sosyalizm düşündü
nüz. Derken 2.000 işçi, dağ başında, Şirketlerin orman ka
nunlarına karşı baş kaldırdı. Demirci firmasının avukatı, 

. Bakanlar Kurulunun karan çıkmadan, grevin ertelene 
ceğini bildirdi Üzülmediniz. İşçilerin zaferi, Ankara salon 
sosyalistlerinin sakrosent yalanını: İşçi* sınıfının Emper
yalizmle savaşta öncü olamıyacağı tezini ebediyen göm
düğü için üzüldünüz. Yoksa, siz parlak aydınlar, işçilere 
haklan verilse, “ Doğu petrollerinin Akdenize”  daha ça
buk akacağım büemiyecek kadar toy musunuz?

Batman - İskenderun pipe-line grevi ne denli küçüm- 
senir ve örtbas edilirse edilsin, Türkiye Sosyal hareketler 
Tarihinde bir aşamadır. Türkiye işçi sınıfı, Türkiye Ada. 
letinin Türkiye Demokrasisi ile kaynaşması için bir yol 
daha ahn terini, gözyaşını ve kanım canını döktü. Türki
ye işçi sınıfı ve ona gerçekten inanmış ve katılmış* ülkücü 
aydınlar, daha nice nice küçük burjuva kürsü sosyalistle, 
rini alçak gönüllü davramşlanyle utandıracaktır.
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Gazetecilik 
metodumuz

“ SOSYALİST” gazetesi BİLİMSEL SOSYA
LİZM metoduyla çalışacak. Bilimsel Sosyalizm kuru
cusu Friedrich Engels diyor ki :

“ Materyalist metod, çoğu kez siyasî çekişmeleri, 
ekonomi gelişiminin ortaya çıkardığı mevcut sınıflar 
ve sınıf bölümleri arasındaki çıkar dövüşlerine dön- 
dermekle, ve çeşitli siyasal Partilerin de gene o sınıf 
ve sınıf bölümlerinin deyünlendirilişi olduklarım is
patlamakla yetinmekten başka.bir.şey- yapamaz.” . 
(F : E :: Fransada Sınıf Mücadelelerine giriş, S. 3) '

*:• Tarihsel Maddecilik, her sosyal olayın, eri son 
duruşmadaki sebebini EKONOMl’de bulur. Sınıflar 
da EKONOMİ yaratığıdırlar, öyleyken, günlük o- 
laylann izleniminde birinci madde EKONOMİ du
rurken, ondan sonra gelen SINIFLAR ve bölümleri 
ele alınmakla yetinilir.

Çünkü bir-gazete, göz önünde ırmak gibi akıp, 
geçen olaylara bakar.* Bu akıcı olayların kaynak al
tlıkları derin ekonomi sebeplerini günü gününe yaka
layıp aydınlatmak elden gelmez. Bu elden geleme
yişi Engels şöyle açıklar :

“Akar Tarihten ödünç alman olaylarla sonuçla
rım değerlendirirken, tâ en son ekonomi sebeplerine ; 
dek hiç bir zaman çıkılamaz. Hatta bugün bile; tek
nik yetkili ibasın öylesine bol bol malzeme sunarken 
dahi, îngilterede olsun, sanayi ve ticaretin cihan pi
yasası üzerindeki gidişini günü gününe izlemek, hele 
üretim metotlarında ola gelmiş değişiklikleri izlemek, 
hem de bunu her ân çeşit çeşit karmaşık ve boyuna 
değişir faktörlerin genel bilançosunu yapabilecek 
yordamda.izlemek imkânsız kalacaktır: çünkü üste-'; 
lik o  faktörlerin en önemlileri, ansızın ve zorla- suyun 
yüzüne çıkmadan önce, uzun süre gizili (occulte: loş, 
esrarlı) güç olarak etki gösterirler. Verili bir döne
min ekonomi Tarihim duruca göz önünde -tutmak,. 
hiç bir vakit sıcağı sıcağına yapılamaz; ancak .iş iş-* 
ten geçince, malzemeler derlenip eleştirildikten son
ra öyle duru bir görüş edinilebilir. Burada istatistik 
gerekli bir kaynak ise de, olan bitenleri ancak geri
den topalhyarak izler.”  (F.E.: Keza).

Bu açıdan, iki pratik sonuç* çıkar-;
1 —  Kolay gazetecilik “ Bir insanın bir köpeği' 

ısırması”  gibi iğneli yüzey havadisçiliği yapar. Para 
kırar. SOSYALİST,, olayların derinliklerinde gizli 
ekonomi nedenlerini anyacak. Bu işin güçlüğü yüzün
den yanıldıkça, bütün okurlarımızda^ düzeltmeler 
bekleriz. BURJUVA yazarlarından fâkım ız, yanıl
gımızı yüzümüze vuracak olanları giİler yüzle karşı
lamakta toplanacaktır."'

2 — Bilimsel gazeteciliğin (dinde kalan günlük 
riyaset pusulası SINIF kavramıdır. Hangi gerek
çeyle olursa olsun SINIF gözlüğünü körelten yayın, 
ya kendisi pusulayı şaşırmış, ya okurlarına pusulayı 
şaşırtmak ister durumdadır. KÜÇÜKBURJUVA ya
zarlarından farkımız, *‘Gerçek”  YÖN’cülüğü, veya 
orijinallik göstereceğiz diye, İşçi. Sınıfı PUSULAMI
ZI yitirmemekte toplanacaktır. Sosyalist
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