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Istanbulda

Hayat pahalılığı ile mücadele derneği,, kuruluyor
(Y azısı S. Sayfada)

İŞ Ç İ S IN IF I V E K Ü Ç Ü K B U R J U V Â Z t
(T İP — CH P)
Tip ideoloklan «Sınıfsal nitelik» dediklerinden.
^ ne anlıyorlar? C H P

burjuva Partisi

imiş. Tabiî,

^ başka ne Partisi olacaktı? Esnafta, köylü de, T ÎP 'te-

Y I L : 1 — S A Y I ; 3 ŞİM D İL İK O N B E Ş G Ü N D E B İR Ç IK A R S t Y A S t G A Z E T E 4 M A R T 1907 F i a i ı : 50 Kuruş

^ ki aydınlar da,

Sendikacılar da «burjuva»dırlar:

\ ama, onlara «Küçükburjuva» denir. Türkiye nüfusu| nun 100 kişide 90 kişisi Küçiikburjuvadır. Y ü z kişi^ de 1 kişi Büyükburjuvadır. Bu 1 kişi, bugünedek 99
^ kişimizi ardından uçuruma sürükledi. Çünkü 90 küçük burjuvayı 90 parçaya, 9 işçiyi de 9 parçaya bö^ lebi İdi. Bu parçalanış devam ederse, büyük burjuvaJ larııi keyiflerine pâyân yoktur. Meselemiz, ne CHP,
A llah
verm esin:

kimsenin

başına

İnönü trajedisi,

memleketin trajedisine ben
ziyor. 7 Şubat günü topla
nan C H P

İl temsilcilerinin

K üçük
Kurultayı
bunu
çim çiy açıkladı.
İnönü, Türkiyenin Birin

| ne TİP kadrolarının
geliğindeıı

kurtulmasaydı.

Sonuç:

Geniş halk yı

1)

ğınlarımız çökkün
karanlıklarında

İlk Çağ

«N U R C U 

kili

İnönü’nün

koynunda

arar. 2) Emperyalizmce a -

Millî Kurtunış K ah ram an ın ı;

ranan sürmezür

düşünün.

bulunup

B aşvekil

İktidara getirilir.

L U K » özleyişiyle bunalıyor.

İnönü’nün çilesi bitmez. K en

2 ) Toprağımız, (ölümlerden

di partisi CH P içinde « N ö t 
ralize» edilen
(AGÂ4JB13-

ölüm beğenir gibi)

ü s ol

ci Millî K urtuluş Savaşında

masına üs, ya.. N A T O ’nun

sayılı bir Devletlu

Z llt G A N )

kahra

üssü m ü ? yoksa Am erikan

Paşanın

üssü
m ü?
tartışm asıyla
m andalaşıyor- Türkiye için

kıskıslanırlar.

«kendisine

pıkulu çâbasıyle

İK İN C İ

pan- i

talon giydirilen öteki Millî ^

veletleri bu y o l

mandır. Y a n m yüzyıl,
si
lâhlı, silâhsız m em ur - ka

setre

mir perdelerin kaldırılmasıdır.
bu bakımdan ele alınmalıdır.

27 M A Y IS şoku Finans-kapital (Tefeci-bezirgân~

Kurtuluş Kahram anı meh-|
metçiğin madde yoksulluğu ,

da içinde alan Banka-Şirket Serm ayesi) ile geniş küçükburjuva tabakalarından hiç değilse D E V L E T Ç İ

b e lk i }

bundan acı değildir,

K A P IK U L U zümrelerinin arasında bir konuşma' y a ^
i rattı. C H P’de Ortanın Solu parolası: C H P içindeki
TRAJED İ
BÜYÜK
;
finans-kapitalisit azınlığa karşı, küçükburjuva ve
Trajedi büyük. P a şa d a n ; hür burjuva hoşnutsuzluğundan kaynak almış dev
da büyük. (A Ğ A i B E Z İR ; letçi kapıkule zümrelerinin isyan bayrağıdır. CHPTi

karşı»

de...

Yarabbi, ne yapsın P a 
şa ? A rtık dayanamayıp b ak

dövüştü. Sonuç: 1) Topra

LUŞ
sıratköprüsü oldu...
S İ Y A S A L Ç IK M A Z !

çük Kurultay Delegelerine:

ğım ız, boyuna artan N ü fu 

Hiç değilse, K İŞ İ olarak

«Bunlar, der, arkadan a -

suna iş ve ekmek bulamı
yor. 2 ) Kapıkulu - memu

İnönü'nün kendisi H U Z U R

rabayla gelirler, sonra g a 

33 yıl ö - ! Küçükburjuva yığınlan, hakh
kapaklanıp \ kapitalistlerine güvenmiyorlar.
eteğini yaladığı v e b aşın da' dur.
taşıdığı Abdülhamid’in ( A - '

v e K U R T U L U Ş Cennetinde

zetecilere dönüp:

CÂ

m idir? N e gezer... 1) İnönü,
K arm a Ekonomi ile (A G â

yın

N e zaman ölecek? diye h er

±.

başka ne kabahati

sabah sorarlar. Hiç bir s a 

H am it ölünce:

B E Z İR G A N )

run adı
oldu.

huzuru

için

« D A R G E L İR L İ*

(A Ğ Â cU B E Z lR G Â N )

sınıfları için H U Z U R , sıratkÖprüsüne döndü. S O S Y A L
Ç IK M A Z !

M İL L İ

B E Z İR G A N )

çetesini

H uzura kavuşturmak

için

Karm a Hükümetler kurar:

layı ağzından çıkarır

ona,

Kü

GÂN)

derler.

+

B E Z İR G A N )

olarak, C H P finansBu bir ciddi durum -,.
'
’
v‘ \
(Devamı 8. Sayfada)

güru-J

huna H U Z U R sağlam aktan

bah ta bekledikleri haberi

vardı?

«N e kendi eyledi rahat,

alamazlar.»

ne halka verdi lınzur,

Türkiye

Am erikan casus - generali

Bu duruma düşürüldüğü

nin: 1) Ortaçağ karanlığm dan ,2) Em peryalist söm ür

Porter gelir, Başvekil'İnönü

nü kaşlan altındaki gözle

nlin yeçine geçecek’ B aşve

riyle £ören . .seksenlik r b jr.

KURTULUŞ,

çetesinin

nünde yerlere

«B ak m a

bunamış»

C H P ile T tP ilişkisi
7 * '

kodamanlarım ve büyük emlâk sahipleriyle ağalan

KURTU

(AGAjfc.

küçükburjuva ol-

ğildir. 90 küçükburjuva ile 9 işçinin arasındaki de

Dilenirken tutu- i

lup askerlyede

kaçta kaçı

‘ duklan, ve sol yahut Sosyalist olma yeterlikleri de

Tuğrul A teş

«Yıkıldı gitti

cihandan,

dayansın ehl’i kubûr!»

Aleviler
Talana karşı koyuyor

(T iP )

Dr. H İK M E T K IV IL C IM L I

Ç arşa flı S o sy a liz m

ÇAĞIR!
Gazetem iz;

«T Ü R K Î

Y E D E S O S Y A L İS T K O N
F E R A N S I İÇ İN

ÇAGl

R I» sini davranış alanı

«Çok zaif olduğunu kendi
lerinin söylediği milli burjuva
zl önderliği elo geçirebileceği
ne gilre, TİP halen harekete
öncülük edebilecek güçte de
ğildir. Tekiy, TİP hareketin
öncülüğünü yapacak duruma
gelene kadar ne cyllyeccğiz?
Tarilı duracak ve TİP yönetlcicrinin «hazırız» demelerini
mİ bckliyccektlr?» (Yön, Açık

•

önderliğinde bir sol ccphey
na aktarm ak üzere gerek
haynl
ediyor.»
(Dönüşüm:
li çalışmalara başlam ış
Duvarlar arasında..)
tır.
Ya.nl: Yön’cüler TİFe bur
Gelecek
sayımızda ejuvayı öncü
görme, diyor;
mekçilerimizin ve taran
TİP’çıler Yön’e: sen ne
bim ış sosyalistlerimizin bu
çim sosyalistsin kİ, burjuva,
yı öncü
yapıyorsun, diyor.
konu üzerindeki düşünce
Hangisi doğru? Söz olarak ilerini açıklayacağız.
ki taraf ta usturuplu konuşu
yor. Kimin haklı olduğu l&fla
kestirilemez. İster İstemez Dav
ramşiara
bakmak gerekiyor.
Seçik) imiş.
Türkiyede Davranış 40 yıldır,
nüyor.
Buna karşı TİP sözcüsü (Ba üst sınıfların Tek Parti - Çift
Şubat ortasında sol katollk New York Times bütün bir
Parti oyunu idi. 27 Mayıs’tanYön TİP'İ eleştirirken diyor yan) şu cevabı veriyor:
dergisi Itamparts açıklayınca Mart nüshasını bu rezalete aberl
«sahneye»
yeni
bir
Dav
. «Kimi sosyalistler (!) CIIP
kİ:
' ——
■' T = B s s s = = ş s s = a
ranış çıktı:
SOL - SOSYA - ................. ........= = = = =
LİZM. Ondan önce Sol, sahne
dışı idi, Yün ve Tip bu «Sahne
Davranışı» İçinde nasıl yöneliyorlar?,,. İlk örnek olayı eA şık Ihsani
le alalım.
Gerçekleri gün yüzüne sermeye
SAĞINA ŞAHMIŞAK —
Snn zamlar, Gazetemizin hazırlanmasını teklif ettiği;
A şıkı duvarda sazı bekliyor.
SOLUNA SOĞAN
1 — Sözde keskin Marksizm « IIA Y A T P A H A L IL IĞ IN I V E İŞSİZL İĞ İ P R O T E S T O
A r ıy a bal, çevreye can vermeye
tekcrllyenlerln pratik durum M İT İN G İ» ne karşı emekçi halkımızın ilgisini dalıa çok
Çiçek kar altında yazı bcklyor.
ları nedir? Akis dergisi yazı
Davullar tokm ağı, potinler bağı
arttırdı.
yor: «30 Kasım’ı Aralık’a bav
Kavgalar yiğidi, yiğitler dağı
Elbistan’dan (A dresi bizde saldı bir okuyucumuz)
lıyan gece, lıalta o sırada bir
işçi makineyi ,köylü toprağı
kaç gece, Ankarada bazı poli gönderdiği m ektupta tf'iylo diyor: «Mitinse ne zaman ge
~
Toprak kanun, kanın hızı bekliyor
tikacıların, — bilhassa 14*le- leceğiz; hazırız.»
Besiye çekilmiş bir takını kişi
rin CKMP kanadının ve TİP’
B aşka okuyucularımızdan da,
mitinge katılm a is
H er biri bir yere batırm ış dişi..
in mensuplarının, — ve bazı
Dertliler dermanı, işsizler işi
. ;
gazeteci yazarların, — bilhas teklerini bildiren m ektuplar almaktayız.
tş Baltanı, Bakan gezi bekliyor.
sa aşra solcu veya Tural'la
Em ekçi halkımızın; h ayat pahalılığı ve işsizlik gibi
Vatansızlar kalkmış vatan alm aya
arası bozuk olanların evlerin en önemli meselelerini çözümleyebilmek için, miskinliği b ı-,
de
yatmadıkları
doğrudur. rakara kkanııni davranış alanına yönelmesi, tek çıkar
A k üstüne kara leke çalmaya...
Rııntın scbclıl de: bir askeri yoklun
Vatan şu dünyada V atan kalm aya
B ir seker vaktinde bizi bekliyor!
ılarlicııltt İlk Anımla kim vıır
Mitingo siz de katılınız ve kaç kişi ile katılabilece
duya gitmemek!» (Akis, 7 Şu
bat 1967) Bu olay TİP’çc yalan ğinizi P . K . 35 4 İstanbul adresine bildiriniz. ’
YÖN'ün bir «ÖZETLEME»
huyu var. Tartışılan söz vc dü
şünceleri özetlemek, en canlı
bölümlerini tırnak içinde ay
nen almakla yapılır. Yön, kar
şı tezi istediği gibi anlatınca,
«özet» sözün aslına uyup uy
madığı belli olmuyor. Dlnliyen, yalnız savcıyı dinlemiş
Hâkim durumuna düşüyor. O
zaman, «Teorik Tartışma» sa
ğırlar arasında‘ konuşmıya dö

Miting teklifi:

(Devamı 5 . S a yfad a)
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Amerika Casusu Talebe B itiği

VATAN

Gelecek Sayıda :

*

Geçirdiğimiz hafta, yeni bir talan kamu oyunda yankılan
dı. Profesör Fuat Köprülünün kütüphanesini nasıl kurduğu
nu eskilerden bilmeyen yoktur. Üstâd Köprülü Kütüphaneler
den ödünç ( ) aldığı kitapları İade etmeyip Varislerine İyi bir
Miras bırakmış. Varisleri de tutmuşlar, bu serveti Amerikalı
lara şöyle"4.000.000 Uracığa peşkeş çekiv ermişi er 1‘ ••• •. Ne var kİ, satılan kitaplar arasında. Hacı Bcktaş Müze
sinden çalınan kitaplar da bulununca işin renğl değişti. Za
ten Birinci Kuvayı MlIIiyede de böyle olmuşta.;İlkel Sosya
lizmin günümüzdeki sürdürücülerl olan Aleviler,. MÛ1I eserle
rimizi kurtarma davranışında da önaldılar . *
23.2.1967 tarihli Cumhuriyet gazetesi,' Hacı Bektaş Tu
rizm Tanıtına vc Kültür Derneği Başkam Avukat-İbrahim K a- '
raman'ın geniş bir kampanyaya giriştiğini haber veriyordu.
Milli eser talanına karşı girişilen mücadele günlerce aralıksız
devam etti. Gazetemiz baskıya verildiğinde Dernek Genel
Kongresi konuyu görüşüyordu.
(Devamı ^6. Sayfada)

j gg

SOSYALİST

H S 1| ||| 0 ^

yırıyor. • Sanki yeni öğrenl-yorlarmışça. Amerikan MİLLİ
TALEBE BİRLİöİ’nln . yan.
«gelir» gelirini Central İntclllgens Agcncy • adlı casusluk
teşkilâtmdan
aldığı-- ortaya
çıkmış! Washlngton Post, bu
skandali: «tğrendirici, kahre
dici, şaşkına çevirici» buluyor.
Bayağı iıisanı inandıracaklar.
3 Milletvekili, «ne ' durursun»
deyince »şu bildiğimiz Jhonson (Amerika Cumhur başka
nı Kennedy'yi kim . vurduya
getirten Amerikan Cumhur-

•
n ) bulantı geçiriyor: . h ad i,
başka mlllotlorln gonçilklorlıU'
CİA oyuncak etsin, ama b l-;
zlmkllerl de mİ? A. 'Clömen*
yazâyor: «Şimdi artık, kurban- *
, (D evam ı 3 . sayfada) '

SATICILARI

“ Ş eca at a rz e d e r k e n m e rd i k ip ti s irk a tin s ö y le r |
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SOSYALİST

Sayfa: 2

Dünya olayları
. Tükürdüğünü
yalayan İngiliz
İngiliz İşçi Başkanı Wllson
Fransada. Ömründe İngiltereden çıkmadığı için İngilizce
den başka dil bilmez. Elysâe
sarayında De Gaulle'ün pat
lıcan burnıinu hayran hayran
seyrediyor. Frenk aristokrat
larına yaranmak İçin yanma
Muhafazakâr İngiliz kalınlığım
temsil eden Sir Alec Douğlas
Home’u da almış. Strasburg’un Demirden - Ameydanındakl bulldinğ'in 14 üncü katın
da 40 kişilik davetliyle yerli
kaz karaciğeri,' Rieseling tavu
ğu yiyor.'Rhiti ırmağına bak
tıkça, Fransız - •Alman kar
deşliğinden gözleri doluyor.
Kendisi de kuzu kuzu Ortak
Pazara girecek,' alırlarsa...
Şimdiye dek neredeydi? Sor
mayın. 1950 yılının 7-28 Ağus
tos günleriydi. Avrupa Evİ'nde, neredeyse bir Avrupa Fe
derasyonu kurulacak.
Schuman, Kömür ve Çelik Toplu
mu İçin plânını hazırlıyor.
İngiliz, ansızın., sayım, suyum
yok
deyiverdi.
Bastıbacak
Fransız delegesi Paul Rcynaüd kaplumbağa süratiyle ba
ğırdı: «Tarihsel bir yanlışa dil
şüyorsunuz. Yurttaşları İmpa
ratorlukların ölümsüz olduğu
nu sandıkları vakit, impara
torlukların ölüşleri ortak alın
yazılarıdır.»
O zamanki İşçi Başbakanı
Atice hükümeti şöyle düşün
müştü:'
«Gerçi biz Avrupaya mensu
buz. Ama, Ortakevren (Commonwealth) " v e ' US ‘ Amerika
İle olan bağlarımız, böyle bir
şeye girebileceğimizi havsala
ya sığmaz kılar.»
1953 yılı Chıirchlll, yanaşır
gibi olurken,' parmağım sal!’ J t
lamıştı: «Bu İşte hiç aldanım
ya gelmeyin. Eğer ingiltereye,
ya AvTupayı, ya. Engini seçe
ceksin derseniz, İngiliz dalma
engini seçecektir!»
Daily Expresse,’ hoyrat Bevan zamanı! 'çömezi Wilson’un
26 Şubat İÖG2 günkü nüshada
kİ yazısından şu satırları mu
zlpçe yayınlıyor:
«Yeryüzün
de Avrupamn karşılıklı ola
rak kiril çamaşırlarını değiş
dokuş ederek gelişebileceğini
sanmaktan daha büyük saç
ma olam az.»..
Aynı Wllson, bütün o İngiliz
tükürüklerini’ şimdi neden ya
lıyor?
1963 yılı Daily Telegraph ga
zetesl:
«İngiltere Ortak Pa
zara m ı girsin? İktisatça Amerikayla mı kaynaşsın?» di
ye anket açmıştı. 100 kişiden
karşılık veren 68*1 oldu. Bun

İngiltere yeryüzünün
top- '
rakça binde 2 si, nüfusça yüz
de 1*1 olduğunu anlamıştı. Amerlkan süperemperyalizmi al
tında tavuk olmaktansa, gene
Avrupada horoz olmayı uygun
buluyor.
Tarım ürünverirlğl
dünyada birincidir. 100 İngiliz
den 4’ü ekincilik yapıyor, ül
kenin yandan
çok besisini
sağlıyor. Sömürge zahiresi bir
yana bırakılırsa, o 4 ekinci 100
İngillzin 3 te 2 besi ihtiyacını
karşılıyor.
Beride. İngillzin son 10 yıl
içinde Dünya ticaretinde tut
tuğu yer yüzde 20’dcn 14’e düş
tü.
Ortakevren’l ile ticareti
yüzde ancak 15 arttığı halde.
Ortak pazarla ticareti yüzde
135 arttı. Kiril çamaşırlarım
AvrupalIlardan başka kiminle
değiş tokuş elsin ?. Ve nasıl tü
kürdüğünü yalamasın.

Hindistan
Geri bir ülke «KARMA EKONOMİ» uydurmasıyle, vur
guncu sermayeyi devlet ka
sasından beslerse olacağı budur:
Kalküta’da 10 milyon
halk plrlnçslz.
Batı Bengal
Başbakanı Sen diyor ki: «İh
tiyat buğday bile yok.» Doğu
Ganj (Blhar,
Pradiş, Uttar,
Bengal) bölgelerinde 75 yıl
dır görülmedik kuraklık var.
30 milyon insan İçin 10 milyon
ton zahire eksik. (Bizdekin
den beter),
yiyeceği olmadı
mı bir milletin, dölü azıyor:
her yıl Hindistan yarım TUr-'
kiye nüfusu kadar (12) mil
yon kişi artıyor. 500 mllyön
nüfusa 10 yıldır ancak 70-80
milyon ton hububat yetlştlrilebiliyor. Amerika 1966 yılı
8,3 milyon ton veririm ama,
siyasi şartlarıma
boyun eğ
dedi: Hint Amerikanın Vietnama askerle saldırışım hak
lı tanıyacak, yaşı benzeme
sin, bizdeki gibi ekonomik re
form yapacak.
zengln-fakir
devlet farkım kaldıracak.
10 milyon
eksik zahireye
karşılık Sovyetler, bedava ta
şıyacakları 200 bin ton hubu
bat teklif ettiler. Kanada, Avusturalya ile pazarlık yapı
lıyor. Amerika, tam 4 a yaç
bekletip oyaladıktan sonra, 22
Aralıkta 900 bin ton katkı yar
dıma karar verdi. Genç Ke-rala milletvekili şöyle bağırı
yor:
«Şlmdlyedek, moson’un
(mevsim rüzgârlarının) kapri
siyle uğraşıyordu, şimdi Jonson’un (Amçrlka Cumhurbaş
kanının) kaprisleriyle uğraşı
yoruz.» İndira Gandl
(Hint
Başbakanı hanım) Amerlkaya
yaranma gezilerinden
sonra
ağlarca konuşuyor: «Kum üs
tüne yaptyapmışım duygusuna

II
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İki te k n ik ih tilâ l

*

Son yıllarda, üretim temeline korkunç teknik İhti
lâller girdi ve giriyor. AvrupalI Emperyalistlerin gözle
rini faltaşı gibi açan son İki teknik İhtilâl; 1 — Süpersonlk (Sesaşırı) uçaklar. 2 — Ordlnatör (buyurucular)
v eya. İnformatiklcr (duyurucular) adım alan akıllı he
sap makineleridir. Bu Elektronik beyinler olmasa, o Süpersonik uçakları .yapmak yüzyıllara kalıyor. Bugün
Sovyetler bir yana. Emperyalist dünyaad Ordlnatör yapan
ülke Amerikadır: Süpcrsonik uçak yapma imtiyazı da
Amerikanın elindedir. Keşlf-icatları Avrupalı karası yap
sa bile, kapitalist düzenin çıkarcı ruhu ile, keşif-icat ya
panları parababası Amerika satın alıyor.
İngiliz, kendi başına bu işin altından kalkamayınca
Fransızla anlaştı. 1902 Kasımdan beri Concorde adlı bir
süpersonuk uçak yapmıya giriştiler. Az kalsın iflâs edi
yorlardı. Çünkü. Amerika daha 1958 yılı B (Boeing) ve
L (Lockhcad) firmalarım destekliyen FAA (Uçak Fede
ral Ajansı) teşkilâtında 24.000 memur çalıştırıyor ve Dev
letten milyarlar sunuyor. Avrupalı bu İşe izzeti nefis ya
nışıyla girmişti. Amerika Devleti rantabilite (irat gctlrlrlik) hesabı için 1963 yılı para verdi. 2.000 B ve 1575 L
-aodea ouıaıoouı
000*8 (9961) apiütöf 6 lueuızn
anm sundular (sıkı muhafaza altında) : 25 Hava kum
panyası.
maket üstünde 110 sipariş verdi. Boclng’in
2—707 uçağı tutuldu .
Şimdi, Süpcrsonik uçak gerçekleşince 130.000 fş
mevkii doğacak ve 10.000 işletme malzeme yetiştirecek.
Bir uçak 35 milyon dolara (İstanbulun bir yıllık bütçe
si). Ancak 200 uçak satıldıktan sonra kâra geçilecek. B.
.firması, Devletten aldığı 4,5 milyar dolar (3 yıllık Türkiyo bütçesi) ödüncü, İlk uçağı jtesllm ettiği 1974 yılında
ödemiye başlıyacak.
İnglllz-Fransız İşbirliğinin Concorde uçağı Aıncrlkamnklnden 3 yıl önce bitecek. Yarı fiyatlı. Az gürültülü
olduğu İçin, Orta mesafelerde, hele şehir üstlerinde uç
ması daha evlerişll. Şimdiden 69 sipariş aldı : 200 uçağa
.çıkacağım umuyor.. Ama, onu duyan Amerikan firmala
rı 140 kişilik 2400 kilometre saatte sürat yerine, 300 kişi
lik,'saatte 2900 kilometre süratli uçak motoru yapıyor
lar. Onun İçin; 3 yıl geç jtalan Boeing 2 - 707 u£aği. Con->
cord’u bir çok büyük hava hatlarından dışarı atacak,
ı
Tıpkı Türkiye İle alışverişte olduğu gibi, Amerika,
o AvrupalIlarla ticaretinde de açık vermeyi hovardaca karŞilıyor. Bu cömertlik nice darkafalı burjuvanın ağzının
X suyunu akıtmak ve bir ülkeyi satın almak için yapılıyor.
Amerika, yalnız Süpersonlk uçakları yabancılara sattığı
zaman. 20 yılda 45 milyar dolar aşırı kâr edecek: Şimdi
Avrupa ticaretindeki açıkla uğradığı zararın 35 katı kâr!
İşte, Avrupa Kapitalizmi bu Amerikan Süperemper-

ı
I

çimlerine giriyor. Bizim Paşa
gibi. Sultanlar şehri Jaipur’un
penbe duvarları önünde top
lanmış 100 bin yalm ayağa
sesleniyor:
.«Varın sorun
Mihracelere,
Devletleri. İçindeki halklarına
kaç tane, kuyu açtılar, kaç ta
ne yol çizdiler? Toplayın yap
tıklarını, elinizde kalan bir
koca sıfır olacaktır.»
•:Q mihracelere milletin kuyûsunu kazdıran, alın yazısı
nı çizdiren «Karma Ekonomi»
düzencileri değil mi? demiyor
halk. Yüz Sultanlı eyaletin
kudretli Mihracesi Savvay Man
SIngh Madrlt elçiliğinde polo
oynuyor. Karısı maharlni G ayatrl Devi, Hint Muhafazakâr
Partisi Svatantra adına, bal
dırı çıplakları şöyle bağırtıyor:
«İndira, İneklerin yeylcUl I,
ilıdllâ dcfuii»

Bir kaç gün önce anket yeni
lenin: Bu sefer, 100 kişiden
80*1 karşılık veriyor, 56’sı Av
rupayı, 24'ü ’ Amerikayı İsti

Tıpkı bizim, tnönüye yum
ruk sıkan AP'li parya oylan..
Çünkü, 20 yıllık «Karma Eko
nomi» Hint dolmasını rüşvet,

yordu. Bu dönüş neden?

viırgunla karman çorman et-

B aş Y a za r : D r. H ikm et K IV IL C IM L I — Sahibi ve Y a zı işleri hi fiilen idare ed en :
Suat Şiikrii Kundakçı — Y a zışm a a d r e s i: P K . 3 5 4 İstan bu l. B asıldığı yer
A bone
Y ıllık
6 A y lık

TUrkiyede
12 T L .
6 TL.

D ışarda
»24 T L .
12 T L .

|
|

yallzmi önünde ölüm kalım savaşma giriyor. Yarışı ka
zanabilecek mİ ?. Sosyalist olursa, belki...

1

d) Avrupa Emperyalizminin intiba?! .
Emperyalist Avrupa birlikleri İmkânsız. Euratome:
(Avrupa Atom girişkinllğl) öldü. Kömür - Çelik birliği:
ölüme mahkûm. Ortak Pazar Komisyonu: can çekişiyor.
En son 1963 yılı uzayı Fethetme kfçln Batı Avrupa Dev
letleri
CEST (Uydularla Avrupalılararası Telekomünikasyo nKonferansı) kurdular: J. B. — Busset’nin deyi
miyle, bir tek noktada anlaşıyorlar: gelecek konferansın
hangi gün yapılacağı bildirisini yazmakta. N eden?, özel
Sermayenin cibilliyeti b u : ne Vatan tanır, ne Millet Amcriknyı daha emniyetli görünce, Avrupayı satıvcriyor.
Devletler, bağımsızlık diye kelle uçura dursunlar, özel.
Sermaye kânna bakıyor. Ve ister daha tecil. İster daha
gülüncü diyelim : Amerlkaya parayı da veren, gene Av
rupa Finans - kapitali oluyor.
Örnek. CETS, güyâ, Avrupayı Uzay Fethine çıkara
cak. Amerikan özel COMSAT şirketiyle anlaşma yaptı.
Şirketin şebekesi tamamlanınca; ondan yararlanacak.
COMSAT, tesis masrafları ve araştırma yatırımları için
CESTden peşin para 60 milyar dolar İstedi. Dayanamıyan J-J C-Cchrelber şunları yazıyor: «Devletlerin Avrupası da bıı... Diplomasinin yeşil çuhalı masalarında reka
bet edecek lılr endüstri kurulamıyor.. Üretim birlikleri ve
araştırma lahoru t«varları yapılamıyor. Bunun •üzerine,
dilim dilim. Amerikan firmalarının ortağı bile değil, müş
terisi lıalinc geliniyor... Dögolvâri Altılar Avrupası . Teş
kilâtı (23 te olunsa) Anıcrikayla rekabet şöyle dursun,
Avrupamn Amcrikaca fethedilmesi kolaylaştırılıyor, bu
besbelli bir şey... Avrupamn Finans piyasası İse, sanayiinden de daha kemiksiz olduğu İçin, Avrupaya yerleşen
Amerika nfirmalannı yüzde' 80 oranında finanse eden
sermayeler de, gene Avrupahmn tasarruftan . üzerinden
çekilip alınıyor.» (LTxpresse, 9-15 Ocak, 1967)
Kıssadan hisse (öztürkçesl: İlgililere Bilgi) : Kos
koca Avrupa Emperyalistleri,
Amerikan Emperyalizmi
önünde (daha doğrusu : İçinde bulundukları Finans - Ka
pital yüzünden) böyle olur ve i ulurlarsa, biz Türklyenln
Türklerl niceyiz? Bizde Finans - kapital dişe dokunur
sanayie bile tenezzül etmiyor, ilâç Sanayii, HUton,'Tu
rizm gibi.
(Amerikan mallarını gümrükten kaçınma,
onarma, reklâmlama ve ambalajlama) İşlerine nasıl bü
tün Emekli Sandıklarımızın
ve Banka Şirketlerim izin
vatandaş tasarrufları İle y a ğ çaldıkları ortada. Avrupada
namuslu kapitalistler v a r: Vilsonlar İşçi Partisi -maske
leriyle onları oyalıyorlar.
iktisat^

r’\

lardan 30'u Avrupayı IslaüL kapılıyorum.»
Ama, Sosyalizme elinden
gelen baltayı İndiriyor. Ve su
ratma Faşistlerin attıkları ta
şı yeyip, demokratik Şubat se

,

\
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i ö ze l tarifey e göre.

ti. 240 milyon parya oy vere
cek: % 70 şi elifi görse, mer
tek sanıyor. 270 bin sandık kon
du. Yüz kişide 50 kişi bile ba
şına gitmiyor. En büyük se
çim m e s e l e s i : 250 mil
yon sığır nurculuğu. Kim mi
kazanacak? «Kazanan, seçim
sandığı başına en çok insan
taşıyan» diyor Bengal'li aday.
Yâni Menderesin bindirilmiş
seçim kıtaları kazanacak. Par
yadan Bakan olmuş Jngijvan
Ram’ın bütün tesellisi şu: «Mu
halefet bizden de daha param
parça, fena değil.»
Ve bu paravanın
Amerikan İskambil

ardında
kâğıtları

bekliyor: Kadrolar, aydınlar
basında, açık seçik, Blrmanyada, Paklstanda. ve İlli, oldu
ğu gibi. Ordu ne zaman el ko
yacak bu kördüğüme. Ona kar
şı kurnaz Kongre TartlsI İniş
kanı, emekli general adayları
nı yasak etti. Sanki darbeci
generaller seçimle gelirlermiş
gibi?!

Nikaragua
«nıilet mi»
O da bir Orta Amerika mil
leti. 1,7 milyon nüfuslu. Ba
şında bir Sonıoza ailesi var.
Aile değil sülâle! US Ameri
kanın bir ülkeye nasıl «Hür

riyet» ve «Refah», genlik getirdliğini anlamak Isttyen NIkaraguaya baksın. Somoza gl11 oraya Cumhurbaşkanı kim
yaptı? Nikaraguayı 20 yıl A-*
merlkan bahriyelileri ile İşgal
ettikten sonra, bugün Vletnamda yapıdığı gibi, milletin
başına Tacho denilen Ânastaslo Somoza «Cumhurbaşka
nı» SEÇTİRİLDİ. Diktatör ö lünce yerine büyük oğlu Luls
Somoza geçti. Şimdi küçük oğ
lu Tachito denilen, 40 yaşında,
general ikinci Anastaslo So
moza «seçildi!»
Somozalar böyle her seçimi
nasıl kazanırlar? Basit Ame
rikan usulü: Nikaragua zen
ginliğinin üçte biri (1.6 mil
yar Ura kadar) onların. Bütün
taşıtlar onların. I Liman, I
çollkhane, altın madenerl, pa

imik v» kahve tarlaları. Ta=
rımsal mülkiyetin yüzde 80*1
onların. General var ama, or
du yok. Yalnız 6 bin kişilik
aile bekçilerine «Milli Muha
fız» adı verilmiş. '
Muhalif yok mu?
Olmaz
olur mu Amerikan DEMOK
RASİSİNDE... Seçimi yitiren
Somoze muhalifi Femando Auguero. kızmış Amerikan Bah
riyelileri gelsin artık, diyor:
«Somozalan İktidardan koğmanın başka yolu yok!» Yâni, •
Amerikan bahriyelilerinin ge

tirdiği Somoza’yı atm ak İstlyen A guero: Am erikan bahri
yelileriyle baştan başlıyacak_
Am erika, m uhalefet yedekleri
n i böyle haızrlıyor.

Sosyaliste
abone olunuz
Acem kılıcı
işlemeyecek
V arlıklılarln: servet be
yannam eleri' *' kaldırılıyor.
Darlıktakilerln sırtına pa
halılık yükü bindiriliyor.
Emekten başka
geçine
ceği olm ıyanlann sın ıf hak
la n n ı elde etm eleri. A na
yasa dışı kanunlarla boğul
m ak İsteniyor.
Bu acem kıhcm a
karşı

yokeııUar ve aydınlar dire?
ilecektir.
D ış söm ürücülerle hürle
şen İç sömürücüler «SOS
Y A LİST » gazetesinin «H a
y a t pahalılığını ve İşsizliği
protesto m itingi» n e k a tıla n la n . halk cephesi ola
rak karşılarında dikili bu
lacaklardır. o
•Anayasa dışı b iç b lr .k a -j
n u n da, arkasını .N A T O ve#
CENTO’ya dayasa, bile ya-1
şayam ıyacaktır. -B a ğ n y a n znış halkım ız yasa yoluyla
İktidara geçecektir.
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Tükiyedeki Legal Sosyalist Davranışlar
üzerine Açıklamalar

(B aşyazıdan devam )
Bu durum da T İP ideoloklan ne buyuruyorlar?
CH P solcuları ve ( !)

Orhan MÜSTECAPLIOĞLU

Önsöz :

★

B U Y A Z I SE R ÎS İN D E K İ B A Z I B Ö LÜ M LE R :
Türkiye Sosyalist P artisi’nin
luşu ★

kuruluş

hazırlığı ve

Türkiye Em ekçi ve K öylü P artisi’nin kuru

Aralarındaki Ç atışm alar ★

Sendikalaşm a konu

sundaki ayrı görüşleri ★ İ k i partinin yayın organları ★
S osyalist Partilerin ve gazetelerin kapatılışı, tevkifler
Tevkiflerin nedenleri ve m ahkem e kararlan ★ M arkopaşa .ve diğer yayınlar ★ Sabahattin A li olayının içyüzü ★
E sa t Â d il’in m üdahil avukatlıktan vazgeçişinin nedenle
ri ★

B azı provokasyonlar,

sa h te sosyalistler ve «M illî

E m n iyet T eşkilâtı» ■★ «N uhun G em isi» ile h aftalık «G er
çek» arasındaki çatışm a ■★ «C ÎA » nın Türkiyedeki ça
lışm ası ★ Türkiye Sosyalist P artisi’nin ikinci kuruluşu
★

Türkiye Sosyalist P artisi v e günlük «G erçek» gazete

sindeki tertipler ★
netler ★

Partinin kapatılışı, tevkifler ve iha

D em okrat İşçi P artisi ★

D r. H ikm et Kıvılcım lı’

nın, V atan P artisi’nin kuruluşu ★

K apatılışı ve tevkifler

Türkiye İşçi

P artisi’nin

te» im işler. Bundan tabiî ne olabilirdi? E ğer, CH P

kuruluşu ve

«sın ıf

parti içindeki tertipler.

m ücadelesi»

sloganım

benim seseydi,

T ÎP ’e

ne h acet k alırdı?. M esele CH P’nin bilincine varm adan

G İ R İ Ş :

1946 DA SOSYALİZM BAKIMINDAN TÜRKİYENİN
POLİTİK ORTAMINA KISACA BAKIŞ
194G yılında, Milli Şef İnönü ve C.H.P. nln tek parti ida
resi; kısmen iç. kısmen de dış baskıların etkisiyle çok partili
hayata müsaade etmiş ve cemiyetler kanununda da değişiklik
yaparak, sınıf esası üzerine cemiyet kurma hakkını kabul et
mek zorunda kalmıştı. Bunda biraz da, C.H.P. ileri gelenleri
nin ve «Milli Emniyet Teşkilâtı» nın sosyalistlere kurmayı
tasarladıkları tuzağın rolü oldu.
C.H.P. nln, emekçi halka karşı uzun yıllar boyunca yü
rüttüğü ve harp senelerinde daha da* şiddetlendirdiği baskı ve
sömürme politikası, harp sona erdiği halde, o günlerde, halâ
yumuşamamıştı.
Gene o sıralarda; 1920 Bakü Konferansından beri devam
edegelen ve bağımsız bir Türkiye kurulması, emekçi halkın
hak ve hürriyetlerine kavuşması İçin alttan alta yürütülen
bir sosyalist mücadele vardı.
Ayrıca, basın vc yayın alanında da. hakim sınıfa karşı
güçlü bir savaş verilmişti. Bilhassa Zckcrlya ve Sabilıa Scrtcl’ln çıkarttıkları Tan gazetesinin 1944—1945 yıllarında yap
tığı başarılı mücadelenin değeri büyüktür. Tan gazetesinde
Sertel’lerin ve Adiloğlu İmzaslle Esat Adll’in yazdığı makaleler
geniş yankılar yapıyordu. Gene Sertel'lerln 1945 Aralık ayının
başında ancak bir sayı yayınlıyablldlklcrl Görüşler adlı mec
mua büyük olay yarattı. O sırada Câml Baykurt (Atatürk'ün
eski dahiliye vekili), Esat Âdil Ue birlikte «Yeni Dünya» adın
da günlük bir gazete çıkarmaya başladılar. Demokrat Parti
kurucularının ve Atatürk’ün dışişleri bakam Tcvflk Rüştü
Aras’m Sol’a yaklaşma çabalan ve mareşal Fcvft Çakmak'ın
sosyalist Câml Baykurt ile olan dostluğu ve kendisine yapılan
komünistlik isnadlarına karşı, bu eski dostluğu savunmada ve
devam ettirmede gösterdiği medeni cesaret de, sol cepheye
avantaj sağlamıştı.
Sol cephenin güçlenme ve genişleme imkânlarına kavuş
masından Ürken tek parti hükümeti ve «Milli Emniyet» çev
releri, beraberce bir plân hazırladılar. Tanln gazetesinde, Hü
seyin Cahit Yalçm'a yazdırdıktan «Kalkın Ey Ehli Vatan» baş
lıklı .yazının güya.halk oyunda, yarattığı sözde heyecanı mas
ke ederek: 4/Aralık/1945 günü harekete geçtiler. «MIHI Emni
yet» mensuplarını ve para ile tuttukları adamlarını seferber
ederek nümayişler tertiplediler ve aynı gün. Tan Gazetesi İle
Görüşler Mecmuasının yayınlandığı
Tan Matbaasına, Câml
Baykurt'la. Esat Âdll’ln ancak 4 sayı çıkarabildikleri günlük
Yeni Dünya gazetesinin matbaasına ve sosyalist yayınlan sa
tan Beyoğlu'ndaki Berrak İsimli kitabevine baskın yaptırarak
tahrip ettirdiler ve çalışamaz hale koydular.
C.H.P. nln tek parti hükümetinin; demokratik hak ve
hürriyetlerin teminat altında olduğunu kabul ve ilân etmesi
ne rağmen, düşünceye balyozla saldırmaktan başka çare bumaması; o sıralarda İç vc dış baskılar karşısında zor duruma
düştüğünü gösterir. Bu İç baskılan: senelerdir ezdiği emekçi
halk yığınlarında başlayan uyanma ve direnme. - kanunların
müsaadosizllğt yüğünden İllegal çalışmak zorunda kalan «Sos
yalist Davranış», - solcu basın ve onun açtığı geniş kampanya
nın halk oyunda yarattığı etki olarak özetlemek gerekir:
’ Dış baskılar diye d e : Avrupa’da yeni sosyalist devletlerin
kuruluşunu. Sovyetler Birliğinin kuvvetlenmesini, Sosyalist
Blok'un doğuşunu ve San Fransisko Konferansında -'alınan
kararlara C.Iİ.P. nin (Aldatma maksadı ile de olsa) uymak
zorunluğunu göstereceğiz.
Gelecek sayıda: Türkiye Sosyalist Partisi’nin kuruluş ha
zırlığı ve kuruluşu ** •
(D evam ı' V a r)

ginlere verilen etüd «Burs» 'rat (Yeni kibarca Casusluk)
lan. «Öğrenci mübadeleleri» İçin finanse eden (Yeni ki
ve «Buluşmalan», bizim «A- barca adam satın alınır)!
Bu Milli Talebe Birtİği’uin
merlkada, Avrupada Tahsil»
Fransız .mı,
veya «Gezilerimizden, «Barış Amerikalı mı,
Gönüllüleri» mtze değin her- Türk mü? Önemi yok. .*. "
«Başkasının işine karışma
şey, uluslararası Emperyaliz
min, iyilikseverlik ve kültür- mak (başka milletlerin İç. iş
«Birden diller çözüldü. Dört severlik perdeleridir. Şaşanz, lerine müdahale etmemek)
1. Sahifeden devamı
lar serüvenlere İtilmiş brl bir yandan öğreniliyor kİ, CİA falan Batı
üniversitesinden prensibi ne denil evrensel okaç yüz Kübalı değil, Ameri kuru iyilikseverlik yapmıyor. tekelli Sosyolok, Politikacı, Jarak (herkesçe) tecavüze uğ
kanın en çok göğsünü kabar Parasım veriyor. Ama, gizil Yazar ve llh. gibi kişilerin, ratmıyorsa, o denli İlân' edili
tan varlığı; üniversite Genç kalmak şartlyle CÎA mensup ansızın sahneye fırlayıp, na yor.» diyor Fransıziar. Ve Aliğinin şerefi ve namusu ile larının önüne güzel bir kar- sıl yıldırım çabukluğu İle sağ merikan
Süperempcryaiizmi
açıyor. dan veya soldan «Büyük A- ve CİA’sı bildiğini
oynanıyor. Durumu, sade bir yer (yüksek mevki)
okuyor.
paylamayla geçiştirmek ol Bunlar, özellikle yabancı kül dam» oluverdiklerlne. Bu Ha Nerede sol eğilimli bir gençlik
tür işlerinde, hovardaca üni rika D ahileri kimi över, ki örgütü gördUyse, oraya kendi
maz»
CİA (Amerika Casus Teş versiteli . tüketimi yaptırıla mi yerer: bütün
memleket kurdurduğu bir teşkilâtla ..kar
kilâtı) kim bilir ne denli kıs rak, uzmanlaştırılıyorlar. Ele alkışlayıp ünlendirir.
tılıp casusluk yaptırıyor : *.
sunup,
kış gülüyordur, sahneye çı geçirdiklerini CİA’ya
1 — Merkezi Frago’dâ ‘ En
Gençliği, Amerikan casus
İleride Devletin en
yüksek luğuna
kardığı bu yeni namus oyunu
sokuyorum
demez. ternasyonal Talebe lllrliğl var.
ile. Beyni yıkanmış orta A- mevkilerine, hatta Cumhur Hatta, Amerika ortada yok gi Ona CİA merkezi Felemengin
merlkalı, hâlâ kendisini ken- başkanlıklarına aday oluverl- bidir. Ve faşizm düşmanlığı, Leyde şehrinde (50 Batı ül
"dlsl, seçimle idare eder sanı yoriar. «(Şub. 15)» Geçen yıl- Sosyalizm yapılıyor . sanırsın. kesi gençlerini saran Enter
yor: CÎA idaresinde olduğunu CİA, Vietnam tezine uygun Geçen hafta İspanya Polisi nasyonal Talebe Konferansı
böyle şamatalarla arada ört- bir sürü kitap ve makalelerin Fransız Milli Talebe Birliği İle sokuluyor. 2 — Merkezi
mlye çalışıyor. Oysa şimdi her yayınlanmasına paralar yatı başkanmı Madrld’te yakaladı. Varşovada Cihan Demokratik
•Devletin özel sermayesi
bu rırken
suçüstü
yakalandı» R. Escarpit yazıyor: «Fransa- Gençlik Federasyonu var. Ona
.Devletçilikten başka hiç bir (Keza).
İspanya arasında bu çatışma CİA Merkezi Belçlkanın Brük
gizil güce dayanamıyacağım
. Sonra, yetişenler direnemez- patlak verdiği sıra, Amerikan sel şehrinde, 50 Batı ülkesi
-biliyor. Amerikan Devletinde İer mi CİA’ya karşi? Kennedy basını ifşa ediyor: CİA uzun gençliğini saran: Cihan Genç
oyun büsbütün
Uluslararası olsalar, az İnsanlığa kaydılar süredenberl, Milli Talebe Bir lik Asamblesi İle sokuluyor.
ve muazzam; Basın anlatıyor: mı, temlzleniverlrler. İşte, bil liğini Propaganda ve istihba- 3 — Amcrlkada kendisini la-

A m e r ik a n casusu
ta le b e b irliğ i

sloganlarıyla sın ıf mücadelesi gerçeğini reddetm ek

Türkiye İşçi P artisi’n in kuruluşundan evvel sendika

ların durumu ★

1946 yılı; yurdumuzda legal (kanuni) alandaki Sosyalizm
mücadelesinin dönüm noktasıdır.
Türkiyede İlk defa 1946'da, sınıf esası üzerine cemiyet kur
ma hakkı kanunlarla teminat altına alındı. Bundan sonra da,
(Birkaç ciddi olmayan kuruluşun dışında) önce «Türkiye Sos
yalist Partisi» Esat Adil Müstecaplıoğlu'nun Genel Sekreterli
ğinde ve arkadaşından «Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü
Partisi» Dr. Şefik Hüsnü Deymer’iıı Başkanlığında kuruldu.
Şimdi 1967 yılındayız. Aradan geçen 20 yıl İçinde sosyai
mücadele alanında; TUrklyenln ekonomik ve sosyal yapısına
oranla önemli sayılabilecek birçok politik olaylara tanık ol
duk.
Bu 20 yılda, sosyalizm davranışları bakımından ölü ve dur
gun gibi görünen bazı devreler olmuş sa da .aslında bu devre
lerde de sosyalist mücadelenin devam ettiği bir gerçektir.
İnsan toplulukları da. madde âlemi gibi diyalektik olarak
sürekli bir değişme ve gelişme halindedir. Bu bakımdan yur
dumuzun sosyal ve ekonomik yapısındaki kantltatif (kcmmi)
değişmeler kolayca görülemez ve gözden kaçabilir.
Ben bu yazı serisinde: içinde yaşadığım 20 yıllık sosya
list mücadeledeki çalışmalarım vc ilişkilerim sırasında başım
dan geçenleri, gördüklerimi ve duyduklanmı anlatacağım. Bu
suretle iyi niyetli okuyucularımızın; gözden kaçan vc üzerinde
önemle durulması gerektiği hâlde durulmayan ve bilinmeyen
bazı olaylardan faydalı sonuçlar çıkarması mümkün olur kanı
sındayım. Bu tecrübelerden sağlanacak faydaların da: bugün
kü sosyalist davranışları bölücü değil, birleştirici yönde geliş
tireceğine İnanıyorum.
Ayrıca günümüzde, neo-emperyalizmln gücünü ve imkân
larım; sosyalist davranışların içine sızarak parçalamak ve
yönlerini değiştirmek için kullandığı metotları bilmeyenlere,
gözlerini dört açmalarını söyleyeceğim.
«Gizli İstihbarat Servisleri* nln çalışma tekniklerini ve
1yurdumuzun gerçeklelrni bildikleri hâlde ; bu gerçeklerin açık
lanmasından ürkenlere ve idare-1 maslahatçı tutumlarında ıs
rar edenlere ise. söylenecek sözümüz yoktur. Çünkü,' sosyalist
literatürde böylelerine Öportünist ve Revizyonist denir.
Kanunt bir sakınca olmamasına rağmen, bazı isimlerin
sadece baş harflerini kullandım. Bu yazı serisinde sözü edilen
Parti liderlerinden, kuruluş sırasıyla; Esat Adil MUstecaplı'bğltl,' Dr." Şefik'Hüsnü Deymer ve Dr. Hikmet Kıvılcımlının
hayatları hakkında kısaca bilgi vermeyi de, yeni yetişen sos
yalist arkadaşların durumu daha iyi kavrayabilmeleri bakı
mından uygun gördüm.

kuruluşu ★

işaretiyle d irsek len en 'S osya

listler (Y Ö N olacak) : «B irleştiricilik, kaynaştıncüık

yaptığı «sın ıf m ücadelesi» ni, bilinçten bahsedenlerini'
pratik eşya dersleriyle halka öğretm esidir. M eseîd
«sın ıf m ücadelesi» rozetini taşım akta d eğil: konkre^
davranışla, Kapıkule zümreleri kanalından da o lsa jJ
V atan hainliğ pazara çıkm ış Fnans-kapital züm releri
ni tecrit ederek, esn a f ve köylü tabakalarıyla îşçii
araşm a

konulm uş saçm a karantineyi kaldırm ak tır!

Y oksa C H P ’nin geçm iş suçlarım , en cahil k ö ylü m ü ?
en âlim T İP ’lim izden çok daha iyi bilm ektedir. M ese-j
le, C H P denizine düşm üş h alk ı,A P yılanına, sanlm akej
tan kurtarm aktır.
B öylesine ciddi bir konuda ; ağızdan çıkan «SI^l
NHT» ve M Ü C A D E L E » sözcüklerini kulak duym alı
dır gibi

eksi kocunm alar bir y ol (: CH P’nin geçm i

şinde, T İP idcoloklarm ın dört elle sarıldıkları «A ta 
türkçü D evrim ler» de vardır. «C H P iktdarda iken
sağda, m uhalefetteyken solda olan ilg in ç-b ir parti
dir» sözü de yeterli sayılm az. K avel grevi C H P’nin,*
karm a H ükiim ct’le Finans-kapitali ölümden kurtar
dığı zam an, E cevit hizbinin bağım sız ••tarafsızlığını'
gösterm işti. Am erikan casusu P orter’leriıi, Ankara.’- '
y a gelip İnönü yerine B aşvekil aradıktan g ü n ; P a şa’nuı acı acı ayıkm ası ve O rtanın- Soluna, geçm esi,
ayıkm am asından' ve Sola

geçm em esinden-daha m ı

istenecek şey olurdu T İP ideoloklannca V- ' *

*

’ *' î

___ j

•

•. •

CH P epeydir iktidarda değil. Y a ln ız m u h alefet
te iken bile sol olm akla Seçim kanununa ^«M illî ar
tık » prensibini

koydurduğu için ;

h attâ CH P’den

kaym a oylarla T İP M eclise 3 yerine 15 in lletvek iliy-'
1c girebildi. B u’ kötü m ü oldu? T İP M illetvekilleri
ne, M eclise g irer girm ez dışarıyı unutun eskilerie sal
dırın diyen C H P m idir? Dem ek CH P s ır f m uhalefette'
iken solcu bile olsa, ondan yararlanm ak politika sa
natının alfabesidir. T tP ideoloklan : «Yararlandık, y©
ter, CH P y i kullandık, şim di A P den yararlanalım »
mı diyecekler? îş te o zam an buna «Sın ıfsal nitelik»,
değil, tam antika m akyavelizm denir. K üçiikburjuva'
kurnazlıkları bilim sel politika olam az. A y n c a burnu
nun ucunu görm em ek olur. C H P, henüz m uhalefet
oylarının büyük çoğunluğuna sahiptir. B atıda öyle
«Sosyalistler» biliyoruz ki, M arx’m b aşı.ü stü n e y e-,
min etm edikçe adım atm azlar. H epsi de, işçi o y la n y , la Em peryalizm in ömürünü uzattırm aktadırlar. Ge
ne de, sah te sosyalistlerle sahiciler, belli plâtform -'
lar üzerinde işbirliği yapabilirler. ’ «K om prom i y a 
sa k .»

(uzlaşm a, y o k )

palavrası, pratik beyinsizli

ğin anıtsal büyükburjuva anarşisidir

SOSYAI^ST

rafsız sanan Milli Talebe A -.
sosyasyonn var. CİA satın al
makla kalmıyor US, Amerika
Gençlik Şûrası ekliyor. Washington Evnlng Star gaze
tesine göre:

yecan» duyunca- Johnson*-ne*
yapıyor? bu İşin incelenm esini
şu üç kişiye havale ediyor^
1 — K atzenbach:^' (D ış Ba
kan sekreteri, 2 — Gardner
Eğitim ve S ağlık " sekreteri) J
«CİA, bütün bu gençlik ö r -: 3 — R . H elm s: C İA direktörü!
gtttlerlni 10 yıldır parayla gtt- Tıpkı, bizim köylünün* K a y düyor. Para gençlere doğru- makam şikâyet İstidasını K a f
dan doğruya ödenmiyor. C İA rakol onbaşısına* havale ed lşilçln paravana hizm etini - g ö - m lz gİbL Tahkikat1 sonu D ışren, merkezi
New York’takl • işleri B a k a n lığ ı:* CİA para
gençlere ve talebelere yardım . vermese bu Gençlik* örgütle-:
İçin kurulmuş iyiliksever A - tin in ayakta duram ıyacakianmerikan VAK IF*lan aracılığı ’. m *ve sol eğilim li dünya gen ç11e veriliyor.»
. llğln l kontrol' edem ly& eklerlnl
Am erikalılar bundan. . «h e - - bildiriyor! * - *• ; ‘ »»*

>
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♦

A lo !.. A lo !-. O rası nerem ?

?

A n k ara.. Liderlerin harman* o ld u ğ a 'y e r

{

D em irel: Büyük Uder.

♦

M evcut M üesses nizam

♦

Ticaret S erb est

t

K ırm ızı fenerin altında le v h a :..

♦

«İçeride yatm ak var» Oturm ak y a s ^ ..^ E m n iy e t’ V,

\

|

Şu rası; B entderesi: İnsan etinin vizitasT 6 ,5 l i r a l ^

•

t

O rası D ok to r: insan canının v izita sı:^ 5 0 j:lir a ;

♦

B urası kasap :

ş

ö k ü z etinin vizitası 15 lira.

♦
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TARİHSEL MADDECİLİK TAYINLARI
Yazarın adı
„
Eser
Flatı
Dr. Hikmet Kıvılcımlı TUrkiyede Kapitalizm
750 Kr.
Dr. Hikmet Kıvılcımlı Tarih-DevrimSosyaljzm
1000 Kr.
Dr. Hikmet Kıvılcımlı ilkel Sosyalizmden Kapitalizme
İlk geçiş : İngiltere
400 Kr.
Dr. Hikmet Kıvılcımlı İkinci Kuvayı Milllyecİ.
liğimiz
250 Kr.
Dr. Hikmet Kıvılcımlı I. ve H. Kuvayı Miillyecillğlmlz
400 Kr.
Dr. Hikmet Kıvılcımlı Kari Marks'ın Özel Dün
yası
1000 Kr.
Dr. Hikmet Kıvılcımlı Uyarmak için Uyanmalı
Uyanmak i„!n Uyarmalı
«TİP’e Teklif»
250Kr.
Dr. Hikmet Kıvılcımlı Fetih ve Medeniyet
200 Kr.
Dr. Hikmet Kıvılcımlı Siyasetimiz
200Kr.
Dr. Hikmet Kıvılcımlı Soğan Ekmek Kongresi 200 Kr.
Suat Şükrü Kundakçı Anayasa Teklifi
200Kr.
Sadık Göksu
Türkçenln Üreme Yolları ve
«Dil Devrimciliğimiz
200 Kr.
isteme adresi: P.K. 354 İstanbul. Telefon: 27 02 33.

Komprador mu?
Finans-kapitalistmi
Dr. Hikmet KIVILCIMLI
Bugün, Türklyedc (Bilimsel Sasyalizm yayınları ve
Sosyalist Gazetesi dışında) hemen bütün sosyaUstlm di
yenlerin kullandıkları bir deyim var: «Komprador-Burju v a » ! Bu deyim, TUrkiyedckİ burjuvaların Batı kapita
listlerinden bambaşka olduklarım anlatmak için kullanı
lıyor. Türkiye Sermayecilerinin Batı Kapitalistleriyle ta
ban tabana zıt karakterleri, ilk defa Vatan Partisi Geıckçeslnde açıkça ve resmen yayınlanmıştı. Bu açıklama
nın özünü iyi kavramıyanlar, sözünü 1905 modeli «Komp
radorsa çevirip kullanıyorlar .
Batı Kapitalisti, herşeyden önce kendi «VATAN»ım
yabancı sermayeye sömürtmez ve kendi milletini İşsiz bı
rakmamıza' çalışır. Türklyenln Sermayeciliği İse, yüzbinİcrcc yurttaşını Almanyada tş dllenmiye göndermekten
ve gizli anlaşmalarla Vatanı yabancılara peşkeş çekmek
ten en ufak utanç duymaz. Bütün geri ülkeler gibi, TürMycdcki burjuvaların da millet sömürtücü ve vatan sa
tıcı oluşları, onlara Komprador adını yakıştırıyor. Komp
rador sözcüğü, bir insanın anasına alafranga sövmek gi
bi ağır langıtılı hecelerden kurulduğu İçin tuttu. Sömü
rüden her canı yanmış yurttaş, sömürgenlere karşı kü
für yerine geçen KOMPRADOR sözcüğünü kullanırken
rahatlık duyuyor.
Ancak, «KOMONİZ» sözcüğü gibi «Komprador» da
bir sövgü aracı kılığına sokulunca, onu karşımızdaki bur
juvalar da kullanmıya giriştiler. Sen misin burjuvaya
«Komprador burjuva» diyen, o da sana «Komprador sos
yalist» diye sövmlye başladı. Bu yanlışlığı düzeltmenin
zamanı gelmiştir. Yanlız 19 uncu yüzyıl ötesinde kalmış
«Komprador» tipini, 20 inci yüzyıl «Flnans-kapltal» tipi
İle karıştırmaktan ileri geliyor. 19 uncu yüzyıla değin,
AvrupalI kapitalist, kendi yurttaşlarını aşırı sömürdüğü
için, sanayi mallarını yurdunda satamaz, yabancı ülke
lerde satıcı acenteler. Kompradorlar bulurdu. Kompra
dorlar, yabancı malim satarken,
(tıpkı bizim Beyoğlu
hevantcnlcrl gibi) yabancı modalarını ve yabancı düşün
celerini dc reklâm ederdiler.
TUrkiyedc bugün milleti yabancılara sömürtüp sa
lanlar, Beyoğlu vitrinlerini «üstlycn Lcvnnlcnlcr değildir
ler. 20 iııcl yUzyıldanbcrl her ülke az çok gümrük tarife
lerini yükseltebildiği için, mal yerine kapital, Sermaye
'! İh »-aç edilir. .Türklycye, daha 19 uncu yıldanlıcri «İSTİK
RAZLAR» youyla, 20 inci yüzyılda «TARDIM» veya «Ift- •
BE» biçiminde Batı Kapitalizminin Sermaye ihracı ya
pılıyor. Türkiycnin bütün ekonomi, politika ve kültür
hayatına egemen olan yabancı güç o Sermaye İhracı yo
luyla vclinlymet kesilen rinana kapitaldir.
/ 19 uncu yüzyılın Komprador burjuvası, milletini sö
mürüne ye satma bakımından, 20 İnci yüzyılın Finanskapitalisti yanında zemzemle yıkanmış sayılır. Komprador
Batı mallarını, ve fikirlerini reklâm ederken görev sa
hibidir ve bizim Beyoğlu Leventleri kadar fuhuş caddesi
ne 'sıkışmış, kimsenin değer vermediği yabancı ajanı olarak göze batar. Finans-kapital öyle mİ ya ?. Bütün su
ların başını kesmiş, iliklerimize İşlemiştir. Türkiycyi
Amerikan mandasına çevirdiği hâlde, senden benden t
«Milliyetçi» «Mukaddesatçı» geçinir.
«Teni» sosyalistlerimize bu «eski» hakikati anarız.

IB B
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DİSK (Devrimci işçi sendikaları)

1 . Sahifcdoıı «levamı
B ugün, A n kara Sam anpazan’nda
«F ik ir K u 
lüpleri Federasyonu» nun, son zam lara ve pahalılı
ğa karşı hatırladığı bir protesto m itingi yapılacak
tır. M itingte konuşm ak üzere ; Y a şa r K em al, Çetin
A l tan v e D İS K G enel Sekreteri İbrahim Güzelce A n karaya hareket etm iştir.
İstanbulda da ; «H ay at P ah alılığı v e İşsizlikle
M ücadele D erneği» adında bir dernek için kuruluş
hazırlıklarına başlanm ıştır.
S osyalist G a ze te si; «D üşünce ile D avranış» m

yürütülmesini,

yurdumuzdaki

sosyal

müca-

d elen in b a şa r ıy a u la şa b ilm e si İ;in te k ç a re o la rak

görm ektedir. B u bakım dan ; iy i niyetle 'yapılan
*
*her
tü rlü S osyalist D avranışlı sa y g ı ile karşılar.
B ütün Türkiyenin
inkılâpçı kuruluşlarım , ay
dınlarını <ve em ekçilerini H alkım ızın eh büyUk derdi
olan ; H ay at Pahalılığı ve
işsizlik ile M ücadeleye
çağırıyoruz. B irleşelim v e elbirliği ile E m ekçi halkı
m ıza yararlı olalım .
S osyalist

Sön d a k ik a
ANKARA MİTİNGİ; TİP yöneticilerinin baskısı yüzün
den belirsiz bir tarihe ertelenmiştir.
. .İSOSYALİST.

İkinci Evren Savaşı bittiği
gün, «Demokrasi» sözcüğünü
ciddiye aian tek Sosyal küme
miz İşçi Sınıfımız oldu. Ansı
zın, •ortalığı (zamanın İçiş
leri Bakanının dediği
gibi)
«Yerden mantar biterce» işçi
Sendikaları kapladı.
İktidar
ürktü. Hepsini baskınla ka
pattı. Milli Emniyet kanalın
dan «İşçi liderleri» sağladı.
Belirli ve bezirgân Partilerin
gölgeleri .altında İşçi Sendi
kaları kurdu. O Sendikaların
ve «lider» lerin, yabancı ve
başta CİA ajanları öğüdü He
derlenip
yükscltllişlcrl,
en
sonra: Türkiye İşçi Sendika
ları Konfederasyonu biçimine
sokuldu.
/.a

cuiarı Sendikacılar, Türkiş’e
bağlıydılar.
Bir yanda TİP:
Amerikan
Emperyalizmine
karşı «Bağımsızlık»
savaşını
savunurken, ötede. TİP kuru
cularının yüzde seksen Ame
rikan dolarlyle İşletilen TUrkiş
İçinde üye olmaları, aklın alacağı ilişki değildi. Daha ina
nılmazı: Türklş'ln yüzde yüz
Amerikancı tayfası, TİP kuru
cusu Sendikacılara karşı en
utanmazca suikasitler tertiplemiye başlamışlardı. Zongul
dak Maden İşçileri grevi sı
rasında Türklş Genel Sekre
teri Halil Tunç, TİP Genel
Sekreteri B. Rıza Kuas'ı as
kerler üzerine İşçileri ihtilâle
kışkırtmak suçuyla teşhir etti.
Türklş’ln elebaşıları olan
ilendirirler.'' Türkİş «.Türke? Sendikacılar bu provokasyon
Konfederasyonunun kısa adı usullerini daha önce 1954 yıl
TÜRK-İŞ İdi. Bu sözcük da larında Vatan Partisi kuru
ha söylenişinde bile, Sarhoş cularından Ahmet Cansızoğlu
bir Amerikalı ağzından çıkmı İçin epey daha başarıyla ter
şa benziyordu.
G&vurcuklar tiplemişlerdi. Beş yıl ağır ha
Türkiye ile ilgili anlamını • pis hükmünü Temyiz bozmuş
«Türk-îş» sözcüğü ile deyim- tu, ama, Onlar da, Sendikala
lendirirler. Türk-lş:
Türke rın o zaman yeni
başlıyan
alt demektir, Batmada. Hltler hırsızlıklarım kovuşturan te
zamanı Türklyeyl faşizme ya miz işçi arkadaşı, Sendikalar
kıştıran Almanca
gazetenin dan aforoz etmişlerdi.
Bu
adı: «Türkişc Post» idi. Velha metotları gözönünde tutulur
sıl, Türk-İş'in adı bile Türkçe sa, TİP kurucusu Sendikacı
değildi.
ların Türklş İçinde kaimalan,
Adı bir yana, Türk-İş, sa önce kendi hayatları ve hür
hiden Türkiye İşçi sınıfının riyetleri İçin tehlikeli olmuş
başına geçirilmiş bir alaturka tu. TİP’in Malatya Kongresin
Amerikan- külâhı olmakta ge de, tabandan gelen bir çok
cikmedi. Türkiş’te; Amerikan samimi delegeler, bu göze
casus teşkilâtlarının resmen mertek gibi batan
anormal
ödedikleri milyonlarla (yılda duruma son verilmesini şid
beş oh milyon),
kendilerine detle istediler.
Türk ye işçi pozu veren işçi
Türklş'e karşı olan «vahşi»
düşmanı kollar besleniyordu. sendikalar, çoktan yeni
bJ>Ayrıca, Türk işçisinin dişinden Konfederasyon fikrini ve te
tırnağından arttırdığı bir kaç şebbüsünü ortaya attılardı.
milyonu da diş kirası yapı TİP kurucuları daha
geniş
yordu. Türklş'ln tepesine. çı madde imkânlarını kullanarak
karılanlar, o milyonları Kont- Öne geçtiler. 12/1/1967 Pazar
yajrl yaşamak lcln deve et günü, Çemberlltaş sinemasın
mekle kalmıyorlardı. Türkiye da Madeni; Sendikasının ola
İşçi Sınıfının İkinci Milli ğanüstü Kongresi toplandı.
Kurtuluş savaşım baltalamak İlk teşebbüse geçen fakir senİçinde sistemlice kullanıyor dlkıılan aralarına katmaksızın,
lardı.
1
eski Türkiş’çl dört
zengin
Türktş'çllere ne denebilirdi. Sendika: «Devrimci İşçi Sen
Mademki paralarının çoğunu dikaları Konfederasyonu» söz
Amerika veriyordu, düdüğü
lerinin baş harflerinden top
de Amerika çalacaktı.
Ma lanmış, DİSK adlı örgütü kur
|| demki, Sendikalar Kanununun
dular. DİSK sözcüğü, Türkiye
yasakları atlatılarak, yabancı İşveren Sendikaları Konfede
parasıyîe Türkiye İçinde Türk rasyonu denilen patron kuru
lş'ln ajanlar ağı olarak çalış luşunun TISK adından daha
masına Hükümet bir şey söy güzel düştü. Türkiye İşçi sı
lemiyordu: Demek Hükümete nıfımıza uğurlu olmasını di
böyle ecnebi casus parası ile leriz.
_ lâzımdı.
itiii
döndürülen bir ağ
Demek, acı ....
da _______
olsa, «Eskijjı Bu ağ. Türkiye İşçi Sınıfının ]erm»*yâ’ptikl*an~tenkrtler,~Küher davranışın» baltalamakla çükburjuvaca değil İşçi İçgügöreyilydL İşçi simlimiz. Dev- düşüyle dinlenildi mİ, olumlu
iet eliyle kesilen aidatlarım sonuçlar vereblliyormuş. SOSSendlka ağalarına haraç ola- YALİST'In bütün dileği. DİSK'
rak kaptırıyordu. Ve buna, ko İn, küçük, büyük demeyip,
desinler «Sendikacılık» adı Türklş’e karşı direnmiş bütün
veriliyordu. Daha namuslusu Sendikaları, İşçi eşit kardeş
na müsaade edilmediği için liği havaslyle sarması, «Di
İse, sosyalizme yapıldığı gibi, nim dinimdir» diyen aydın
TUrklş’çillğe de, sakın dokun katır İnadına kapılmamasıdır.
mayın, bölücülük olur, deni Kapılmaması İçin, şimdiden
yordu.
İki putu birden, kırdı:
Ondan daha anormal ikinci
1 — Pisliğin adına «Bâd'ı
bir olay vardı. Türkiye'de sabâ» denilmesi gibi, işçileri
Iklncj Milli Kurtuluş Savaşı politika dışı etmenin adına
parolasını bayrağına geçiren Türkiş’çiler «Partiler üstü
Türkiye İşçi Partlsl'nin kuru- kalma» demişlerdi. Siyaset su-

A n k a r a d a m iting
is ta n b u ld a d e rn e k

birlikte
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Milli Birlik . Komitesi
fululuğu ve ölülüğü)
. Hikmet KIVILCIMLI
1 — MBK’nin BİRLİK deyi
mi DAĞINIKLIK demekti:
Türkiyede «BİRLİK BERA
BERLİK» sözü, oldu olası her
ağızm pelesengidlr. 27 Mayıs
bile «MİLLİ BİRLİK» adıyla,
yan Türkiye nüfusunu peşine
takmış
DEMOKRAT PARTİ
iktidarını devirdi.
Devlrmeseydl; İhtilâlciler «Milli Bir
liğimize karşı en büyük sui
kast! yapmış» kişiler olarak
çarmıha gerlleceklerdi. De
virdiler: «Milli Birliğimizin en
büyük senbolü» oldular. De
mokrat Partiye oy vermiş olan yarı
nüfusumuzdan çıt
çıkmadı. Sahiden bir MİLLET
BİRLİĞİ havası bile doğdu. ‘
a) 14lerin
temizlenmesi
(Sosyalizme vuruş).
Millî Birlik Komitesi, kendi
içinde birlik miydi? Daha 27
Mayıs başarı kazanır kazan
maz, en başta 38 kişilik MBK
İçinden 38 parça gibi görün
dü. Altı ay geçmedi. Milli
Birlikçiler ikiye bölündüler.
M.B.K. İnde yarıya yakın (ki
mine göre sekizde yedi) «mu
halif» üyelerden
14 Birlikçi
baskınla ayrılıp sınır dışına
atıldı.
Atılan 141er Birlik mlydiler?
Hayır. Sonradan anlaşıldığına
göre. 4 10 Türkeş çevresinde
Faşizan (kafatasçılığa eğgln),
10 u Kabibay’la Erkaniı ara
sında İkircikli, Halkçı görün
düler. Ama, rahmetlik Cemal
Gürsel Paşa, o zamar M.B.K.
Başkanı. Devlet Başkanı, Si
lahlı Kuvvetler Başkanı sıfatiylc verdiği demeçte, bunla
rın atılma sebebi açısından
şöyle dedi: «İnsanı gaynsamlmi beyanda bulunmak zorun
da bırakıyorlardı!». Rahmetli
Gürsel Paşa, basma şöyle bir
bildiri vermişti:
«Türkiyede
Komiinblkrin başarı kazana
bileceklerini sanmıyorum. A ma. Türkiye için bir Sosya
list Partinin lüzumlu olduğu
na inanıyorum.»
MBK Başkanınm bu «be
yanları» mı
«gayrı-samimi»
İdi? Anlaşılmadı. Yalnız, çok
geçmeden, Türkiyede
sosya
listim diyeni haysiyet divanı
na verdiği halde, bir gün Sos
yalistliği kimseye bırakmaya
cak olan bir işçi Partisi ku
ruldu.
Ve rahmetlik Gürsel
Paşa, Amerlkada Komaya gö
türülmeden bir hafta
önce,
birkuğu çığlığı gibi, ansızın:
«Türkiyede bir Komünist Par
tisinin
kurulmasına lüzum
vardır» haykırışını yaptı. Ve
uçakla Amerikaya apar topar
götürüldüğü günün
akşamı,
kendi Cumhurbaşkanları Ken- .

nedy’yi kim yurduya getiren
Amerika uzmanlarının haza
kati sayesinde, bir daha kalkamıyacağı komaya daldı. Öl
dü gitti.
Ötede 14 ler,'2 yıl, 5 er bin
lira maaşlı Elçi Danışmanlığı
ile Yurt djşmda tecrübeye tâ
bi
tutuldular. ■ Sansasyonel
yasak
buluşmalar yaptılar.
İçeriden, dışarıdan birleşme
.denemelerine kalkıştırıldılar.
Olgörüp birleşemediler. Yurda
dönüşlerinde hepsinin ayak
lan suya erdi. Sosyal ve Si
yasi yönsüz h iç,bir işyapılamıyacağım anladılar. Faşizmsı düşünenler CKMP’ye. Halkçımsı
düşünenler
CHP’ye,
Sosyallstimsi düşünenler TİP'e
girdiler. •
b) Madanoğlu'nun temizlen
mesi (Flnans-Kapital’e vuruş).
14*lerden geri kalan MBK
üyeleri «BİRLİK»' mlydiler?
Doğrusu, yalnız 14’ler değil,
hepsi: MBK üyelerine kimse
nin . dokunamıyacağı andıyla,
kendilerini «MUlete adamış»
idiler.
İdlerin
atılmaslyle.
herkes sözünden dönmüş, ya
hut Birlik olmaksan çıkmıştı.
Bu çözülüşten eh çok yarar
lanmak lstlyenler. fırsatı ka
çırmayacaklardı. I4*lerln sınır
dışı edildikleri gün. Madanoğlu grubu, öteki MBK .üyele
rini ortadan kaldırma yoluna'
girdiler. Kimdi bu Madanoğlu*
cular? 14’lerin başında yurt-v
dışı edilen Kabibay'm son ra-.
dan harekete sokulan kîşUer
oimalan,'yeterli tanımlama de
ğlldlr. Millet Meclisi seçimle-,
rinde İstanbul caddelerine,
hele Beyoğlu caddesine çıkan
lar. banknot yağar gibi Ma
danoğlu propaganda kâğıttan
yağmış olduğunu:; göriip •şaş-/
talar. •ka&flle"kaaflle X" otorao-.
bitlerle Madanoğlu’nun' üitl-’*j
matom ’ çaşnıh ünlendlrUlşl ile
karşılaştılar.
Madanoğlu’nun
ardında Finans-kapitalln göl-,
sesi güçlükle .saklanabiliyor
du.
"
Madanoğlu'nun
temizllye-’
çekleri:
Gürsel çerçevesine
pek sığmıyan Albay cuntala
rıydı. Albay Cuntaları Devlet
çiliğimizin
büyük çoğunluğu
al t-kademe Slİâhlı Kuvvet
lerdi. Henüz diriydiier. Kimin
adına Dlkratörlüğe adaylığını
koyduğu açıklanmıyan
Ma
danoğlu grubunu daha tez dav
ranıp temizlediler.
(D evam ı V a r)
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başlarını bir avuç vurguncu
Finans-kapital tekelcisine bı
rakıp. işçi sınıfını
metelik
metelik ücret arttırma çabasiyle soyan ve her zamla bir
daha delinen pahalılık fıçı
sını (masal cehennemindeki
Danac gibi) doldurmıjra mah
kûm eden şeydi bu
sözde
«Partiler üstülük». Amerikalı
ustalarının Türklş bülbülleri
ne alkış toplattıkları bu Ali
cengiz oyunu. DİSK Kongre
sinde suya düştü.
2 — DİSK’in su yüzüne çı
karttığı ikinci kırık putu Izliyenler gördüler: Salonu dol
duranlar ve kürsüyü canlan
dıranlar
hep
İŞÇİLERİN
KENDİLERİ oldu. Artık o kar
lı dağları kendileri yaratmış
çalımlı mahkeme
avukatla
rının afurtafurları yoktu. Ne
dediklerini bilmlyen parlak «öz
türkçe» edebiyat kesişleri ye
rine, söylenenleri dlnllyenlerin
anlaması geçirildi. Ya, aydın
lar lşçlleşerek bu deveyi gü
decekler, ya deveye hendek
atlatmak İsterlerse, bu diyar
dan gideceklerdi. «Almış yü
künü, şöyle kİ, seyrinde' halelslz» işçi sınıfı dünya gibi yü
rüyor.
,
Bir küçük eleştirme. Bur
juva toplantılarında bir Adet
vardır: açık söylenecek özet

düşünce bulunmadığı
için,
halkın gözü parlak lâfla uzun
uzun boyanır. İşçi az konu
şur, öz konuşur. Pek az olan
boş saatlerini, boş tekrarlama
larla baş ağrısı ve uyuklama
da harcamamalıdır. 5 olağan
üstü Kongre mİ
yapılacak?
Aynı salonda 5 ayn masa ko' nur. Rıza Kuas, Nebioğlu gi
bi özel sözcüler meseleyi kor
lar. : Yazılı belgeler, basılıp
dağıtılır. 20 saatlik iş .2 saatte
bitirilirdi. İşçi sınıfı teşkilât
çıdır. Teşkilât düşünce ve
davranışta emek (dolayıslyle
vakit) ziyanlığım önlemektir.
Kalan saatte, herkes, çoluk
çocuğuna, kültürüne, sıhhati
ne bakar. Emeğe saygı budur.
Gönül, o burjuva alışkanlık
larının dâ sllklhilmeslnl. «Ka
dı kızında d •kadarcık kusu
run» bile .‘ bulunmamasını ls-

DİSK olayı, san sendikacı
lıktan çok aşağılara düşmüş
ajan Türklş Sendikacılığa inen bir tokat oldu. Yön’cülerln Teşkilât dışı ' tahrlkât
yanlışlarını açıkladı. TİP ku- .
ruculannın, bu yeni aşamada,
Trade’union’izme -• sapmadan .
İkinci Milli Kurtuluş Sava-'
şımızda öncü olmaları özle- _
nir.
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Çarşaflı Sosyalizm
X. Sahifeden devamı
lanmadı. Son Meclise verilen
Gensoru önergesiyle
doğru
landı. B. Çetin Altan'ın vasi
yetnamesini andıran Milli Em
.niyetteki Kurmaylara hitabı
•da gösteriyor kİ, ne kendini
•dev aynasında öğtlnmek. ne
.■panik İşçi sınıfının işi değil,
Iküçükburjuva dargörüşlülüğü•dür. Halkla kaynaşmada fâre
deliğine gir; fazlşm şakırtısı
kesilince
«Kim korkar hâin
kurttan?» diye meydan oku!
Bu Sosyalizmi
köşekapmaca
.oyununa çevirmek olur.
,Demek, TİPln ABA (Aybar
...|. Horan ^ Altan) ’cıları
sa
mimi değildirler.
Sözlerinde
CHP'nln Solculuğu İle alay e der; İşlerinde «CHP önderli
ğinde* savunma davranışına
düşerler.
Bunu saygı değer
emekleriyle TİP'İ yaratan halk
çocukları farkedince. ABA’cılar niçin küplere biniyorlar?
2 — YÖN dergisi yazıyor:
«TİP yöneticilerinin demok
ratik Milliyetçi güçleri bölücü
davranıştan değişmiş değildir.
TİP’ln görüşlerini dile getir
diği belirtilne bir dergi,, baş
yazısında TİP'll gençliğe K ı
zıla y ve Beyazit meydanlarına
bağımsızlık sloganlarıyle dö
külen öteki Atatürkçü gençler
•den uzak durmayı önermek
tedir. TİP’in kontrolündeki
bir öğrenci Klüpleri Federas
yonu.
yayınladığı bültende.
Emperyalizme karşı cesur m ü 
cadelesi İle
gururlandığımız
•Türkiye Millî Talebe Federas
yonu da dahil «Mevcut genç
lik kuruluşlarının, aslında egemen güçlerin bir uydusu»
olduklarını yazmaktadır. H u 
kuk Fakültesi Öğrenci Derne
ği seçimlerinde TİP’e
bağlı
“ grüpT7' antiemperyalist *-• «Ke
malist Ccphc»ye AP’İI grupla
birlikte karşı çıkmaktadır. İt
lerle! güçlerin bölünmesi, sos
yalistllğin ve halkçılığın ge
reği sayılmaktadır. «Sosyalist
ler, Zinde Kuvvetlerin uzağın
•da hattâ karşısında yer al
maktadır» (20 Ocak 1967 Yön)
Bu olaylar da TİP'ço yalan
lanmadı. Söylenenlerin onda
biri doğru İse, TİP İçinde CİA
ajanlarının hatırı sayılır
su
başlarını kestikleri ortaya çık
-mış olur. 27 Mayıs yaratığı bir
Tartlrain 27 Mayısa bu denil
«KARŞI» durması, AP'nln ya
pamadığı Amerikan oyununu
«Sosyalizm» maskesi altında
yürütmek olur. ABA'cılara bu
. durum hiç mİ anormal gelmi
yor?
Bütün,
düşünen,
samimi
TİP üyelerine 've senpatizaniarına,
sosyalizmin medrese
-softalığı
olmadığını
hatır
latırız. HOROZDAN KAÇAN
TİP tepesine çıkmış ABA’cı-
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lar, SÖZ’Ierinde: «Ortanın so
lu ne biçim soldur ki, sola
duvar çekmekte, sağa açık bir
parti
olarak
kalmaktadır»
diyorlar. İşlerinde: Prensipleri
nl yozlaştırdıkları «Eskilerin
hevesleri kursaklarında» bırak
inak İçin uykularım kaçırırca
sola duvar çekiyor, çalışan
TİP üyelerine lftiralı provo
kasyonlar tertipliyorlar.
Sözlerinde: Sol eğilimli par
ti ve gençlik davranışlarını:
«Piyasaya sürülmeden kalp ol
duğu anlaşılan bir para» sa
yıyorlar. İşlerinde: İşçi sımfmı köylü ve gençlikle kay
naştıracak «Uyarmak için Uyannialı» tekliflerini pozları
na sövgü sayıp, o yolda dav
rananları Haysiyet Divanları
na sürüyorlar.
Sözlerinde: «CHP. İnönünün kararı ile Hazret’l Müsa’nın asası değmiş gibi,
bir
den ortanın solunda oluver
miştir» diye kişi diktasını fo
lundu yolda bile) yeriyorlar.
İşlerinde: Tam bir becerikli
hanımın mutfak felsefesi ile.
kafasız işgüzarlıkları Partide
Führel’leştirmek
istiyorlar.
(Sosyolok Bayan Boran, Ma
latya Kongresinde TİP Mer
kez Komitesinin Genel Baş
kam kontrol edebilmesini ve
otokritik yapılmasını: «Pasta
yapan hanıma kocasının ka
rışması» kadar kötü şey say
mıştır.)
TİP ABA’cılanmn bütün bu
ve daha bir sürü aykırı dav
ranışları, özendikleri Dcmlreri
hatırlatıyor
.«Asgarî Müşte
rek çi Dcmlrel SÖZdc: Tural
Paşaya bir zaman Harbiyelllerl Af ettirmemek mektubu,
şimdi Emirname yazdırdıktan
sonra «Şiddetle işimiz yok I»
diyor, işimle: Anayasanın te
mel haklarını baltalamak için
«Temel Haklar Kanunu»
ve
«Seçim Kanunu
değiştirme»
tasarıları gönderiyor.
Demirel İkiyüzlü davranmıya mecbur: Ekonomi temcit
DP çağında ne ise odur. Sos
yal ve politik üstyapıda da
Menderes’in İzinde yürümekten
korkuyor.
Sözleriyle işlerini
çürüten ABA’cılar, en kritik
günlerde TİP'İ geniş halk yı
ğınları ve gençlik İçine gir
mekten, burjuva partilerinin
solcu eğilimleriyle milli ölçü
de ilişki kurmaktan alıkoyu
yorlar. TİP üyeleri önünde ken
dilerini doğru göstermek için
de, (Hazret’l Ali'ye karşı yeni
leceklerini anlıyan
Muaviyc
askerlerinin mızrakları ucu
na Kuran'ı Kerim asışları gi
bi.)
SOSYALİZM sözcüğünü
siper ediniyorlar, öyle, Halka,
Gençliğe. Siyasete açılmanın
SOSYALİSTLİKLERİNE DO
KUNACAĞINI anlatmak
is
tiyorlar. Ve pratikte CHP'yl

BEDRETTİN
. Hikmet Kıvılcımlı
Ihıllllıır.Ulı 1ıflll.
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Birinci kjtap

Soy ve oluşu
Birinci Dölüm
ŞEYHİN DOĞUŞU
1935 yılına gellninceyedek. Şeyh Bedrettlnin gerek dedele
ri. gerekse doğduğu yer ve tarih üzerine açık hiç bir şey bi
linmiyor gibiydi. O yıl «inkılâp MOzcsbnde Şeyhin torunu
h cfız molla Halil’in manzum elyazma «MENAKtP»! ansızın
elimize geçti (1) Orada olduğu gibi anlatılan Şeyhin kendisi
kadar soyu da çok İlgi çekiciydi. Osmanlılığın doğuşunda. Rumeliye geçişinde. İslâm öncüsü olarak büyük Haçlılar seferini
bozuşunda Şeyhin soyu olağanüstü önemli, öncü rolünü oy

! Şaşm ak
•mı şaşkın
Ia ş m a k
mı

Bu davranış, başka » anlam ♦
taşımıyorsa, en azından toy *
hanımların iffetlerini koru- *
mak İçin, peçe takıp çarşaf ş
giymelerinden farksızdır. Hem $
de, başım örterken başka ye- *
rlnl açan cinsten. Çarşaf kalk ♦ 27 M ayısı çelm eliyen H atıktan sonra hanımlarımız da* Vacı I l ’lerden, CHP’nin Ha
ha mı az iffetli oldular? Na-* t
Milletvekili General öz
muşuna güvenen kadın, erkek» ,
, , , __
tir diye horozdan kaçm az. J kan a,=lklad,: Hava Kurret
TİP ABA'cıları: yalnız o pek* len Kumandanı General
sevdikleri «Sınıfsal nitelik»* Tansel gizli bir plân gerepeçelerlni kaldırıp mâhcemâl-J ğince: Türkiyenin savaş ulerini gösterir göstermez, halk, ^ klanm yabancı bir ülkc_
yığınlarımızın vc gençilgln * * kacıra__k *
kendilerine âşık olacağını um - yc «açıracasmış.
manialıdırlar.
J Bu haberi öğrenen 30 mil
TİP herşeyden önce kendin t yon Türk şaşkınlıktan dona
den ve en başta halktan ve* kaldı. Türk subayı, Türk
hele GENÇLİKTEN korkma-*
malıdır. Pek «Nâzik» kadrolu- * uSaklarmı yabancıya kaçır
rı olabilir. Onları yetiştirmek’ sm*•
İçin dahi, yığınların ve slya-J
Türkiyenin bütün savaş
setin gözbebeğinde düşünüp* uçakları yabancı malıdır,
davranmalıdır.
♦ Buna şaşmıyoruz. Bu uçak
NÖTRALİZE etmelerine şim -J f 1 yüksek oktaıılı benzin
diye dek bir şey demedikti, ? Amcrıkadan gelirse uçuş
Çünkü onu yapamazlar. Ama, ş yapılır. Şaşmıyoruz. Dün,
kendi kendilerini NÖTRALİZE * Amerikadan gemiyle gönde
etseler bile Türkiye İşçi Parti* ri,cn
k benzinlcrinin anslnl NÖTRALİZE etmelemlc* ...
. . .
müsaade edilemez. İşçi Sınıfı* tlkorozyonlu (motorun deBilincinln kılmcı. her zaman? mirini yemez) olmadığı anbaşlannın
üstünde saltana- ^ ’laşılarak, Genel K urm ay
çaktır.
«

*

♦
*
*
*

' Gülsh çılgın iyileşmez ,

lıyaıı

D ışişleri

ism et İnönü, Anadolu yollarının ve Topkapı’m h
hazin serüvenlerinden sonra, bağıra h aykıra, dünya

♦

ya şunu duyurm uştu: Yeni A n ayasa’nm kabulünden

*

tır. Şaşm ıyoruz. Tom son tü
feğinden,

sonra, seçim le iktidara geçer geçm ez, ilk iş olarak,

*

tankına, zırhlısı

na dek, bütün silâhlarım ızı
yabancıdan
şaşm ıyoruz.

beklediğim ize

General Tansel, E sen boğa’da gazetecilere:

24 .2.19 67 günlü

gazete

lerde okum uşsunuzdur

biz de ede

adında bir berber, son zam

Şerefli Ordu

muzun bütün

silâh lı kuv

sebebiyle H üküm eti

vetleri N A T O

em rindedir.

eden m üşterisi C afer Ş ef

Şaşm ıyoruz.

NATO

k a t’! dükkânında yere y a 

deni

len M erkezi P aris'ten kovul

tırarak ..

m uş örgüt, Am erikan Ge

yaralam ıştır.» .

nerali Lem nitzer'in

tenkid

2 —

em rin

boğazından , a ğır
«K oyu bir

A d alet

dedir. Şaşm ıyoruz. Türk Or

P artili olarak bilinen

duşunun

m irci'm ,.

B aşı

N A T O 'd a,

N A T O ’nun başı Am erikada

kurtulduğu,

olunca:

kalm adığı» gerekçesiyle t u !;
tuksuz olarak yargılanm ası

Başkum andanım ız

A tatü rk’ün

yerine

kalı Lcm nitzer'in

A m eri

ölüm tehlikesi

kararlaştırılm ıştır.» .

oturm uş

«D em irel»İer ahnyazım ızı
böyle y a zıy o rla r.’ A çlık tan

olduğunu görüyoruz. Şaşm ı
yoruz.
Yabancıdan gelm iş uçak

n efesi kokm uş berber, baş
k a nasıl A P ’li m üşterilerini

ların, yabancı benzin ve y a

•kazanacak? V e 1 5 yaşında

bancı plânı ile, yabancı ül

k i okul çocuğunu, öğretm e

kelerde, yabancı em rine gö

ninin verdiği yazı görevin

türülebileceğine..

de «korn on »» bulup tev k if

ŞA ŞM I

. edenler v a r diye A d alet’ten

YO R UZ!

um udu m u keseceğiz?

4
4

len ir!

,

♦
♦

♦
t

4
*
**

_ .CERRAIIOĞLU.

.>>

♦
gerçekten bu sıfa ta lâyık sa, • ♦
♦
ister iktidarda, iste r m uhalefette olsun, kendi sözle
rine kendine gülm ez, gülem ez. V e b ir atasözü der ki :
Gülen çılgın iyileşm ez.

E sk i «M illî Ş e f» , tarih önünde, çetin bir im tihan

♦

dı ve terörü prensip yapan İttih a t ve Terakki H ükü

yolculuğuna çıkacak olgunluktaydı. V e , dem okrasiye

ganı olan Tanin, — süpürge çöpile beslenen ve gaz

* âşık olduğu riv a yet ediliyordu. M ith at P aşa’nın A b -

yağı bulam ayıp karanlıkta yaşayan — halka şu m ut

J düllıam id’e söylediklerin de, elbette, unutm am ış olsa

luluk reçetesini sunuyordu :

*

geçiriyordu. Çocuk değildi.

* gerek ti: «H uzûr-i Kibriyâya çırılçıplak çıkılacaktı.»

—

.

K aranlık gecelerinizde, — ; diyordu —

Cihan

| H iç kim se, ne gayrim enkullerini, ne de bankalardaki

Savaşı’nm Türkiyeye getireceği parlak istikbali dü

* altınını âhirete taşıyam azdı.

şünerek m utluluk duyabilirsiniz! G eleceğin aydınlığı
karanlık geceleri n u rlan d ın r!..

*

İnönü, seçim le iktidara geçip B aşbakanlık k o l-

* tuğuna oturunca, gazeteciler, derhal vaadini h atır* lattılar. İhtiyar politikacı kahkahalarla gü ld ü : K ulak
* asm ayın! -d ed i - böyle şeyler m uhalefette iken sö y -

»
4
namıştı. Bu rol aydınlanmadıkça. Osmanlılığın pek çok sır
ları karanlıkta kalırdı. 1939 yılı. Menâkıp esas tutularak Şey
hin hayatı yeni baştan yazıldı. Bu kitap. 27 yıl önce yazılmış
tı. yalnız dilini az düzeltip temize çekerek yayınlıyoruz.
Kişi olarak Şeyhin soyu ve oluşu üç ayrımda toplandı:
1 — Şeyhin dedesinin dedeleri; 2 — Şeyhin yakın akrabaları;
3 — Şeyhin dünyaya gelişi. '
A.— ŞEYHİN DEDESİNİN DEDELERİ
«Sımavna Kadısı tsr&Uln oğlu» diye ün alan Şeyh Bed
rettin Mahmut Rûm! üzerine. 1939 yılınadek. Cumhuriyet Tür
klyesinde Türkçe bir tek bilim eseri yayınlanmıştı (2). Onda
Şeyhin yalnız İsrail adlı babasından konu açılır. Kimi «Tcrâcüm» yazarları. Şeyhin dedesinin Abdülâziz olduğunu bldirlyorlardı (3). Abdülazlzln kim olduğu, ne yaptığı bilinmezdi.
Değerli (inşünttrüııtUz Dny nozml Nıınret Koygunuz Mcnftkıptan yararlandığı eserini yaymakta bizden çevik davrandı.
Himmeti var olsun. Kendi açısından ve «Vârldât» tercümesiy
le daha derinleşmiş olan eserinde (4) Şeyhin açık şeceresini
koydu. Ona göre: «Mevzuâtl Ülflmvda Şeyh, Selçuk Sultam
Alâeddlnln kardeşi oğlu, dedeleri Selçuk vezirleridir; «Tâe’üt
Tevârih»te Şeyhin büyük dedesi Sultan Alâtddlnln yakın ak
rabası ve vezlrlerlndendlr; «Kısas’ı Enbiya» da Şeyh, «Alâed
dlnln amcası oğludur;
«ŞaJcaayık’ı NAm&nlye» ve «Lûgat'ı
Tarlhiyye ve Coğraflyyc» de. Bedreddln, Sultan Alâeddlnln öz
yeğenidir (Üçüncü Alâeddlnln); «Ilaynıllah Efendi» Tarihi İle
«Vârldât» Önsözünde. Şeyh FeramOrz oğlu IH. Alâeddin oğlu
Abdülâziz oğlu İsrail’in oğludur.
Bay Kaygusuz: «Bedreddlnin dedesi Abdülâziz, kardeşi m .
Alâeddin Keykubâd'm vezirliğinde bulunmuştur.» (5) der. Abdülâzlzln atalarıyla uğraşmaz.
özetiemiye önem vermiştir.

♦

♦

*

Mutluluk reçetesi*
Abdülham it I I ’nin m etotlarına dönerek, istipda-

m addesi bırakm ıyacaktı.

*

*

m eti idaresinde İttih a t ve Terakki K om itesi’nin or

♦

D e

«C âfer kom adan '

Çadırım yıkıp ebediyet

*

şu

ç ifte h avad isi:
;
1 — «K ilis’te ö . D em irel

riz. Edem iyeııleri ise, ko
lundan tutup a ttık .» diyor.
Şaşm ıyoruz.

■

«O rdu

nun şerefini başkaları tak
dir ettiği gibi,

■'■'il y

: DemirePin
usturası ile
Adaletin
> usturası

bildirisiyle yanyana çıkm ış

♦
ı A N T İD E M O K R A T İK K A N U N L A R I kökünden kazı♦ yacak tı; D E M O K R A S İY E A Y K IR I tek bir kanun
♦
*

B akanlığı

B ir D evlet adam ı,

♦

♦

öztürkçesini açıklasa!.
• ,

Fıkralar

♦

♦

*
*

ri, K ıbrıs m ücahitlerini yal

♦t
♦

*

*

Bir. «A R I D İL L İ» çıkıp,
şu «Ş A Ş M A K » sözcüğünün

m z bırakm ıyacağım ızı açık

bırakıp AP İle hizaya geliyor
lar. Amerikalı da
insanları j
başka türlü NÖTRALİZE etmi *
yor.
*

♦
*

B aşkanlığım ız kaç a y için
uçuşları yasak etm iş habe

B irinci Cihan Savaşı b itm iş;

m üjdelenen gele

ceğin hurlu şa fa ğı ise, M ütareke’nin kara günleri ol-*
m uştu.
*

♦
*
*

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦
<
4

4
4
4
4
4

Oysa Menâkıb Şeyhin en canlı trajedisini verdiği gibi, Abdül.
âzlzin dedeleri üzerine de açıklama yapar:
«Ceddi ânın Bağdat İlinde,ey sald •
«Oldu Cengiz hân elinde Şehld» (Me, 7)
der. Cengiz 1224 (göç: 621) yıllarında Batıya döndüğü vakit
Bağdat Halifesiyle müttefikti. Yalnız Moğol tüccarlarını öldü
ren Hvarzlm şahı Alâeddin'den, öc almak üzere: MaverâUnnehr, Hvarzlm, Horasan, Kafkas ülkelerini hallaç pamuğuna
çevirdi. Ama,' Bağdada İnmedi. Molla Halilln durup dururken
yalan söylemiyeceğlne, belki tarih ytuılışı yapmış olacağına
göre: AbdOlâzlzin dedesi Bağdata ne vakit gelmiştir? Orada
niçin öldürülmüştür?
•1

( 1 ) Molla Harız Halil (Şeyhin torunu): «Menakıb'ı Şeyh
licılrcddlıı Ibn’l Kadl İsrail», yazılışı Fâtih çağına çıkan man
zum elyazması. 1935 yılına gellnceyedek hiç bir yerde
İşitmediğimiz bu çok zengin eser başlıca kaynağımız olduğu
İçin, oradan aldığımız pasajlar yalnız parantez İçinde rakam
yazarak işaretllyeceğlz:. .örneğin (Me, 7):* Menakıbm yedinci
sayfası demektir. Değerli düşünürümüz :Bay Bezml Nusret
Kaygusuz.
(2) M. Şerafettln (Darülfünun ilâhiyat Fakültesi Tarlh’l
Kelâm Müderrisi) «Sİmavna Kadısı .Oğla, Şeyh Bedreddln»’
s. 4, 5, Evkaf Matbaası, 1341-1925, İstanbul.-Yazar «Menakıb»ı
bilmediği için, Şeyh üzerine pek seyre kolarak İleriye sürdüğü
kanılarında yanılır, /Sene de Şeyhi İlk defa karanlıktan kur-,
tardığı İçin emeğine teşekkür borçluyuz. Eseri İçin (M.ş.) rfl-'
muzunu kulanacağız*.

G ö z ü m ü z ü a ç a lım

ismet paşa bin yıl yaş:
1. Sahifeden devamı

•■•**
tim için.»

demiştir o (A Ğ A + B E Z İR 
G A N ) çetesi. 44 yıl, önün

İnsanın kendi yapıp kendi
taptığı aygıt, günümüzün en
korkunç İhtilâlcisi oldu.
20
yıldır
«Komünistlerin»
bir
yerde İhtilâl çıkardıkları gö
rülmedi. Bütün dünyayı ih
tilâle veren
(Atom-Sesaşırı)
uçak gibi teknik yenilikler
dir. Bunlardan Deccal gibi
ortalığa çıkanı, Anglosaksonların «Data Processing» (ve
ri yordamı), frenklerln «Ordin atu cr: BUYURUCU» yahut
_ «İnformatiquc: DUYURUCU»
dedikleri elektronik hesap ve
akıl makineleridir. Buyurucu,
dek bilgin yapıyor. Çocukların
lerln imam-hatlp
yetiştiren
sınavından, en yüksek keşif
ve İcatlara varıncaya dek, her
işimiz İçin özel Buyurucular

yapılıyor.
Buyurucu olmasa,' İnsanlar
daha otuz yıl Uzay’a çıkamıyacaklardı. Sessaşırı Concor
de uçağı 10 yıl geri kalacaktı.
Bir yarışmaya giren 10.000 ki
şiden kimin kazandığını Bu
yurucu: saniyenin onda biri
kadar kısa zamanda açıklıyor.
Bu yaman avadanlık, önü
müzdeki 20 yıl İçinde, tele
fon ve elektrik aygıtları gibi
herkesin, her an
kullandığı
nesnelerden olacak.
Buyurucu neden kaçınılmaz
oldu. ?. Atom bombasının «ba
bası» sayılan ve Sovyet ca
susluğu He suçlandırılan Oppenhelmere göre: Bugün ya
şamakta olan bilginlerin sa
yısı. şimdiye dek insanlık ta
rihinde yaşamış bütün bilgin-

Samsun mektubu:

D ü ze n böyle
idi işte
Oğuz K O Y U T Ü R K
Köşedeki kahveye girdi. Caddeye bakan m asa
la

lardaıı birisine çöktü. Gazetesini açtı. Çayım ısm ar-

^

ladı. A m a kafası işlemiyordu. Okuduklarından bir

S

şey anlamıyordu. Gecenin etkisi altında, toplantı si-

A

nirlcrini

bozmuş, kendisini

boşlukta

hissediyordu-

^ . İçinden, «Keşke gitmeseydim.» diyordu- «ö n c e karar
^

veriyorum. Gitmiyeceğim diyorum, ama olm uyor...»

•^

Başını önüne eğdi. Alnını ovm aya başladı. Beyninin

■f * içi ağrîyordu. Saatlercedinlem işti. Herkes akima ne
gelirse söylüyorduk ’ Hele blr^adanT yardı, ‘ ğfevezemI
geveze! Ayaklarını B aşkanınr,burnuna doğru uzata. rak, «Em ek, hak, özgürlük ,adalet..»

üzerine uzun

uzun nutuklar çekiyordu. Başkaları ise dinliyor, tar
tışıyor, bazen de İri kahkahalar atarak şakalaşıyor
lardı. A m a kimsenin doğru bir görüşü yoktu. «Top
lumcuyuz.» diyorlardı. «Particiyiz.» diyorlardı, ö r 
güt^ böyle kurulmuştu. Toplam a bir kalabalık! Y a l
nızca sağduyuları vardı. Gidişin iyi olmadığını, du
rumlarının kötü olduğunu biliyorlardı. Uyanık İnsan
lardı. ^ N e var ki, bu uyanıklık memleket gerçekleri
karşısında para etmiyordu. Bu örgüt bu havada ya
dağılıp' giderdi, yahutta çoğalarak, çoğaldıkça öte
ki burjuva partilerine dönerek soysuzlaşırdı. Seçim
lerde türlü dolaplar dönmüştü. Başkan, önceleri lis
te başına bir işçiyi uygun görm üş, sonra kendisi ge
lip kurulmuştu! Ondan sonra gelenler de türlü çıkar
cı adamlardı. Ağzı lâf yapan, iyi dolap çevirenler as
lan payını alıyordu,

örneğin Başkan, İlde örgütü

• kurarken davasına inancından çok kişisel çıkarlarını
düşünmüştü,
yıydı.

önce başka bir partinin senatör ada

Kazanamayınca toplumcu olmuştu!

Oysaki

yaşantısı hiç de öyle değildi. Zengindi. Geçen yıl za- rar göstererek on para vergi vermemişti. Çevresinde
. burjuvalar vardı. Yüksek sosyete hayatı yaşıyordu.H er gece poker partileri, danslı,
gırla gidiyordu-

i

müzikli eğlenceler

îş te 'b u adam toplumcu oluyordu!

Çevresine bilinçsiz, s a f kişilerle birlikte m adrabazlan
topluyordu. Şüphesiz ilçe örgütlerinin kurulmasında,
partiye yer bulunmasında emeği geçmişti. Para har
camıştı. A m a, kazık da yemişti. Dolandırılmıştı.

Ne

var ki, seçimleri kazanamiymca hevesi kınldı. Top
lumculuğu gevşedi. İşleri oluruna bıraktı. Zaten çev
resindekilere inanmıyordu. O n lan sevmiyordu.

Ço

ğunu biliniz, saygıma, küstah buluyordu, «Bunlara yüz
•vcim iye gelmez hemen şımarırlar» diyordu. Halk
tan kopuk bir insandı. H alk ta' onu sevmiyordu. Ki
misi, «Başkanın partisi m i?» diyor, sonra gülerek
... geçiyordu. Davranışlar önemliydi.' İçten değildi. Y a .’. tirdi partiyi. Kendine kazık atanlarla bozuştu-

Ata

nmaklarının peşine düştü. B u arada 'dağılmalar başla
dı. Çevresinde kimseler kalmadı. Toplumcu parti çök
m üştü.'İlçeler çözülmüştü.

A rtık çalışılmıyor, top

lantılar yapılmıyordu. Genel Merkez de duruma ilgi

X

sizdi. «Başkanın partisini» Kayıtsızca seyrediyordu,
y e «Başkanın Partisi» bu tutumuyla toplumculuğa
zarar veriyordu.

(Devamı V a r)

lerln toplamından çoktur. Araştırma ve İcatlar, hiç bir
dehanın İçine sığamıyacak
genişlikte. Yeni buluşlar öy
lesine çabuk çoğalıyorlar kİ,
anlaşılıp kavranılmasına va
kit bulamadan yitlrillyorlar,
denilebilir. Bu israfın önüne
geçilmelidir; bu kayıplar kazanılmalıdır. Nasıl? İnsan kafaslyle mi? İnsan beyini de
nilen makine tek başına bu
İşin altından kalkamıyor.
Bir zaman, yazı keşfedileli
beri, bilgiler kitaba geçiyordu.
Ama kitap kaç tâneydi ?. Her
hangi bir dehrl, oturuverse,
bütün kitapları ezberleylverirdl. Şimdi, bütün çıkmış yazı
ların adım İşitebilmiş kişi olamaz. Bir tek bilim dalında
ki yayınları İzUyebilecek dahi
tasavvur edilemiyor. Ne ola
cak bu muazzam bilgi yığın
ları ?. İşte Buyurucu o mahşe
rin içine yeni bir düzen ge
tirdi. İçinden çıkılmaz zen
ginlikte. insan kafasının sı
nırlarını çatlatacak bollukta
olan bilgilerimizi, yıldırım ça
bukluğu 11e kullanılır, İşe ya
rar hâle getirdi.
Buyurucu nice şeydir? Bir
yapma anı (sun’l hâfıza) ma
kinesidir. İçinde milyonlarca
eleman var. Makine o eleman
ları en mantıklıcasma elden
geçiriyor. Bu işi İlkin radyo
lâmbaları görüyordu. O yüz
den
Buyurucu çok ağır ve
büyüktü. Şimdi bir santimet
re kareye 50 tanesi sığacak
denli küçük minyatür translstörlerle, daha doğrusu translstörleştlrilml şreiaislerle ça
lışıyor. Boyu, poşu 10 kiloluk
bir çanta.
Saniyede 40.000
(kırk bin) muamele *yapıyor.
Fransada 3 milyon muamele
........ olanı
..................................
..
yapacak
hazırlanıyor.

de eğilip, çizmesini yaladı
ğı ve başında taşıdığı İnönü
için sağlığında

söylemedik

ne bıraktı?
olsay

dı. N e yazık ki, hepsinden
daha ayık. Bakın nasıl « L A 
T İF E » ediyor

hâlâ çelme

takan veletlere:
«Ben

birisi, 30 yıldır Sosyalist ol
duğumu ilân etti.

lünde ölümsüzlüğe'

Kızm a

Sosyalist

m az Sağ’a karşı Sola geçt-

b ir

olmıyacak-

tır, diyorum.» *

mekten

kadar

uyuyam am, acep benim, a-

başka yol kalm a-

.mıştır. V e halkın gönlü b ir
lokma, bir hırkaya, bile a -

3) «Ortanın solu politika

çıktır. Bir milyon çaldı mı.

sı, geniş halk halk kitlele

10 milyona, memleketi sa t-

ri için büyük bir rahatlık

mıya mı göz dikmez- Onun

yaratmıştır.»

sabahlara

için Paşalarm Paşası, 11 D e

Finans - Kapitali son y a vu zhırsızlıkları, Tural P a 

legelerine şöyle bağırdı:

leyhimde bir komplo düşü

şanın Emirnamesi,

nenler var m ı?» diye. Ba

Paşanın

na böyle şüphelerle gelir
ler. «Paşam bir hareketimiz

Hep o açıdan
anlaşılacak
şeylerdir. Eşeğine vuram ı-

ler» (Ulus,

var, ama size karşı değil»

yanlar, semerin hakkından

met P aşa! *

derler.

gelmeye çalışıyor. A m erika

Kendilerine:

«Sen

maksadını söyle» derim. Da
ha ağızlarım
demek

açarken,

ne

istediklerini anla

rım .»
E sk i «İngiliz

muhibbi»,

«R u s muhibbi» satılmış K a
pıkulu Padişahlar

Sunay

«Belki İnönü bin yıl y a -

bildirisi.

şıyacak. Bunu hiç düşünmez;

8

Şubat 1967)

' Hay|'sen, bin yıl yaşa İs

istemiyor-

Alevler

önünde

50 0 yıl böyle idi. Yeni «N Ö T
R A L İZ E » kapıkulu,

«A şırı»

kavuş

mak için, nankör, gözü doy

dım. CH P Sosyalist değildir
demiyorum,

V V t

Hiç değilse 1967 yılı, «G e
niş H alk Kitleleri»'nin gön

türkçü olduğunu iddia eden

Parti değildir,

Keşki «Bunamış»

* /<•
\ - V

Am a, İnönür haksız m r?

2) «Son zamanlarda A t a

H. K.

*•.*;/

Paşa

lar önünde 50 yıldır böyle..
Padişahlar, göçüp kurtuldu

T a la n a k a rş ı
1. Sahifeden devamı

Konuyla ilgili olarak Hacı Bektaş Demeği İstanbul Şube
lar. Paşalar neriye gitsinler Başkanı ve ayni zamanda Birlik Partisi İl Yönetim Kurulu
bu
(A Ğ A + BEZİRGAN*)
üyesi Avukat İbrahim Kâmil Karaman, Sosyallst'e şu demeci
vermiştir :
•
.."*.'
veletlerinin elinden?
«Hacı Bektaş Müzesinden arayıp ta yıHardanberi •bulama
İnönü, tü m :
«B aba bir
dığımız kitaplar bir kayda geçirilmeksizin Fuat Köprülü tara
hırsız tuttum »a döndüştür*
fından alınmış ve iade edilmemiştir. Köprülünün varisleri ver
Alıp getirmek ister:
Em 
dikleri cevapta bu gerçeği reddedememlşlerdlr. Amerikalılar
peryalistten başkasına Bit ise, bizi mücadelemizden vazgeçirebllmek İçin çok çeşitli yol
mezler.
Koyverip gitmeği lara başvurmaktadırlar. Biz bütün halkımızın ve aydınlarım ızın değerlerimizin bir kıymığını bile yabancılara kaptırma
düşünmüştür. Portcr’in An
karada N U R ’dan M U M L A makta azimli olduğuna İnanıyoruz. Bu İnançla, bütün uyanık
güçlerimizi bu talana karşı durmada daya'nışmaya çağırıyo
Başvekil aradığı günlerde- ruz.»
__
•
N e güzel yakınır
PaşacıBİZE göre : E s k i E s e r l e r dernekleri^Mukaddesat--'
cılıfc vb. boş lâf yahut CİA ajanlığı değilse,"yeraltında bulunan.:
Antika şey kadar, eski yazılar; d * Hmgapip•ffgi
^
“'^''G elccekte“'l0 m n y o n ^ k y i e ^ f y r * -^ ? ® - te n » sonra Politi-,
sınır dışuia sâtılâmaz^'Ort^fMÎm TzeripıdlkleHT^^
Çapacak Buyurucu'lar **bekle- kadan çekilmeyi düşündüm.
kümctin kaçakçılıkla ^savaş örgütleri ve' Savcılıklar bünu 'lhbar
X niyor. Bunları kullanmak için V e çekilmemden sonra sar sayıp
konuya el koymalıdırlar .
V «Softvare»
(yumuşak mal) smtı olmadan Parti İktidarı
*■ .• V ‘ RnrlıV OnlArn"’ .
'
\ adı verilen usul
öğreticileri
devr olsun diye tedbirler al
^ bulunuyor.
.
I
rmya çalıştım. Herkesin ka
X
Bugün, milletlerin uğrunda
«Y a n n İnönü çekile
x en büyük yarışa kalktıkları fası
\ amaç Buyurucu yapmaktır. cek, ne olacak?» diye karış
^ Ama, bizdekl Bey, Paşa. Ağa, m ıya başladı-»
X Efendi gibi derebeyi BuyuruBırakmazlar. Çünkü, Mil
X cüları değil. İnsanı üst insan
\ yapacak bilimsel buyurul. Sov- lî Kahram anlan sömürme
^ yetlerln Buyurucu sayısı bir dikçe ayakta duramıyacak-,
^ sır.
Fransada ancak yüzde larını pek iyi bilirler. Bulsa
X 30 Fransız olmak üzere 1500 lar bir kaşık suda boğacak
İf tâne, Batı Avrupa'da 6.000
tâne, U.S. Amerika'da 30.000 la n İnönü’leri, sıkışınca can
simiti yapacak
tâne buyurucu sayılıyor. Dört kurtaran
yıl sonra, Fransada 4500, Ba lardır. Onu İnönü de bilir
tı Avrupada 18.000, Amerika- ve şöyle der:
da' 50.000 Buyurucu buluna
«B ir taraftan: «Berabe
cak. Her millet, gözünü/ dört
Almanya'da İşsiz kalıp dönenlere sorduk :W : * . .
açıp, seri halinde mühendis riz, birliğiz» derler. Sonra
a) Almanya’da ne kadar kaldınız, para biriktlrebildlnlz mİ?
yetlştirmezse, yaya kalacağı- . da bu davranış içine girerb) Hangi işte çalışıyordunuz?.
•
nı biliyor. Buyurucu üzerin- Jer YıHardanberi bana yar
c) İşten neden çıkarıldınız?
.
de çalışanların sayısı, bugün, <jım c, olduklarını biidiklerid) Almanya'ya gitmeden evvel sağlık durumunuz nasıldı.*
300.000 kişi. 1070 ah Fransa* “ j " Çoğu karşım a ç,külar.
şimdi nasıl? .
- . . . v >- ı * ^
^
da 500.000 kişi,
Amerika'da .H iç b ir sözlerine inanacak
Adanalı HAMZA DEMİRBAŞ’ın cevabı
£••.. : '
1.800.000 kişi olacak. Çünkü ta ra fım kalmadı.»
a) 4 Şubat 1967 günü' mukaveleli olarak glttim.VAncak üç
bütün sanayi ve kültür alan
k,,
Po gün Çalıştım. Derdim ‘çbk.. Adapa’ya varınca1'ora 'gazetelerine*
îş U bu hava içinde, Pa- uzun boylu
larını Buyurucu'lar kaplıyor.
..
mn
daki sözleri de*>) H o f __-Saale şehrind» toimtiıı vfnhri»n«ırşa' hnğinnrYiı^f.ım »
İnsanlık yeni bir çağa glri-,;.Şam
n asam
aşağıdaki
yor.
•f 'ğerlendirilebilir:
c) işimiz artık yok*, dediler. '
•
/
'
:2‘d) Sağlığımda sinirlenmemden bâşka değlşlkllk^yok. ; - . ;
Türkiye Atom yanşmda yai ) «Bülent Ecevit ve bir
İstanbul—Sarıyer’den BEDRİ ’ AYHAN’ın 'cevabı:
rom a n keta*. B u roocu İçinarkadaşımı» çıkrana,
de. yalnız Paşaların ve Bey- . . . .
,
,
emirnameleri ciddiye almıyor. b lr kurtarıcı olm uştur beFransa, 2 yıldır, Devlet yar- l l l l l l l l l l l l l l l
dimiyle küçük, orta ve bü sİ şunu haber veriyor: «Eğer
yük
Buyurucu’lar yapmayı bir millet, evrenin bütün Buprogramına koyan şirketler yunıctt'lnrıım sahip çıksa, bir
kuruyor. Gene de Dev Buyu Ustlnsnnlar mlllel.l haline ge
SivaslI Yıldızcli'nln Kalın köyünden MUSTAFA- AKTAŞ: ‘
rucu yapamıyor. İlk Buyuru lir ve öteki milletleri köle ye
a) Dokuz Sjy kaldım, haftada dörtyllz şilin. al^pr^ûm.-/200r >
cusunu 1968 yılı ticarileşti rine koyabilir.»
(M.21 Ocak ünü biriktirdim.
’
recek, 1969 yılı teslim edecek. 1967) Köylücüklcrimlzc
ölü
Biz ne âlemdeyiz? İkide bir ve beyin yıkyaıcı İmam Ha AKF
ögUndüğümUz millet ve va tip, yetiştirmekle
kendimizi
tanseverliğimize ihanet etmiş aldatmıyalım. «İhtilâl» ürkün
d) Sağlam gittim çürük geldim,;sol böbreğimde'.-şiş Vpey-|v
duruma düşmek İstemiyorsak, tüsüyle halkımızı şaşkına çe- dah oldu, İki kere ameliyat oldum. İşyerlmde ^OO/Türk elşçlşi v
bu yanşa girmek zorundayız. virmlyellm. Buyurucu ihtilâl, var, 100’ü de ciğerden aldı. Ben boğaz^tedavlsl ^yapacağım, et ;
Çok değil, 20 yıl sonra ya Deccal gibi kapımızı çalıyor. yiyeceğim, veremden korkuyorum
Türk milletini kurbanlık kö Meclis nutuklarında, Gizil bil
Akarcalı MEHMET BAKKAL
le sürüsü halinde yabancılara dirilerde değil, bu müthiş ih
a) İki sene kaldım, 5000 TL*.
teslim edeceğiz, yahut yok o- tilâlde «aklımızı başımıza topb) Lippe'de dinamo fabrikasında çahşıyordıim'.i : .
,
lacağız.
lıyalım». Yoksa 20 yıl su gibi
c) İş aksadı,- kcsatlaştı; tazminat almadan" çıkanldınu
Fransanın en büyük dergl- akar ve iş işten geçer.
d) Sağbk durumumda değişiklik * o k v

Anket

Alamanya Alaitıaiıya
bizden aptai
bulamanya

Sömürücülere, kürsü sosyalistlerine, davranış kaçaklarına karşıyız

