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NAZIM HİKMET SATICILARI
Dr. Hikmet Kıvılcımlı
Köyden tehire İlsizler ve aç Nârıın'ı tükürük yağmuruna
lar akım, Islanbulda bir seyyar tutan salyalarını saçu saça, Sü
satıcılar kalabalığı yarattı. Ka müğünü çeke çeke Yün'dckı
radeniz boğazındım balık ku Cirnumih ıığ/ınııı sııytımı ııkılraya vurur, Akticnlzdon limon lınyor. llu goygoycu köy hoca
portakal dökülür. Terazilini, lığında tutunamamış kişi. An
tablalını kapan seyyar satıcı rılı kara sultanlarının Cinci Hoca
tim. kayık, mahalle sokak de sı kesilmiş kısa günde. Afsun,
mez yayılır. Ucu pahalı, tuttu (afsunu kuvvetli. Nâzımı nasıl,
rabildiğine. bağıra, çağıra. iâze engerek yılanını gören kurbağa
bayat meyva balık satarlar. gibi büyülediğini Avcıeftlımun
«Scbilüllah!»» Avrupa veya Ja solkulağına fısıldıyor. Ve, Sov
ponya damenlı Tahtokale mal yet Ticaret Mümessilliğinden
ları, naylon bluzdan benzin li maaşı kesilir kesilmez, .Milli
hisleri* kabarıp Anknraya ka
sesine. dolma kalemden çakmak
tasına dek Mahmutpaşadan Pos pılanan, bıı zat oturmuş, ince
talıane önüne doğru boşaltılır. Nâzım kesiyor. •Dilediğimiz gi
Kalabalığı ito kaka, esnaf, ucuz bi olmak» için Ankara İktisat
MiidtirU olarak çalışıyordumpahalı, tutturabildiğine, bağıra
çağıra, hâlis, kalp satılır. «Fab . diye başlıyor. (Vah şu Türkiyenln hâline, iktisat işleri kimle
rikası top attı, ha!»
re kalmış. Tevekkeli değil ulaş
Bu bizim ekonomi alanındaki
İstikbal.).
. yoksulluğumuzdur. Ali'nin kü- tığımız su .Nurlu
Şevket
Süreyyft neyin »İktisat
lâhrnı Veliye giydirmekte!! bos
Müdürü,
olduğunu
söyle
açık
ka geçim yolu kalmamış Kü
lıyor:
çük ' burjuva tabakalarımızın
•Telefon cahil- Ses Nâzım
. gülünürken ağlanacak perişan,. lığıdır. Çok defa, o heyecanlı
>' ticarette alan da. satan da al; danır. Perde ardında parsayı
' toplıyon:' ya bir dalyan ağası.
çifUik eşrafıdır, yahut bir lı.nl
.kabzımalı, vurguncu bezirgân
olur..
Siyaset ve kültür alanında,
kapıkulluğuna yanlanamamış,
1067 yılında yışıyan bir mil
' yan aç, yan i$siz aydın kalabaİlığımız, öteki geni; küçükbur- letin ruhu 1000 yılında dondu
rulmuş
bulunursa, orada herşey
, juva .-yığınımızın cilâlıca bir
.bölüğünden başka nedir?» Bir olur. Ispanya'da da her şey ol
du.
oluyor
ve olacak. »Seçim»
1 ara Sosyalizm furyası başladı.
Xalomlni, defterini kapan okur .bile _oldu. FrankotıuD düşman..

ın. O sıra Vedat Nedim Tür (Ay
uı gerekçeyle: -MIHI hisleri, ka
baran ikinci azılı «Komnniz.ı
Mullıııat (ilasın yııyııı) llıııııın
Müdürü İdi ve galiba bana Nâ
zımın Ankaraya geleceğinden
de bahsetmişti.. («Haberleşme»
mükemmel). Onunla (Nâzımla)
arlık cldıll konuşmalıydım.
Çünkü o. ne bir parll teşkilât
çısı. ne de partili tül- (Dcğor
ölçüsil hu). .1930 da arkadaşla
rı tarafından parll dışı edilen.
Nâzımı, I92ö'rla «İtilen, kentlidişine benzetecek. Tolofonu
kaplığı gibi bakın ne yapıyor
Ş.S.:
•Kadri Erteni sol bir yazardı.
Ondan bizzat EMNİYET UMUM
MÜDÜRÜ Şükrü Sökmen SÜrr'I görmesini, onu bu gece bi
ze yemeğe çağırmasını. Dahili
ye Vekili Şükrü Kaya’yı da.
Moskovaria beraber okuduğu
muz İsmail HUsrevl de~Görüyorsunuz, bizim «Moskovada okumuş». «Sol» tarımız

ne şerbetli kişiler. Bir telefon
(demek Nâzımı »Tolufon»a alıştıraıı ıln onlıırıııışi, Kınıılyvl
Uıııııııı Müdürlurlııl, lıeııı de
• Itlr üst görevli, lıem de müsamahasız bir milliyetçi, olan
Ş.S.S.'İ (onda Ş.S. den bir S
fazla) ayaklarına getirtebiliyor
lar. Staün gibi herifler yâni!»
Arkalarım Emniyete »raptedip»
»zaptetmişler» TUrklyeyi!
Çankaya yolu çatallaşır. Bir
bağ evine çıktın »Sol yol tiaazi
köşküne. Sağ yolda ve hem bi
zim evin karşı tarafında İnö
nü de TESADÜFEN bahçesin
de. beni de yola yakın bir ağan gaalilıâ budamakla. Onn
başımızla selâmladık. Nâzlkî»
ne mukabele etli. Sonra Mare
şal Çakmağın. Şükrü Ka.va'nın
ve l)i(.|{RI.ERİNİN evleri 8nünde dolaştık. Nihayet Ata
türk'ün Köşkünün Mubahı kı
tasında TANIDlfiiM bir su
bayın yanına gittik. Rize ray
(Devamı t üncü «ayfsıl-ıl

TUrklyemlzIn bütün ekonomik, sosyal ve politik ya- j
| sayısı bir kör barsak hastalığı lir kıvranır durur. CHP |

G AZETESİ
Kuruş

M itin g hazırlanıyor!
Gazetemizin ilk sayısında, teklif ettiği «Hayal Pa
halılığını ve işsizliği Protesto Milingi.nin hazırlıkları
devam etmektedir.
Düşünce ile davranışın birlikle yürümesinin BilimS'il busyaliznı’in teme) ilkelerinden biri olduğunu çıktı
ğı fiiliden beri savunan gazetemiz; bıı konuda kendine
tliişcıı görevleri de imkânları ölçüsünde yerine getir
mek için çalışmaktadır.
Okuyucularımızı, kol ve kafa işçilerimizi ve tüm
örgütlerimizi de Türk halkının ana dâvası olan hayal
pahalılığı ve işsizliğe karşı savaşla işbirliğine çağırıyo
ruz.
Miliııge katılınız ve kaç kişi ile katılabileceğinizi
«P. K. 354 İstanbul» adresine bildiriniz.
SOSYALİST

İSPANYADA...

Demokrasi
Yunan icâdıdır
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CHP*«le küçük bir ameliyat geçirdi. CHP’nln Körbarsağı, |
Türk milletinin;yediğini burnundan getirdi. Antika top- j
luntun lâ Bâbll'den Osmanlû’ya aktardığı Tefeci • Be- j
rirgân Hacıağalığıdır.
I
Tefeci' - Bezirgan körbarsağı. Türk Milletinin kar- I
nında zaman zaman korkunç apandisit krizleri patlatır, j
Gerçekte toplum yapısı İçin hiç bir göresi bulunmayan
o körbarsağın «blzâtihl» en ufak bir önemi yoktur. Ne j
var kİ, viicııdün kann gibi derin yerinde. İçimizde oturdutu ve periton kadar hassas bir gizli polis İdaresi İle,
yabancı flnans kapital şebekesini hemen al Arma soka- j
S bildiği için, aman körbarsağın kılına dokunulmasın dİ- |
{ ye, zavallı millet kann ağasından kurtulamaz. Zaman |
| zaman, bayatını acı tehUkelere sokan buhranlar İçinde j
| kıvranır dunır.
I
İ
Hekimlikle npamllslt İçin: «tliinıhA. ihracuhı)» (ke> I
I silip nlılııınılıkçn iyileşmez) denir. Doğrusu da. slmdlI ye dek. körbarsağı kesilmiş bir kişinin zarar aürdüttinü
! öne sliren «Tabip» çıkmamıştır. Ne var kİ. bizim Sİvaj set «Tabip» Icrindz, sırf buz kovmak, ağrı kesici İlâçlar
j şırınga etmek yoluna gidip, körbarsnOımızı sinsi (müzI mln) illele çevirmekte üstâd geçindiler. CHP o tutucu
| (konsrrvatör) ve statokocu mütetahbtpIlMn şampiyonu ,
| olmakta direnmişti. Türkiye'nin vıllar yılı iştahsız, ha- |
İ zlmslz, İnkıhnzlı «Hasta adam» lığı bir türlü sahiden g!> |
İ derileınedlvdi. Ancak en son, kendi İçinde. Amerikan j
1 gizil servisleriyle eiele vererek, kendi basını yeme teşeb- j
{ hüslerl azıtıp ta karsısına kendisinden daha tutucu bir I
{ AP çıkınca, CHP İş! anladı. Fevzloölu gibi Vnrbarsaklar. I
2 «profesör - şerbetivle» de tadlandınlsalar, Parti Perlto*
j nunıın içinde zehirlerini ve mikronlarını saçtıkça ne
I CHP. ne bu millet palyatif tedavilerden hayır bekliye{ mczdl.
|
Batıda Prosner (hızlı refah getiren) kaoitatlst ge- ,
| Uşlm, prckapltallst Körbarsağını, . ekonbmik ve sosyal |
• yoldan eritti. Türklvr’de Tanz.lmat'tanberi Körbarsak. |
I vücudun kalbi, böbreği, beyini yerinde bir' organ İmiş j
1 gibi ş-üsterlldl: bütün saygıdeğer «Şapkalı doktor» lar. j
{ yahut levanten Kalos yatros'lar Hipokrat çağından kal- I
J ma binblr İlâçla körimnağmuzı şımarttılar. Bir ara. Ha- I
2 aağa' polilikacıian yabana bezirgân - sapkası giyerlerse .
! «Tabibi Hflzık» oturtur sanıldı. Son CHP Kongresi ve tn• önü 48 körbarsağı CHFnln kamından dışanva atmakla,
1 ileri bir adım sağladı. Yalnız unntmıvalım: Milletin kari |
| nmdakl körbarsak'.durdukça kann ağrısı ve İnkıbaz de- •|
j vam edecektir.
.• *
.
|
|
Daha Kongrenin ertesi günü «Parti Meclisi» seçimin- j
J de 3 eğilim belirdi: . ,; . .-. . ' . .

«Malûm'u âlileridir ki>. bu hayata iken yerine bir Sû»
güne bugün
YunanistanlI* leyınan Demirel bulundu: KaDemokrasi vardır. , Tahtere nelopulos geçtrildi. Kâr et
vallinin Sağ koluna daha A- medi. Tahterevallinin öbür
merikan güdümlü bizim DP ucupda. «İhtiyar Kurt. Panun. çiğniyenin ağzına göre bi olmasına -Liberal- dir ya. ko{
1 — Meclise: «Profesör ve ılımlıları»-sokmak: pu*uKarşılığı. MHP (Milli Radi pandreu’nıın Merkez Birliği
çim alan bir sakız. Kanun çı tarılışı henüz ele alınmamış
2 daki tefeci • bezirgân yumruğu hep övle.«bilimsel» kadlkar. Uygulanması için (bizim bulunan çeşit çeşit .Tamamla kal Partisi) oturmuştur. MHP Partisi 1961 selimlerinde %
33.6
oy
almışken.
963
yıl»
1»
|
*«
eldiven
knllaınr,:Z7.Mayıs’a llk gedik.ılunlı, profcsör-'ı
nin basında «talihli Mende
iş Kanunu gibi) arkadan gele yıcı Kanunlar, m çıkmışına
| tefte IK ddıydı.V .V -c^>'.^^ı.>;/.;;i>a.V ^^
cek Acem Şalımın' inlimi gibi
res. diyebileceğimiz
Kara- 42. 1946 yılı % 52.7 oylan ele
bağlıdır, l i Şubat 1087 günü).
geçirmişti. Ve 'İn ö n ü ' fibL ^-;-l
-----( « J ü i u —
sürüyle
-------- talimatnameler,
-------------- -- tüzük------Ispanya'da (yalnız Ispanya’da nıanlis. 1961 seçimlerinde oy.,verd^ ' ,- Na-.., Jeri karamample» ibekVor... -M— ır.ıî^en vsrimİJ-'.-nCyZîc'SsT'f.} lılnn>-. -*4 sofini..»«hnmk*»)..- Paoaa;da A(pe).il(] *
'oyüneak
kral
tamı
- !) yılı % 39.3 e düştü KasU?“Bn3iagı;. BaUU gazeteci y a -* Aralık 1085 günü çıkan .Devle- yİ.: seri halinde avukat İmâl
“ . 1963
"•
^haÜ SŞoml^m^atmıyab yayını- zıyor:
.tin Organik Kanunu.: «Liberal
IDevamı 3 üncü sayfadaı • ' r&manüs'in talihi smmlaki. rilım-c farkediverdi
•Pek dinamik .istihbarat ve
Çmuy Sel-neğlmlz.' .Partimiz., ayşimdi Amerikan
Pinans
.■lain^nafımız kainindi! Alan al- . Turizm Uukanı B. Farga İrikapitoünm gız.ı gücü CtA ne
1 rln) direktifini bekllvenler. 2/5/947 günlü - Cumhuriyet:
barne'ye bir yabancı gazeteci
*'dt,;’itetari .sattCHİç bir 'davranış,
yapa.-aktı? Yunan Kralı, rah
2 «Seçimlerin çekişmen olacağı !w ktsa zamanda sonuç j
ğ'jktî-bâğdâsmıyân sosyal formill- •_ nin. Madrid'de aynı gün o san
metli Gürsel Paşa gibi vaşlı
dığa ayrı ayrı oy atabildiğini
! almnmıvacağı'İleri sürülmektedir» * dlvordu. 3 Mayıs J
.^er.-iherkesl-.hazlmslzliöe uğratdeğildi: ne ölüyorg ne Hâ2 günü İse Parti Meclisine-Profesörler getirildi». Gene bu
-l.tu^Yutûlması /daha kolay hc- söylediğim zaman, o bana alay
nedan göbek bağiyle
bağlı
•dip etmediğimi sordu..
.»£Maıdâr‘.arandı. . •
| CHP oportünizmi mİ?
<*
'
•j
bulunduğu Ingilizden (Inteli.
Aslıııdn gazeteci Bakana, ts|
Biz yapılan küçük ameliyatın bir siyasi ftstfille sonuç-' |
)•' 'Hasır 'ölmüşken, nasıl ol«a
cens Servisten) kopuşuyor*
panyol milletiyle alay edip et
İ
ianmamasuu
dileriz..
„
|
>şeşi çıkmayacak: şu Nâzım Hlkdu.
MitP
başına
geçirilmiş
oD Ocak 1965 günü Amerikanın en
Snov, • Connun'a bit »liyec^ûiniz var
mediklerini sormalıydı. Sormu
’ raetV'bir. .de-bizim-ahbap çalan Knnelopulos ta. ne Süley
j
•
•
SOSYALİST . |
ünlü Çin uzmanı, Edgar Sııov 32 yıldır mı?
;vuslar'.öldüremezler- miydi?» yor. Yalnız Kasti! bozkırını ge
man Demirel Kadar kolayca
Mao, - Pb-şih (Hayır)
tanıdığı Mao Tse Tung ile gizli bir ko
. Nâzım Hikmet furyası çıkarıl- çerken (nereden de aklına gel
alkışlanabiliyor, ne AP gibi
Snov, . SovyetJer Çını «Kışı tap-.usı'du.B llinen.f lirler, unutulmuş miş?: «Tıpkı KUçükasy». diyor.
nuşma yaplı. Kuzey Vietnam’ı U S A
oy
avcılığı yapabiliyordu. Pa
ile suçluyorlar?
f omlar,'kıyıda, kösede kalmış Doğrusu İspanyanın yalnız boz
bombalamaya
başlamadan
bir
ay
önce
pa
ti© Kralı kapıştırmaktan
Mao, • (gülümsedi). . Belki böyle bir
. Mle.-arkadaş mektupları, yarı . kırı coğrafyası değil. Tarihi de,
başka çare kalmadı. Papaangeçen konuşmanın tckrarsız özeti şüy- şey olabilir. Söylendiklerine göre. 'Stalin
’istldâ;.yan. rica pusulaları, ucuz toplumu da tıpkı bizim Anado
dreu'nun
oğlu İnönünün EIcdı'r:
için kişi tapıncı varmış ta. Kruşçci için
’' pahalıT tutturabildiğine, piyasa lu: kâr-kndim batta) Tcfcci-Beenvit'indon daha ataktı. AS»
Snov • Vietkong ıGuney Viet ihtilâl yokmuş. Çin halkı bugüıı istediği tenkidi
c a ' sürülüyor. Bir $cyi batırma zirgân İmparatorluğu OsmanlI
PİDA (Askeri «sol» ihtilâl)
cileri) tek başına yener mi?
nın en kestirme yolu, onu toy ile İspanya ikizkardes gibidir
söylüyor ve o gibi şeyleri yapıyor. Bunun
dâvasında bir türlü ele geç
ler...
Mao - Eveu Bugünkü Vietkongun du bir nedeni olsa gerek. Bay Krufçei bnlkica savunmaktır, demiş. Nâzıminiyordu. Milyonluk «Çifte
rumu 1927 - 1937 vıllarındaki Çin'in du de mç bil tapınç konusu olmadığı için
Dünya Ispanya'ya kalsa, da
cığımın da,.övme yollu İpliğini
Parti? ve Kral çekişmesi, bi
ha sitliıı sene Engizisyon iğken*
Bibıill pazarına çıkaran çıkarumundan daha iyidir. Çin'in davranması düşmüştür. Devrim pratik şeydir.
zim ufaklıklar (CKMP, MP,
çeleri altında kül oluııcıya dek
- rana. İyi, kötü, para kazanmı
için, yalnız Çankayşek (Komünistleri kı
Snov. - Çin genelliği için ne dersi
YTP. TtP) gibi bir kaç yüz
yanardı. »9.3.19IÎ7 günü B.M.
yorlar mıydı? •
lıçtan geçiren Çin generali) yetmedi, se niz?
Gazetemizin itk sayısında yayınladığı «Türziyede Sosya.
hin oyta şu veya bu yana saf. üst Konferansı İçin Cağın» başlıklı yazı geniş ilgi gördü.
• •Nâzım’ın tâlilıl böyleslnc dc- Meclisinde II. OZCAN diyorki:
kiz yıllık âapon işgalinin de olması ge
Mao.
•
Yirmi
yaşından
aşağt
olanlar
rnlık etlen küçük
partileri
«Anayasamıza göre eziyet ve
, rebeğl artığı ülkede hep bu
rekti. US Amerikanın Güney Victnanıdn
Gazetemiz;
«Sosyalist Konferansı-nı düşünce alanından
ne Savaş gördüler ne Emperyalizm. Ak
(Pasalides'in Demokratik Sol davranış alanına aktarmak ve gerçekleştirmek için gerekli
işkence memnu'dur. Cezaevle
oldu. Yasarken, solcu ahbapları.
bulunuşu iyi oldu. Halkın askerlikçe eği rabaları böyle hikâyeleri onlara anlatmış
B.rliği’ni,
Markezinis’in
«1leİSÇİ 'sofralannda kafa tütsüle- rinde nasıl dayak atıldığını, iş
tim görmesini ve silâhlı bir kurtuluş gü olabilirle», bunu bir yerde okumuş ta ola
çalışmalan yaparken, bu konuda bir Ar.kes hazırlamayı da
riciior»in). Steıanopulosun Li uygun görmüştür.
' yip mest olmak için, onu ban kence yapıldığını bizzat dinle
cünün kurulmasını o koalylaştınyor.
bilirler. Ancak, Yazılanlar ve söylenenler
beral Parti’sini ERE'yl) başa
gır bangır- okudular. Ve .Va- dim.. İlâh! özcan Türkiycyl
Tanınmış sosyalistlerimizin, Aydınlarımızın, işçilerimi
Sn.
Consan'a
bir
diyeceğiniz
var
mı?
le. Tarihi yapmak ve yaşamak aynı şey
bclA ediyordu.
zife'l inkılâblyelerlnl» (arı dil- cczncvlcriyle karıştırıyor.) Yaşı
zin ve gençlik temsilci'erinin aşağıdaki lorulanmıza verdik
Mao. • Tabii, ben. kişi olarak, tarihsel değildir.
cesl: «Devrimci ödevlerini.) bir benzemesin, tepedekiler aynı:
Ingiliz
Entelicens’i
ile
Ame
leri cevaplan elimize geçiş sırası Ue yayınlıyacağız.
güçlerin Çinlilerle Amerikan halkını bir
Snov, - Siz Çini bamboşkalsştırdınız.
. tamam yerine getirdikleriyle •İlerici» misin, «Gerici» misin
— Sosyalist —rikan ClA'sı arasında denge
birinden ayırım; bulunmasına esef ede Genç kuşak hazıra kondu. Şimdi ne ya
. avundular. Şimdi Nâzım öldü: horoz dövSşündclcr. Herkesin
bozuldu.
Yâni
20
yıl
önceki
rim.
Ne
varki,
bu
ayrılığın
bir
Çin
Ame
Sorularımız
burnundan
düşen
-dokunulmaz
gene en keskin solcu sofrala
pacak sizce?
Ingiliz - Amerikan Siyasi Li
rika savaşiyk biteceğini sanmıyorum. Bir
rında Nâzım kadehini en İyi lık: »PRESTİJ, (bizde buna
1 — Türkiye’de sol bir hareket dcrleııisine taraf»
Mae, . Ben de biimem. Kimse dc bi
mited Şirket . Doktrin'i çat
ğün gelecek bu iki ulus muhakkak birle
yâni
kaldıran,'- setini yükseltiyor. «PEREŞTİŞ. diyorlar):
lemese gerek. Komünizme doğru bir ge
ladı. Ta Nea: «Kral Hükümet
ta r mısınız?
<
->
şecekler.
kanunların
ve
prensiplerin
üs
Bir. okuyuşta dlnllycnleri bay
lişme
olabilir;
bakarsın
gençlik
Devrimi
darbesi yaparsa, tek çözüm
gın yere seriyor. Nâzım şiirle- tüne sivritllmis kof kişi çalım
- 2 — Sol derlenij,' hangi .eğilimlerden, .kuruluş
Snov, - Ya Savaş Kuzey Vietnama İnkâr edip kötü şeyler (kan huai sih) te
İhtilâldir!»
diye
yazdı.
EL
-/rinl bunun için mi yazdı? Hele lan sahneyi kaplamış.
sıçrarsa?
lardan ve kimlerden olmalıdır?'
!
yapabilir; Emperyalizmle barışarak. ÇanItnos gene birinci sayfasını
; nerde,/nasıl, .hangi doğum sanMao. - Kuzey Vietnam savaşı olmı- kayşek-i Kara Çinine çağırabilir ve ülke
Ispanyalıları allak bullak eşu başlıkla doldurdu: «Anaya3 — So) Birliği sizce nasıl sağlanabilir?
' ' f
. cilan piçinde .kıvranarak dizdi? den tek mesele «Organik Dev.
yacaktır.
de
henüz
var
olan
ufak
azınlıklardan
ya
-•ara tecavüz ederlerse, ihtilâl
’i';': 2 a ia n , yeni moda çıktı. Nâ4 — Sol Birliğin gelişiminde Sosyalistlere‘. düşen
let Kanuna, çıkmış. • (Bizim:
Snov, - Amerikan hükümeti sizi hic na çıkabilir. Tabii, bunu istemem, ya ön
İlân edeceğiz!» (1/4/1967. Bu
Vzunm.ülküsünü.elbirliği İle ta•Temel Hak ve Hürriyetler
anlamıyor.
.,
görev nedir?
' •.
ceden belli olmaz.... Amerikan bombardı
Krala
karşı
ynpılmış
tehdit
. «a tutanlar, kendisini kutsal pu
Kanunu»). Ona güre, demem
Mao, - Niye anlamasın? Çinliler iç iş manına karşı Sovyet revizyonizmini sine
ler
1
Nisan
balığı
değildi.
20
5
—
Gazetemizin
teklif
.ettiği
Sosyalist
Konferan
.ta ‘çevirme yolundan, mumya- - «Anayasayı tadil, edelim, oma.
leriyle pek uğraşıyorlar. Sınır dışında bir ye çekersek, bu Amerikan ve Sovyet bur
gün sonra Ordu ve Polis a: aını kursuna diziyorlar. Meğer Ilberalca bir reform kanunu
sı ne zaman, nerede vc nasıl toplanmalıdır?
dövüş cinayet otur. Güney Victnnmlılnr juvaları arasında,bir dengo kurmak olur.
lârmn geçirildi. 2 gün sonra.
ciğerinin kaç mangır ettiği bl- uyduramaz mıyız?»
Anketçl
kendi işlerini kendileri görebilirler. Çin Biz Kruşçefkâri revlzyonlzmin Çin’de
••
Siz Konferansa katılır mısınız? •
Menderesin
Hân
edip
te
ba
Untn «aziz ahbabı. Şevket Sü-, diyor kİ: «Ispanya'da kamın-,
Kurtuluş hareketlerini ve ihtilâlleri des başgöstermeslni Snliyeblllr miyiz, önliyeşaramadığı
«YUKARIDAN
reyyâTun da «ÎNGILAP. yoldslann yorum marjı Franmdatekler.
ama.
ülkeleri
istilâ
ederek
değil.
mez miyiz?. Bu konu», yüz. bin. hnyir on
..fi değil miymiş Nâzım? Adam. kinden hayli geniş.. Yâni. KaİHTİLÂL, patladı. Kral da, M.B.K. Üyesi, eski Sosyal -Demokrat P arti Başkanı,
Snov, - Çuenl&y (Çin başbakanı), A- bin yıl boyu ülkemiz ve Partimiz için bir
Kralın Başvekil yaptığı Kane.
merlka askerlerini geri çekmedikçe 1954 ( ölüm dirim meşeleridir. Emperyalizmin
Em. General
lopulos’ta. Papaandrcu da
Cenevre anlaşma.?' yenilenemez, dedi «a- * peygamberleri, Çin'de üçüncü ve dördün
havaya uçar gibi oldular.
nırım?
â f e S - İ BAŞ İSTERİZ
cü kuşağın «Banşctl evrimse uğrtyaeagıBurada hangi PARTİ veya
Mao. . Okumadım Çu'nun dedikleri nı umuyorlar. Biz o Emperyalist peygam
Muhterem arkadaşlarımı '.
'
Aşık İlısnnl
DEVLET BAŞKANI bilerek
ni.
Bu
İşin
şöyle
ihtimâlleri
olabilir:
Bir
berliklerini tâ köklerinedek yolmak, kır
Sol Hareket,'Sol' Birliği va Soayallıtlerlmlta düşen gSrev
'.'•cYOKİe'ne- demek efendiler?
rol
oynadı? CİA,
Truman konanındaki
Konferans yapılır, ardından Amerika as mak zorundayız.
lorularınıa,
mamr
görUraenla
Saatiadlğim
balda
teJ Ş la te rlz L tş isterisi
doktrininde yeni bir ayarla tcdlğlnlzden bira*, daba anut olarak cavaplandınyorum: kerini çeker. Konferans askeri çektikten
Amerikan uzmanı, Mao'nun son söz
..IKendimizi. sizin 'ile
ma yaptı. Geri küçük «BA
sonra da olabilir. Konferans yakılırken
C: 1 —»Buşiin TOrkljemiıda fikir alanında beliren bUhaasa.
leri 1964 yılı söylediğini hatırlatarak, di
; Bş İsteriz.' eş* isteriz!
ĞIMSIZ» Devletler böyle tra- «oayal, ekonomik va kültürel atanımııdakl aol düşünce ve aot
Amerika askerini Saygon çevresinde tuta yor id: «Mao bana iki yol, hemen Allahı
1İ • komik «İDARE» ediliyor tatbikat, ölçüsü belli olmayan karma bir,(İstemden başlıyarak,
K alak verin, duyun bizi
bilir. En sopra, Güney VietnamlIlar Kon- görmiye gideceğini (Sanatı) söyledi. Pro
lar. Şimdi Temyiz
Savcısı. birbirinden as farklarla aola doğra, Kemünlame kadar dayanan,
getirmedik sizi
ferans’sız da A8merikalılan toprakların letarya İhtilâlcileri ‘ Tarihte daha ne za(Selânikte faşistlerin •moto tenlş, yayvan, derinliği henüz olmayan ve teaaüa etmemiş bolu
Çolak, çocuk dizi dizi
dan atabilirler.
manedek bekllyecekler? Bak. Emperya
sikletle öldürdükleri,
daim nan yalınkat bir eepbe dnrumnndadır.
A? .isteriz!» Aş isteriz!
Snov. • Amerikan Hükümetine bir ü lizm va RevizyonizmHto heklivorlnr mı?
dnğrıısıı CtA nln öldürttüğü
Oı I — nüyle bir MphcdMi bugün karşımıad» bulunup, her»
ğlMlinn/ olur mu?
Derdimin bitirecek
10(1(1 yılı 000 0OO genç kmııllnlal Pnrllye
Mnsynüsl şef LAıııbrnkldea‘1 gün biraz daha-gerginleşaa ve kcmiklenme istidadında bulanan
Mao,' • Biraz çekllseler, İyi olacak
-vBIze/derman getirecek
girdi. Eğitimli idiler. Kimilerinin «banıKcnncdy usulü kim vurduya bir loyrmeu. komprador bujavatlelne karşı taam a şüylo dury.Gövdçmlzl götürecek '•
Çok yayıldılar yeryüzüne Ama beni din
balan var» ...... Çin Komünist Partisi üyegetirmek İçin yalancı şahit snn sel cepheyi müteamtm mldınlarma karşı bu yalınkat hail
v (Dev*»". 4 <>""0 M vfega)
lemiyoriar. 'Ve dinlemlyeeekleT.
^ B ^ ;is te riz !» Baş isteriz!» *
uzmanı) Konstantin Kolyas ita aavnnmak çok ser-va imkânsız hala gelablUr.
(Devamı 2 nel aayfada)
•- . *
(Devamı 4 üneII sayfada). .

Yeni iskambil Kâğıtları atanıyor

MAO Diyor ki:

Sosyalist konferansı
5 için
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SOSYALİST

SAYFA : 2

DÜNYA OLAYLARI
GÜNEY
ARABİSTAN
VE İŞÇİ
PARTİSİ

«Bu cinayet cezasız kalmıyaçaktır. Emperyalistler-ve gerici
lik. Milliyetçilerin oğullarına
saldırıyorlar, «ma tarihin akışı
nı durduramıyacaklardtr.»

ÇİN VE
ORDUSU

0
işçi Partilerinin bir ma
• Çin Kültür ihtilâlinin ye
rifetleri de. Burjuvazinin asık ni oasamagma geldi. Bulun dun
ta yapamadıklarını, sosyalist ya ordu zorundan bahsediyor.
. maskesi ardında becermektir. Havadis gazeteleri. Kültür İhti
Bahtsız Arabistan yarımadası lâline Ordunun karışmasını üç
nın güneyi gene kana boyandı- türlü buluyor: 1 - Bir yerde
İngiliz İlci Partisi 1004 Aralık ihtilâl başarısız kalınca, ordu,
ayında. Güney Arabistan Fede •İktidarı ele almak yoluyla âsi
rasyonu adı ile. Aden üssü i- lere yardım ediyor. 2 - İhtilâl
le Umman kıyılarının masrafı elverişli gitti mİ. «Her işi nor
nı yerli halka yüklemeyi 1008 mal yolda yürütmek için üçlü
yılı ifin vâdclmiştâ. Bütün ora birlik kuruluyor: İhtilâl grupu,
lar. «Bir tek egemen Demokra Ordu, eski kadrolar, 3 - Mevcut
tik Devlet» olacaktı. Emperya teşkilât yerinde kalabilecekse,
lizmin geri ülkelere hangi iktidarı ayrıca clc geçlrmlye lü
«DEMOKRASİ» yi bağıtladığını zum kalmıyor. Ordu, ekiplerin
tecrübemizle biliriz. Aden ve yuııidcn teşkilâtlanması için,
Güney Arabistan; aylığını İngi kadrolara yardımcı olacak dele
liz enteliccnsindcn alan ulu ki geler göndermekle yetiniyor,
stleri (orada Şeyhleri, Sultanla İhtilâlle kurulmuş bir Ordu,
rı) basa geçirecek, ta$ atıp ko Ihlilâli yalnız bırakmıyor.
Şansi askeri Bölge Siyasi Ko
lunu yormaksızın onlara Em
peryalizmin bekçi köpekliğini miserl Cang Jihşing, 28 Şubat
günlü Kızıl Bayrak gazetesinde
yaptıracaktı.
Bu oyuna hazırlık' olmak ü- şunları yazıyordu:
«Nerede İhtilâlcilerin bize ih
zere, sosyalizmi kimseciklere
bırokmıyan Ingitiz İsçi Partisi: tiyaçları olduysa, hemen oraya
1905 Eylülünde Aden üssünün onları destcklemiye gidiyoruz.
o maskara Anayasalını bile Yaptığımız şey: düşmanın balta
çok görüp ortadan
kaldırdı. lama hareketlerini önlemek ve
Mukaul hükûCımetini ,dağıttırdı. hükümetle halkın hayatı için
Bunun üzerine Mumakl ve As- gerekil olan işletmelerde üretinng gibi «ılımlı milliyetçiler» min ve işin normal gidişini sağ
bile ya illegal (gizli) çalışmak, lamak oldu. Kimi teşkilâtlarda
ya ülke dışına kaçmak zorun- askeri kontrolü uyguladık, ve
ûda kaldılar. O gün, bugündür, geceli gündüzlü gözetim yap
Aden vo çevresinde, yeni milli mak üzere ufak bir birlik gön
yetçi ve sendikacı güçlerle, derdik..
Emperyalizmin şımarttığı gerici
Askeri kontrol, daha çok «Pro
şefler arasında, zaman zaman lotarya Diktatörlüğü- adı veri
İngiliz askerlerinin de katıldığı len tşçi Demokrasisini yürüten
boğuşmalar aldı yürüdü.
örgütün ve polisin kontrolü: yâ
Şubat ortasında patlıyan ay- ni devrime karşı olanları sin
yaklanmada 12 ölü, 40 yaralı ol dirmek anlamına geliyordu. işdu. Bu yetmedi. Geçen salı: İŞ- çi Demokrasisini güçlendirmek
GALEDİLMİŞ GÜNEY YEMEN için eski Kamu Emniyeti, mah
KURTULUŞ CEPHESİ adlı mil kemeler ve taşra adliyesl gibi
liyetçi teşlikâtın Sekreteri Ma- teşkilâtlar üzerine kontrol ku
kaul nln 3 oğlu birden, başka 3 ruldu. Okullara, labrikalara as
kurbanla birlikte sokak ortasın keri propaganda ekipleri gönde
da öldürüldü. Kendisine kul ol rildi. Yeni «Proletarya Demok
mayanın ciğerini söküyordu İsçi rasisi Komiteleri» kurulunca,
Partisi lngiltorcsl. Halk Genel bunlar polise ve adliyeye elGrev yaptı. Conazelcrl 15 bin koydu. O zaman ordu, komita
kişi götürüyordu. Üzerlerine İçindeki yerini aldı.»
ateş edildi. Ateş eden 2 kişi kaç.
tıkları evde yakalanıp halkça
KONGO
linç edildi. Böyleeo kaatlllerln
• Yukarı-Katanea madenle
kışkırtanların izleri kayboldu.
'■ Kimdi yapanlar? Halkın Mil rine konmuş olan U.M. Şirketi
liyetçi ve Kurtuluşçu. tcşlikAtı Kongo kanunlarına uymayı red
•?jrey*d.|pgHlzln 'olmaz, mı? Ma- dedlnce. l >'V.ık*.rt lsle‘-ne hak’İ'KM.adlı
(»•İiû'f® /‘Oftullarını -öldürdüler; .kurt y itlr& ttm jm ■
MIl ÇI KURTULUŞ CEPHESİ »übesl geçil. Teknik yardım yapacak.
Katangndaki
2.000
Belçi
adlı ajan teşlilAtıydı. Bu yavuz
hırsızlar, cenaze törenine katılıp kalı teknisyenle anlaşıldı, tkl
cinayeti kendilerinin değil, yıl önce haber vermeden anlaş
«Sultanlarla
Sömürgecilerin- ma bozulmıyacak. üretimi GEyaptığını ilân eden beyanna COMİN (Kongo madenleri ge
meler dağıtmaktan da utanma nel şirketi) yapacak. Bunun
dılar. Cenazeyi Camie götüren yiizde 150 hi.««csl devletin. SOM:
leri kurşunlıyanlar da, İngiliz maden İsletme plânını, yeraltın
parası kesen GÜNEY ARABİS dan ktcarımtnt tasfiye taşınma
TAN LİGİ adlı örgüttendiler: ve satımını özerine alıyor. Ma
Sokaklarda bacaklarından tutu den bir Afrika limanına İndi
lan ölüleri sürüklendi. İnciliz mİ. önceki ayın ortalama fiya
. askeri ateş açtı; bir ölü. tngi- tı özerinden parasını ödiyecck.
lizin verdiği kokteyl partisine Komİsvnn olarak, ürün de*»ribomba konuldu: 2 yaralı. 2 nln yözde 4.8 unu Belçika Fran
İngiliz kadım Mü. Emperya gı ile alacak. Lıımıımha’mn ba
sını vlvenler. vahana şirketler!
lizm ektiğini biçecekti.
Mısır Başkanı Nâ.sır, Abdcl öre*lm derdlvle uörnsmn hamMakntıl’yo çektiği tcİRrafla şöy mnlhamdnr) Vıırlacdılnr. Telmiş,
le dedi: •
yen Belçikalılar da memnun:

(Yunan M İT E O LO JI si üzerine)

O RASIN A KARIŞAN RUFÂİLER
Yunanlı Yunanistan'dan habersiz:
1 _ «Yunan Büyük Elçisi Ddlvanls. bir ara Alman
Büyük Elçiliğine giderek- Telsizle. Atina İle temas kurmıya çalışmıştır.» (Cumhuriyet Gazetesi 22/4/967)
2 — «Yunan Elçiliği Basın Müdürü Yorgo Ksanlopu*
]os: Olayı başka sefaretten öğrendik, demiştir. Son
.derece rahat ve esprili b ir hava İçinde konuştuğu dikka
ti çekmiştir- Bu konuda en İtimat edilen bilgilerin
LondralImı alınabileceğini söylemiştir* (Yeni Gazete,
22/4/967)
Demek. İşi erbabı iriliyor: İNGİLİZ. Haberi erbabı
veriyor: ALAMAN- Sahneye koyan erbabı kim? Yunan
kapıkulu «Son derece rahata.

M İL LÎ SINIR T A K M İY A N KUŞLAR
«Yunantstamn dışarı İle bağlantın tamamen kesil
miştir. Yollar trafiğe kapalıdır.» Türk-Yunan sınırın
dan bildiriliyor): «Yunanlılar Türklyeye geçmek Unyeli
lere çıkış vizesi vermemişlerdir. Bu yüzden sınırın İM
yanımla bir çok lurlal otomobili beklemekledir. IsIİmmI
olarak NATO mensubu 4 Amerikalının Türklyeye geç
mesine İzin verilmiştir. Görüştüğümüz Amerikalı su
baylar, Yunanlslanda olağanüstü bir durum görmedik
lerini, sadece, Yunanb askerlerin durumdan memnun
olduklarını sezdiklerini söylemişlerdir. Lüksemburglu
(o da «müstesnalar» dan) (Cho Even, Yunanlslanda hiç
bir olağanüstü dıırutn görmediğini İfade etmiştir.»
Yünl, sınırdan kuş uçurtulmuyor: «MENSUPLAR»
. (CİA Ajanları) «MüslesnA», uçuyorlar ve sivil, asker,
hep bir ağızdan ölüyorlar: ««Yunanlslanda Olağanüstü
bir durum görmedik!»- Emperyalist ajanlar için bir kü
çük ülkede Hükümet devirmek kadar «OLAĞAN» ne var
dır kİ?

FRENKÇE BİLMIYENLER
A N L A M A SIN DİYE
«Yunan Trajedisi» Öylesine kör kürllnc parmağım
gözene bir Kodaman F.mper)İ3l ovunu İken, bizim İyi
»naiia olsunlar Basını ne yazsa beğenilir?
«Bir taraftan Kral Konslanthı vc Saray çevreleri,
diğer taraftan baha-oğııl Papnandrcular,. nihayet Yunanlstanda beklenen askeri, darbenin gerçekleşmesini sağladılar.» (Yeni Gazele).

ücretleri, şimdiki Belçika ha
yat pahası endeksinin yüzde
130 u esas tutularak ödenecek.
Yerli işçinin ne alacağını Allah
bilir. General Mobutoların mil
liyetçiliği: maaşlarını devletçilik
le sağlamakta toptandı.

letme anlaşması yaparken. Sovyeller, Konkurc barajına yar
dımdan kaçıyor.. Ilerekal Çil»
tıAiummlItı değil: Bh yağ. bir şe
ker fabrikası, «Halk Sarayımıya hazır.

ARNAVUTLUK

Batı basını merakta: ni
çin Çin yanlı Arnavut -Kültür
İhtilâli- Üzerine ausarî Oyşa.
«Saha geçen yıl Arnavutluk Or
duda rütbeleri kaldırdı, koda
FAS-CEZAYİRman iııciiıurları taşraya aktardı,
«sapkııi» âydıhiarı 6 ay önce
hizaya getirdi. Mısır ve Patates
SENEGALekimini önemsiyor. Başkan En
ver Hoca ile Başvekil Mehmed
GANA
Şehu arasında mız çıkmasını
# Kuzey Batı Afrikada Ame bckliycnler avuçlarını yaladılar.
rika daha tedbirli davranıyor.
Çin'e giden Savunma Bakam
ŞENEGAL'In Cumhurbaşkanı Becir Balukıı ile Politik büro
Lcopold Sedar Senglıor: -Vakti, dan Hüsnü Capo döner dönmez.
mlzi Emperyalizme sömürgecili Çin durumu aydınlandı- Şehu:
ğe. yeni emperyalizme atıp tut 30 Ocak günü, Kültür İhtilâli*makla geçirmiyelim. müzakere nin «Çin burjuva ve gericilerin,
yolu ile Vietnam barışına çalışı- i ce beslenen bUlün kuruntuları
yoruz. Aşırı diller, tckyanlı hü kökünden kazıdığını- bildirdi.
kümler yerine barışa dönelim. Zeri I Popullit gazetesi: -İkti
Ccrsıyirde Bumedicn İle yayın darı ve Partiyi ele geçirmiş olan
ladığı bildiri. 1964 yılı Cenevre' bir avuç Çin revizyonistinin te
de Asya, A(rika. Güney Ameri mizlendigini 9 Şubatta açıkladı.:
ka'dan gelme delegelerin «17* En büyük liman Durres'te bir
ler Grubu- ile yapılmış ticaret öğrenci grubu: kimi sokak ve
ve gelişme konferansını tekrar alanlarla -LUks» adlı sigaranın
latıyor. 1967 yılı Dclhide topla adını değiştirmek için gösteri
nacak İkinci «77'lcr grubu», yaptı. Hoca temizliği önceden
«Ekonomik Bandong- olacak yaptığı İçin yeni bir -Kültür
mış. Birinci siyasi Bandong'un İhtilâli- ne hacet kalmıyor.
baslarından Sukamo’yu Endonezyada Suhartoya yediren Ame
MISIR-SURİYErika, tiearelinize bakın, demek
İstiyor. EAS kralı Amerikada
IRAK
iken, CİA’nın emrinde eski Fas
polisi Fas gençlerini «temizli
• Irakta 18 Ocak günü bir,
yor-. Gençler:
üniversitenin gerici komplosu haberi yalandokunulmazlığı, sendika hür- lanmıştı. 23 günü Suudi Arabis
yeti için konferans yapacaklar tan Kralı Faysal. Ürdün Kralı
dı. Hukuk Fakültesini polis Hüseyin ve İngiliz Irak Petro
bastı. Fas Milli Talebe Birliği. leum şirketi bir sivil itaatsiz
-Kaçırılan- arkadaşlarını ser lik, genci grev yaparak Kuzey
best bıraktırmak için, geçen Irakla Amcrlkanvari bir -Hür
Salı 2 saat grev yaptılar. Tam hükümet- kuracakları haberi
sayıları bilinmemekle birlikte, yalanlanmadı. Suriye Cumhur
2 si Filistinli olmak üzere 24 başkanı ve Baas Partisi Genci
genç, kayıp. Ana-babaiarının a- Sekreteri Nureddin Atasl, halk
vukatlarına, gençleri kaçıranın mitinginde şöyle dedi: -Irak Pet
ordu olduğu söylenmiş. Belki, roleum'a karşı bütün Arap hal
Krallığın güneyine düşen Tar- kı bizi tutuyor. 3 Arapların pet
faya eyâletini Tanan adlı ye- rolü Araplar içindir» parolamız
rindeler. diyor...
gerçekleşecektir. Mısır-Suriye
GANA gibi daha açık oyna birliğini katledenler Emperya
dığı yerlerde, Emperyalizm Jun- lizmin ve petrol şirketlerinin .
ta'sını kurduruyor baskınla ko yamaktan olan gerici hükümet
valattığı Kvvame Kkrumah'a ■ ler. Filistin! Yahudiciliğe tes
halk isteyince, ona Küba'nın, lim edenlerdir. Özellikle Ceza
Sovyetlcr'in. Çin'in para. siU*ı. yir ve Mısır kuvvetleri Filizlini
eenhane verdiğini yayıyor. Kol kurtaracak Halk Savaşında so
tuğunun sallandığını hisseden rumluluklarını üzerlerine alacak
sözde: Kurtuluş Millt şür«sı, lardır-. Mısır Başkanı Nâsır Mıbaşkan yardımcısı J.V.V.K. Hor sır-Suriye birleşmesinin 9 uncu
İpv. genel nolis müfeHi*! sıfa. yıl dönümünde şöyle konuştu:
tiyle 2'si Nijerya’lı 8 kişiyi tu- «Suriye halkını emperyalizme
tukluyor. Kkrumah’a bulunduğu ve gericiliğe karşı savaşında ve
Ginedeki Sovyet Elcisinin 200 Bağdat'la Sam hükümetlerini
bin dolar ve Conakri'dekl Cin llrak Pctroleum’a karşı vatanse.
Elcisinin 7 kere 200 bin dolar ver tutumlarında destrkllyoruz.
vCfdlğjnl o rln lı» a yavtvor. Alış Emperyalizmin Suriye! ile traît'
mışlar dolara: dnlarsız Is görü- arasında kışkırtmıya çabaladığı
Jemivec«»ine inanmıyorlar.
zıtlıklar gerçekte İrak Petrole
um Şirketi ile Suriye arasında
GİNE (Afrika)
dır. Emperyalizmin sağında
• Kara Kıt'anın en gelişime Arap gericiliği (Tunusta Burgielverişli ülkesi. Başında Seku ba. Hicazda Faysal, ürdünde
Türe. Cin kıyafetine girmiş. Hüseyin), solunda İsrail ırkçılı
Yanında Çin Bakanı. Toprağın ğı diş İriliyor. Mücadelemiz.
da -ümüğüne dek döğmell. Aran dünyası ilerici güçlerinin
3.000 Çin teknisyen ve danış birliği aşamasına girdi.»
Emperyalizm boş duruyor mu?
manı. Çin işi Su-elektrik fabri
kasını acıyor. «Mao’mın ışıktı Kürt meselesini bahane edip.
Irak
Başbakanı İkinci Arifi An
düşüncesi- ne tutkun. Onun da
«Kızıl Bekçiler- i pijama bas karada yokluyor. Kızıl Deniz
masından kıtıklarıyla -Ataca kıyısıyla. Elalrmeyn'dc petrol
Bekçiler- olarak. Mao'nun -Kı bulunduğunu Mısır halkına müj
zıl Kitapçığı- nı okuyorlar. deltyen Nâsır’ın. Sovyettere SaAmerika hükümeti «yardım lum'da üs verdiğini. Sflvenyş
da: ftarvey Atnmlntum ve Ital- kanalında kontrnf tanıdığını
. co Mlnig Amerikan şirketleri başka sinsice yalanlarla yayı
Böke bölgesinin boksitlerini İş yor.
0

Neredeyse, Eşrefçe «Bir elinden Şâh tuttu, bir elin
den Pâdişâh» diye «Hüviyet ana»nın başına getirilen tecavüztt Kral İle Papaandreu «Demokrasi ana»ya yapmış
lar sanılacak. Amerikanın haberi bile yok, yani ya—
Frenkçe L’Orient gazetesi İse şöyle yazıyor:
«Türkiye şimdi Balı'ya karşı daha bağımsız bir as
keri ve ekonomik görüşün yönelmesinde etkili otmıya
başlamıştır— Hele NATO İçinde sanılan Türk sadakati
nin, şimdi Atina'dan da uzaklaşması İçin Amerika’nın pa
çaları neden sıvamız olması düşünülmesin?»

KAN BANKASI
Yunan Radyosu: «Sokağa çıkanlara emir almaksam
ateş edileceğini İlân etmiştir.»
Bir küpek bile böyle »ontsıız kıırşıınlanamaz. Yu
nanlı kurşunlanır. Ardından kalkar Yunan Başbakanı
şunu bildirin
«Askeri müdahale YUNAN KANININ akıtılmasim önlemiştir.»
«Yunan Kanı» kim
«Radyo İlk Krallık emirnamesinde, gergin havayı
dağıtmak İçin, Anayasanm 91 İnci maddesinin kendisine
verdiği yetkiye dayanarak: Basın, Konut, Toplanma, Ce
miyet kurma ve Haberleşme haklarının kaldırıldığını

nçıklnmışlır.»
• Bu hesapça, Yunanlslanda: damarlarında CİA ve
Enlcllcens Servis Petrolleri akan Kral, Felemenk Kralı
nın damadı, halis Ingiliz kanı Hambro Bankanın Içgüvcğisl II İnci Kostl Hakan'dan başka akıtılmak İstetnlyen «YUNAN KANI» kalmıyor ortada. O da Cermen
Kanı.
«Kan Bankaaı» çıklt çıkalı «Banka Kanı» her Kan
dan daha ağırbaaıyor.

TEK - EL
T.BJVI. Meclisinde CHP’lilcr «YUNAN» sözcüğü İle
«YUNAN» sözcüğü arasında kurulan bağın «Türk — Yu
nan İlişkileri» üzerine elkl yapıp yapmadığım soruşturmiıştardır. Atlnadan gelen haber, tevkif edilen 6 ilâ 8 bin
kişi arasında «Enlerpolln yakından tanıdığı» kimseleri*
Hnıyor. «ENTRRPOL»! bildiğimiz gibi, Polis Enternasyo
nalidir. Vc bıı F.nlcmn»V»ltnln Türkiye de eıı sııılık üyedir,
O glltl İşlerde bir kaçgücüınüz olmadığına cn açık
belge, aynı gün. bililin gözdelerimizin Baş sayfalarındaki
36 punluhık şu satırlar oldu. «IhllIM hükümetinin kud
retli siması Bakan Albsv Papadonulos»— «CHP'II 8 lerin
sayısı S3.e cıkiı»... «Vunanlsianda kuvvetli adam S. Potalos»-. «Celin Altan trmlrdc döğüldü.»
«Herkesin maksûdu bir, ammâ rivayet muhtelif.»

VATANLARI SATANLAR

Yazan: İKTİSATÇI

27 Mayıs, suyun yüzüne hep ve yalnız «Kültür - Eğilim» özetliyor:
«Bizim bugün ANA İKTİSADİ MESELEMİZİN, teşekkül,
konularını çıkardı. Suyun dibindeki ekonomi vc Toplum tra
müessese Ve İşletme olarak böyle bir iktisadi sisteme naili
jedileri o sayede unutuldu. Unutulmıyncak tek derin olay ise.
Finans kapitalin Türk milletine ihanetini, Menderes'in şahsın ayak uydurablleeegiaılzln teşkil ettiği muhakkaktır.» Milletlerarası Finans-kapital'in Türkiye'de İktidarı tutan
da kalan bir kusurmuş gibi yuttıırabilmcsi oldu. İsrail oğul
ları her yıl toplanır: bütün 'günahlarını ortadaki tekeye yük kanadı, yâni Batur’un deyimi ile: -Sanayi Ticaret Tarım, Turlzm, Nakliyecilik, Bankacılık, Sigortacılık gibi İrili ufaklı iş
ler. ve sonra suçlu lekeyi kesince, günahlarından kurtulurdu.
DP. düzeninin giinalı çıknrtma tckeai Menderes oldu. Finans letmelerin sahipleri-, daha doğrusu -ufaklı, ları oosuk para
kapital, bir an. bütün günahlarından temizlenerek, Demirkı- gibi harcıyan «İRİLİ. Burjuvalar, bu Vatanın sahibi biriz,'di
rat'ı AT scnbolU yaptı. Vc o sayede, dalla teşkilâtlı, daha bi yorlar, alırız da, satarız da,, ticaretimize kimse karışamaz.
'
linçli sömürücülüğüne rahat rahat girişti. Buna «ÖZEL Gt- Çünkü:
•En büyük sorumluluğu ferd vo teşkilât olarak ÖZEL
RİŞKİNLİK- (thıiMisl lr«chl>iis) demli
Yumuşarsk bir tatlılıkla «ÖZEL TEŞEBBÜS- dcniltvcrcn TEŞEBBÜS taşımaktadır... ÖZEL SEKTÖR ( memleketin bü
Finans Kapital, o kanlı kansız tınjeılllere neden sık sık baş tün vergi yükünü, bütün mesuliyetini Uterlndc taşıyor-Bir yol, işveren vergiyi, halk gibi alın teriyle kazandığınvuruyor? Buıuı. 37 Mnyıs'lnn snıtrnki ekonomik, snsynl, poli
. dan vermez: halkı çalıştırarak veya kazıklıyarak elde ettiği
tik olaylardan İyi hiç bir şey açıklıyamıız.
KÂR’ından
vorlr. Yâni, işveren verdiği zamaü dahi, vergi pa
★
•Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bar- rası gene halkın sırtından çıkar. Ancak. Finans-kapitalin.öde
saları. (TTOSOTBB) (Toto Snt Hcbcl diye adı satırlar doldu diği vergi nedir? 1963 yılı Kurumlar Vergisi için beyanname
ran işveren Teşkilâtının Başkanı Sırrı Enver Batur. 15-16 Şu verenlerin sayısı 4166. bunlardan kâr gösterenler: 2575 kişidirbat günü, lskcnderunda -»ordilnı-U KoallsyondanherL yapıl ödedikleri vergi: 375 milyon. Ama. bunun 137 milyonunu Ka
dığını söyledi. Bölge Toplantılarından sonuncusunu açtı 5 mil mu Ktırumİart. yâni 116 Devlet kurumu ödüyor. ÖZEL TEyon inşamı, ekmeğini kesen 15 Ticaret ve Sanayi Odası. 3 Ti ŞEBBüS un bd*-.-:ğj gerçek vergi 218 milyondur. Ya ödemedi
ği? Eve*. 1591 Kurumun «ZARAR» gösterdiği para tam: 720
caret Odası, 1 Sanayi Odası 7 Rıırsıı <20 İşveren teşkilâtı)
Güney Bölgesi 4 üncü kongresinde, birlik başkanı -Aziz arka milyon Ura: neredeyse ödediği verginin 4 katına yakın... O
yıl
Devlet 11.730 milyon vergi topladığına göre, ZEL SEKTÖR
daşları- na şu yalın kat zamane olayını açıkladı:
•GUniimUxde, dünya İktisadi dhzem alıştığımız iktisadi •Biiltin vergi yükünü- taşımak şöyle dursun, milletin ödedi
ğinin
53 te birinden azını ancak öder
düzene nazaran çok değişiktir... Küçük Pazarların yerini
Vergisinin 4 katı zarar gösterip. -Memleketin bütün vergi
dev pazarlar atmakla vc gümrük duvarlarının kaldırılması
yükünü taşır- geçinenlere, sahtekârlıkları hatırlanınca İse.
İçin dünya çapında büyük gayretler sarf olunmaktadır.»
•KÜÇÜK PAZAR- neresi? Türkiye, İran. Pakistan... ve namuslarına dokunur. Bağırırlar: -Ilür müteşebbislere kar
Belçika. Fransa, İngiltere. Amerika... hep -Küçük Pazar-, şı saldırmalar, son zamanlarda Millet Meclisi Komisyon mü
zakerelerine ve Senato kürsülerine kadar intikal etti. En bü
İstanbul'un en bataklı «Küçük Pazar. ı gibi bir şey o tek tek
kapitalist ülkeleri. Çünkü -Gümrük duvarları- ile kapatıla yük sorumluluğu, ferd ve teşkilât olarak özel teşebbüs taşı
maktadır... özel SektSre kaçakçılık, özer Sektöre çıkarcılık
rak dünya milletlerine bnrcr çıfıt Gctlo'su haline getirilmiş.
İMtad eden arkadaşlara bu iftiralarını, kaşiflerinin bütün
1er. Milletlerin o boğulma duygularından yararlanmak istiyen
mâni re şUmuliyle red re iade etmeme müsaadelerini rica
Flnans-kapiıal, -KUçlik Pazar, ları ustalıkla, ama milletlerin
kendilerine değil. Finnns-kapitalc -açmak-, milletlerarası edeceğim.»
Yâni, vurguncuya «vurdun- dcmiycceksln: yoksa o seni
banka vc şirket scrııınyesiım açık pazar etmek İstiyor. Batur'a
vurguncu ilân edecektir. Bu gidişe Menderes. -Nurlu İstikgöre:
bal.
Demirel'ln Ticaret bananı Sadık Tekin Müftü•Kapalı ekonomi sistemleri, malların, sermayenin ve in ması»demişti:
diye idealleştiriyor. «Ana Ikilsal meselemizin- Türkisanların serbestçe yer değiştirmesini, serbest rekabeti ve ser ye
gümrüklerini ve sınıralrtnı Emperyalizmin dileğince kal
best ticsreti öngören açık ekonomi sistemine gitmektedir.»
dırmak olduğunu açıklıyanlara AP Bakam, hiç korkmayın,
Ne demektir -Kapalı ekonomi-, -Açık ekonomi»?
diyor:
Tarihte, Kapitalizmden önce KÖY ve KENT üretimi «ka
•Bu idealin tahakkukunda ise, siz müteşebbis arkadaşla
palı ekonomi- idi. S e rm a y e o küçük kapalı ekonomileri reka
rımız» düşen görevin kttçümsenmiyecek, her türlü Isnad ve
bet kılıcıyla kesip biçerek, kendi alış verişine açtı. Sermaye iftiralar» rağmen suret'I mutlakada himaye edilmesi lâzımsine göre büyüklüğü değişen ülkeler ölçüsünde geniş pazar gelen bir keyfiyet olduğuna da inanmalıyız. Bugün Türki
lar yarattı. O pazarların siyasal sınıflarına VATAN ve vaye, geçmişin Türkiye’si değildir*
tanlar içinde oturan modern insanlar MİLLET adını verdi.
Yâni, geçti Bor’un pazarı: Finans-kapitalin âşığı cük otur
Milletleri, kendi vatanlarını öteki milletlere karşı ölesiye sadu. Bak, İsmet Paşa'tan nasıl Karma Hükümet meşalen gi
vunmıya alıştırdı. O zaman, eski daracık tabii köy vo kent bi V"Uanıp, İlk fırsatta Başbakanlıktan Amerika'nın bir işaekonomileri yerine geçen daha geniş kapitalist ekonomisi do,
terine kündeyle atıverdik.'Siz. İşinize bakın, gümrükayrı millet ve ayrı vatan gümrükleri İle sarılarak, öteki Mil
~.ınnış aşındırın, vatanı, milleti sömürünl
letlere ve vatanlara karşı bir -Kapalı ekonomi- oldu.
gayretlerinizde, tereddütsüzce Uade edebilirim kİ,
Bay Batur, şimdi. Milleti kapsayan Vatan adlı kutsallaş
daima, sizinle beraber. Hükümet dalma sizin yatırılmış çerçeveyi «Kapalı ekonomi» sayarken bunu söylüy ,-ıraktır.«Açık ekonomi» derken de: Vatan gümrüklerini vc sınırlar,:-,
»ânı. AP Hükümeti, dişlerine, tırnaklarına oeğin teşki
çatlatıp yıkmayı «Küçük pazarların yerine dev pazarlar geçi lâtlı yerli, yabancı finans-kapitalin (özel Teşebbüsün) em
yor. gibi kibar lâfla şirin gösteriyor. Doğrusu. Vatan sınırla rindedir.
.
rını kaldırma pazarlığı büyük Emperyalistler arasında gürültü
İşte: «Temel Haklar ve Hürriyetler Kanunu*. çantan bu
çıkarıyor. Küçük, geri ülkelere soran yok. F|nans-kapİtal, ha
nun için çalıyor. Ve siz, tarihin şu acı cilvesine bakın ki,
rıl hani yaptığı sermaye İhracı oyunınrıyıe gen vatan sınır«Kapalı küçük pazar» »aydığı Vatan ve Milletin temel varlı
lannı çoktan kuşa çevirdi. Sovyet ler. Boğazlan savunma tek ğını »Der pazarlara açmak», yâni milleti bütünüyle' yıkmak
lifini ağzından çıkarır, çıkarmaz, -Vay, sen üs İstiyorsun.'.!»?» . vc satmak lçto^h»aırt»n»nHlînanmimpltalms»Salin»^gAıııi&»ji
diyerek, Akdeniz'den Karadeniz'e. Edirne'den Ağn Dağı'na '' bulunan Hük&meU. ' çıkaracağı kanunda:- «Milli büttnlüğe sa
dek baştan boşa Türkiye'yi Amerikan fişleriyle süslemek bu rar verebilecek şekilde... Söz. Yası, Haber. Havadisi Sesim.
idi. Petrol şirketlerinin Anadolu’da her köşe başına oturttuk Karikatür veya «mir suretlerle örnek veren» kişileri, daha
ları benzin İstasyonları» sahiplerine ansızın Demirkırat Parti- ağır ceza bulamazsa. S yıl, 10 yıl ağır hapisle ortadan kaldı
yt kurduruşlart bu idi. Gidişten azıcık irkilince, düşen Men racak.
deres'in yerine B. Demire!*! aynı yola yolcu eden davranış,
Bir milletin sağ duyusu ila bu kertede acık alay etmek..
budur.
.Ancak, sırtını. Antika Tarihe ve Yabancı Sermayeye daya
Onu. Türkiye işveren sınıfının sözcüsü şöyle ağdalıca mışların gösterecekleri cOr'ett

Demokrasi Yunan icadıdır 24 liraya bir
(Baştarafı lin e t sayfada)
Başbakan oldu. Şöyle buyu
ruyor:
«Partiler, Demokrasiyi aya
ğa ve halkın İyi niyetini bir
çıkmasa düşürdükleri için,
askeri müdahale yapıldı-.
Kumlan oskerl İdare ne sa
ğındır, ne solundur. Yunan
balkınındır.»
Haylr Kirye Koslaki «1DARB» : Ne kralındır, ne
Askerlerindir, ne Partilerin.
Finans kapitalindir. Conson'la
Onassis kırması, CtA ile Entelicens Servis karması bir
Truman DOKTİRİNt'dir.
KİM DBMtŞ «DOKTRİN.
YOK? (Yunan İHTİLALİ»
L’Orient gazetesi yazıyor:
cAtinadak! Hükümet dar
besinin gerçek
objekUflni.
teşhis elbette İd en güç şey.
ferden biridir.»
Sağcı baskının amacını bil
mek neden güç oluyor? Çün
kü şu gerçek unutturulmak
isteniyor: Yeryüzünde Kapi
talist dünyayı bir tek güç gü
düyor: FİNANS KAPİTAL...
; Küçük milletlerin
«iğrâpla
• mahalleri»: Büyük Emperya
listlerin işine, gelirse var. gel
mezse yoktur. Geri kalmış (İl
kelci İti polilikn »âlınelerinde
oynatılan kuklalar, millet
lerin değil, kendilerinin bile
alınyazılarını tâyin edemez
ler. örneğin, Yunanistan CH
.P-sl Merkez Birliği Partisi’nin
lideri Yorgo Papaandreu, Ba
tı basınında şişirilen şöyle bir
tirnd çekmişti:
«Yunanlstanı kim İdare ederek: Kral mı? Yoksa, Halk
mı?a f
Bu soruya, bizim CHP lide
ri lnönünün sevimli sözüylo:
•Hadi canım sen dev den uy
gun karşılık verilemez. Han
gi «Kral», hangi -Halk» bire
Klryos Papaandreus? Sen ki
minle alsy ediyorsun?
Krnl: Sağ elinde gllnıll.ılll
zıırnn gibi «MûsA’nın asAsı.«
sol elinde hiç ktıllanmı^srnğı
altın kılıcı Üe dimdik. Relinden gırtlağına dek
bütün
gövdesi kordon, sırma, kurdeli şerit, nişan, yaldız dolu
Çocukları Imrendirmlye, Ih
tiyar köylüleri inandırmıya
yarıvan bu tüysüz ovuncak

mı idareci?
Lider: Kemerli Karadeniz
burnunun direğini sıztata sızI.H.1, kurnaz tilkice keskin ba
kan vc: «İtiz köleliği kabul
etmiyoruz. İliç kimsenin müs
tebit olmıya hakkı yoktur!»
Palavrasını «Raki haşişi» şar.
kısma çeviren bu Papaan'mı
idareci?. Yok canım.
Geçen Mart ayı, Türkiye
vc Yunanistan için «TRUMAN
DOKTIlİNİsnin 20 inci yüz
yılı sessiz geçti. «Doktrin,
sözcüğünü de rezil eden
bu amerikan kelime canbazılğı nc idi? Le Monde şöyle
özetliyor:
«Kazandığı zaferle tüken
miş bulunan Ingiltere, Yuna,
nistanda Komünist isyanına
ve Türkiye üzerindeki Sov
yet baskısına karşı direnme,
nin yükünü Amerikan Birle
şik Devletine aktarıyor, o
da çokça tereddüt göstermek
sizin bunu üzerine alıyordu.»
(S Nisan 1967)
Yaştyanlar bilir. O zaman
Ingiliz, açıkça
Ameriknya:
«Ben çekiliyorum.
Kalan
boşluğu sen doldur» demişti.
Boşluk neredeydi? Yakındoğu
Petrollerinin »kliği
Hnğıl
Akilimizde. Dünyayı 2 Ingi
liz 3 Amerikan dev Petrol
şirketi paylaşmıştı. Türkiyeye Basra körfezinde Petrol adasına sahip Amerikan «A.
kıltröstü-den Mister T. bornbtırg geldi, ismet Paşadan,
Teknarti yerine «Çlflc Parti»
kurdurma vâd'nl aldı. Tür
kiye Petrol İstasyonları, Anadoluda Demirkırat'ı yay
dı.
20 yılda T-umon Doktrini
nin neriye vardığını 28 Tem
muz 1966 günü CHP de t»
nönüye karşı
başkaldırımı
76 tara. P.-şnnm «Sinirli hav»
içinde» söylediği şu sözden
iyi blçhlrşey
nçıklıymnnz:
•Aııırrlkıılıltır lılr llnşlınksh
lıııldıdnr lıeııiın verime.. Anterikalılnrn nıllmcaat edi
niz. Itelki size bir genel Baş
kan da bulular..» (Y. G. 23/
4/P4T)
tşie Yunanlslanda
olan,
daha doğrusu aranan şey bu
dur: Truman Doktrinine en
ttvrun re n i hlr Başbakan.!

insani başı
Atmanyanın Münich şehri. Generalini RegierungsratlıkAğır Adliye sarayının ikinci tan
Obcrrregienıngsratlığa
katında Ağuceza salonu hınca (Yüce Hükümet Müşavirliği
hınç dolu. 1942-4yıh,kim bir ne) terli ettirmişler. Dinleyi
Yahudi tutarsa, 5 florin veri cilerden gazeteci P. Joffroy ya
liyor. 86 trenle Auschvvitz ve zıyor:
Sobibor Yığmak Kamplarına
«O, Münich yüksek memur-.
94J27 Yahudiyi gönderen 3 Al . lan arasında müstesna bir say
man yargılanıyor: ihbarcı Ma gı . sevgi görüyordu. Yargıla
dam G. Slottke, SS Generali, ma sırasında, yanlındakilerden
Gruplar Fübreri Dr. W. Hars- birinin boğuk bir sesle şöyle
tcr. (62 yaşında), astı sâbtk - söylediğini işittim: «Dr. HasfSturmbannführer
(saldıran ner burada ha! Ne hikflvnbr
kasırga önderi). Dâvacı avu bul öylesi iyi, öylesi ince. Öy
katı kalkıyor. EUnde kuru bir lesi kibar bir insan-» • '
kız çocuğu görünen kitapçık.
Amerikan Cumhtirbaşkanı
«Saldıran kasırga önderi» ne Johnson da Vietnam'da öldilrt
kız çocuğunu uzatıyor:
tüğü çocuklann hesabım Mü«— Bu mahkeme salonunda neich Adliyesinde ' verseydi,
dinleyiciler
arasında böyle ta
ruhları kanat açmış ’ 100.000
candan birisi işte bu. Tanıyor şanlar bulunmaz mıydı? Ama,
Johnson yakalanmıyaçağından
musunuz onu?
% ^
emin. SS.. Harster de emin
Sanık Zoept ayakta, titri miş; mahkemede şöyle konu-

yor. Karşılık veriyor; "-'i-

şuyon

*=■ Onu tâfluniğdun.' Ama, v «Burada sorumluluğumu dŞU foloğrdfa, dVfet, tanıyorum. faltmıya kalkışmıyâcağım. Sür
Çünkü-«Anne Frankta anı def günler başladığı zaman, bu interini» okudum.
.^sanların ölüme adak oldukla«— Peki, sonra ne düşündü l'nnı az buz biliyordum». Annüz?
’
"
j > » : cak, savaşın zaferle biteceği«— Ne zaman bır.çocuk fo .ne inanıyordum ve düşünUvor toğrafı görsem, içimde müthiş dum ki; zafer gelince, artık
bir şey geçiyor,
• ■ sonra kimse geçmiş şeylerle ılgilenmiyecekti.» •
«— Anne Frank ile alimini
Johnson, .Vietnam’da Ameri
nasıl yakalamayı başardınız?
kan silâhlannın zaferine inan«— Onlan ihbar etmişlerdi. • masaydı ne Kennedy'yi ötdür«— Muhbirlerinize para ve teblllrdi, ne yumuk yüzlü Vi
etnam İnsancıklarım. Demek,
riyor muydunuz?insan öldürmek değil, öldür
«-- Evet, adam başına S flo dükten sonra yehllmek suÇ. ’
rin (24 lira).»
insanın İnsanı sömürmesi İçin,

Emperyalizm harpler, katli»
96 lira. Kısa günün kân. Bu Anılar çıkaracak. Yenerse, şan
alacakı
yenilirse, adalete*»
insan başlan niçin yenildi? 25
yıl sonra duru keresteden ay .Hamamın namusunu temizle
dınlık tavanlı Adalet suçlu a- V tecek!» insandan başka hangi
ramış. SS Gruplar Füfreri «Bü . hayvan bu yaşayışa «Sosyal
İtin başımdan geçenleri oto- düzen» dlve hâlâ dört elle sa
rileler bilirler» diyor. Otorite-,- tılabilirdi? .
ler: Alman HristlyâD Demok- ~Kasım TUĞMANER
rat ve Sosvalist partileri. SS :/
4 bnş bir nile yakalattın mı:
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DÜŞÜNCE
D r. Hikm et Kıvılcımlı
•

SOSYALİST çıktı çıkalı «Finans - kapital. sözü en «ık
geçen bir /renkçcıllr. Türkçün Mail Herınaye «fiye çcvrltu».
daha anlaşılır olamaz. Kapital, bildiğimiz Sermaye’dir. Fİnans: maliye, büyük şirket ve bankalar İşidir. Ancak. Tarih
İçinde Sermayenin geçirdiği değişiklikler gözönüne getiril
medikçe, Finans - kapital sözünün anlamı ve önemi kavranaroag,
Medeniyetten önce, insan Toplumu SOSYALİST İdi. O
ilkel Sosyalizmde, ne Sınıf, ne Sermayeci vardı. Herşcy Top
lumun ortak malıydı. Medeniyet Özel Sermaye ile doğdu. Onun için, bugün hâlâ: özel Sermaye vurgun yapmazsa Me
deniyet ölür, sananlarımız çoktur. Oysa Medeniyet gibi, Ser
maye de ezeli, değişmez şey değildir.
İlk özel sermayeci tip Sümcrlcrde «TAMKARA* adını
alanlardan bunlar Toplum varından aşırdıkları değerle An
tika Sermaye diyeceğimiz gücü edindiler. Batıda, Kapitalizm
doğmadan önceye dek dünyayı allak bullak eden Antika ser• mayeye önsermaye (PREKAPİTAL) denir, önsermaye iki
başlıdır:
a) Tefeci sermaye: Para alışverişi yapıp Fâls alır.
b) Bezirgan sermaye: Mal alışverişi yapıp k â r eder.
Mnr'ın «Ikla kardeş, dediği Tefeci - Bezirgan sermaye
nin, Modern sermayeye zıt olan yani: üretime karışmaması
İle özetlenir. Antika Toplumda üretimi ya hür küçük üret
menler (esnaf, köylü) yapar, yahut büyük Toprak beylerinin
geniş çiftliklerinde köleler yapar. Esnaf ve köylünün küçüküretiminden, yahut efendi ve beylerin büyük üretimden çı
kardıkları malları pazara çıkarıp kâr sağiıyan bezirgan ser
mayedir. Küçük üretmenleri (esnaf - köylüleri) ve Beyefen
dileri ağır şartlarla haraca bağlayıp faiz sağiıyan tefeci ser
mayedir. Bu sıfatla, Tefeci - Bczirgân sermaye, üretim ve
Toplum düşmanı olarak dinlerce lâneMenmiştir.
Batı Kapitalizmi o Antika önsermayeyi kazıyıp atarak
Modern Sernıaye'yi üstün getirdi. Modern Sermayenin Anti
ka sermayeden baş farkı: doğrudan doğruya üretile uğraş
masıdır. Kapitalizmde üretim temelini eline geçiren Serma
ye, Tarihsel gelişimi yüzünden birbirine zıt iki basamak gös
terdi:
a) Serbest Rekabetçi Sermaye: 19 uncu yüzyıla değin
özel sermaye girişkin »e yaratıcı kişi olan modern kapita
listler elinde işledi. Muazzam Batı medeniyetini kurdu. Ken
di «Mezar kazıcısı» olacak muazzaır tşçi Sınıfı ordularını ye
tiştirdi. İnsanlık, Kapitalizmin Serbest (Hüriyct) çağına çok
şey borçludur.
b) Tekelci Finans - Kapital: 19 uncu yüzyıl ortaların. dan beri temellerini atıp 20 inci yüzyıla girer girmez kayıt
sız insan oğlunun herşeyine egemen olan sermayedir. Ser
best Rekabet çağında egemenlik bütün olarak SERMAYECİ
(Kapitalist) SINIFININ elinde idi. Finans - kapital çağında,
kapitalist sınıfının dahi çoğunluğu aşağı safa ililir. Gerek
(sanayici, Tüccar, Banken KAPİTALİSTİcrin. gerek (Bü
yük emlâk sahibi. Toprak beyi, ağa miitegaliibe. eşrafı RANTİYE’lerin (İRAT yiyicilerinin) içinden en kalınları, en soy
guncu, vurguncuları bir kaç büyük ŞİRKET • BANKA kub
besi altında buluşup kaynaşırlar. Sanayii. Ziraati, Alışverişi,
Siyaseti, Bilimi. Felsefeyi, Ahâlkı. Dini, herşeyi TEKELCİ
SERMAYE'lerinin zöKası altına sokarlar. İşte buna FİNANS
- KAPİTAL denir.

SAMEDÂNÎ
KOMEDİ

TAM YERLERİNİ
BULDULAR

Birinci Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, yanılmıyor
sak, lılr lle-ılnı Alnlay l*\v
vardı. Halife-Padİşah, İngiliz
zırhlısına binip kaçınca bu
nu «Samedânl Komedya» say
m işti. DP yıkılınca. TBM
Meclisinde buna «Samct Ağaoğlu Komedyası» denilebilir
di. 27 Mayıs'tan beri TBM
Meclisinde sövüşmelcr, dö
vüşmeler, hattâ kan dökül
meler oldu mu. insan elinde
olmıyarak Besim Atalay be
yin hayretine düşüyor. Yaratlana sığınılıp. Büyük Mec
lis sahnesinde ve koridorların
da vuruşma gürültüleri ni
çin?
Türkiye halkının nafakası
nı çizen asıl biiyiik oyunlar
ise. Büyük Meclisle tıs çık
madan yağ gibi kayıp geçi
yor. En çok satılan ucuz «llür
Basımımızın bile en sapa
köşelerinde yer alamıyor o
dişe dokunur kanunlar. Yal
nız; işverenlerin yüreklerine
su serpmek için, kendi oku
dukları 100 kuruşluk gazelde
rinde şöyle hnbcrciklcrc rast
lanır:
«İthal malları üzerinden
alınmakta olan damga resmi
nl arttıran kanun tasarısı 7
Şubal’la Cumhuriyet Sena
tosunda görüşülerek kabul edilmiştir... Öncelik ve ivedi
lik teklifi ile görüşülen Ta
sarı. ithal mallarından alın
makla olan damga resmi nis
petini yüzde 5 ten yiizde İS’e
kadı» arttırmıştır... Bu ka
nunla 644 milyon liralık bir
gelir sağlanacak ve Plân IInansımanı için hir kaynak
teşkil edecektir, lılılia edüıl’ğl
gibi, damga resmindeki bu
artış, İthal mallarına tesir et
miyereklir.» (Türkiye İktisat
Gazetesi, 0/2/1967)
1) AP Hükümeti bir ka
lemde kundnktnki çocuğumuz
dan dahi 21,5 lira fazla va
sıtasız vergi alıyor. Meclisle
çıt çıkmıyor. Senalo'da «ön
celik ve ivedilik, ile kanun
çıkıyor. Ceremeyi Millet ödü
yor. Millet ve milletvekilleri,
susuyor.
2) Bu cereme vasıtalı ver
gi zammı niçin yapılmış?
«PLAN FİNANSIMANI» için.
Onun için «ivedilikte» susul
muş. 1967' yılı «Proje kredi
leri. adıyla yabancılara 900
milyon lira peşkeş çekiliyor. O
paranın RJ4 milyonu (akiı- fu
karanın cebinden çıkarılıyor.
Hükümetin işidir bu: Millet
Meclisi karışmıyor.
3) Ve halkan yarasına toz
biber ekerce bir . kuyruktu
yalan: yabancı mallarının
fiyatlarına 644 milyon lira
zam edilecek tc, bu zam «İt
hal mallarına tesir ctmiyccek» imiş...
Artık bu kadarına dayana
mnyıp: «Ne utanmazca yalan
cılık?. dediniz mi. Adalet
Partisinin Dinçer Bakanı, sav
cı.vı yakanıza yapıştıracaktır.
Çünkü «Temel Hak ve Hörlyelleri Koruma Kanunu, çı
kacak: Finans . KnoitnlisUcr,
işveren snıf.nın zümresi ola
rak yalancı dive kötülendi mİ.
bunu: «Milli bütünlüğe zarar
verecek seklide., her ne su
retle olursa olsun nefret his
lerini yaratmaya çalışmakla»
suçu sayacak... Ve tabii «İs
Adalete İntikal ettiği tein»
Millet meclisi İstese de ağzı
nı açamıyacak.

Ankara’dan yazılıyor:
«CHP’den İstifa eden Milletvekilin hır. şimdilik M. Meçlisindc bağımsızların oturduk
ları yerde, ClIP’niıı solunda ve
CKMP'nin arkasındaki sırada
yer verilecektir.»
Bütün Fcyzioğııllan CHP'yİ
sol diye bırakıp kaçarlarken,
onları CHP'nin de soluna o*
turlmayı anlıyamadık. Ama.
CKMP Türkiye'de faşizmin enıcklcyişidir. Fcyzİoğullarını
oının arkasına yerleştirmek,
cmckliycn faşizmi ayakta tu
tabilmeleri için olmalı.

KÖK
SÖKTÜRMEK
Bir zamanlar CHP, sosyalist
leri «Kökü ctışnndn» sayıyor
du. Şimdi apandisitlerden Ih
san Knbadayı, CHP için: «Mil
letlinize kökü dayalı olmaktan
çıkmıştır» buyuruyor.
Demek, bizim «Kabadayılar,
için «KÖK» Tereci - Bczirgân
Hacıağalarmış. Tevekkeli de
ğil. Türkiye’yi yolmak İçin fi
min* kapilal’in gizli açık teş
kilatları hep o «Köklere» sarı
lır dunırlar.
'

( 1848.- 1925)

Tarihinden Yapraklar
— I—
A. Cerrahoğlu
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45 yıl önce yayınlanan bu yazı; bugün de
tazeliğini korumakta ve günümüzün gerçeklerine ışık tutmaktadır.
İbretle okunmasını öğütleriz.
— SOSLALİST —

I

Sosyalizm

Konusu Etrafında

bir tartışma programı

!
|
|
I
|

de birkaç bildiri yayınlıyafak, altına «Müstakil Sosyalistler*
diye imza etmişlerdi..,
Haftalık GUI Halıçaai’nin Hilmi'ye muhalefet edenler
Jınkkmtlu beslediği fikirleri lllylcce tesblt ettikten loıır»,
sosyalzimin tenkit iarzı hakkındaki görüşünü inceliyelim; ve,
sunduğu tartışma programını gözden geçirelim.
Derginin deyişine göre:
Son zamanlarda sosyalizmi tenkit vadisinde'bazı yânlar
yayınlanıyor. Fakat, ne yazık ki. bu tenkitler üç yıldır, parti
münazaaları adile memlekette giircgokllğlıniz şeklin dışına
çıkmadığı için ağız kavgalarından öteye gidemediği için, 0*
kurlara bir fayda sağlıyabilmekten çok uzaktır.
Evet, itiraf ederiz, Parlamentoyu. y«nl en mükemmel bir
yasama vasıtası olduğu iddia olunan bu siyast m&esseaeyi
çok eskidenberi kullanan memleketlerde bile, Parti hayatın
da dar ve maddi çıkarlar, sonra şahsi kin ve gurur mese
leleri. her vakit mevcut olmuştur. Ancak o partiler, gerçekte
değilse bile, görünüşte olsun, belli yığınlara dayandıkları için .
tartışmaları daha ziyade yığın çıkarları etrafında dolaşır; hiç
olmazsa, bizdeki gibi, sade ferdi kibir ve gurur dâvâsı biçi
minde görülmez.
Günden güne daha yayılan, daha derinleşen ve köklenen
yeni sosyal akım bir taraftan İnsan bilgisinin son gelişme
kesiminden kaynak almakta; diğer taraftan da, derin kökleri
olan canlı ve milli bir ihtiyacı tatmin etmektedir. Böyle ol
duğu İçin de. o eski berbat geleneklere son vermek amacını
izlemekle yükümlüdür.
Bundan ötürü, bu yeni akımla, yani sosyalizmle tartış
mayı kabul edecek kimsiler, önce on üç senelik boş kelime
ve ağız kavgaları metodunu bırakmalı* geniş millet yığınının
canlı çıkarlarını münazarada asil mihver olarak «İmalıdır. Bu
birinci şarttır.
"
İkinci şart l-a şudur ki, sosyalizmi ince zekâlarının ışıklı
varlığı altına almak ıstlyenter; onun ne olduğunu, onun hiç
değilse, aşağı yukarı bir buçuk asırdanberi nasıl gelmekte
olduğunu kısaca; fakat son yarım asırlık gelişmesini uzun
uzadıya tahsil ve tetebbu etmelidirler.
Üçüncü şart; Türk tarihini izahlı bir surette, derinden
derine incelemek, cihan tarih' ile parelel olarak nasıl sey
rettiğini izlemek ve dönüm noktalart'iı tesbit etmektir.
. Nihayet, dördüncü ve belki en önemli şart ta. öz mille,
tin» karşı, şimdiye kadar moda olan mağşuş ve sahte sevgi
yerine derin ve müteaddi bir aşkın yer tutmasıdır.
Bu şartlar gerçekleştikten sonra, sosyalizme yapılacak
saldırılar, artık «susyaliz-n de ne lm‘ş? Hiç insanlar eşit olurlar mı imiş?. Veya «sosyalizm de nedir? Hiç dünya mad
deden ibaret olum u imiş?. Veya «hani bizde sınıf? göster
bakayım?» gibi' anlamsız ve boş şeylerden ibaret kalmaz.
Bu sosyal sistemin ya hiç bahis kon-ısu etmediği şeyleri if
tiracı bir zihniyetle ona atfetmekten, yahut ta fark ve tem
yiz edecek güçlü bir irfanın yokluğundan dolayı, bir takım
acaip ve mevhum sorular sormaktan ibaret kalmaz. Olumlu
ve sağlam vadilerde cereyan eder.
•’
Haftalık Gül Bahçesi, yapılan tariz veya hücum teşeb
büslerini ciddi savmıyor; bir tartışma hazırlığını da gerekli
bulmuyordu. Sosyalizm bahsinde. *lk önee incelenmesi ge
reken maddeler, dergiye göre şunlardı: ve sosyalizm etra
fında yapılacaz mubahaselerin zemini ilk önce şu çerçeve
içine alınmalıydı:
1) İneanl.ğiP son iki yüzyıllık gelişmesi ekonomik tarih
anlayışı (tarihin İktisadi bir surette izahı) teorisi ile aydın
lanabilir ve ancak o teori ile anlaşılabilir, iddiası doğrumu
dur?
2) Mııhle'if değer teorileri içinde (Artık değen teorisi
en doğrusudur.
. 3 ' Dimağ ve kol İşçilerinin yani üretim varlığını mey
dana koyanların /ücreD’*ri sabit bir kanun» 'tâbidir. Kaoitaüst lerin nüfuzu -dirüp gittik-* bu kapım «tağlşmiye-ektir.
4) üretim işçileri, «amanla bir iyedek ordu) teşkil ederıer.
5) Sosyal sefalet'nazariyesL bugünkü susval düzenin
sonuçlarını inceliyen nazariyüer içinde, .gerçeğe en yakın olanınudtr?
. . .
(.».TL* '
JP .Türkiyede: a — (toprak gelir'erHnîn. b ■^•',<agrawye ,
nemauTrdfT’e —' fi» ü crctin ir bölüı O? biçimîndeh'*TÎfolaf?T
millet iki aııiıfa ayrıunıştır Bugünkü gür.de bu sınıflar tyn*/
ayrı elbise giymezlerse de, sosyal sınıf olarak taşıdıkları ka
rayerlerin politik ekomun, bilgisine» birbirinden tamamen
ayrı ve birbirine zıt okluğu doğru değil midir?
7) Türkiyede iktisadi haksızlık kalkmadan.
herkesin
doğduğu andan İtibaren tamamen aynı ekonomik imkân ve
şartlar içinde bulunmadı sağlanmadan, yoksul çoğunluğun
gözyaşları, geçici zamanlar için silinse de durdurulamaz. İlle
ahlâk sulnıtunun önünü almak kafiyen mümkün olamtyaçaktır. Bu sözlere ne dereceye kadar önem verilebilir?
8) Bugün dünya, ve onunla beraber maalesef Türkler.
maddeye ruhtan daha fazla değer vermektedirler, tçinde bu
lunduğumuz hain tesadüfler devri sağlamlık kazandıkça,
maddeye tapış azatmıyacak artacaktır Yaşamanın gayesi ve
insanın gayesi, ougünkii «liberal» felsefenin emrettiği ve is
tediği gib< maddi mshivette olamaz. İnsanın' gayesi daha ulvi
olmalı: benliğimizin en değerli tarafı olan ruhumuz bugün
kü çirkef selinden çıkarıımrlı, kurtarılmalıdır. Bu gayeyi an
cak sosyalizmin elde edebileceği idd'ası doğrumudur?
İşte. Haftalık Gül Bahçesi'nin. sosyalizmi incelemek ve
eleştirmek istiyenlere bir tartışma programı olmak üzere
sunduğu ilk esaslar bunlardı*
«Sistemimizi, sahte ve karanlık hesaplarla değil, riddl
ve hakikat-perest bir zihniyetle te'kik bı tenkit etmek isti
yenlere b ir münakaşa program* olmak üzere tertip ettiğimiz
şu ilk esaslar, itirazların dağılmamasını ve hayal sahasına
dökülmemesini Bağlıyacaktır tçinde yasadığımız düzen, in
sanları hayale çok alıştırdığı için, «osvalizmde, çok defa, ha
yat ile tartışılıyor. Oysa, onun hayal ile değil, (tarihi zarurelterle) ilgisi var Sosyalizme (tarihi - ilmi) bir gözle ba
kılmalıdır. Böyle bir gözle bakılmazsa, sosyalizm kat'iyyen
an'aşılmaz.
naftalık Gül Bahçesi, İmzasız yayınlanan bu yazısında,
»ukarda kavd»Hl:?ri ıekl» esası eleştirmek İstiyenlerden, ay
rıca bir rica da daha bulunuyordu: Tenkitlerin mümkün ol
duğu kadar yeni olmasına dlkka* etmelerini istiyordu.
Zira, «diyordu* Batıda yarim yüzyıidanberi, durmadan
tekrarlanan ve temcit plâvı gibi ortaya âürülcn. itirazlara ge»
rekll ve susturucu cevaplar verilmiştir Biz, boş yere, bu ce»
vaplan aktarmak zorunda kalrnıyalım Eğer sosyalizme karşı
Batıda vaktile yapılmış olan itirazlar aynen tekrar edilirse,
ceraplarını buraya olduğu ğibl aktarmakla nek bayağı bir
durumda kilm iş »luni* Rie-*<rmeUr oıilrtn Moatıp kopyası
olmasın: ve, okurlarla beraber biz de bu orijinal tenkitler
den faydalanalım:
’
.,
«Biz istiyoruz, ki tenkidat, 5İMD»YF KADAR GARPTA
VUKUA GELMEMİŞ ŞEKÎLUCRDE GEREYAN ETSİN; ve
kari'lerle beraber, bizim de İstifademizi mucip olsun.»

1922'de İstanbul'da, yayın hayatına atılan «Haftalık GUI
Bahçesi», ıstırap çeken, gadre uğramış bir sosyal sınıfa, İşçi
sınıfına seslendiğini bildiriyor, nasırlı ellerin ve hor görülen
yığınların kurtuluşu için çıktığını söylüyordu.
Ancırkoscndikaİiznıe kayar «Haftalık Gü, Bahçesi», -Dr.
Şefik Hiisnii ve çoğu aydın olan arkadaşlarının (Ethem Ne
jat. Mehmet Vchpi, Ahine*. Akif, Süleyman llsla) kurucusu
ve yöneticisi bulunduğu- Tiırk:.ve tşçi ve Çiftçi Sosyalist Fır
kası ile - Türkiye Sosyalist Fıfkası'ndan ayrılan Tramvay iş
çilerinin kurduğu • Müstakil Sosyalist Fırkasi'na karşı, TürDEMOKRASİ
kiye Sosyalist Fırknsı'nı ve bu Partinin kuruı-usu ve lideri
«Sosyalist lliııni arkadaşı- savunmaktaydı.
APANDİSİTLERİ sayılan
Derginin dey ine göre:
Bütün apandisitlerin dilin
Mütareke ilân olunalı henüz dört sene olmadı. Sosyalist
de Knvscrilinin «Demokrasi»
Hilmi arkadaşın on beş sene evvclindrnb»ri tek başına yan
sözcüğü dolaşıyor. Demokrasi
mak islediği sosyalistliği biı tarrfn bırakırsak, şu memle
ne imiş? Fcyzioğlıı Adalet Par
kette umumi sosyalistlik nk.ııi' Miitnrnkc'nin ilânından sonra
tisinin Adalet Bakanı gibi ebaşladı.
çıklıvor:
Bu kadar az bir müddet zarfında burada teşekkül eden
«Her türlü Dikta hevesleriy sosyalist Partisine benzer şeylerin sayısı ise namütenahi...
le mücadele edeceğiz—Komii-.
Zavallı mcınlrkel halk, daha SOSYALİST kelimesini bile
nlznıln kılıklara bürünerek
bin güçlükle hazma çalışırken, o hasla mideye daha neler insolculuk veya sosyalizm mas dirmecğ çalışıyorlar.
kesi altında vanmıva çalıştığı
Batı mcmlcKctlcrınin her diyarında çeşit çeşit sosyalist
tahribatı. DEMOKRATİK yol
partileri vardır Sosyalistle! muhtelif yollara ayrılmışlardır.
lardan önlemek başlıca gayeFatal, oralarda sosyalistlik yüzlerce sene önce, bu memle
lertmlzdeıullr.»
ketteki şimdiki halinden daha ziyade ricıla.nişli.
Zaman
Btı «Teori» ııiıı ııvgulavıcı
geçmiş, o memleketteki sosy.ilisl.crin içtihatları, görüşleri,
nnnnılisillerinclcn Muammer
ikinci d«ı ecede meselelerde, nyn'ınış- ve bundan dolayı ba
Ohıız ise. CHP’nin son Kurutzısı devrimci bazısı dc-ınokra' fikirlcı taşımağa başlamışlar.
ynında diktatörlük yapıldığı
Bundan sonra da biı birlerinden ayrılarak, görülen İhtiyaç
nı. «övif belirtiyor:
üzerine, cümlesi sosyalistliğin birer voluuu izlemeğe başla
«Bir Kurultay düşününüz kİ,
mışlardır
Komisyon spor salonlarında
Bakınız, bu neye benzer. Mesel? Ka»aköy’dcn üç arka
tonlnnır.. Toplantılanna seyir
daş Beyazıd’a gitmek' İçin kalkarlar. Eminöı.ünc kadar bera
ciler alınır.»
ber gelirler Orariı. biri—
• tramvayla ve Sultanahmet yoUyle
F.vci, Bay Obıız bövlo bir
ra'-atça Bcyazıt'.-ı kadar gil'nek: diğeri de varacağı yere Batoplantının demokratik olamı
hıâit yokuşundan cınmak istet ,1e. •'•ci'.nür de gitmek iste
yarağını sövlilyor. Yâni; ka
dikleri yer birdir. Fakat, bu hedeflerine Eminötıüne kadar
lonırlar. Mükâfat
olarak ta.
palı odalarda, halktan gizli,
beraber geldikten .a.ıı.» ı>>r, <-lı:..<li" varmağa çalışıyorlar.
Faşist iktidarın 35 inci yılına
beş on ahbap çavuş arası kıı>n
doğru Fernando-Poo, Rio-Muni
Her baisi kendi seçtiği yolu en uygun en az sıkıntılı
paslar kurulursa, ona «demnk
(ve.. İspanyanın yRçısı kadar
sayıyor.
.
.
rasi»
denirmiş.’
Herkesin
bü

büyük olrvn) Snhorn slimOıucIc’hizne ise hüy.e değil KarnKoyVleıı Beyazıd'a gitmek irin,
zü önümle, acık seçik topla
rinln zincirleri
gevşetilecek.
kalkar kalkmaz. Knıiı jı.ü'm; kudur gelmeden uy» ılıyoruz. Bi
nırlarsa: DİKTA-... Hilmi İn
Dışişleri Bakanı .Rsğımsıslık Irimiz Könrü'nün .-ağ «aklinınım, diğeri artasım, öteki de sol
cesu tekrarlıyor: «CHP, tehdi
çln huzur* İsliyor. Kıbrıs usu
kaldırımını
takıp ederek /fıııi.» orıı». f‘c arkadaşın, ayni yolde dnvnlı usullere yönelmiş
lü mnğriplore .Otndetermlııasda. onar metre meşale ile yitmesind ki garabet kadar tuhaf
tir. Zulüm...» tşle Apandisit
yon. (kendi kaderini tayin)
şey olurmu?
lerin Demokrasi anlayışla: ı
hakkı verecek, ama: «Mağrlpler
Yukarda da söylediğimiz gibi »iz -.ate»- böyle gülüne
tarafından örgütlenmiş olma
budtır.
şeyler
yapmaktan üstünlüğümüzü gö- lermisi/. Her «serin bir
mak. şartiyle! Sömürge, sim
müessiri
vardır. Bu nazari) jyi izliyor-*. bende, burada, ne
DOMATESLİ
yacısını .kendim çizdim, diye
den böyle davrandığımızın sebeplerin' araştırmak İstiyorum
rek zâlimlerine çizdirecek.
İttihat
ve Terakki Cemiyeti tarafındah İstanbul'dan uHÜRRİYET
İspanya halkını sarhoş eden
zaklaştırılanlar Mütar;ke'nin ilân özerine bü-eı ikişer. İs
ikinci «tükenmez, (bizim Kıb
CHP’den istifa eden Sağ *stanbul'a gelmeğe başlamışlardı İlk eclonlerit, arasında kır
rıs şarabı glbil İçilen Cebellıitifçilcrin en bilgince lâf edeni
mızı yelekle sosyalist Hilmi ark-ıd-ş. da vardı Hilmi arka
rık viskisidir. İspanyol «Hürri
Arif Ertunga 48’ler adına:
daş hemen İstanbul'daki iic diiri arkadaşile biı araya gele
yetçi. ve «Bağımsızlıkçı. Don«Mıtrks ve Lcninln altına ra
rek. Türkiye Sosyalist Fırkası'nın teşkili için çalışmağa baş.
kişotlarının başları ne zaman
hatça İmzalarını atacağı fikir
ladılar? ve üç ay içinde, «tir m-icram
ir tüzük tanzim edesıkışsa Cebelitarık yağmıyacak
ler» den dem vururken, ağzın,
rek partiyi kurma işini başardılar. Aradan beş altı ay ka
gürlemelerle millet şaşkına
dan takma dişini düşürür gibi
dar bir zaman geçmişti ki Cihan Savaş* esnasında. Hükü
çevirilir. Bakan Castiella, Or
şu inciyi döküyor:
met taraf nrlan on hiı.irree Hra sarf edilerek öğretim için
tak Pazar'a girmek için: -Biz
•Köşe başında domates sa Almanya’ya gönderilen Türk talebesinden bazıları bir ?rup
sor kullanmamak taraflısı)*»»
tan vatandaşa hürriyeti çok
halinde Partiye başvurdular, h-rahe çatışmak islediklerini.
der. Yâni: .Adım
mlilâyim.
gören CHP.»
Parti yönetim Kurulu üyeliğine kendilerinden beş altı kişinin
der. Sert olsa ne yapar? Ba
kanlık çevresinden Ingiliz'e
tâyinini istediler. Aksi takdirde, ayrı bir Parsi teşkil ederek
Kimdir o «Köşe başında do
şöyle keskin İM atılır: îlnglUemates salan?» Sakın çürük do Türk Sosyalist Fırkası’m yok etmek Içn çalışacaklarını bil
re’nln tordan başka bir dili
dirdiler.
mates satmış olmasın?.. Sayın
anlamadığı belgeyle İspatlandı
Böy'e bir müracaat karşısında kalan parti uzun uzadıya
48 ler. İnönü'ye ve CHP’vc taş
ğı İçin, şüphesiz Londra'yı ga
düşündükten sonra pek mevsimsiz ve yersiz olan bu müra
verine domates mi atacaklardı
fil avlıyacak kararların israfı
caatı
red etmeğe karar verdi Çünkl. ıızıın vıUardanberi mem
yoksa?
mızdan alınmasını beklemek
leketimizde sosyalistliğin varılması için ellerinden
gelen»
gerekecektir». Tabii, maksat in
yaparak fedakârca çalışan Hilmi ve arkadaştan biliyorlardgltlzl ürkütmek değil. İspanya
ki, bu müracaat eden arkadaşlar, şimdiye kadar sosyalizmin
fukarasını oyalamaktır.
(s' sini hile ağızlat ına alım.ıııış1: *'dı. Nasıl olup ta BİRDF.N
Şâir Rldıırejo diyor ki: »Ba
BİRE SOSYALİST OLUv ERMEK. hem de bövle bir Partinlr
sın hürriyeti mİ? Bu yalan söyİlk hamlede basına eecmek neve» in- düşmüşlerdi Bunda bir
llyentere verilmiş bir hürriyet'*
gizil maksat olduğuna kanaat gcllren ve o arkadaşların her
tir.» Bütün bu «yalan hürlyehalde İyi nlvet'e hareket etmediklerinde aüphesi kaimiyse
ti. niçin? Franko sonuna geldi.
Türkiye
Sosyali*' Fırkası'nın tmektnı ev-kânı bu müracaat,
Amerika İspanya oyununda
red etmekten başka bir şey yapamazlardı Bu arkadaşlar layeni İskambil kâğıtları arıyor.
teklerinin red edildiğini öğrenir öğrenmez. Türkiye SoayaHat Fırkası’ndan vüz çevirdiler: v«* İsçi ve Çiftçi Sosrvalisi
Sadık Göksu Fırkası'nı teşkil ederek. Hilm» arkadnsın Partisi alevhindpropaganda yapmağa başladılar Tabiidir ki. bu suretle mev14 Nisan 1967 günü Türkiye İşçi Partisinin Sakaryadr
dana gelen bir uart-ider hiç bir havıı beklenemezdi ve bek
düzenlediği toplani.da hâdise çıkaran ve gazetelerin «Nur
lenemedi
de Nl»ekim. çok geçmeden parti' batıverdi. Ortada
cular ve bazı İmam Hatip okulu öğrencileri» diye tanıttığı
Türkiye Sosyalist Fırkası alevhinde vazı vazan bir kac kişi
kişiler. TİP’li hatibe. «Hayır, İslâm Sosyalizmi!, diye bağırki.
bu
zatlar
da. rahmetli partinin d-ıVüntül»rindendirler.
m tşİA io
Müstakil Sosyalistleri- gelince, bunlar Türkiye Sosya
Demek bunlar Sosyalist! Nasıl inanalım. Kapitalistleri
list Fırkasından kovulan üc kişidir kİ. resmi bir Parti teş
şakşaklayıp, Soslayistlm diyenlere sakındıklarından mı?
kil etmemişlerdi Yalnız. Türkiye Sosyalist Fırkası aleyhin
Bu saldırıcılar, anılarında bizzat ajanlann bulunduğu
aldatılmış saf kişilere, velev saldırdıktan kimselerin Sosya
lizmi temsil ölçüsü tartışılır da olsa, acil ve nyanmatannı di ************************** a********* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -.************************4******
Gazetemiz; hepinizin bil leriz. Yok, böyle değilse, bunun hangi CİA oyunu, hangi
diği nedenler yüzünden «Azgelişmiş Ülkeyi İmha» politikasının uygulaması olduğu
na araştırmak korundayız.
zamanında çıkamamıştır.
i
İslâm Sosyalizmi, Gerçek Türk Sosyalistlerinin uzak - e
K ısa bir m üddet devam hattâ ayrı olduktan bir görüş değildir. Bunu Dr. Hikmet XıOrhun Müsfcenplıoğlıı’mın hazırladığı «1946 • 1947 Türkiye'deki i,eğsi Sosyalist Davranışlar üze
vıltimlıniD
«Tarih
Oevrim
Sosyalizm»
«Fetih
ve
Mede
eden bu *aralıktan yarar
rine açıklamalar» başlıklı seri yanların yayınlanmasına gelecek sayımızdan itibaren devam edeceğiz
lanarak; sürekli çıkmamı niyet» ve başka kitapların? okuyanlar Mart ve Nisan aylannda Ankara ve İstanbnlda verdiği Konferansları dinleyen
zı engelleyen nedenleri «r- ler bilirler.
BU Y A ZI S B M S tN D E K l B A ZI B Ö LÜ M L ER :
tadan kaldırmak İçin .g e 
Biz. samimî «Sosyal Mukaddesatçılar»! hor görmüyoruz.
rekil çalışmaları yaptık- Değerli Doçent Dr Nurettin Tnpçu'nın »Hareket» Mecmua
Türkiye Sosyalist Partisi’nin kuruluş hazırlığı ve kuruluşu * Türkiye Emekçi ve köylü Partİai’Bunda başarı sağladığımı sını okuyanlar. Sosyal Mukaddesatçılığın ne olduğunu ve ne
nin kuruluşu * Aralarındaki Çatışmalar * Sendikalaşma konusundaki ayn görüşleri * İki partinin ya
olmadığını epeyce anta?ar»kl<udır Biz is'r ona tslâm Sosya
za da inanıyoruz.
yın organları * Sosyalist Partilerin ve gazetelerin kapatılışı, tevkifler * Tevkiflerin nedenleri ve m ah
lizmi deriz kİ. önce Kaplu.lL»' Tnn'umun İslâm açısından na
keme karartan * Markopaşa ve diğer yayınlar * Sabahattin Ali olayının igyüzü * Es&t Adil'in m üdahi).
Abonelerimizden de di musluca bir tenkidim yapar Bucuı* Kanllalirme karşı olma
ğer
okuyucularımızdan; yan Sosyalist olamaz Keta dürüst hır Müs'iimnnın Kapita
avukatlıktan vazgeçişinin nedenleri * Bazı provokasyonlar, sahte sosyalistler ve «MUlt Emniyet Teşkilâ*1. *
list
Toplumun
Faizcilik,
baiıkr
lotarrrrılığı.
aşın
kârlar
de
bundan böyle olmaması Itı» * »Nulıtuı Gemisi» ile'haftalık »Gerçek, arasındaki çatışma*.CIA»nın Türkiye'deki çalışmaları ★ Tür ¥¥
rebeylik
artığı
toprak
sonıüröeüiüğii
vesalr
Islâma
aykın
ol
çln btUiiıı gücümüzü har gular önünde susması mümkün dr-ğ'Mlı. Ve bir ona ts'âm
kiye Sosvalist Partisi'nin ikinci- kuruluşu * Türkiye Sosyalist Partisi ve günlük «Gerçek» gazetesindeki
cayacağısınız bu aksama Sosvatlsmi deri» kİ, Sosyalist bir Toplum diizenl üzerinde
tertipler * Partinin kapatılışı, tevkifler ve ihanetler * Demokrat İşçi Partisi,* Dr. Hikmet Kıvılcımlı’*
lardan ötürü özür dileriz
rerçektar araştırmalı.» rapar teklifin eelirlr.
nın. Vatan Partim’nin kuruluşu * Kapatılışı ve tevkifler * Türkiye tşçi Partisi'nin kuruluşundan ev«‘
SI*
l|»7.r«***
M
»
•»
«
inmedin
ı-«li
»ffelmı-vercğ*
h|»
«İr—
Sosyalist
bey artığı Kapitalizmin Beynelmilel Mhnü«ü« üsü Emperyaliz
vel sendikaların durumu * Türkiye tşçi Partisi'nin kuruluşu ve parti İçindeki tertipler.
min «anında olan v» d i Mtmeyerek imin İsteklerini yerine
getirenler. Siz llang’ ts'âm Sosyalistlerisiniz?
k¥M-k-h¥-h-k«ı-a*4!*-k-k4!'lı«4ı-lı¥-k¥¥¥-k¥*¥¥4ı-k4ı-ll4C'l(-k-k-k-k-k-lr«*«r»^?

İ SPANYADA
(Baştarafı 1 İnci sayfada)
eden Hukuk Fakültesidir. Va.tyndaş sokakta.1avukatsız- bir
bardak-' au' tçerAer.**'1bekarındakalmaması "İçin on .sudan, ko
nunun çevresinde hukukçula
rın .Keçileşmesi.
(Türkçcdc:
Horoz dövüşü) gerekir, ljto o
«Mevzuat. Ummanl içinde .Din
hürriyeti, (bizdeki: lâiklikti
alevillk - Sünnilik, orada Ka>
tollklik, Protestanlık uğruna
yırtılmadık bez bırakılmıyor:
«Rejim. (Faşizme) kaç dirhem
•Liberalizm, (özgürcülük) dam
latılacağı için, ne .bilimsel •
dilimse! . kiilmsel • kanu n il
inasal. tartışmaları gırla git'mlyor ki?
Neden mi icap etti? Son yıl
lar lu u ıic u e ue uıi UıUuu İril
çıktı: «Baskı trupları-: Amerikadım milyonun resmen anın
Türkiş Konfederasyonunun sa
yın ajanun bile
kendilerini
•Baskı grubu, sayıyorlar. Ne
yin baskısı? Franko’nun »Seçtir
digi. Meclise karşı Amerikan
İstihbaratının ayarladığı, bas
kı», U, «aikicaKi.. bucurgauı
makarna uzunluğundaki DonKişot adlarıyla ulu, finlil İs
panyol kişileri
toplaşmışlar:
«Entegrlst» 1er, Bakanlık dele
geleri, Opus del'cl profesörler.
Neyi mi konuşuyorlar? Gülme
yin: «Mezarlık meselesini»: Mil
let bu dünyada ha yaşamış, ha
sürünmüş, mesele öbür dünya
yı sağlama bağlamakta. İspan
yol ölünce yerini Katolik me
zarlığında mı alacak, Protes
tan veya Yahudi mezarlığında
mt? Onu bilmek te yetmez:
azınlık olan protes Unlar bile
6 ayrı gruptur. Hepsi nice yıl
dır. mezar «Statût» lerinl he
yecanla beklerler. Şaka değil,
âhlrette topraksız Kalmak Var.
Mezar Statü’sttnün kendisi
şöyle dursun »Uslağı» bile de
ğil «Taslak Öncesi. üzerinde
hukukçaz kan gövdeyi götürü
yor. İspanyada İşsizlik, paha
lılık yangın olmuş. Mezardan
ne haber? «Teori bakımından
İkinci bölge vatandaşı olan
protesldnlar ölülerini -ktUlUt.
mezarlığına gömemCtldt. Şehir
farkına Varidat* bile» bu ya.
sak hergün köylerde trajl-kemlk elayla» kapı âçar. »LJL2
Şuta 1 1M7 Bayındırlık Baka
nı dlyür kü «Şoförümün şim
di kendi araban var. koş bir
eVcefltl, keüfonı var. Neden
önün değişiklik İstemeni getektin; bttrohnmdsf.
Bu dünyada-Bakanın şoförü».
Öbürdünyada «Mesar. yetmezse
Ispanya'nın İki *tükenmes« var:
I - SÖMÜRGE tükenmezi. EVet, kendisi yan sömürge olan
İspanya «Başkalarını esen mil
letin kendisi hür olamaz»
-(Marz) sözünün örneğidir. Ni
sanda «Anayasa Konferansı,
toplanacak. Buna Afrlkanın
«Muhtar, hükümet gUdlleüleri
de katılacak. Bunla) bizim köy
muhtarı kadar «MUrfTAR. dır
lan çünkü, faşistler. Ispanyol
dıilletlni kana boğmak İsteyin
ce. o sömürge askerlerini kul-
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Gerçek Mukaddesatçılar
■ Emperyalizme karşı

(Baslarafı 1 İnci aayfoda)
Çüııbil kartımmlakl m İ fikir ea|ihakl| har |Uıı çıkarları n i 
nni» lıittoşip krnelteıırıt kı*a «iirllşlü, aUıı geçirme sevdalı vor\ '' ' Nurettin Topçu; Emperyalizm, yannıııuz İçin Iclıli- Sunun tadı damağında kalan ban sözü dönük sermayedar İle.
onun oyuncağı politikacılar ve masumiyeti dolam ı İle bllmlye- kelid ir diyor.
rek katılan bizim cephenin elemanları vatandaşlar ve hattâ sal
‘ * ■Sağcı Gencliiin karargâhı tin Topçu, «İlkçağda İsken- vatandaşı fildi kompradora yedirerek sömürme zayretlnde elan
' ’ diye .bilinen MTTB (MiU! derin eliyle yapılan Doğunun yabancılar tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmekte
Türk Talebe Birliği’) nin, Helenleştirilmesi hâdisesin ve süçlcndirllmektedlr.
■■, «Kültür Emperyalizmi karlı de önder olan Eflâtunlar, AC: 3 — Benim törüfüm odur kİ: Bugünkü vatanperver ve
sında Türk Kültürü» konulu ristolardı. Zamanımızda Ame İdealist solun henüz yalınkat buldukları ve cephesine yakın bir
'açık oturumut 29 Nisan 1967 rikanın yönettiği Emperya .raman İçerisinde etraflarına toplayabildikleri ve gerçekte bizden
• tarihinde yapıldı ve hâdiseli lizmin önderleri ise FORD- «lan safları da katarak şiddetli bir taarruza geçecekler ve yalın
. geçti Daha acık oturum gü LAR ve CARNEGİE’ lerdir. kat gördükleri bu sol cepheyi yararak ayrı ayrı toparlamaya ve
nünden önce, CİA 'ile yakın Amerikan Emperyalizmi ya İmhaya girişeceklerdir. Bu fikir savası çok çetin olacaktır. İste
iligiSi bulunan bazı çevrelerin rınımız İçin büyük b ir .teh bo gerçek ve bu arı sebepler dolayısıyla fazla vakit geçirmeden
' gençlen bu toplantıdan vaz- like teşkil etmektedir.» de henüz yalınkat batindeki sol düşünceleri tO|*rl*mak ve Komü
, geçirmek için büyük gayret miştir. Çözüm yollan üzerin nizme varmayan asın kanadını biraz ortaya ve sağa asla varma
yan ortasını yine biraz sola İtmek ve sıkıştırmak sureli İle sol
ler gösterdiği müjahade edi de de duran konuşmacı;
„ «Türk Sosyolojisini, millt cephenin fikir ve aksiyon taarruzlarına evvelâ karsı koymak, son
liyordu.'
ra da sağdan, soldan pekişen cephemizin teşekkül edecek asgari
‘ Açik Oturum. Profesör Fa ' yapımızın özelliklerinden do müşterekli olarak sivrilecek bir ucu İle komprador cepheye karsı
ruk K. Timurtaş’ın yöneti ğan Ekonomi, Aile ve Devlet fikir taarruzlarına başlayabilmek basarımızın tek ve gerçek İdea
minde, Enver Esenkova, Tah anlayışları ile kuracak olan li olmalıdır.
sin Banguoğlu, Dr. Nurettin Zekâ, Milli Rönesansımızın
İkinci sorunuza gelince:
Topçu, Doç. Muharrem Ergin, kapısını açacaktır. Milliyetçi
Bence, mutlak ki pür idealist, biraz muhafazakâr sosyalist
Prof. Zeki Velidi Togan, P r lik Ütopik ve propagan kanat İle saman ve zemine uygun elfistlklyettekt her memleke
dacı
zemin
üzerinde
değil
of. Sabahattin Zaim ve MTTB
tin kendi gerçeklerine uygun elbiseyi s a f i n tercih bulan sosyalGenel Başkanın» katılmasıy de hakikat ve birlik aşkı, Üstler, ve gerçekler karsısında Avrupa'nın vo batı âleminin yo
la- açıldı. Oturumda; Muhar cemaat sevgisi ve hak dâvası luna düsen sosyal demokratlar, ortanın sola tercihlileri ve hsttâ
rem Ergin, Tahsin Banguoğlu olarak tarihi ânım yaşamak İslâm Sosyalistleri müşterekler üzerinde blraraya gelerek soldan
Zeki Velidi gibi konuşmacılar tadır. Yabancı kültürünü, A- sağdan İtilmeği feragatle kabullenip ya sosyal demokrasi veya
Amerikan taraftarlığının sam merikan Emperyalizmini yen ortanın soln yolunu seçerek derinleşmeli ve gereğinde birleşecek
piyonluğunu* yaparak Komü me gücü ancak onundur.» de leri bu asgari müşterekler ucundan valsn, millet ve toplam men
nizm tehlikesinden (1) dem miş, Milli Eğitim konularımı faatleri yolumla k a n ıt İki cephesine k a ti nctlcell bir fikir taar
ruzuna girilmelidirler. İçle bence üçüncü sualinizin cevabı olan
vurdular. Buna karşılık Prof. za da değinerek:
«Kültür Esaretine son ver -Yeterli Sol Ulrllk. böyle sağlanır.
Sabahattin Zalm'in ılımlı bir
Dördüncü sualinizin cevabı olan İdealist sosyalistlere de mu
konuşma yaptığı toplantıda menin İlk şartı. Milli Eğitim
Dr. Nurettin Topçu, Ameri de halâ yasatılan KAPİTÜ vaffakiyet ve basarının sağlanmaaı yolandaki feragat ve feda
LÂSYONLARIN,
HER
NE
kârlıkla
düsen görev de bodur.
kan' Emperyalizmine şiddet
İlil sebeplerle: Milli menfaatlerimize uygun düşecek bu to
le çattı. Topçu büyük bir ilgi PAHASINA OLURSA OL
ile dinlenen vo sık sık alkış SUN MUTLAKA KALDIRIL. parlayın ve birleştirici toplantı ve konferanslarınıza nazari dog
matik ve katı her türlü fikir ve İnadı bir tarafa bırakarak ka
larla
kesin
konuşmasına MASIDIR.» sözleri ile konuş tılmamızı
bir VATAN GÖREVİ telâkki eder ve İnanışım ieabı,
kültür He medeniyet hakkın- masına son vermiştir,
ortalama uç saydığım sosyal demokrasiyi yeniden teklif İle cüm
daki tarifini yaparak girmiş, ı Açık Oturum özellikle, A- leye basarı temennilerimi takdim ederim.
Amerikan kültürü ile Avru- merikan muhipleri ve Sosyal
Emekli General
■pa kültürünü karşılaştırarak (Mukaddesatçılar arasında bir
SITKI ULAT
mücadele şeklinde geçmiş,

Söyle devam etmiştir:
«İkinci Dünya Savasından son
ra varlığını Avrupaya aktar
mak istiyen Amerikan Kültü
rü Atlantiğin Doğu kıyıların' dan ise baslıyarak Milletlerin
kültürünü yok etmek iddiasın
dadır. Bu Ülke Doğu milletleri
nln kültürüne musallat olan
‘kocaman gövdeli bir heyülây ı 1 andırıyor. Amerika bu
maddi iktidarını Emperya
lizm clhazile • bütün milletle
re kabul ettirme yolunda yü
rüyor. Bu'cihaz, bol para ve
propaganda ile yayılma imkâ
nını ' Doğu memleketlerinde,
Avrupadaklnden daha geniş
ölçüde buluyor*
■ ' «Çeşitli vasıtaları kullanan
,b u ' EMPERYALİZM, miUi
'kültürleri fosileştirirken en
ajıağı zekâlara ve menfaatle
re çevrilmesini Camegle metotjan -ile pek iyi bilmekte
ndir., Muvaffakiyetini önleye-1
^ k , kuvvetleri .'esrarlı_te.şiryıpratabilecek,, kudrete ‘
sahip 'olanLOCALÂRIN var
lığı ise onun teminatıdır.»
: Daha sonra Amerikan yö
netimindeki Emperyalizm ha
disesinin ■tarih içinde değer
lendirmesini yapan Nuret-

Doç. Muharem Ergin, Emper
yalist Amerikan pronagandasının görülmemiş, yüz kızar
tıcı ^örneklerini vermiştir. Açık Oturumun adına açıkça
karşı olduğunu söyleyen, top
lantıyı sabote etmek için ko
nuşmasını aşırı derecede uzatan Ergin, gençlerin devam
lı protestosu ile karşılanmış
tır. Oturumdan sonra Başkan
lık odasında Dr. Nurettin
Topçu ile Doç. Muharem Er
gin şiddetle tartışmışlardır.
Toplantının yankılan sağcı
çevrelerde devam etmekte
dir.

(Baslarafı 1 inci sayfada)
lcrinin yüzde OO'ı Ordudan gelmedirler,.
Savaşçıların yüzde doksanı ise köylüden
geldL Partililerin % 65T köylü, % 15*1 şe
hirli teknsiyca'«MJO’u aydın, % 10 Or
dulu. Mao’ya gfere Çin’de Sosyalizme kar
şı çıkacak yüz kişide Si geçmez..,. Mao’nun «Kollekiif teori» düşüncesi ve »Eşit
liğe tapıncı. buradan kaynak alıyor. Mao
1934 yılı gözhapsi.ıe alınmıştı. Kızılordu’nun boş Komiseri Çu en Lây onun yerine

D r Hikmet Kıvılcım lı,.
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Herkesten daha yetkili olarak Menâkıb şunu anlatır:
. Nesi İdi Sultan Aiâlddlne bil
Şüphe yoktur bu söze ey zinde dil
. «şâh Alâcddln nesliydi özü...» (Me, 7)
Bu şah Selçuklardan hangi Alâeddin idi? Şeyhin ala
lan onunla nasıl kuşaklanıyordu?
■’ Al'i Selçûkilere neslen vezir
' • «Hem çü Al’i Bermekl Abbas mir.» (Me, 7)
deniliyor. Cengi
Kâşgan 1219 yılı, Semerkand'ı 1220 yılı
ele geçirmişti. O liralar (G. 617. İS: 1220) Rum (Anadolu)
Seiçuk Saltanı Alâeddin Keykubad İbn'i Gıyasüddin Keyhusrev (ölümü: 63S, Kaamûs’u âlâma göre 636, İs. 1237) idi.
B u'kişi Cenğlsle birlikte Urandın şahı Meluned Alâeddin’e
saldırmıştı Menâkıb, hangi Selçukluları konu ettiğini belirt
miyorsa da, Rum Selçuklularını anlattığı besbellidir. Alâcd
dln adım taşıyan 3 Selçuk Ilâıu yalnız Rum (Anadolu) ül
kesinde saltanat sürdü. Bu Selçuklu H ânlar» dölünden ge
len Şeyhin atatan, o hâneduna soyca «Neslen» vezir olmakta,
tıpkı «Bermek» oğullan-»» Abbâsilere soyca vezir oluşlarına
benzermiş. Bir meclisi ateşgede hizmetçisi otan Dermek acem
beslrgân muhalefeti üzerine barbar kollektlf aksiyon gele
neğini temsil eden Horasanlı Ebâ Müslim İle birlikte Irakta
ki’çi’k bir Tarihsel Devrim yapıp »Abbâslye» halifeliğini
kukalardandı. Bermek oğullan 750 İlâ 788 (G. 132 Uâ 171)
yıllarında. sıra U« babadan oğnla geçmek üzere, 40 yıl Abbisltaer İster istemez «Neslen vezir» otaraşlardı.
- *:'Bu-kadar ayrıntılı anlatılan bir olay uydurma olamaz,
öyleyse 'işin aslı nedir?
'■

>

Mihri belli

C: 1 — Burada Sol kanatla güçbirllğinin gereği söz konusu
ise; buna kesin olarak taraftarım.
C: 2 — Antiompcryalist vc anti-feödal bir tutumu benimse
miş mllllcl tüm kişi, örgüt ve çevreler böyle bir güçbirliğindrf
yer olmalıdırlar.
C: 3 — İlk önce konuyu tiim ayrıntılarıyla, iylnlyetle tartı
şarak ve bir nnti-emperyaUst ve anti-feodal millici plâtform üze
rinde (örüşbirliğlne vararak.
C: 4 — Sosyalistler en güvenilir ve en tutarlı antl-cmperyallsl ontl-feodaı mllliciler olarak öteki ilerici çevreleri bu yolda
eylemo çağırma İşinde önayak olmalıdırlar. Elbette ki bunda
kabul edilmlyecck olan şartlar Heri sürmek yanlış olur.
C: 5 — Tüm millici güçlerin arasında güçbirliğinin hazırlığı
niteliğinde bir Sosyalistler Konferansı yararlı olur. Bu konferans
ta her çevrenin Sosyalistleri temsil edilmelidir.
Bu konferansa ben de katılırım.

MAO Diyor M:

fSEYHjBEDRETşFiŞl

II — ŞEYHİN DEDESİNİN DEDESİ ItAftDATTA

'• giyilin dedesinin dede*'. Moğol anlıluılâu şuam da
nata .niçin gitmiş? Menakiba göre:
Emmisi şah olduğu vakte a n »
„ «Kaçup Abbâsilere gitmişti ıs ın a
Eski türklerde, Babahânlı göçebe geleneğince, Hân’ın bü
yük oğlu, vezir) «Beşe veya Paşa’st) olurdu (31). Abdülâslzln' dedesi, anlaşılan Selçuk Ş a h » » hem büyük oğlu, beni
vesiri İmiş. Hangi Ş âh » ? Söylenmiyor. (12). Selçuk Şah
ölünce yerine büyük oğlu geçmeliydi Burada, çocuğun mmoası açıkgöz davranıp Tahta konmuş olacak. O zaman, baba
mirası. Şahlıktan yoksun kalan büyük oğlu, yâni Abdülâztzin
dedesi ttafdada kaçmış bulunabilir. Menâkıb’ln anlattığı böy
le'yorum lanabilir. b u yorun» bak verdiren başka olaylar
da eksik değIL
* İlkin. Menâkıb dahi Şan Alaeddnlle soydaş olan Bedreddindir, diyor. Cengls İle İşbirliği yspan Atitaddln birincisi
dir. Abdülistsln dedesinin Bağdata "açışı besbelli çok son
ralar» gelir. Cengls hengâmesinden Vüzyı) önce İran Selçuk*
la n OevleUnde Haşan Sabbmh’m «Haşişi Partisi. Rum Sel
çuklun Devletinde «Ismâilt» .Partisi gibi tannsıs Devrin»
örgütle», türem işti Demek net İki. Selçuk düzeni çıkmss ça
ğın kapısını çalıyorlardı Halk İçinde yaman etkiler yapan
Devrimci Partiler, kimi Saray ve Hanedan üveleri arasında
bile hoşnutsuz taraftarlar bulmuşlara (13) , İlkel so/alizm
'geleneklerini büsbütün yitirmemiş bulunan Hanedan üyeler'
halktan vana. Sara) tıtlrlkalanna kapılanlar halk düşman
lığına dönünce, arada İster istemez çekişme ve çarpışrantar
.başgöstardl Çarpışmalardan halkın trendime pek bir rahımet yağmadı Kimi Bizans İmparatorları, kimi -onların karşı
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geçirilmişti. 1935 yılı, köylü ordusu şefle
rinin oyları ile, Mao iktidarı ele aldı.
Mao’nun diyalektik projesi «BİRLİK •
TENKİT • BİRLİK.tir. Parolası d a 'ş u 
dur: «Parti lüfeğe emreder, am a. .tüfek,
hiç bir zaman Partiyüe emretmiyccektir.»
Bugün Çin kızlı ordusu 3 milyon kişidir.
20 milyon milis güçler de orduyla birdiç»
Mao'ntın kendisi bile istese Çin’de MAO’culuğu yıkamaz!»

kutbu olan- Bağdat Halifeleri, S lirik» çevirip yararlanmıya
çalıştılar (14).
Böylecc, birbirinden çıkma üç kördüğüm tlm»ici«ndl:
1 — İç kargaşalıklar, 2 — Hanedan kavgaları, 3 — Dış karış
ma vo karıştırmalar. İtil şa.-tlar ortasında Bağdata kaçış ola
yı kendiliğinden anlaşılır. Abdülâzizln dedesi Bağdata kaçar
ken, Selçuk Sarayında ve ülkesinde besbelli kargaşalıktan
geçilmiyordu. Ancak bu kaçış hangi samanda olmuş olabilir?
İlkin, Abdülâzizln dedesi Çengin zammı Bağdata kaçmış ol
masa gerektir. Menâkıb’» verdiği başka konkre* olaylar o
tarihle bağdaşamaz:
Alim etti Mıı’tcslm • blllâh ani
«Şeyhülislâm eylemişti ey gan*.» (Me, 7)
deniyor Bağdata gidip, Şehislâmlık dcrecesincdck bilgin ye
tişmek için, önce kaçanın öğrenim cağında bir genç olması
gerekir. Amnen zoruyla tahtı elinden alınmış gencin durumu
bıına uygundur. Soııra. aynı gencin, en az yirmi otuz yıl
bilim alanında seçkinleşmesi gcerkir, kİ Şeyhilislâmlığa çı
kabilsin. Şeyhislâmın Bağdat Fethinde trajediye uğradığı.
Bağdatın Mogollarca ele geçirilmesi ise 1258 yılına düştüğü
düşünülsün. O tarihten 23 yıl öncesi 1215 yılı gerçekten Rum
Selçukbın sarayında bir başka trajedi oynanır. Bizans adamı
Gıyasüddin Kcyhusrcv, savaş sırasında öldürülünce, tahta ge
çen tzzeddin Keykâvus, hem amcasını, hem küçük kardeşini
boğdurup kumandanlarını yaktırır.’
Abdülâztzin dedesi (Şeyh Bedreddin’io dedesinin dedesi)
her kim olursa olsun. Bizans yanlı olan o Sultan i n r f â i » şer
rinden yakasını kurtarıp, amcası elinden Islâm, halifeliğine
sığınabilir. Her zaman ve her yerdo «Ruhani» rol görünmez
eliyle kaçanı kendine bağlar. Batı Ortaçağında Barbar k r a l
ları dama taşı gibi kullanan Papalıktır; Doğu Ortaçağında,
komşu Devlet saraylarına parmağını sokan İslâm papalığı
Abbas! Halifeliği, kendisine sığman genci, bir gün yeri ge
lince kullanmak üzere yetiştirip, zekâsına göre en yüce bil
ginliğe çıkarmış olabilir. Menâkıbin sözleri birbirini tutar.
(Devamı var)
(11) Osman Gaazi'nin büyük oğlu Alâeddin, Orhan
Hüle/ıtmü
ve*U- idiler. Turkçede Paşa sözcüğü, Padişahınoğlu anlamına gelir. (Hanıma
c. I; AbdUrrahman Şeref: «Tarihi Osmâni», e. L s. 103)
(12) Selçuk Alâeddin’lerinden birisi 10 uncu Selçuk
Şahı «Gıyasüddin Keybus ev»in oğlu Alâeddin Keykubad 1:
1229 ilâ 1237 (D. 617- 536) dir; ötekisi: «Alâeddin Keyku
bad oğlu G.yasGddin Kjyhusrcv oklu tzzeddin Keykâvus»!»
oğlu Alâeddin Keykubad 11 dir. Bu 1398 İlâ 1401 (D. 697 • ’
700) yıllarında saltanat süren 16 inci Selçuk hükümdarıdır.
'A nlatılan olaylara yakın olanı birinci Alâeddin’dir.
(131 1193 na 1202 (D. 689 - ’99> yıllan Selçuk Şahlığı
yapan «Rükneddin. gizlice, dinsiz tsmailiye Partisinin taraf
tarı id i Bir gün bir filozof (Hakin) İle bir derviş, Hüküm
d a r» Sarayında ve huzurunda çekişiyorlardı. Derviş Hakimin
kıyaslarına yenilince, ona bir tokat atma kerteslnedek İçer
ledi. Rükneddin İse. bu çekişmiye bir karışmadı. Derviş geri
dönünce. Hakim, kendi huzurunda böyle kötü İşlemlere uğ
radığından dolay* Rükneddin* koçundu. Hükümdar ona şu
karşılığı verdi: «Eğeı bun filozoflann doktrinin* açıktan açığa
«avunacak olursam, halk hepimizi yokeder.» Aynı «Hüküm
dar. Mr yaşlı ka-tının yoğurdunu çaldığı tçln. Nedimi güze1
Ayaz’ın karnını deştlrmıstir.» (Hamırcr: «Osmanlı Devleti
Tarihi». Tercüme eden Mehmet . Atft. c l. s. 71, Bedroşyen
matbaası. İstanbul. 1329).
(14) örnek: 1202 de Şah Rükneddin öldü. Yerine geçen
ngiu tm ridin Kılıçaslnn. Hammcrcc 5 ay Saltanat süremedi.
Konstantiniyye (Rizans)taı. gelme Gıyasüddin Keyhusrev ta
rafından yenildi (1203 G 600) O da 7 yıl sonra Savaşta öl
dürüldü (1211, G. 607). ve llh.
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Başyazarımız Dr. Hikmet kıvılcımlı
ANKARADA ve iSTA N BULDÂ

ilgi ile izlenen iki Konierans Verdi

Mart ayı sonu ve Nisan ayı başı Yurdumuzda İki önemli
düşünce ve davranış olayına tanık oldu. Dr. Hikmet Kıvıl
cımlı ilk olarak Ankarada ve ikinci olarak da îstanbuida bi
rer Konferans verdi. Ankara vc İstanbul Radyolarının kısıtlı
olarak da olsa programlarında duyurduğu bu konferanslar
la, Dr. Hikmet ilk olarak geniş gençlik yığınları İçin bir umacı
olmaktan çıkıyor, bilim ve davranış adamı olarak kabul edili
yordu.
Bu konferansların Türkiye bilim ve davranış hayatındaki
.veri konusunda. Merkezi Ankarada bulunan Fikir Kulüpleri
Federasyonu (FKF) nin büyük payını anmak kaçınılmaz bir
görevdir. FKF, «Türkİycdc Kapitalizmin Gelişimi» konusunda
bir konferans serisini uygulamak karan almış ve bu amaçla,
adlarını tesbit elliği bilim adamlanndan Doç. Dr. ldris Küçük
Ömer, Doç. Dr. Senccr Divİtçi, Prof. Sadun Aren ve Dr. Hikmet
Kıvıtctmlı’ya başvurmuştu. Bunlardan yalnız ld ris Küçükömerin konferansa katılmayı kabul etmemesi üzerine Konferans
28. 29 vc30 Mart 1967 tarihlerinde vapılmak üzere tesbit ve ilân
edildi.
Konferans sonunda konuşucuların genci görüşme yapma
isteğini Hikmet Ktvıtcımlrdan başka kabul eden çıkmadığı i*
çİn istek yerine getirilemedi.
İlk konuşma, «Asva Tipi üretim Tarzı vc Azgelişmiş ülke
ler» adlı bir dc inceleme yayınlamış bulunan İstanbul Üni
versitesi iktisat Fakültesi Doçenti Senccr Divitçi tarafından
yapıldı. Doç. Dr. Senccr Divitçi’ııin bu konuşmasında adı ge
çen kitabındaki fikirlerini tekrarladığı görüldü. Dr. Divitçi,
konuşmasının so»mnda îsînııİHi'a dönmek için vasıtava vetîşmek zorunda olduğunu belirterek sorulan cevaplamayı da ek
sik bıfakmıştır.
İkinci konuşmayı Tiiıkivc İşçi Partisi tstanbui Milletveki
li Prof. Sadun Aren yaptı. Profesör Arcn, konuşmasına dinle
yenlerini son derecede şaşırtan bir açıklamayla girdi. «Sosyal
konularda kesin konuşulamaz, tarih söylenemez. Türkiye'nin
Kapitalizme geçmekte neden geç kaldığını ben bilmiyorum, oîlen olduğunu da sanmıyorum.» dedi.
Bu giriş üzerine Sndıın Arcn’in nasıl bir konuşma yapabile
ceği belli olnvorılu. Konferansı, bir ödev çalışmasından öte
ye geçmiyordu. Cumhuriyet tarihimiz, üzerine bazı derlemeler
vanmıştı vc bunları bir İsveç Sosyalizmi değerlendirmesiyle
hikâye ediyordu.
«Sanayi yoktu, olsaydı bile teşvik edecek talep yoktu» Sul
tan Murat otomobil sahibi olamazdı.. Firavunun buzdolabı
voktıı. Çünkü Sanayi Tekniği yoktu» cümleleri ile Doc. Sencer
Divitci'nin konuşmasına deSünerek. Üniversitelerimizdeki Pro
fesörler, doçentler arası bilim (!) kördöğüşiinc yeni incilerle
süslü örnekler katıyor, «Kapitalizm. Sanayi Devriminden son
ra mcvzııubahistir.» diyordu.
Konferans sonunda soru sorulmasını adet olduğu için bek
ledi. önde oturan vc daha salona girişte kendisine tanıştırılan
Dr. Hikmet Kışılcımlı söz aldı:
«Sanayi Devrimi ancak 19.cu vüzyılda gerçekleşmiştir.
Kapitalizm ise, 15.ci ve I6.ct yüzyıllarda ve hiçbir Sanayi Dev
rim i olmadan lil imalâtı. Manifaktür İle başlam ıştır ve Sanayi
Devrimi manifaktürden çıkmıştır.
«Siz Kapitalizmi yalnız Üretim Araçlarının mülkiyeti ile izah ettiniz. Bu mekanik bir izah olmuyor mu?» dedi.
Aren: «Pekiyi nasıl tarif edelim?»
Dr. Kıvılcımlı: «Kanİlalizm. Hür İşçi sömüren sistemdir.
Yani çalışan, yalnız üretim araçlarından hür olmakta kalmıvacak. Loncadan. Derebevimlen dc hür katacaktır.
Prof. Aren: Evci biz. dc o görüşleyiz. Biz dc biliyoruz ki,
» b ir «te Ticaret Sermayesi vardır.
- •
Ktvltcımlı: Yalnız bu denli geniş tutunca da Kapitalizm.
Pre — Kapitalizm 11c karışır. Oysa Bezirgân Sermaye İle onu
avırmak zorundayız. Sermaye, üretici olduğu zaman Kapita
lizm söz konusu olur.
Prof. Aren: Evci efendini mutabıkız, zaten ben de onu söy
ledim. dedi.
•Bu tartışma. Profesör’e pek bağlanan bazı AnkaralI Sosya
list gençlerde şok tesiri yaptı. Bir genç henüz tartışm a bitme,
inişken söz alıp. TİP1İ Aren‘in yanlışını daha derinleştirerek
tekrarlamaya bile girişti. Ama Profesör, ustaca b ir söz kesiş
ile tartışmanın geniş gençlik yığınlarına sirayet etmeşİnİ kıs
men de olsa önledi.
Gençler Kıvılcımlımı içerdeki Başkanlık odasına aldı. So
ruyorlar. Dr. Hikmet sosyal mücadele içinde çektiği acılarla
alay edivormuşça coşkun, neş'eli, gençlere hasretle bütün so
rulan sorduran eğilimleri dc teşhis ederek, ama kırmadan, in
citmeden anlatıyordu:
«öncülük diyordu, ben öncü olacağım, ya da şu öncü ol
sun demekle olmaz. Kaynaşın, temastan kaçınmayın, bakın ne
Püzcl. gençliğe yaraşan açık görüşlülüğünüzle bu toplantıyı
düzenlediniz. Dar bir örgüt olma volıınu seçmeyin. Bir genç
lik örgütünün görevi, geniş yığınlarla kaynaşmakdır. Başka
gençlik örgütleriyle, hattâ işçi örgütleriyle kaynaşın, fikir, be
den temasları yapın, «diyordu».
Konferans gUnü FKF lokalinin daha yarım saat önceden
hıncahınç doduğu ve gelenlerin ayakta kaldığı görülüyordu.
Salonda git çıkmıyor, saatler geçiyor, Doktor’un 2,5 saat
süren konferansını bütün topluluk vaktin nasıl geçtiğini an.
lamaksızın derin ilgi ile izliyordu.
Genç araştırıcı Kenan Sotner sorularına; «Geniş bilgi ve
araştırma ürünü ile yüklü olan ve son derecede istifade «tt(.
ğimiz bu Konferans sonunda ilk soruyu sormak imkânı bana
bahşediidiğinden teşekkür görevi de bana düşüyor.» diyerek
başlıyordu.
Sorular bitiyor, kimse gitmek istemiyordu. Yine Başkan-"
lık odasına giriliyor. Bu kez oda tam manariyle hıncahınç.
Doktor, salonda tanımadan sorusunu ccvaplandıdığı Tabii
Eenatör Suphi Karamanla tanışıyor. Başka ünlü, ünsüz ta
nışmak isteyenler kıvılcımiryn tanıtılıyor.
Daha gündüzden ertesi gün için ayrı bir konferans iste
yen Hukuk Fnköltcsİ Fikir Kulübü Yöneticisi gençler salon
konusunu aradaki kısa zamanda çözönleycmcmişler. Bu ko
nuşma da FKF salonunda yapılacak ve Dr. H. Kıvılcımlı’nın
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tik çağlardan 16 ncı yüzltla dek medeniyetlerin
Doğuş* ve batışlarının Dialektİk metotla inceler.
Sınıfsız toplumdan, sınıflı topluma kaç şekilde
geçildi.
. O Osmanlı toprak düzeninin yozlaşm asın» sebebi
nedir?
• Medeniyet Nedir? Ne Değlldİr?tlk Medeniye,
terin özelliği Nedir? Çağımızın medeniyeti ita
farktan
Fiat s 10 lira
•

İT.KEL SOSYALİZMDEN KAPİTALİZME "
O tik kitabın devamıdır.
O Kölcell düzenden feodaliteye nasıl geçildi?
O Kapitalizm neden doğuda değil de batıda
doğdu?
9 Kapitalizm neden önce Ingiltere’de doğdu? *
O Doğu ve Batının gelişmesinin zıtlıktan nedir?
Fiat : 4 lira
İSTEME PJC. 354

ilk Konferansında ortaya konan tezler üzerinde bir . Açık
Oturum, bir Tartışma şeklinde olacak.
Fakat 31 Mart 1967 günü. Fikir Kulüpleri Federasyonu
ilgilisi Gençler sanki cendere içinde sıkılıyorlar. Bir gün ön
ce iki saat olarak tesbit edilen konuşma süresinin ancak biı
aaat olabileceği, gerekçesi açıklanamadan alı al, moru moı
renkler içinde kekeleniyor. Ama Doktor’un bir gün. önce d«
uyguladığı metot) kısaltmayı kısmen de olsa önlüyor. Ünlt
Sosyalist Yazar Erdoğan Başar1» 6 sorusunu not eden Kıvıl
cımlı, bunları .başlı başına bir' konferans verirce cevaplandı
rıyor. •
Birbuçuk saat dolduğunda genç FKF yönetdiri. büyük
bir nezaket ve her mimiği ile belli bir üzüntüyle zamanı -ha
tırlatıyor. Yine Başkanlık odasına geçiliyor, Kenan .Somu
bir gün önce tatm in edilemediği anlaşılan sorularım soruyor.
Doktor’un geniş bilgisi ve güçlü diyalektiğinden, sınırsız hoş
görü ve insan sevgisinden kurtulmanın imkânı yok, tekrarlar,
tekrarlar, dağlar düz oluyor, müşküller şaşılacak basitliği
iniyor, sihirli diyalektik, sosyalist bilim adamlanndan burju
va biliminin kasıntısını silip götürüyor. Buzlar çözülüyor, yıl
larca çile çeken ve hemen en yaşlı bir adam, en genç olan
lara neşe saçıyor, hiçkimsede korkunun, kuşkunun eseri kal
mıyor, yalnız tarih adına, toplum adına bir utanç duygusu olmasa, evet bu utanç duygusu... Herkes daha bileylenmiş olarak
ayrılıyor. Ankara konuşmalan son buluyor.
Bu Konferanslar hakkında, YÖN gazetesinin 7 Nisan
1967 tarihli sayısından şu cümleleri almadan edemeyeceğiz:
«Hayli ilgi toplayan seminerin özellikle son konuşması
açıklanmasına imkân verdiği yeni bir tarih görüşü ve konuş
maçı bakımlarından, en ilginç konuşma oldu. Dr. Hikmei
K ıvılcım lı çeşitli insan topluluklarının İlerlemesinin orta)
ve farklı özelliklerini ele alarak boşadığı konuşmasında müs
bet, fakat dozmatizmden uzak bir tarih görüşünün esasları
m verdi»
•Ankara Konferanslarım Îstanbuida S Nisan 1967 güni
verilen bir konferans İzliyor İstanbul Üniversitesi İktisat Fa
Fikir Kulübü, Federasyonun daha önce Ankarada eli
aldığı bir konuda Îstanbuida toplantı düzenliyor, i Nisan v<
9 Nisan 1967 tarihleri arasında devam eden ve sırası ile Selâhattio Hilâv Muzaffer Sencer Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Senceı
Divitti, Kemâl Tahir, Ömer Lütfi Barkan' (Ord. Prof. Bar
kan’» sebep göstermeksizin konuşmadan vazgeçtiği açık
tandı); Av. Muvaffak Şerefin üzerinde konuştuktan konu;
ünlü «Asya Tipi Üretim Tarzı».
Bu konuşmalar» sonunda da konuşmacılar Açık Oturun
tarzında blraraya gelemedi. Üniversitemizin «Resmi»,1 «Un
vanlı» «Memuriyetti», «Maaşlı» bilim adamlan böyle bir bir.
araya gelm eye yanaşamıyor. Yalnız bazı konuşmacılar bir
birlerini dinlediler.. Dr. Kıvılcımlı ise, İzlediği Hilâv, Sencer
Divitçi ve Kemâl Tahİr’e yazılı sorular yöneltti. Yazılı usul
konular üzerine gerçek bir sonuca varmayı engelliyordu, fakat
bir kısım konuşmacının bunu şart koştuğu anlaşılıyordu -v<
Fikir Kulübü, bütün konferanslarda bu şarta titizlikle bâğl
kaldı Konuşmacılar Kıvılcım lının sorularım öze) bir sayg
ile karşıtadılarsa da. cevaplarında konuya bile girmiyorlardı
5 Nisan 1967 Çarşamba günü Dr. Hikmet Kıvılcımlı ta
rafından «Tarih -Tezi-açısından Asya Tipi Üretim Tarzı» ad
İle verilen konferans; Anıcaradakinin yanında, gerçek bir' ba
şarısızlıktı. Dr. Akaradan hasta gelm işti ve henüz İyileşe.
mcmlşti, buna başka özel sebepler de katılm ıştı -Fakat bun
lar, sonucun biçimsel yönü İçin yeterli açıklama olam azdu
Doktorla Ankarada dinlem iştik.'jJlnleyiti Me neni bir" II- gt kurduğunu^ 'ayasıl kopmaz bir,.'flö^f^V ^J^ğİn^gÖ rnıüştür. 'Bütün sabotaj, faktörlerine rağmen Istanbuldakİ bu ek
sikliği hesaba katmadan değerlendirme yapamazdık.' Ankaradaki, dinleyiciye «sabaha kadar devam eti» dedirten İlgi,
tstnbulda kurulamamıştı
Konfenuular bakımından, Ankaradaki konunun, :İs tanbuldakinden çok daha aktüel olduğum» unutmamak gerek.
Ankaradaki ilk konuşma, bu gibi konuşmalara müsaadt
edenlere nasıl bir yanlışlık yaptıklarını iyice göstermişti. Az.
gelişmiş ülkelerde Solun 'Nötralize ediliş yolunu artık bilm i
yor değiliz. Bu /ö rev birtakım «resmt» solculara- yeriliyor,
öbür kuvvetler de buna, , açığa çıkmasında mahzur olmayan
ölçülerde katılıyorlar. Profesör Sadun Aren’in Sosyalizm
saptıncılığma tarihçe sorumlu bir sosyalistin ses çıkarma
ması olamazdı Buna karşı Nevzat Hatko’nun gösterdiği tep
ki. kesin bir açıktan» kabul edilmek gerekir. .Keza bunu
takibeden gün karşılaşılan durum, birgün İçinde neler yapı
labildiğine iy! bir örnekti. Îstanbuida ise, Resmt Sol, sabotajı,
nı'bütün imkânlarını kullanarak organize etmişti. En çiçeği
burnunda bir asistan Sarıcalı, konuşma boyunca gayrı ciddi
hareketleri ile dikkati çekiyordu.
Bu; zamanı iyi ayarlanmamış. bİrsürü tekrar şeklinde an
laşılan konuşmanın özü neydi? Bu özü ve Ankara konuş
malarını, öbür sütunlarımızda veriyoruz. Genc'iğin. rereek
sosyalizme. Tarihsel Maddeciliğin Türkiye hakkındaki de
diklerine henüz «çılamıyan büyük bölümü, sorumluluğunu
.bir biçim meselesine bağlamakla görevden sıyrılabilir mİ?
Ayrıca, acaba yazan ve anlatan İle okuyan dinleyen arasındakl bu blelm aykırılığında aksaklığın tümüvtdece M ura
namı aftt? örneğin bunda: alışılm ış bir metafizik ü«iAn İte
agnostik olmayan flo- alışılmamış bir diyalektte üslûba alt
ayn lığ» rolü hiç mİ yoktur?
Türkiye sosyalis davranışında, metot meseleleri en az
başka ülkelerdeki kadar, hatta daha fâzla önem taşımaktadır. Bueüne değin Burjuva gazeteler, ya da •• ünlverriteter
kanadından sosyaüzme geçenlere •kulak *veren' gençliğimiz;
artık bu konular üzerinde tarafsız bir tutumla durma 'görevi
kanısındadır. Unutmamak gerek: Halkımızı bu bataktan
mutlaka çıkarmak ödevi karaşındayız ve • îstanbuida’ veri,
len konf»ranata yadırganan biçimin İçinde, .İşimize gerçekten
yarayacak bir muhteva veriliyordu. «
^
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Sadık GÖKSU *

Nâzım Hikmet satıcıları :
(Baştarafı 1 İnci sayfada) akşam yemeğini Folla Mâdürfl
İKRAM etti» Onun (NAzunın) tte. yer, fakat IbUUIImt yapa.
bildiklerini ber defasında «nfl- .nas. diyeni tartışırdık,
* ne yaydığım rakamlar, yanlar galiba sen de— Nâzım
la TASRİH ettim. «İlem İçiyor, kılmamı bir az ağır
bem dağlan InJelIree tarirşı. . aanmışlım. Batmadı. O KADAR
BİRLEŞMİŞTİK Kİ—» . , ..*
yorduk. Avam *’ çıktığı kadar
bağırsa, belki bir taraftan Ata* . . Şevket Süreyya Aydemir de
terk, bir taraftan İnönü Paça mek istiyor M, yalnız ben mi
onun sesini duyabilirdi.» ** ' ,
yim. «Emniyetti» Ideolok? T a p -’
Bu pes dedlrtlcl «romunilk». tığınız Nâzım da. perde ardın»,
Nânro Hikmet . satıcılığı şöyle 1 dan fl5rt*0 ağır bulmazdı- Ahi •'
bu memleket ve aydın «kahra- .
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•
.
»Arkadaşlar. 8ökmens0er:(Em manian-» Avcıoğfu . abramaz'
mıydı:
Çankaya .pazarlığından ‘
niyet UM.) VAKTİNDE geldi
ler. Nİsue’ı ona: -»Aradığın ya- ’ Mr yıl sonra acep’ Nazım Har
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niçin kazıklandı?) Ve.
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diye* 'takdim'.*1'ettim.
Nâzımla Mr as OZONCA ' el
■
mC.kt,fbU
“A K üS y»
.
.alkıştılar.
k -M ..
r ___t
. a ı . '. ■ »K»A. .
lajfcnlmedı. B ir Mldlği olma»
K
arşılıklı'-ŞA
tiydi. Hole bütün bo açıklamaLAŞTILAR. Bir de’beş aandat- •ılar
Nazım Öldükten sonra m ı,
yo bıraktıkta Çünkü Mkmen- -'yapılmalıydı? Nâzım bir senna--..''
eüer Şükrü Kayadan haber.gera miydi kİ, onu tşletmfye
UrdL. Hepimiz» yapacak Mr
kalkmıştılarf . Hepsinin . no- ,
*VAZİFE ,TOK
. M Of.
. . O. anada.
■
_ nunda Nâzım’ı polisle .başgüz ' : 1
I*P“ r« ta harbi İçkideydik^’ı-I ^tme: şenaatinde •öylesin»
Şiirler ŞİİRLERİ, kovaladı. Nİ- ; vflnecek.'ne* vardı?-. Edlrnellllk
amit şehre Şükrü bey "İndir»» - herhalde: ..Şecaat enetmeden
oektl— «Nâzım, dedim, ben b e r . otamıyorlar.
• /• v v

