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. I . •,,ı .Amortim) iHollvudülkesidir. Zengin dekorlu filmlere
I . işyarlar,yaUpr^vMakjsat: hem insancıkların uçkur yan*
. j lannı gtiiıkLayıp.- para kazanmak, hem böylece aklı apı«
Kaskı: Vatan Matbaası
} : şma kanşan‘,5 ,buçuk milyar kalabalığa gerçek olayları
Abone: Türkiye: Dışarda:
{ unutturmak^(İnsan ,başı, ya ayakta «Futbol topu», ya ba{ cak. arasmda-tuttjfu'ıveya Totocu «Tuü kuşu» olmah.
TUtık* » TU
U TL.
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|
«Sahneye'koyuş» ustalığına diyecek yok. Yerine gö( arlık S İL . 12TL.
| re aysriamr.'Knçğöçtü Türkiycye «Mini etek» demokra■h in : O ıd tarifeye l ir i .
Y ıl: 1 — Sayı: 5
ğİâİD iLİK ON BEŞ G&NPJg, §1» ÇIKAR SİYASI GAZETE
3 0 M a y ıs İ a « 7
M atı: SU Kuru»
1 I sisi, açık saç^-Yunanlstan’a mini . etek yasçklı Cunta.
I En sörf CÎA‘;mqdası «Kayşerl gülleri» piyesinden «GüI ven Partisi».sahneye Jcondu. Bu son «Sahne»' ye nasıl ge-t
I iindlğlnl bilmeyenimiz kalmış mıdır?,
j . 27 Mayıs'.deyrcmlnln nirengi . noktasına' ©turtuiu- J
j şu gerekti. Bunu'öh az sarsıntı ile yapabilecek «Tek A- |
{ dam» ism et -{Pçifâydı. Paşa’nın 'görevi, 21 Mayıs .derdi- |
{' mendi Aydemlr^y Gürcan İkilisinin asılmasıyla bttliI'Ar- |
I ük KoalIsyon'^KablnesInc Flnans -'Kapitalin ihtiyacı j
I kalmamıştı. ;Kcn<lllkablncsl başı çekmeliydi. Amerikan I
| Casus başılıinmlan- ClA General Porlcr, Ankara'ya gön-, i
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııiı
I derildi. Bir deli;kurşunla İnönü. Amerikan Cumhurbaş- {
boğduran
Emperyalizm,
«Tepu yapmamış mıydı? Şimdi nıp Mayıs başında Büyük Mil
I kanı Konnüy'ye'’Çevrilemeyince, bütün casus • teşkilât. {
TUĞRUL ATEŞ
Empaıryaüst savaş canavabu «KUfrân’ı niymet» kimeylannin slnangilı linetoduna başvuruldu. Kale İçinden fet- {
let Meclisince kabul edilen cavüz»ü önlediğini öne süvebi n Yumun
komedyasından 2 — Suriye'de gittikçe halk
di?
anlaşınıya göre: «Türkiycye liyor. Ortada Emperyalizmin sonra, liıir yol daha kapımız, içine yerleşen Baas Sosya
hedllcccktl. fö-İŞir''.;X*.“
e
l
Başbakan aradı!.Buldu. Ardından. İnönü'nün çizmelerini 1
Menderes Sanayi kurmak, doğnıdan doğruya veya bil kentlisinden başka bir «Tccn önünde: homurdanıyor. İsra lizmini düşürecek. İsrail A!
yalıyarak
kefenlerini
yırtan
Koalisyon
partileri,
ansızın,
|
vüzcü»
görünmediği
zaınan
vasıta
bir
tecavüz,
vukuunda
Türkiye fabrikalarında» çı
ropları ürkütürse, Güney Ail .çıbanı başını zonklatıyor..
{ hep bir ağızdani'-faşa’nm kişiliğine karşı taarruza kalk- |
kacak mallarla Silâhlı kuv Kuvvetlerini kullanmak da- ise, casus kışkırtm alarıyla, Neden?"
rabistnııın ve Irak’ın yaban
2. ve 3. sayımız
I tıiar. Birin cl'Kuvayı milliye geleneğinin nasılsa sağ ka* |
vetlerimizi donatmak isliyor itil olınnk üzere' gerekil her bir «VASITA» icat etmekte * ,Bütüm Emperyalist
basın
cı petrol kum panyaları daha
da yayınladığım ız;
labllnıis en. büyük".direğini, İsmet Pasa'yı paldır küldür İ
geçmeyi» Empcyalız.mtlen usla provo- (tabii. Ibizim «yerli inallar, kolny düzen çevirecek.
du. Bu işin parasını da, u- türlü harekâta
•M. B. K. nln Azame
devirdiler. *Bıi .kaleyi İçinden fclhctıncnin BİRİNCİ .
Icnhhtit
etmişti.»
(Milliyet,
katör mü bulunurdu?..
tanmadan Amcrikaya öd et
da uilcırindcn geldiğince), her
Bir iki m ilyoncuk nüfusu
RAVNDI oldu.1fln an s - kapitalin 27 Mavıs'tan beri yap- {
Böyle idialnr belgelere ıııi upıonkti yavuz hırsızlıkla, ev ile, İsrail, koca Em peryalist
in ive kalkışıyordu: 300 m il 28 Şubat 1965. s. 5)... Mende
ti ve İnhitatı (Uluİutığı kerte, kerte,'birikim Paşa'nın tekerlenmesi İle ansı- {
yon dolar diye tutturmuştu. res, dilerse Amerikanın «her dayandırılronlıdır? Bizim ' ül sahibi (fakir milletleri şaşırl- polisine «Muzır kuvvet» oğu ve ölülüğü). baş
tın atlama'.-yanmıştı. •
' •
'
ı
Amerika, kendi lâstik teker türlü harekâUınııı kucağına ke bir yandan: «Karda gezip, .ma çabıası içinde Oıılaı-a gö- Jıırkcn harcanm aktan, ken
lıklı etüdün devamını
(ten» im in h lr hlrltetm. tlrllılap • !
* Sonra ne*
lekleri için gerekli asfalt yol düşüp teslim olurdu, dilerse, izini belli etmiyenler» topra revtüm kusur Nasır adlı -tdik- di başından korkm uyor ınu?
İ Finans - kapitalİn/elinde olduğu İçin, şimdi daha rahat {
lann yapımına para, malze boynunu Yassıadava teslim ğıdır; öle yandan belgeleri tntör.die. Son zamanlar Isra- önce, onu orıya sokan Em
sunuyoruz. ‘
I çalısabilIrdl. Senatöri Milli Birlikçi Tıınckanat- o ' çalış-. ı
me ve hele bol bol «Uzman» ederdi. Emperyalizm için, sokağa döküp işporta malı ile kanşı pasif davronyoc de peryalizm arkasında... Ondan
| manın plânını: .Amerikan casus teşkilâtlarına iktidar a- |
ederek «belgelikten çıkanr. mesinler diye ve Suriye'ye sonra, asıl, birincisi: Korksa
Yollamıştı. Amerika, kendisi pek fark etmezdi.
• 27 Mayıs patladığı giln. sar. nin kullanmadığı silâh ve
j dına verilmiş gtzU.v.mcktupIa açıkladı. Bu memlekette. |
«Tecavüz» olup olmadığını Hoşnutsuzlukla kaynıyan üni . kalb kıuvveti vermek İçin gös elinden ne gelir, İsrail oğul,
| Amerikan uşaklığma, candan çanak açmıyacak. kaç tane |
. smtısından herkes yere ka makineleri Türkiycye satıp kim tayin edecekti? Ameri vcrsitcııin en saygı değer teriş v«e blöf yapıyor Nasır, larının? İngiliz
A merikan
| karası' İşler yeya.sözü geçer kişi varsa, hepsi NÖTRALt- I
baklandı. Silâhlı' Kuvvetler hibe etmişti. Bunlan bozu ka. Koredc o tayin etmişti, kürsüsüne oturmuş Ameri kurt, ttsrail kuzucuğu yiye gizli casusluk
teşkilâtları,
1 ZE edilecekti Gebelikten başlanıldı. ParayU etkllencbi- J
'.t gibi yüzde yüz İktidarın emlunca onaracak Tamirhanele Vietnam'da tayin ediyor: ya kan İstihbarat bilgininin İt cek!,
en sinsice ustalıkla
İsrail
I tenleri, polisle ve ibarece de güçlendirerek su başlarına
grinde, tek meziyeti İTAAT di- ri Türkiycdc yaptırmak üze rım milyon Amerikan aske sel açık arttırmayla adam sa
Oysat, emperyalist
basın halkını A rap fobisiyle. T ürk
ir «iplini olan bir • örgüt geri re sermaye ortaklıklarına el rine napalm bombalan, ze tın alması önünde pek İçeril- herkestten İyi biliyor. Nâsıra annelerinin çocuklarını: «A- j geçIrtldL Silâhlı, .rilâhnz devtet kuvvetleri içinde ayarla- J
tepsin? Buna kim se, inan- verişli «sınai Kalkınma Ban hirli gazlar ile bir milleti
I malar, yanıldı. En^sönunda İşçi Partisine dek dayanıldı.' j
(Devamı 4. sayfada) güre, tbütün Arap dünyası: rap geliyor!» diye korkuttuk.'
1 inadı. Silâhlı Kuvvetlerin sah
k a sın ı
dahi kurdurmuştu.
«Şiyoniisticre arkalık eden ları gibi. A rap allerjisiylc ba j Partinin Meclis .dışı.' oreanlan ve Kürsü Sosyaltzmtle ve- !
dam an içinde «NATO» kılığı TÜrkİycnin dışarıdan aldığı
Sömürgeci terden» kurtulma ru t fıçısına çevirm işlerdir, t* ! ttnmlyen üveleri/.lcarlden, dışarıdan «Nötralize ed ild i' {
ile yerleşip Başkomutan ol her mal için türk parası ye
S «İmam Hatip», luyafetil yıldırun kıtalara, bltlm ve gü-' {
dıkça. Filistin meselesi .çö- kincisi: ay n ı gizli teşkilâtlar
muş bulunan Amerikan Ser- rine Amerikan dolan ödeme
• zei sanat otavlannk'büe sansür kesildiler. Ortanın Solu: |
*zülemeez. Eşek. dururken, se Yakındoğu’nu n altını, üstü
Emayesi Menderesi tüketmiş- sini de sağlamıştı. Gelmiş.
|
merinin vurmak boştur. Onun nü kıskıvrak em rine bağla-, | Komünistlikti
f-ti.tYenl kartlarla oynamak TUrkİvevi sevabına savunmak ■
I
. Blrşcy ^Urüımlyordu. Yaşlı ■ve tecrübeli İnönü, es- j
için. Htcr fakir M illet gibi mışlır.
[-İstiyordu.: Bunu Menderes te İçin, dört bucağımıza silâhlı
|
«ek
güreşen
eski
savâşcı
olarak
hâlâ
yıkılamamıştı.
AI
, Eirleşilk Arap Cumhuriyeti
B urjuva basım bile o acı
sezmişti.. Amcrtkaya nispet. üsleri de yerleştirmişti DevI dalet Partisinin/ bilinçsiz oylarla «Sandıktan çıkması», I
gerçeği şöyle İtiraf ediyor:
. de sawaş İstemiyor.
I-.. Knışçof’u ’ ; Ankarava : çağır-, iletin Sivil * Asker bütün su
I Türklve re«lltesindef(azla anlam taşımıyordu. Menderes > I
' -Amm. petrol akmazsa In- «Pratikte m uhakkak.olan bir
’ mıştı ve ’ kendisi de Mosko- başlarını
1 çok daha önce aynı^şandıktan çıkm ıştı. İkinci bir alla», j
«UZMAN»larivlc
. san kamı akıtan Emperyalizm şey varsa o d a şudur ki. Fi
! vaya gidecekti. DP nin kazan- kesmişti. Daha ne isteniyor- ı
{ mâ İle son RAVNDİAertiplendL. Mühendis çıkar* ^ an az {
: durur- mu? Hazır Nâ.-nr *iç listin K omando teşkilâtların
dığı • 1957 - Seçimlerinde,' Men- du?
ORHAN MÜSTECAPUOCLU halk gösterileri, «Hayat paha ve dışı güçlüklerle kendi der dan çoğu Suriye ve Mısır .J Amerika’ya gidtşıifğelir.gelm ez Sular İdaresi basma ge-‘ j
“dere "saçıkça şöyle bağırmış| ccn, serbest havâtta"Morison firmasından AP. Boşkanh- >j
kontrolunBugün yurdumuzdaki; TİP İtliği ve İşsizliği protesto mi dine ölüşmüş, bir taşla iki kuş hüküm etlerinin
Bütün bu «Amerikan Yar
2 ğma peUriIeıv:'Bayr\SÜIcyınan Demirci, seçim kampanya-. {
vpracaık: 1 — Aden'de ve Ye- dan sıyrılıp çıkmıştır.» " (Le
tingi»
gibi
gerçek
davranış
yöneticileri
ile
sosyalistlik
dımlarını»
Menderesin
sonra
"■'■«İçte ve Dıştaki Sivasct bu
{ sında 'Ism et P ^ a^ ^ om O n lstllk » İle suçladı. Bu şan- {
- mend*n Mısırın gözde asker Monde: 20 M ayıs 1967). Baş
•-zirgânlan...'İktisadi ve dola- dan «Açık bir istismar» say vs ilericilik iddiasında olan lar, hattâ açık oturum ve leriyim desteklenen antiem- ka deyimle. Emperyalizm. ASolu» pandası geri aldır*' ı
'■"iyisiyle .■ Siyasî istiklâlinden ması nankörlüktü. Hele «İs küçük burjuva aydınlarının «Sosyalist Konferansı» dahi • pâyaliist savaşı durduracak.
’---- ılş. kolay 'şöhretli FA: |
tılam ayınca:^nO^‘r ‘ ‘çöreklenmiş.
(Devamı 3. sayfada)
■*-Türk milletini saptırmak is* tiklâlimizi tnzvlklcrc m aruzd geniş çoğunluğunda, ' sokak onlara göre faşist darbeye
p ttd ar. CHP"nln. Paşv j
j
nans
.
kapital
.temektedir.». (9 Ağustos 1957, ‘ ,™kn»,k ,sll,kam*‘ln’dc î,?1’ tan gelebilecek davranışlara yol açacak birer provokas- i
blri.v an lan adam eden Fa*; |.
Ilâm ratoşiak!*
’ lneholiıV"" • "
1
dışlı çalışmaları, Türk mille- karşı soğukluk ve nefret var yöndür. Ve kendi dcylmlcriy
♦
İ
.şa
’yj
hfçe's'
v:
• •• vj
le «İşi sokağa dökmek» za
h
.Menderese
bir şeyler
ol tl mutlaka mağlup edecek dır:
‘ Tünans - kapital kubbesi al- I
.*!v.<*D ünrâ.l.,
Millet Mcclisl'nln ve kok rarlıdır. Oysa bu beyler, sos
muştu."'İktidara geldiği gün- tir» tehdidini savurması ci
’nin
Xâarun*u,
Türidye
H a-, I
J
i.'tıpda'y«MÎ
bir
i
denberi-bir daha ağzına al* nayetti. Bu cinayeti işliyenin teyl salonlarının dışındaki yal mücadeleleri besleyen ve
J' cıağalıSı İle -Ps
İyi JaanH iedazşFeyriothıl- J
.madiği'sözleri, yeniden..* ve cezası' vorilmelivdi. Bu ceza hiçbir davranışa ilgi göster gerçek İnkılâpları hazırhyan
~
ydoörudan
>i)öğrû]ra'
CtA-'v
{
/• !'2 târma hûj
ansızın .öne sürüyordu. , «De- usulünü^m cnka çokdene- meyen bu sözde aydınlar, bu davranışların kaynağının * so- /m:T efed .[Beidhgfin rilm - - 2'
■BlzJmİm okrat'P arti köylünün ^ v ç .•'nl»,i* Gcn U,kc,'-T<1« .SaI«I»lı salonların .(Isındaki davranış kak olduğunu* bilmeyecek
'lyeten .Bakalım;‘;îsm et
] ['
I ™*1™?™-'*
irü- koruyân'"İf,'Kuvvellcr'
sivil -.hükümetleri , tara karşı 'ÖBluklanıu ve-so- d a r 'd a sar değillerdir.
^hailem ’menfeât terini;
‘ ’
'»•'«Alır ’sa » ' kab°k çekirdeği gibi' çıtir çı-, vkak hareketferinl uygun, gör-•.•!*«. uçdlr bu sokak'aile
Tasışma adreak PJt.
(•tsabalTelı 37«3»
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Sokaktan korkmak
Halktan kopmaktır

Yugoslavyada

-Jlliio ı1'', llfu J '

^kan^oluyordu.';tnebolulara:
tl«A 'iMHhtrlanmıvt
il;«Onlar:size
yaptıklarımızı rntf
çok
“‘görüyorlar, çünkü -.onlar, şi
irin-nafakanıza göz dikmişten
• dir» •diyordu. «Onlar» dedik
leri kimlerdi?
' '
«Dışta» dedikleri, içimize
kendi elccğizlcriylc soktuğu
Amerikan kılıklı FİNANS
KAPlTAL’dl. «İçte, dedikleri, yabancı Kapitalin, TUrkiyedeki Bankalar ve Şirke.Jlcr
kanalıylc kullandığı Tefeci
Hacıağalar ile, Acente Bczirgânlardı. DP bunların Tilrkiyede örgütledikleri
Parti,
.Menderes gene onların bir
anda kahraman ettikleri Li
der idi. Şimdi: «İçteki ve dış
takl bezlrgânlar» divc dam
galadığı velinimetlerine karşı
gelen Menderes.
Dcmokrai
Partiyi nereye götürüyordu?
Demokrat Parti Programım,
içlerinde Ahmet Emin Yalman'ın da bulunduğu, Ame
rikalı Uzmanın akıl hocalığı
ettiği Menderes . Bayar pııı-

AlAMANYA
ALA M A N YA !

Piînkii dm-?"ı-lirli - m<.,:LH.rtnr'U.ı,—

silâhlı Kuvvetler hergün ■ar
tan pahalılık yüzünden -yok
sul halktan .daha az hoşnut
suz. değildi Bu hoşnutsuzlu
ğun patlaması için. Ordu te
tiğine en tıra k bir parmağın
dokunması yeterdi. Böyle par
makları Aıncrikadnn ithal etmiye hiç lüzum yoktu. Silâh
lı kuvvetler otomatik işlerdi.
Finans-Knpital daha da ile.
rl gitti. 27 Mayıstan önce bir
Amerikan ajanı. Yapılacak
ihtilâli Menderese haber ver
di. Bir taşla iki kuş vurula
caktı. «Mart ayında imzala*

içilirler. Diğer burluva ’parti
leri gibi döıY senede bir rad
yoda ve mc'Alanlnrda nutuk
atıp, patırtı ^ederek oy topla
mayı ve nmıla sıradu da Mil
let Mecllsl'nde «Havanda laf
dövmck»tcn öle sayılmaması
gereken konuşmalar yapmayı
yeter görüyorlar. Vc bu şekil
de sosyal
mücadeleyi yü
rüttüklerine hem kendilerini,
hem de emekçi sınıfını inan
dırmaya çalışıyorlar. Anayasa
nın ve knıııınlanıı dışına çık
maksızın yapılan İşçi yürü
yüşleri, grevler, talebe ve

niA:nedentc rl?:. --' • 1- * u

urdu muzda bugı
sosyalizm ve ilericilikk müca
mücadelesini yürütmek ve bu mü
cadelede ille lider veya söz
sahibi olmak İddiasında bu
lunanların geniş çoğunluğu,
paşazade ve toprak beyzade
leridir. (A) Hemen hepsi tah
alilerini baba parası ile dışa
rı ülkelerde; Avrupalarda, Anıcrikalarda yapmıştır. Hayal
lan boyunca geçlin korkusu
çekmemişler, açlık, işsizlik,
yersizlik gibi halkımızın gün
lük dertlerini kitaplardan ög.
(Devamı 4. sayfada)

'. ,As»-a
tirelim-, diye bir
•Asıya Tipi tirelim
can kıurtaran aimiti bize rtc so
kulduı. Bu simit Avnıpnnın orbısındinki Yugoslavyada yok
mu? Küçük burjuvası çnüunlııkta olan ülkelerde: Sosyaliz
mi kapitalizme benzeten gidiş
bir şeeşit -Asya tipi güllüm* ya
ratıyım1. Sosyalizm insan ıtcııilı-ıı
en y.-aratıcı ürcltel gtieü. skolasttğte çevrilmiş -Ekonomik determiinlzm lâfebcliğlne bonarsa
olncnığı bııılur.
Meseleyi başlan ıılıılııu. İlilinçin Komünist Teşkilât pıvıısipi: -Saııtralizm Denınkrailk*
(ücımokrasill merkeziyet» sözcü
ğü ille özetlenir.
Dir ülkede
Sanltralİzm onerkezeilik) mİ üs
tün basmalı. Demokrasi (mer
kez -dışı organların karar alma
yetk illeri) mi? Hu soru. «ııuflı
topltunı sürüp gittikçe bitmiyecek tartışmaların sakızıdır. Kü
çük: insanlığının ezik konıpleksUeri altında nice küçük aSıra DİSK Konfederasyonu daim. Sosyalizm gibi yiter iosameıl
bir akımın örgütlerinde
na katılmaya gelmişti.
İlk sözü alan Genel Baş su tbaşma sivritilmiye gûrsiin:
kan ismet Demir, delegelerin «Çlmgeneye padişahlık versin
heyecan dolu alkışlan arasın ler,. ince babasını a«m»«* ota.
da kürsüye çıktı. Genel Baş- yınn -Sanlralizm. tüyr ortaya
atamaktır. Çinde Alao'ya karşı
tül .Hj'llll
mlluıizmlnde lıılmuş e«ıKıdi>..ı
Dııllııı ibiği usu smii ll.-ıııııhıa- l
dcmenıeleri Kanlralizıııi küçükburrJuva buyurma tulkunlıığıı
ile^karıştıranlara karşı başvuru
lan: son çare gibi gösteriliyor.
OJysa yıl: W07. İlli» «lalın 22
yıl önce Komin formla kopuşıırkem. bir çeşit Sosyalist dünya
Sanıtrallzmlne karsı Yugoslav
Deımokraslslni savunma iddiasımila değil miydi? 1950 de çıkam İSÇİ ŞÛRÂLARI kanunu
ne emrediyordu? Marksist pa.
roltaya göre: .Fabrikalar işçile
rim, toprak köylünün idaresine:
.AtUTOGESTlON: KENDİ KF.NDÎIMt GÜDÜM» iiııe bırakıl,
miattı. Meğer o lâfmış. Yıımıs.
Inwya. başka bir sosyalist örgtitt prensibin! uygulamış: Pmti ımntnr. Devlet ve Sendikalar

Yapı İşçileri Sendikası 2 nci
Genel Kurulu izmitte toplandı
Yapı İşçileri Sendikası (kı
sa adı
YtSİ’iıı olağan iki
yıllık Genel Kilini Toplantısı
izmitte yapıldı. Altmış küsur
delege ve kalabalık b ir din
leyici topluluğunun lııızıınıy-

eski Demokrat işçi Partisi
Genel Başkanı vc TİP Genel
Sekreteri avukat Orhan Ar*
sal. eski Türk-îş Genel Baş
kanı vc Lastik * İş Organiza
törü Celâl Beyaz, T lPİn kına

•Tİ
-,'ıuıı transmisyon
kayışlarıdır!..-:,-,
o/ıuıı
transmU
Spntrullzın DcmokraUk g lb i.lb tt.?;^ } ;* ,'.^ ^ v , ^ S Ö ^ Â J İ S T İ ^
Tişkilât prensibi de, k o m p l e k s l i . - ----- — - küçük burjuva eyyâm efendi-^*'; ' ^ . ^ > 7 * v »
' • :.v,
terinin eline geçirildi Tmt, Şark ‘
1-*- • ■ ------"— J
Despotizmi sahneye çıkar. Oy*'
sıı parti btr .Tanrı- olarak de
ğil bilinçli, en girişkin, en tec
rübeli ülkücülerin örgülü ola
rak hareketin MOTORU’dur.
Yâni: bir örgütün başına yerli
yahut yabancı casusların kur
nazca sivrilttikleri zıpçıktı ki
şilerin şartsız kayıtsız emir ve
kumanda yetkileri. Partiyi mo
tor yapmaz; partililerin: Ülkümillikleri, bilinçleri, enerjileri.
Iccrübcteri. Devleti ve Sendi
kaları Parti güdümünü kabul
etıniye ikna ederse. Parti Mo
Gazetemizin İlk sayısında yayınladığı «Türkiyede Sosya.
tor. Santralizm normal rolünü
list Konferansı İçin Cağın, başlıklı yazı geniş ilgi gördü.
olumluca başarır.
Gazetemiz; «Sosyalist Konferansı-nı, düşünce alanından
Bugün anlaşılıyor ki. Yugos
davranış alanına aktarmak ve gerçekleştirmek için gerdeli
lav Komünistleri. -Kendi ken
çalışmaları yaparken, bu konuda bir Ankeâ hazırlamayı da
dini güdüm- sözlerini önce
uygun görmüştür.
kendileri, şimdiyedek ıska geç
Tanınmış soAyaJıstlerimizin. A ydınlarım ızın, İşçilerim i
mişler. Şimdi hararetle savun
zin
ve gençlik cem silci'erinin aşağıdaki sorularım ıza verdik
dukları şey sudur: Fabrikalar,
leri
cevaplan elim ize geçiş sırası ile yayınlıyacağız.
hastahaneler, okullar, şimendü— Sosyalist —
ferler, madenler, tarım mülki
Sorulanınız
.
yetleri, deniz. ırmak, hava ta
şıtları. kahveler, lokantalar, o1 — Türkiye’de söl bir hareket derlenişiııe taraf
teller, toptan ve perakende tita r tjtışınız?
o te lin * .. Ilcrscy. o. İŞİç çal|saıılaı tıı -İşC'İ ŞÜİtÂİÂİÜ:
kllHJİHj-«;iiMİ.- alınncuk kmnrlnrln gü(ardan ve kimlerden olmalıdır? i
dülmvkıniş... 17 yıl önce çıkan
kanun. «Kendi kendini gndiim.
' 3 — Sol*Birliği sizce nasıl sağlanabilir? ‘
sözü bu değil miydi? Şimdi bu
4 — Sol.Birliğin gelişiminde Sosyalistlere diişen
sözlerinin ne anlama geldiğini
görev nedir?
birdenbire keşfetmişler. 17 yıl
dır: cemaat ne derse desin. Ti5 — Gazetemizin teklif ettiği Sosyalist Konfersnto'cu komünist İmamlar, bildik
'şt nc' zaman, jterede ve n.aşıl toplanmalıdır?
terini okumuşlar... • .
Tllo komünizminin bir itirazı
,• Siz'vKonfcran'sa katılır mısınız? j olabilir: 20 yıldanbcri, Yugos
lavya'nın şartları Santralizm!
(Istiin tutmayı emrettiydi. Şim
di şartlar değişti: Demokrasi
C: 1 — Türkiye,.' 'Amerikan ..emperyalizminin gittikçe
mümkün oldu, diyebilirler. Bu
daralan kıskacı, içine düşmüştür. Emperyalizmin ahtapot, tır
da Diyolckllk anlayış İddiası
naklan
-yurt. topraklanma »daha-.derinlerine doğru., kök -sa
dır. Anın, diyalektik 'softa satlarak gömülmektedir.' Komünizm propagandası/ ve'tehlikesi
saiiiMun çcvrilmczsc, konkret
şartlan değerlendirmek meto gürültüleri, barış gönüllüleri paplye kuşe kâğıtlarla hazır
lanmış yüz, binlerce, cilt kitaplar vc broşürler, emperyalizme
dudur Sanlr,-ılizmln bir ülkede
kiralanmış ağışlar, , bilinçsiz veya- kasıtlı-basın..'.1 gibi'türlü
( Devamı 4. sayfada)

S o sy a If s t l^ h f e ig p i;

için

ANKET

-n-

2 - §a) deFİCRitf; hangi EğiliüiİGFildii;

Bir zaman Türkiye işsizler or.
duşunun, kapısı önünde kuyruk
olduğu Alman ekonomisi en
sonra krizin eşiğine geldi. 8iı
yandan, ucuz ve beli kırık köle
olarak sürüyle yabancı işçiler
kullanırken.- işsizlerin SOO.OOtTi
bulduğu ortaya çıktı. Alilli geli
rin -Mucize- sayılan İlerleyişi
yüzde 2.5 (iki buçuğa) düştü.
İthalât azaldı. Dövizler (yaban
cı paraları) yığıldı kaldı. O ka.dar k i Fransız Bakam Debrc
'bile Alman ekonomisi İçin:
«Güzün gelecek b ir canlanma,
.hoş gelmiş olacaktır. Fransıı ekonomislnln gidişi de o sayede
kuvvetlenecektir!» diyor.
Fransa’nın patronluğu alımda
olan Ortak Pazar, Alamana, ar
tık eskisi kadar cnflftayonla (pa
rayı düşürmekle) savaşmaması
araçlarla -halka yıllardır- yayılmış ve sömürü cephesinin ■asıl
nı Cğütlüyor. Hükümet, istisnai
■■■■■i 0 »■ ».
jf,
■ s
maksadı •ustalıkla gizlenmeğe çalışılmıştır,'DenliabUlrkl, emBayındırlık işlerini kışkırtmak.
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peryollzmle‘savaş
şartlan bugün, İstiklâl savaşr öncesi şart(»İllere iş bulmak) İçin'Federal
B
I mr
B ▼H
B C! 7
f i l
larınılan daha da ağırdır.’ '
. bankayı daha henüz Iskonto ra
YİS 3.' Genel Kurulunda DİSK’c katılış kararı alınırken.
i l i
■
B H a^
B I a?”
^
*
C: 2 — Bu şartlar altında, bir antlemperyillst cepKiede
yicini İndirmeye razı edebildi
bütün gerçek 'yurtseverlerl toplama aayrelleri, Tçok 'olumlu
Alman parayı düşerse, Fransızdur. Elbettek! sol bir derlenlş bu savaşta mihrak ölma İnilar ,ona daha çok mal satmayı
la yapılan kongreye Yurl ve ma cezası verdiği Sosyalist
kan Dcınir . konuşmasında ti
T İP Yöneticileri Mcclivc Kir- Kumum ve TİP. yazımızı, gele kânlarım Sosyalist akım lehine güçlendirir.
\ ’' ' '
umuyorlar. Radyo hergün söy ' Dünya İşçilerinin hak savaş- halk hatibi Celâl 011
Ikö ve baş zeile:
nııcyc çok uğraşmışlardı. Girdik
cek «ayılarımızda -Milletvekili
le öğütler yayıyor: «.Şimdi »alın lan ve Kurtuluş Savaşımızda ka misafirler. Kongrenin an
C: 3 —/B urada Türk - Ceza Kanununun 141 ve 142 nci
«İşçi Sınılı luııekctİ vc nıii tem sonra da. bütün çabaları
Kemal Ncbioğlu Dilekçe Karma
alın, güse doğra - ödersiniz!..
ölenler için yapılan saygı du lamını belirten konuşmalaı c-ıdelesİ bir bütündür. Tek pcık büyüttükleri vc teşkilât.': Komisyonu Sözcülüğünden ne umdelerine •.çarpılmış olanların durumu öncelikle bahta, ko
Metalürji fabrikacısı StrudUioft ruşuyla başlandı.
nusu edilir; Yirminci yüz yıl«la (tklr suçlan adı altındaki
sendika savaşı, sadece işkolu Ay’le tanıttıkları «Meclis ç.ılışın:ı
yaptılar.'
den istifi) etti?-. I.TİP Gene)
şöyledlyoK "
auç grubu,; TürkNHukuk düzeninin ağırlığı ve zaafıdır, öpıek
Kongre Başkanlığına Gü
Daha sonra, verilen bir ö- savaşıdır. İşçi Sınıfı savaşın
lam- oldu. Bu çn ışınalanııı. i,
Merkezinin. 72 soru Tahkikatı•Ekonomi işine beş kuruş aalınan
b a tı. demokrasilerinde çoktandır bu. suçlar yok arlık.
Temsilcisi ncrgeyle. Yapı İşçilerinin bir. da bütünlenmek /orundayız. zeillikte çıkardıkları bazı In-n- vs. yazılaı-ınıızı okuyacaksınız
tınca bir çösüm yolu kasan o- neydoğu Bölgesi
Bizde İse 1941 Anayasasının getirdiği temel* bak vc-özgürlükseçilme İİğini ifade eden bir Yıımn» Bu bUtUnlcnmcyi. bugün sarı «üırlcre başlık yaptıkları . r i l '
le nstik makine değildir.» Ne Cenan Bıçakçi'nın
lerln
daha
d a. kısıtlanması çabası bilgi noksanlığı içinde ’
ZIIECLİSTK- sloRanı ile elsaiHsinden sonra serbes konuş ğun ve Yönetim Kurulunca sendikacılığı ve yabancı çı
olacakt... Dünyanın üç baş y e
tahrik olunan birçok yanlış tâkibatır üstüne.ıüv dikme İstimalara geçildi. Bu bölümde hazııiatılınış olan işaretin karlan temsil eden TUrk-lş teoUrmcye vc tabir caizse <••"»
rinde' birden harp çıkarmaktan
dadındi. .Yakın bir gelecekte bu hükümlerin 'kaldırılacağını,
başka'yolu katmadı Emperyaliz cn eski sendikam Uzeylr Kıs Sendika Amblemi olarak ka ile yapmamız elbette düşüuti İMnyanınva dn eiristili'i- Sosyıı
fikir suçluları aleyhine tc’sls oltınınııs uuıhkûnılvet - kararla
m in -'
•
ran (Baba-.) DİSK Genel Baş bulü görüşüldü. A>nblcn» dm İçmez. Türk-lş’in İşçi Sınıfı Usu. .TİP Meclisli'- vrsııııı-üiııiı.
rının
dH-bütün hukukî neticeleriyle b.rllkie ipini edileceğini
mıısıl
bir
Mifsnta
ııldueımu.
yiııı
llLPi
yılında
çıkunlaıı
H
U
tK
S
Su
kanı Kcnuıl rUrkteı. DİSK kikalarca ayakta . alkışlana kaışısıııdn bir kuruluş oldu
»wm başlık u Iııırin. nl.iyimiummak/,' bu yönde, demokratik mücadelelere girişmek gerem Ii İş Kaııumımın pek çok maH.
Sekreteri İbrahim Giizclcu
rak oybirliğiyle, kahtıl edildi
(Devıımı 2. Miyfmlu» uıııslereecklli'. Du mi.viiui/ iIii I
(Deviiıııı
2.
sayfstln)
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«Akılsız dfişman, insana a.
kıllı dost kazandırır» der hal
kımız. Akılsız Emperyalizm
de, Vietnam çılgınlığı ile: Sov
yetler Birliği ve Çin arasında
ki yersiz açıklığı kapatıyor.
Vietnama yardım uğrunda
Çin, Sovyet malzemesinin ken
di topraklarından geçmesine
yeniden katılıyor.

• «Jön Afrika» gazetesinde
yayınlanan v e yeni Çin ajansınca «Sahte» sayılan 14 Ma
yıs gönlü Şu En-Lai bildiri
si 3 nokta İdi: 1 — Kuzey Vi
etnam yardım isterse Çin ka
rışacak. Kuzey Vietnam ise
şunu belirtiyor: «Diz beterin
beterini hesaba katlık. Bu be
ter: Amerika'nın Güney Viet
nam'a 2 milyon, Kuzeye de 1
milyon asker çıkarmasıdır.»
Güneyde henüz Amerikalı sa
yısı yarım milyonu bulmadı
ğına göre Vietnam kendi işi
ni kendisj bitirecek.
2 — Şu En-Lai diyor ki:
«Amerikalıların amacı ITanol’
deki sosyalist düzeni yıkmak
tır.» Hiç bir devrimci ulus ve
ülke, Amerikalıların Demok
ratik Vietnam topraklarına nyak basmasına müsaade ede
mez.» Çin devrimci olunca...
3 — Vietnam çıkarlarına ihanet edilirse ,Çin' karışacak
tır, ne demek? Kosigİn (Sovyet Başbakanı) Vilson'a (In
giliz Başbakanına) gitti. Vi
etnam dn. Amerika da «Tır
manma savaşından» cayarlar
sa, masaya oturulur, dedi. Şu,
bunu «Vietnam'a karşı Rus
komplosunun en yeni davra
nışı» saydı. «Bu barış değil,
Vietnam halkının teslim ol
ması» idi.
Çin yanılıyor mu? Look der
gisine Rusk: «Bir süre daha
Amerika her Pasifik (Ulu Ok
yanus) dalgasını kontrol ede
bilir» diyor. O şartla ki:
«Çin komşuları ile bnnş İçin
de yaşama İsteğini duruca
bildirsin.» Bu diplomat ağzı
bile: Yoksa, Çin’de Salı günü
düşürülen Amerikan uçağı olayı sıklaşır, dernek İstiyor.
Aynı günlü Look'la, Gcnr.
Wheeler’in (Amerika Genel
kurmay Başkanının) demeci
ise açıktır. «Diz, diyor, Y ir
minci yüzyılın sonuna dek
Asya’ya angajeyiz. Tayland'takl durum 1960-61 yılı VIetnam’ındakloln tıpkısıdır.»
. Yâni, Amerikan külhanbey
liği «Asya»da yeni yeni Vietnamlar açmaya «ANGAJE»
dir. «Barış İçinde Bir arada
yaşama»*'- j'dedlğl şey: bütün
.Amerikan ■VpMyokasyonlannı

• Güney Amcrikadn Boliv
ya. Doğusu Petrol, batısı Ka
lay. Nüfusu, hemen hemen
bütünüyle Tarih öncesi kızıl
derililer. Bir kaç şehirde, bir
avuç îspanvol: Fetih çağındanbcrl iktidar için sülâle sa
vaşıııdnlar. Halk seyirci. Amerikan şirketleri b ir sülâle
nin generalini iktidara getirip
yıprattı mı, Pronunciamcnto
İle gelen öteki sülâlcvi satın
alarak kullanıyor. Buna «Amerikn
nmcrlknTılarındır»
diyor Fityıns • kapitalizm.
Amerikanın Alicengiz oyu
nuna Bolivyada 10 yıl önce
bnşlıvan İsyan kanla söndü
rüldü. Bîr buçuk aydır başlıyan Gcrillcro (Çete) hareke
ti o kanlı tecrübeden gerekli
dersi çıkarmış
gcirünüvor.
Petrol CöngülU Nancahuazuda bir buçuk avdır. Bolivya
hükümeti «Gcrlllcrotara karşı derlini silâhlı kuvvetlerin
taarruzu» başladı, başlıyor
demekte. 23 Marttan beri ge
len haberler, teşebbüsün Gcrillncılar elinde kaldığını is
patladı. O gün, Çete baskını
na giden I teğmen, 6 asker,
bir sivil rehber, turağa düşüp
yokcdildi.
' 10 Nisanda 2 Teğmen, 1
nssubny, 8 asker'in aynı bi
çimde canına kıyıldı. Takibe
çıkan kıta kumandanı ile esir
düştü. 2 gün kurşuna dizilcccğini beki iven yüzbaşı, gör
düğü teşkilât, disiplin ve si
lâh mükemmelliğini
anlat
makla bitiremiyor. Serbest
bırakıldığı gün, eline, ölen
teğmenin nişan yüzüğü tes
lim ediliyor. 20 Nisanda bir
Arjantinli, bir Ingiliz bir de
R. Dcbray adlı Fransız Gaze
tecisi, çete bölgesinde silâh
sız yakalandılar. Saklanan iş
dünyaca duyuldu. Amerika «Sigortacıları» P a '
ifomada 250 Bolivya subayını

andogu-r
[ASYA,
jcv... -d■.e ğ ile. d ir ?

.dttirivor. Panamadaki Hovard-Fields üssünden Herkül

BOLİVYA'DA
NELER
OLUYOR
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Bir Grev daha kazanıldı
Y ol-Iş Federasyonu, Türk*
Iş'e bağlıdır. Bu sebeple de,
Devlet işyerleri ile muhatap olan bu federasyonun grev yap
ması nadir hadiselerdendir. Ne
var ki, bu Federasyona bağlı
bulunan İstanbul Yol - İş Sendi
kası, bu özelliğe ve geleneğe
karşı çıkıyor.
Olay şu: Edirne Y.S.E. (Yol.
Su, Elektrik) Müdürlüğü işve
renliğinde çalışım ve Y ol-iş'a
bağlı İstanbul merkezli Kara
Yolları İşçileri Sendikasına üye
84 işçi adına 27/2/1967 tarihin
den beri Toplu İş Sözleşmesi
görüşmeleri yapılmaktaydı. Ne
tice malûm, işveren Devlet, iş
çi haklarını vermekten yan çi
ziyordu, muameleler yapıldı, İş
çinin önUno konan bütün en
geller. sabırla birer birer aşıl
dı, nihayet 22/Mayıs/1967 tari
hinde Yol işçilerinin Edime
grevi başladı.
T ürk-İş, grevi Önlemek İçin
elinden gelen aon çarelere de
başvurmuştu. Grevden önce vaadadüen jeep, Sendikadan esir
gendi. Fakat kardeş Sendika
lardan Y tP (Yapı İşleri Sendi
kası) arabasını tereddüt etmek
sizin yol işçileri emrine verdi.
Böyleee, İşçiyi içten vurma ve
işkollarına bölmo yoluyla ko
nan engeller de aşılmıştı.
Sendika, greve büyük bir ha
zırlıkla girdi. Bildiriler, üstüste
ve tam b ir sistem içinde dağıtı
lıyordu. Birinci bildiri «Yolcu»
lâra idi. İkinci Bildiri «Edime
halkına», üçüncü bildiri de.
kendilerİno vaadlcrde bulunan
«Köylü» lero hllabcdiyordu. Mi
sal olarak bu sonuncudan b ir
kaç cümleyi buraya alıyoruz:
«Köy denilince akla İlk gelen
EKMEKLERİNİ TOPRAKTAN
YAPAN insanların şehirlerden
,ve kentlerden uzak yaşamaları
igellr akla.' lşto bu insanlara,
çağdaş uygarlığın nimetlerini u - '
taştırmak amacıyla üç Önemli
konu ele alınmıştır. Yol, su, eleklrlk- Edirne YflK. Mlldürlüğünde çalışan işçilerin piyasa‘d eki son zamları karşılayabil*nek İçin bu günkü şartlara uy3un şekilde geçimlerini sağla
mak üzere işverenden yevmiye
lerinin bir miktar arttırılmasını
İstedik. Vilâyet bu isteğimize
kulak vermediği gibi, bu işve
lindeki 85 İşçiyi greve UU. Dün
ezilen İnsanlara karsı «sîzleri
kurtaracağız, yolunuzu, suyunu
ZU . eleVMatnM v*n»ragız» dİ
yen mes'uller h-ı İsteri evinden
sıcak yatağından uzak kalarak

mahrumiyet İçinde ynpan işçi
lerin isteklerine kulak verme
mişlerdir. Bütün bu haklar anayasa ile teminat altına alın
mışken, işçiler kadar kanunla
ra uymayı bccoremtycn yöneti
cilerin başımızda olması bizim
için züldür.»
Yapılan yürüyüşle, Atatürk
anıtına konan çelcnkle olay ka
mu oyuna daha fazla malcdilmlş, mini oyun vs. ekipleri ile
İşçinin morali daima yüksek tu
tulmuştur. Yapılan toplu söz
leşme sonunda şu haklar alın
mıştır:
Günde seyyanen 350 kuruş
ücret zammı. 400 kuruş yemek
bedeli, ilk defa olarak 10 lira
çocuk zammı, pozisyonların bi
rer derece arttırılması yoluyla
otomatikman üçer lira pozisyon
zammt, başka çeşitli sosyal ve
hukukt haklar.
İstanbul Y ol-İş Scndikasttaı
ve üyelerini başarılarından ve
mücadelelerinden dolayı kutla
rız .
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taşıt uçaktan savaş malzeme
si. Amerikan «Müşavirleri,»
US Amerika ve Arjantin «Tek
nisycnlcri ve öğretmenleri»
yağdığı. Gazeteleri dolduru
yor. 30.000 kişilik Bolivya or
dusu var. Fakat 45 günde 25
ölü: ordu moralini bozdu.
Komşu Kolumbia vc Venezü
ella çete harbinde bile bu ka
dar az günde çok kayıp gö
rülmemiş. Amerikan yardımı
İle yeni özci Taburlar hazır
lanıyor.
Bir amerikan uzmanı. Mu
habirlere açıklıyor: «Asilerin
gizlenme inceliklerine şaştık
kaldık. 6 radyo istasyonlarını
izledik. Bunlardan birisine
asker gönderince, altısı bir
den toz oldular. «Petrol Cön
gülU: zehirli sinek, örümcek,
yılan dolu. Kalay madenleri
nin işçileri çete yazılıyorlar.
Santa-krüz’dc yaş sıcağa da
yanacak asker toplanırken,
kadınlı, erkekli halk, onların
gönderilmesini
engellemek
için uçak alanını kuşattılar.
Hükümet bunları: «Bir grup
komünist» divc niteledi.

HEY GİDİ
«MÜSLÜMAN»
KRAL HAY>
• Mayıs 16 günü, Suudi Arabistan Dercbcğiliğinin Pet
rol Kralı Faysal ile İşçi Baş
bakanı Wilson. fsrail çıbanı
nı patlatmadan önce pazarlı
ğa girdiler. Favsal: Güney Arabisfan vc Aden’den İngiliz
askerlerinin, evet, çekilme
mesi için yalvarıyordu. «Siya
sİ boşluk»tan korknyormıış.
İsçi Başbakan ise Fay
sala Hava Savunması için
malzeme satmıya bakıyor.
Favsal: İngiliz şirketleriyle
mukavele imzalamak için, tn
giliz askerinin kalmasını şart
koşııvnr fAFP.)

İN G İU Z
SONfUKi) lı.E.
DFMOKRASI
• «Maurice» adasının baş
bakanı Sör
Sccvvoosagur
Ramgulam da Londrada. Se
çime gidecek. Eylüle dek, ace
le Ingiliz askeri istiyor. (Reuter).
jE m p e rv n lîs H e r

arası «Gaf»
jve Ciîye •
f j Alman tilkisi K. Adenau

er’in ölümü vesile oldu. II
Hükümet Başkanı, 12 Dış Ba
kan buluştular. Alman Başka
m De Gaullc'ün elile Ifaonson'unkini birbirine değdir- .
mek için yaptığı girişkinlikterin ancak
üçün^ğtündc
«Gaf»ını tamamladı. Arala
rında iki cümle geçti:
Jhoııson (De Gaullc'e). —
«Montrcalc (Kanadaya) va
rınca, Tcksas'ta bana da uğ
ramaz mısınız?
Dc Gaulle (Jhonson'a). —
«Siz ne zaman beni Colombey’de görmiyc geleceksiniz?»
Cenazede yalnız altı memur
vardı. Ne asker, ne askeri
gösteri yoktu. Jhonsonla Al
man Başbakanı Kicsingcr arasında 6 saat konuşuldu.
K. J. ye: «.— Nükleer silah
ların yayılmaması projesi üzerinde yola çıkarken niçin
bize' danışmadınız? (Amerika
Sovycllcrc danışmış).
J. den K. ya: «.— Niye siz
Kcnncdy Round (Diinvada
gümrükleri karşılıklı indirme
projesi) müzakereleri
üze
rinde alacağınız durumu bi
ze haber vermediniz?.. Bun
dan sonra Almanyayla. Amc.
rika arasımla lam vc daimi
danışmalar olacaktır.»

SOVYET
SOSYALİZMİ
CEPHESİNDE
EĞİLİMLER
• Rumanya ile Yugoslavya
dışında 24 Komünist Partisi
şefi Nisan sonu Karlovl-Vari*
de toplandılar. Kalabalık yok.
Gösteri yok. Eğilimler:
1 — Sovyetlcr, Ekim Ihtlla
linin 50 inci yılında Birlik ve
Uluslararası Komünist hare
keti üstünde otoritelerini gör
mek İstiyorlar.
2 — Fransızlarla. Fin'lcn
Sosyalistlerle «Halk Cephe
si» kurma siyasetlerini tutturmak istiyorlar.
3 — Almanlarla
L ehler
Batı Alman câzibe taarruzunu ortaya atıyorlar.
4 — Bulgar ve Macartan
Batı Almanya dışındaki Parlemcntocu Demokrasilere da
ha elâstiki ilişki kurmayı dü
şünüyorlar.
Yayınlanan bildiri: tşçt sı
nıfı üzerinde etkisi kabul edi
len Sosyalistler, Hrıstiyanlar,
de bir ÜST HALK CEPHE
Sİ teklif ediyor.

Ankete Cevaplar
(Baştafı 1. sayfada)
ğlne İnanırım.
C: 4 — Hâkim çevreler, sol hareketlerin tamamım ka
nunların meşruiyet sınırlan dışına vc Anayasa haricine çıkarma vc solu topyekün yok cime çabasındadır. Annvnsa ile
ve demokratik düzenle bnfidaşlırnmndtklan ve neticelerin
den ürktükleri İçin, kapitalizmin ihtiyar dişleri şimdilik sâ
dece gıcırdamakla ve homurdanmakla yetiniyor. Vakit vakit
«sözümüz sâdece aşın sola, demokrat sosyalistlere ve orta
nın soluna bir diyeceğimiz yok» paralatan alılıyor vc gıcır
dayan dişler arasına alılacak yem aranıyor. «Tehlike ben
den uzak» diye düşünenler aldanırlar. Böyle bir yola müsâmalıa edildiği, göz yumulduğu anda dişine kan değen hasla
canavarın yeme vc yok ctnıc İhtirasının nerede duracağı
kestirilemez. Tarihle bunun örnekleri çoktur. Prensipleri sa
vunanlar için cihetteki böyle bir müsamaha veya zımni ih
bar vc jurnalcilik bahis konusu olamaz. Yapanlar olursa,
tarihin yakalarına yapışması çok uzun da siirmlycbillr.
C: 5 — Sol vayınlar, tercüme büroları, gerçekçi aydınlar,
uvanık gençlik Sosyalist akımların gittikçe güçlenen gürül
tüsüz öncüleri ve eğiticileridir. Bunların ayni hedefe yönel
miş gayretlerini aksiyonda da birleştirme çabalarından kişi
sel sebeplerle (İrkenler bulunabilir. Gerçek sosyalistler, Yok
sul Milletimizin bağımsızlı, üretim ve kalkınma savaşındaki
yerlerini er-geç alacaklardır şüphesiz. Şimdilik önecliklc
EMPERYALİZMLE SAVAŞ CEPHESİNİN güçlenmesine çoIışmaltyız. Bu cephenin Emperyalist çevrelerle ortaklaşa
yurdu sömüren mahdut sayıdaki vurguncu ve aracı zümre
dışında bütün Türk Milletine açık tutulmasına dikkat etme
lidir. Elbcltckl bu cephede İlerici ve yurtsever Siyasi parti
ler, Uyanık Türk gençliği, Şanlı Ordu sömürülen halkın ya
nındadır.

Dr.H. Kıvılcımlı MAHMUT MAKAL:
C: 1 — Taraftarım ama, CTIP'nin durumuna düşülür di
Konferans verdi ye korkuyorum.
Çünkü faizdeki Sol kanaatta da çeşitli an
Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Ankarada bir Konferans daha
verdi.
Başyazarım» Dr. Hikmet
Kıvılcımlı, 23/May»/1067 gü
nü Ankaradn Ortadoğu Tek
nik Üniversitesi Mimari anfialnde <TÜrkiyede Antiempcryalist SavaŞ, Kime karşı Kim
lerle olmalıdır?» konulu bir
konferans vermiştir.
ODTÜ Sosyalist Fikir Kulu
bü tarafından düzenlenen
Konferans, aslında bir «Açık
Oturum» olacaktı. Fakat bu
çnşlt tnplmıtılnrn katılmada
ki btlyük iştiyakı ile tanınan
Çetin Altan, açık oturum ye
rine konferansın daha ftıydalı
olacağım İleri sürmüştür. Açık oturumu kabul eden B«shiçe Bnran’ın da Avrunaye
bir Meclis seyahatine gitmesİ üzerine Konfcrnnst türün
den başka çare, kalmamıştır
Dr Kıvıtetmlıtaın. konfe
ransı. soru ve cev»nl«rla b ir
ilkte üc saat sürmüştür.
Konferans metni <**-ı»rek sa
yılarımızda verilecektir.

layışlar vardır.
C: 2 — Sol flerleniş ilerici partiler ilerici sendikalar,
demekler başta olmak üzere bazı ilerici dergiler çevresinde
toplanmış olanlarla bu kuruluşların dışında kalmış toplum
cu aydınlar ve gençlik kuruluşlarından olmalıdır.
C: 3 — Sol birliğin kolay sağlanacağını sanmıyorum.
Fakat sözünü ettiğiniz toplnntı gcrçcklcştiriiebilirse, hiç de
ğilse bazı ana hedeflerin tesbiti mümkün olacaktır. Bu da
ana yurt soranlarının çözümlenmesinde ilerici güçlerin izle
yeceği vollann mevdana çıkarılması demektir.
C: 4 — Sosyalistlere düşen görev, silkinerek konferans,
parti,, dernek gibi davranışlara katılarak eylem alanına geç
mektir.
C: 5 — Acele edilmezse daha iyi olur. Yeri önemli de
ğil, elbette büyük şehirlerden birinde olaraktır. Yukarıda sö
zünü ettiğimiz ilerici kuruluşlarla da dayanışmak ve ortak
bir düşüncede birleşmek mümkün olduğu tnklirdo yine ken(llleılne çağınla hulıınnrnk.
Bunu o zaman ki olanaklar tesbit eder.
------------------------------ .------- ^---- -- --------------------- -- -------1

Anadolu Bayilerimizin Dikkatine!
Bu sayıdan başlıyarak: gazetemizin Anado- |
lu dağıtımı «Gameda» tarafından yapılacaktır. |
Sayın Anadolu bayllerimizden. gazetemizin j
kendilerine gönderilen 4 sayının iadelerini, ve !
satış karşılığı olan parayı;
Suat Şükrü Kundakçı P. K. 354 — İSTANBUL
adresine göndermelerini rica ederiz.
I
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Hasta Adam,, İngiltere

Birinci Evren savaşından önce yeryüzünün Hasla Ada
mı Türkiye idi; Osmanlılık çöktü. Iklneİ Evren Savaşından
önce Fransa Hasta adamdı. Sosyal demagoji yüzünden Nazi
köleliğine dek düştü. Simdi Hasla Adamlık sırası İngilteredc. Nesinden anlaşılıyor bu? ürünvcrirliginin (prodüktivi
tesinin) ve yatırımlarının düşüntüğünden:
Son 10 yıllık ürünvcrirlik Ham mlül gelirden
yatırımlar

'

Yazan: İKTİSATÇI

bir çlmentohyaeak kalafatçı (chaulker), bir de boyacı (pain ter), çalışmazsa olmaz!- Başka türlü yaptın mı. Sendika
ensende.
Sosyal Adalete gelince: Bir İşletme şefi gelirini 10 bin
liradan ISO bin liraya mı çıkardı? Olur. Vergisini çıkarın:
eline her sterlin yerine 9 peni geçecektir, geri kalan hazîne
yüzde 8.R
yüzde 28.8
Japonya’da
nin. 140 bin liradan adamın eline ne geçiyor bilir misiniz?
.
5.0
»
21.6
İtalya’da
4 bin lira! Sıkıysa itiraz e t Trad-union hükümeti başında.
» 5.0
Batı Almanya’da
»
23.7
Kaçırmamak İçin, her yıl 400.000 İngiliz İngiltere’den dışa
Fransa'da
» 5.0
»
10.2
rıya kaçmak zorunda kalıyor. Boşalacak neredeyse Büyük
2.6
İngiltere'de
15.8
Britanya adası. Neden? Sendikadan. Sebep? gene yok. Yal
Verimlilik bakımından İngiltere; Avrupadakinden dört
nız sonuç ortada.
te bir az, Aıncrlkadnkindcn üçte bir az. Fransa AlmanyaSOSYALİZME İHANET VATANA İHANETTİK
dakinden-yarı yarıya az. Aynı bllya yatağını yapan SKF
Bu İngiliz düzeni Kapitalizm mi? Bu işte kapitalistler
firması, İngiltere'de açtığı sübesine oranla İsveç'te İşçisine
almışlar boşlarına belâyı... Sosyalist mi İngiliz? işçi Partisi
yüzde 25 dalla çok ücret veriyor, yüzde 30 daha çok verim
ne sorarsan ondan sosyalisti ne gelmiş, ne gelecek. Ama.
atıyor. Yaşama standardı, (geçim derecesi) İngiltere'de 10
dünya biliyor ki, İngiliz Sosyalizmi, yeryüzünde İngiliz
uncu yüzyılda erişilmez yükseklikte idi: Şimdi Avrupa stan- ’ Emperyalizminin ayakta durabilmesi için son tutamağıdır,
dardıntn altında. Otomobil, televizyon, çamaşır makinası 10
yani, lngilizin Sosyalisti, kapitalistten beter emperyalisttir.
yılda 2-4 kat arttı. Ama, gerileme de arttı. Neden?
Şimdi ne olacak? Koca İngiltere, sırf Sosyalizme namuslu
ca geçmemek için, intihara başlamıştır.
TEKNİK «MUHAFAZAKARLIK.
İngiliz kapitalizmi, Sosyal Devrim’l önlemek için İki
İngiliz haşinliğinin hep ııctiecleri üzerinde duruluyor:
1 — Sanayi cilıazlannıası ve rasyonel örgütlenme geri kalmış
kalleşlik yaptı:
Yanlış değil. Savaşla yıkılnıı Almanya, İtalya, Japonya, hat
1 — B ir yanda asilzadeleri kapitalistleştirdi. Lorttan
ta Fransa, savaş smıu daha modern makine vc örgütlerle
modem toplumun başına musallat ’ettL MUHAFAZAKÂR
çalıştılar. İngiltere -Muhafazakâr. Yaratıcılığı yok değil.
LIK İliklerine işlediSoıı yılların en yamıın icntlneı: televizyon, radar, tepkili
- 2 — ö te yanda, İşçileri aristokratlaştırdı. Asilzade İşçi
moior, Intcgratcur. birçok sentetik iplikler, penisilin ve
lerin Trnd-unionizmi, sosyalist hArcketi yozlaştırdı. SENilh-. hop Ingiliz karasının ynrnlışı. Kıt son çelik üretiminde
DİKALİZM İliklerine işledi.
•Epray proccss: piiskilrtUm öylemi- diye bir usul keşfedildi
Muhafazakâr Sendlkalizm: Serbest rekabetin hayvanca
da olsa İlerletici liberalizm kamçısını dahi tekelci finansDaha demir yüksek fırından erimiş olnrak çıkarken okslkapital içinde yitirdi. O iki (Aristokrat ve İşçi muhafaza
jenli britlörle yapılan fıfürme, fontu çeliğe çevirlveriyor.
kârlığı) soysuzlaşmasını savunmak için, yarı dünyayı sö
Böyle muazzam avadanlıkları ve müthiş yakıt masraflarıyle
mürge etmişti. Sömürge çapulunu sürdürebilmek için iki
çcliklınnc denilen dev gibi işletme ortadan kalkıvcriyor.
kanlı Evren Savaşına girmemezlik edemedi. Evren sava
Bunu Millon Hemalile Ore nnd Iron Ltd. ot Cumberland
şından da. ne etti, etti, yenerek çıkU. Ne var ki, hele İkin
denedi. Tu'tu. Ama. Çelik İdaresi (Steel Board) bu iş için
ciden sonra yenilmişten beler oldu. Alacaklısı US Amerikagerekli 1 milyon sterline kıyıp veremiyor... İkine! neden?
ya
yaranacağım diye bir yandan kendi sömürgelerini yi
İngiliz Muhafazakârmış... Sebep? Yok. Yalnız sonuç görülü
tirirken, ötede kendisi neredeyse -Amerikan sömürgeci.
yor.
Amerikan üssü durumuna girdi*
KAPİTALİSTÇE SENDİKA ve SOSYAL ADALET
Hep bu işkencelere katlanmak niçindi? Ekonomi ve*
2 — Sendikacılık ve Sosyal adalet aşırılığı İsrafa yol
Sosyal bakımdan çoktan olmuş Sosyalizmi doğru dürüst
açmış. Doğru. Diinya kapitalizmi son deminde bir şeyi an
toplıyacağına
dalında çürütmek için. Lordu ile, İşçisiyle Sos- 1
ladı: Bir milletin en değerli varlığı İNSAN'dır. Ama geç
yalizme ihanet etmişti. Ama. bu ihanet «İmdi. İngiltere’yi
kaldı tatarağası. Birinci Evren Savaşında yenici olan İngi
hasta adam etmekle, vatana ve millete ihanet olmuştu. He
liz. ayarsız kapitalizm yüzünden boyuna işsiz kaldı. İkinci
sap meydanda idi. En İleri Kapitalist ülğe olarak Ingiltere;
Evren Savaşından sonra Tüm Kullanım (tult emploiment)
Günü gelince doğması gereken çocuğu ana kamında öldü- *
gerekti. Ne çare ki. aylaklık lngilizin iliklerine İşlemiş
rünce Sosyalizmi kalleşçe boğan İngiliz: ölü çocuğu kam ın
ti. Bir yumurtayı 9 ere taşılma usulü yerleşmişti.
da taşıyan kadın gibi zehirleniyor, hastalanıyor. Geri kalan »
Bir elektrikçi günde 30 ynnmış ampulü değiştirmek gö
bütün kapitalistlere ve -hele vakti geçmiş kapitalizmi zorla
revine karşılık, haftalık 20 sterlin (600 lira) alıyor. Sendika
uydurmak isliyen sosyalizm düşmanlarına en büyük İbret
elektrikçinin yanına bir de yardımcı dayatmış: o da elek
İngiliz hastalığıdır. Ve o Adı İşçi Partisi olan Partinin II- .
trikçiye ampulleri uzatacak vc haftada 13 sterlin İS şilin
derlerinin tabanı yanmış İtçe dolaşıp kıvranışları bundan(4—5 yüz Hra) alacak... Bir kapı kasası yapılacak: bir ma
dır.rangoz (joieer), bir delici (drillcr), b ir ayarlayıcı (fifter). *

YİS'İN 2. GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.
(Baştarafı 1. sayfada)
§u gerçeğini bugüne kadarki
mücadelelerimizde iyice gör
m üş bulunuyoruz.
TUrk-İş dışında bir Konfe
derasyon kurulması fikrini,
bfcYfcMSya’ atalı ‘birka^jfcueyi geçmektedir. Bugün DİSK,
Türkiye Devrimci İşçi Sendi
kaları Konfederasyonu; kunt
tuşumuzda bize yardımcı olan, mücadelelerimizde bizi
destekleyen Sosyalist Şendikalnr tarafından kurulmuş
tur. Konfederasyon tüzüğün
de yazılı ilkeler, görüşümüze
uvgtındıır. YİS Sendikasının
DİSK Konfederasyonuna gir
mesi Yapı tsçiicrinin Sınıf,
görevlerinin ve menfaatleri
nin en tabii icabıdır.» demiş
tir.
Üyelerin vc halk hatibi
YİS Yönetim Kurulu üyesi
Celâl Ütkü'nün heyecanlı ko
nuşmasından sonra oybirliği
ile DİSK’c katılma kararı
atınmşılır.
Kongrenin öğleden sonraki
bölümünde, Türk İsçi Sınıfı
tarihinde önemli bir ver tu
tacağı şüphesiz olan 43 say
falık YİS Çalışma Raporu,
Sendika Eğilim Müdürü Sa
dık Göksu tarafından okun
du. Kilim haline getirilen ra
porun «içindekiler» bölümü
şu başlıktan taşıyor:
1 — Diinya içinde vc tarih
önünde görevlerimiz, 2 — in
sanlık nereden nereve geldi?
3 — Sömüren vc sömürülen
ülkeler gerçeği 4 — Başımıza
gelenler değiştirilmeyecek nlınyazılan değildir. 5 — Kal
kınma meselelerimiz, 6 —
Yetıİ Emperyalizmle savaşın
hiçimi. 7 — Kimlerle, kim
lere karşıvız? 8 — Gelir ver
gisi indirimini iktidardaki
partinin ertelediğini unutma
dık, 9 — Ekonomide millileştlmne istiyoruz, 10 — Şendikaahğımızda yollar vc YlS.
II — Şuurlu olarak işveren
sendikasına alet otan san
sendikalar, 12 — Partisiz işçi
sınıfı mücadelesini eksik bu
lan sendikalar, 13 — Yapı iş
çileri Sendikası, Sınıf müca
delesindeki görevine tümüy
le sahip çıkma amacındadır.
14 — İşçi Sınıfı ve Partiler;
AP. CHP. GP. MP. YTP. CKMP, BP ve TIP. 15 — tşçl Sı
nıfı ve partiler, 16 — Gençlik
İta İlişkiler, 17 - Pğlllıu l.\.
lışııınlnnıııız, 18 — Yıldıran
elektrik, ya da, Kurulu Düzenin işleyişine başka örnek.
19 — Pipe-Line, Petrol Bonı
Hattı Grevi, vs.
Sendika faaliyetinin «asla
nın ağzındaki ekmeği kurlar
ma» işi olarak anlatıldığı ra
porda Vietnam savaşı önem
le belirtilmekte. Kongo, Do
minik. Yunanistan olaylarına
değinilmekte ve Emperyaliz
min, Yeni Emperyalizm ça
ğında nlrtnJtıımuz anlatılmak
tadır. Bütün hu konularla il
fllenmenin sendikacılıkla sı

kı ilgisi «Geri ülke gerçeğivc içinde bulunulan .durum
dan nasıl çıkılacağı gösteril
mektedir.
Ntlklccr silâhlar
meselesi, Nafb İttifakı’nın
Türk halkı İçli gerekli
* tersine* zararlı Aridüğu?' 1
ve İkili anlaşm aların. Ame
rikan Casus teşkilâtı ClA’nın
nasıl bir tehlike teşkil ettiği
belirtilmektedir.
Bütün bunlara karşı bütün
dünyada vc Tiirkiycdc bir uyanışın geliştiği raporun ayn
bir bölümünde anlatılmakta
dır. C H r’nin Ortanın Solu
hareketi. AP’dcki ktpırdanış.
lar. Sayın Nurettin Topçu’nnn Hareket mecmuası ve
Sosyal mukaddesatçı hare
ket. gazetemizin. «Sosyalist
Konferansı» çağrısı, grevler
aynnltlanyla
belirtilmekte
dir. Sendikaların siyasetle
uğraşmasının 274 Sayılı ka
nunun 16; cı maddesi ile ya
saklanmış değil, tersine t »
mnnıış olduğu, buna göre
sendikaların siyasal görevleri
bulunduğu
gösterilmekte,
Türk - 1ş'in işçi sınıfı aleyhi
ne tutumu şiddetle protesto
edilmektedir. Partiler bölü
ntünde. faaliyetteki partiler
teker teker ele alınmakta.
Ortanın solundaki CHP, TİP,
MP gibi partilerin olumlu vc
olumsuz yanlan işçivc tanı
tılmakta. AP, YTP. CKMP ve
Güven Partisinin İşçiden ya
tın olmadığı. BP’nin ise gele
ceğinin belli olmadığı belirtil
mektedir.
Yönelim Kurutu Raporun
da. İş Kanunu'nun macerası.
Sendikalar kanunu İçin hazır
lanan tertipler bir bir anlatıh
yor. ilasın ite ilişkiler bölü
münde işçiden yana yazar
larla, İşçiye karşı yazarlar ve
gazeteler. Gazetemizin işçi
sınıfı mücadelesindeki yeri
dc anılarak ad. ad tek. tek
gösteriliyor, llhami Sosyal
olavt protesto ediliyor.
Eğilim Çalışmalarında, Sen
ıllknııııı başlı bnşına bir eği
lim Sendikası olduğu ifade
ediliyor. Buna göre, «YtS’te
her an, b ir eğitim anıdır.
YlS’te herşey herkesin önün
de konuşulur, Kapitalizmin,
Emperyalizmin
kötülükleri
dc, Sosyalizmin iyilikleri dc.»
Çalışma Bakanlığı konu
sunda Rapor eski Çalışma
Itakııııı Çıığliivııııııiriıı «lieıı
İşverenlerin dc Bakanıyım.»
cümlesinin üzerinde önemle
duruyor. «Çalışma Bakanlığı,
tıpRtıp bir işveren bakanlı
ğıdır.» diyor.
Eiibank Kanal inşaatı gra
vindc, kanunun vuzuhsuzlu
ğu yüzünden iki sendikacının
mahkûm olduktan örnekle
belirtiliyor. Yıldınm etektrikevi müzakereleri doiayısiie
141 ve 142. el maddeler ete
alınıyor, bu maddelerin İşve
ren sınıf hakimivetİne karşı
İşlemediği belirtiliyor. Mah
kemece seçilen avukatın p o -

vi nasıl kırdığı acı bir dille miştir. Seçimler tönunda Ge
belirtiliyor- Pİpe-Lİne, Boru net başkanlığa ismet Demir
Hattı grevi 1se başlı başına Genel Sekreterliğe Avni Tok
bir İşçi sınıfı destanı. .
Genel Saymanlığa Arif. Şim
Raporlar.,. ; konuşmacıların şek kongreden, ve’Genei Ba;
lehteki 4konuşm alan ye Yöne kanvekilllğine Fahrettin Tün<
'Um 'K üfuIum m .^t^kkİlH eri «.'fcfiya'İ t e ^ f i k ’DoIgtjrdA'Yb
- sonunda. Çalışmalar.ibra"edil V netim Kuralımdan -tseçüniis
dİ. Yeni Tüzüğün kabulün '-''tefle;
den sonra Genel Yönetim Ku
Görev ateı İşçi liderlerim
ruhi. DİSK. Delegeleri, diğer ve. tüm yapı İşçilerine yeni
organ temsilcileri seçilmiş, devrede de yürekten basan
ve kongre tşçl Sınıfına yara lar dileriz.
şan bir hava içinde sona er
OZAN SALLANTI

Tarihsel Maddecilik Yayınları:
★ TÜRKİYE’DE
İzah edilmeyeli yanı ve kur
KAPİTALİZM
tuluş yolumuz.
Bir raporla MBK-nı sunu
Tanzlmattan bu yana kapi
lan tarihi vesika.
talizm Türkiyeyi nasıl çö
kertti?
Fiat: 4 TJL.
Yeniçeri ayaklanmalarının
+ UYARMAK İÇİN
gerçek sebebi?.
UYANMALI. UYANMAK
Fiat: 7fi Ura
İÇİN UYARMALI
★ MARKSIN ÖZEL
TİP. ne teklifler.
DÜNYASI
Bir dahinin mücadele ve
Fiat: M T.L.
özel bayatı.
ÖDEMELİ İSTEME ADRESİ:
Fiat: 10 Ura
Noruosmaniye Cad. No. 38/1
Cağaleğln/İSTANBUL
★ I-, II nd KUVAİ
MİLLİYECİLİGİMlZ
Ayrıca bütün kitapçılardan
Emperyalizmin şimdiye dek • arayınız.*

TİP MECLİSTE:
(Baştafı 1. sayfada)
deslnin işçiler İçin ne yürekler
acısı durumlara yol açtığım bil
meyen kalmadı. Özellikle İkinci
Cumhuriyet Anayasasının kabu
lünden sonra, hemen pek ç o k
maddesi ile bu Anayasaya aykı
rı bir duruma düşen kanunun
daha ileri bir şekilde değişti
rilmesinde, söz alan herkes; İş
çilerin elde etmesi gereken hak
lan savunuyordu. Tadil tasarı
ları hazırlandı. Meclise getiril
di, az kişiyle de olsa, pek işçi
den yana olmam da, kanun ka
bul edildi. Cumhurbaşkanının
İmzasına kaldı. İkinci Cumhuri
yetin Birinci Başkam Sayın Ce
mal Gürsel, tedavi, (1). için dos
tumuz (I) Amerika’ya götürül
dü. Komaya sokuldu, bir dergi
nin iddia ettiği gibi, tam Polatkanla, Zorlutaun asıldığı güne
denk getirilerek, hayatla alâka
sı kesildi.
Gürlerin ölümünden ınnrA
yetti başkan Cevdet Bunay ta
rafından nedenini bilmediğimiz
şekilde veto-edilen kanun, tek
rar Meclise geldL Şimdi Meclis
te Türkiye İşçi Partlsltaln 14
Milletvekili vardı. Kanunun tek
rar görüşülmesinde ümitlenen
ler bile oldu. Bu hesaba göre,
ünlü «TİP MECLİSTE» efsane
sine de uygun olarak, ayrıca
konunun işçi He doğrudan doğ
ruya ilgili olman sebebiyle TİP
bu müzakerelerde tam kadro
hazır bulunacak, o »onan öbür
Parfler, giderek bütün kamu
oyu daha büyük ligi görecek,
ya kanun daha iyi çıkacak, ya

da

m

rin nasıl döndüğünü şöyle slndire slndlre öğrenecekti. TİP
de. Meclise gitmek için oy is
terken. hep böyle söylememiş
miydi?.
.
Gelin görün ki. Kanun İşçi sı
nıfının daha aleyhinde madde
lerle donanarak * çıkarken, as
lında Mecliste tamamen hakim
Sınıf Partileri tutumunu be
nimsemiş olan İşçi Partisl’nin
ilgi derecesine yine bir Meclis
yazan İlham! Soysal, ancak gö
rüp bilenin, araştıranın anrayacağı dille yazıverdi. .25 Millet
vekili ile kenun çıkıyor, göz
lerimle gördüm.» dedL
Acaba Soysal. İlgisizliği mü
balâğa nu ediyordu, ya da TİP
tam kadro katılıyordu da, öbür
partiler de ancak II kişi ile mi
İştirak ediyordu?
,
Hayır, biz bu yandan çok
daha öne* gidip görmüştük. İl
ham! Soysa! mübalâğa etmi
yordu, «ııiA TİP do müsakero
ve oylamalara sadece 2, evet 2
kişi ile katılıyordu: Rıza Kuas
ve Kemal Nebloğlu ile.
Arada bir. görevli değilmiş
gibi isteksizce, meselâ bir Yu
nus Koçak’ın, bir Tank Ziya
EkİncTnln, ya da bir Ali Karçıtam «Nasıl vasiyeti İdare edi
yor. musunuz? derce içeriye
girip, oylama zamanlarını bile
katiyen gözetmeksizin, partice
görevlendirildikleri
anlaşılan
arkadaştan ite bir kelime İle
gülüşerek sohbet edip çıktıktan
görülüyordu. . '
•*' <

İşte TİP Meclîste. İ ş Ka
nunu görüşmelerinde böyle H r

anadan fcal-funfc Sjjte* e ta u p d fi - • "
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ÜÇ TÜRLÜ SOSYALİZM
Or. Hikmet Kıvlıcımlı
İnsanlık tein bir Tarih öncesi vardır. Tarih Sncesi. bundan
ortalama 7000 yıl önceleri, kendi kendini İnkâra başlamıştır. On»
dan ‘sonra ANTİKA TARİH başlamıştır İsa'dan önceki 4—9000
yıl Ue, İsa'dan sonraki 1500 yıllan arasında dönüp gelmiştir. Ar*
dından MODERN TARİH belirmiştir: 1500 ile 1900 yıllan arasın
da gelişmiştir.. İnsanlık serüveninin tıpkı bu üç çağı gibi, başlıca
üç türlü, deha doğrusu üç basamaklı bir SOSYALİZM olmuşta
1 — Tarih öncesinde İLKEL SOSYALİZM. 2 — Antika Ta
rihte ANTİKA SOSYALİZM. 3 — Modern Tarihte MODERN
SOSYALİZM.
,
.
İlkel Sosyalizmi, insanlar düşünmeden yaşamışlardır. Antika
Sosyalizmi insanlar yaşamadan düşünmüşlerdir. Ancak Modern
Sosyalizmdir ki. önce düşünülmüş sonra yaşanılmaya başlanmış
tır. AnUka Çağda İnsanlık'Sosyalizmi inkâr etmiştir. Modern
çağda insanlık. Sosyalizmin inkârını İnkâr etmiştir. İnsanın in
san oluşu. SOSYAL oluşudur. Antika çağda, köleler toplum dışı,
sosyal olmıyan yaratık durumuna sokulmuştur. Yıkılan medeni
yetler, az kalsın insanlığın sonunu getlreyazdılar. Alt sınıf, sosyal
olmıyan insan gibiydi. Kapitalistler, alt sınıf iken Sosyal devrim
le iktidara gelince, İnsanın İnsan yerine konulmayabitmesi imkân
sızlaştı. Bunun üzerine, İşet Sınıfının da kapitalistler kadar in
san olduğu İnkâr edilememiştir. İnsanlığın inkârından ise, Sos
yalizm kabul edilmiştir.
İLKEL SOSYALİZM: Medeniyetten önce. İnsanların kendili
ğinden yaşadıkları hayattır. Orada, Özel Kişi Mülkiyeli nedir
bilinmez. Aynı Topluma giren herkes EŞİT KANKARDEŞİDİRLER. Aralarında kişi mülkü bulunmadığı için HIRSIZLIK yoktur; herkes eşit bulunduğu için KORKU yoktur. Çalma ve Kor
ku bulunmadığı İçin YALAN yoktur.
İlkel Sosyalizm, Çobanlık denilen Sürü bcslcnimindcn beri
aşınmaya başlamıştır. Ona rağmen 50-100 bin, belki• milyonlarca
yıl, bütün Tarih öncesi boyu sürmüştü. Onun için, İlkel Sosya
lizm alışkanlıkları kolay kolay silinememiştir. Medeniyete en
son giren lslâviarda «MİR. denilen yaşantı, Türkiye'de alevi
köylerin dayanışması, Sünni köylerin imecesi İlkel sosyalizm ka
lıntılarıdır.
•Burada «Sosyalist olmıyan. bir hayat bilinmediği için, ayrıca
Sosyalizm diye bir anlom da düşünülmemiştir. İnsanın tabii yaşa*
yışı Sosyalizm sayılmıştır.
ANTİKA SOSYALİZM: Medeniyet insanlar arasına ikilik, sı
nıf ayırımı ve Imtiyazlılık soktuğu gündcnberl, İnsanlık içinden
çıktığı ilkel de olsa Sosyalist hayatı anmıştır. Medeniyetin İcat
ettiği özel kişi mülkiyeti: mülksüzlcri çalmya, egemen sınıf bas
kısı korkuya, bu iki rezillik yalana yol açınca öyle şeylerin bu
lunmadığı toplum anılara dlrllmiştlr. Yitirilen İlkel Sosyalizm
çağı, masallarda aranan «ALTIN ÇAC> sayılmıştır.
Medeniyetler, İçlerindeki kısır sınıf ve imtiyaz çekişmeleri
yüzünden aşınıp çökeriorken, çevrelerinden henüz İlkel Sosya- lizmi yaşıyan barbarlarla karşılaşınca, onlardaki yüksek insan
karakterlerine hayranlık duymıyan kalmomıştır. Ne var ki, in
sanlık Medeniyeti bırakıp geri Barbarlığa dönemezdi. Atina’da So
b a la rın İsparta'da Llkürg’lerl. Mekke’de Muhammed'lerin ilkel
sosyalizm geleneklerini yeni bezirgân ilişkilerine adapte ede
bilmek için ortaya koydukları kutsal kurallar bir sûre sonra bo«
suldular. «ALTIN ÇAö» geri gelmemcccsino gitti.
Yunan medeniyeti çökerken. Eflâtunların düşündükleri «Komünlzm.ler, yalnız insan sayılan hür kişiler İçin kuruntu oldu,
lşltm medeniyeti çökerken, Karmıt'ların kurdukları Devletler,
•köleliği kaldıramayıp .devrildi. Kampanella'lnrın düşündükleri
•Oüneş Kenti., kendilerine tükenmez işkence ve zindan hayatı
getiren bir Hıristiyan ülkülü Yukarı Barbarlık Kenti ülküsün
den öteye geçemedi. Greko-Lâtin medeniyetinde Komünizm, İs
lâm medeniyetinde -îştrâklyyûn. adları verilen sosyalizm no dü
şünce, ne davranış alanında tutunamadı.
Çünkü. Toplumun temelinde Sosyalizmi tutacak ÜRETİCİ
GÜÇLER yoktu. Kent medeniyetlerinde üretmen lıiır İkon, küçük
Üretim sosyalizme elvermiyordu; büyük İmparatorluk medeniyet
lerinde Roma Lâtlfundia'lan yahut Bağdat atölyeleri gibi büyük
üretim varken, Üretmen köle idi. canlı üretici güç Sosyalizm bibillncine elvermiyordu.
MODERN SOSYALİZM: 15 inci yüzyılda kapitalistler türer
ken. para beyliğini toprak beyliğine çevirip külc-efendl çağını
yeniden hortlatması beklenebilirdi. Bu mantıktı. Gerçekte Coğ
rafya ve Tarif ve İnsan üretici güçleri elele vererek, Derobeği
ve Lonca elindeki yan köle üretmeni İşçi olarak Hür üretmen
ÇBHmnlâthancaü içinde.Jblc. araya_
getirdiği ntlr İşçiler. Teknik üretiri güçleri Inanılnınr. çabukluk
.İle yeni ve sosyalleşmiş aygıt demek olan maklııcleşmlye doğru
götürdü.
Xadim küçük (Köylü-Esnaf) üretimlerindeki dağınıklığın ye
rine insaniyle, tekniğiyle, metoduyla Sosyalleşmiş büyük üretim
geçmişti. Bu üretimde işleten özel .müteşebbis te. Işiiycn işçi da
hür ye serbesttiler.. Kapitalist, paralı olduğu için kendi hürriyetini satın aldı. Köle çalıştırmaktan daha olağan ve k&rlı bul*
dıığu için hür iççi kullandı. Büyük üretim çok verimli olduftu
İçin, eskisine oranla hoyat standardını yükselttiği İçin, yığınla»
n kapitalist düzeninde yaşamıya çekebildi. Sosyal bir devrim o*
lan burjuva İhtilâlini başardı.
Böyle Toplum ölçüsünde gittikçe artan ve kollcktifleşen bü
yük üretim, adına Kollckttvizm (Biraradacılık) dahi denilen Sos
yalizmin temeli oldu. Sosyalistleşmcsi her gün artan üretim üze
rinden tek tek kapitalistlerin arslan payı alışı hür işçilerin va
düşünürlerin gözüne battı. Medeniyeti yıkmadan, haksız ve güç
süz duruma düşmüş bir üst sınıfı devirmek olanağını (Sosyal
Devrimi) Kapitalistler İcat etmişlerdi. Bu olanağın bilincine varan işçi sınıfı. SOSYALtZM’e erdi. Sosyalizmin anası kapitalizm,
babası. İÇÇİ SINIFI oldu.

B E K L İY
Bu sayımızda Kâzim
Alföç’ün Yeni Gazetede
y a p tın h a ta la rd a n bahseöilocektir. KendîsitVin
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O R U Z ,..
h ataları halâ devam ettiginden. gerekli cevap
vermek içir, biraz daha
bahsedeceğiz.

•

Gazetemiz Sahibi Sual Şiik
rii Kundakçı TİP’tcn İhraç
edildi.
Gazetemiz sahip ve sorum
lu yönetmeni Suat
Şükrü
Kundakçı haberi olmaksızın
TİP Haysiyet Divanına veril
miş vc katılamadığı toplan
tılarda partiden İhracına ka
rar verilmiştir. İhracına alt
kararda, gerekçe olarak. Sos
yalist gazetesini çıkarması
gösterilmiştir. Suat Şükrü
Kundakçı, İstanbul İl Haysi
yet Divanı kararına karşı İti
raz etmemiş, bu davranışı
ile TtP'inin işçi Sınıfı mü
cadelesi dışında olduğunu bc
lirtmcklc yetinmiştir. Karar
sosyalist çevrelerde üzüntü
uyandırmıştır.
Aşık Ihsan! Beraat etti.
Gazetemizin daimi kadrosu
Övesi vc Türk Sosyalizm Ha
rekelinin önde gelen savaşçı
sı Aşık tlısanî’nin «Yazaca
ğım» kitabı dofayısite sür
mekte olan davası beraatle
sonuçlanmıştır.
Suat Şiikrü Kundakçt'mn
Pasaportu Emniyet makamla
nnca ecri alındı.
DtSK'c katılan Yanı t selle
ri Sendikası Dış münasebet
ler görevlisi bulunan gazete
miz sahip ve sorundu müdü
rü Suat Şükrü Kundakcı’nın,
Münih'teki tCF Beynelmilel
Kimva işçileri Kongresine
gitmek üzere aldığı nasanort,
MÜH istihbarat Teşkilâtı:
MİT adıyla reforme edildiği
sövlcncn Milli Emniyetten
gelen emir üzerine geri alın
mıştır. Pasaportun Millî Istinbarat teşkilâtı emri
ile
alınması, değişen. blrşcy ol
madığına yeni bir örnek. Se
yahat, hürrivetinl kısıtlayan
davranış, şiddetle protesto edilmektedir. Gazetemiz sahi
binin, AP İle asgari müştorcğl kabul eden TtP’lcn İhracı
İle ,bu olayın birbirini izle
mesi, siyasi çevrelerde İbret
le İzlenmektedir.'

emT o
KOOPERATİFİ
GELİŞİYOR

sağlanmasını öğütlemek. gibi
amacın türlü yönlerini gösteri
yor.
Çetin inançsızlık şarttan t- .
çlnde bir yılım tamamlayan
Kooperatif, 1967 yılı Mart ayında İlk kongresini yaparak
yeni bir yönetici kadro İle ça
tışmalarına hız verdi.
Seçi
len yöneticiler şunlardır:
Başkan: Numan Ataman (Mühendte). Başkan Vekili: Mehmet
Koca (ODTÜ-de asistan). Sek
reter: Kudret Asma (ODTÜ öğ
renel Birliği yöneticilerinden).
Sayman: Rahmi Kahraman
(Serbest). 1)ye: Suphi Kara
man (Tabii Senatör), 11ye:
Mümtaz Çığ (âlimar), Üye:
Şükrü Karaoğlu
(Mühendis),
Üye: Nurlaç AkınözU (Miihen
d Is), Üye: Turan Yiğit
(Uz
man).
Kooperatif Merkezi. Ankara*
da Şehit Teğmen Kalmaz cad
desi, Kudret Ap. Kat: 2. No: 6.
Ulus adresimle. Telefon: 119199
İstanbul'da başlanrıeta görev
almış otan Şefik Trkben. Me
tin Aktan, Sadık
Göksu'dan
karnin temsilcilik, şimdi daha
genişliyor.

DEVRİMCİ
AŞIKLARI
HANGİ GÜÇLER
BÖLÜYOR?
Bugün ülkemizde süregelen
Sosyalist ve Anllcmperyallst
mücadelede, İlerici Halk Şairle
ri aşıklarımızın, en ön saflarda
nasıl savaştıklarını bilmeyen
yoktur. Bir Ihsanl adı, sömürü
cülerin karanlık düşüncelerini
allak bullak ediyor. Bir Nesimi
düzenlediği geceleri İle, Sosya
listlerimizin şevklerine şevk ka
tıyor. Bir Çırakman, bir Mah
zun!, bir Alt İzzet; bir Güllüşah ve daha çeşitli mahlas kul
lanan pckçoklan. Kurtuluş Sa
vaşımıza sazları, sözleri ile tül
lü alanlarda güçle katılıyorlar.
Aşıklar, Sosyalistlerin böyle
yenilmez bir gücü olur da, bu
milletin düşmanlarının onları
saf dışı etmeye niyetlenmeleri
gecikir mİ hiç? Bn konudaki
çabaları oldukça gerilere gidi
yor. Ama şimdi. Ihsan’ İte Ne
simi gibi ön safta hukuk ve
hak savaşı veren İki yiğidimi
zin arasının açılmaya yüz tut
ması. konuyu önemle ele atma
mızı gerektiriyor.
Olay şu: Aşık İhsanl TÖS yö
netiminde 4 Ifazlran 1967 Tarar
gecesi İçin İstanbul Açıhhava
Tiyatrosunu tutmuştur. Aşık
Nesimt de. Temmuz ayı İçin bir
geceyi kendine ayırtmışlır. Son
radan Devlet makamları der kİ,
•nayır, Temmnz ayında Aşık
lar gece yapmayacak..- Tutarlar
..Aşılc.. Neaiml’yo d e .2. Itazlraız,
1967 gecesini verirler,
Şimdi Sosyalistler ne yapa
rak? İki gün üstüste Aşıkları
dinlemeye mİ gideerk? Bu tabii
hem Aşıkların güeünü, hem de
Sosyalistlerin İmkânını bölmek
için hazırlanmış bir tertip. EI«
bette başlıca ve uzak amaeı da
Sosyalist Aşıkları birbirine dü
şürmek. Başarmamış da sayıl
mazlar, Aşıklar da kısan tabii..
Nesimi geceden vazgeçip, İhsant İle aynı tarihte Mrleşemedl.
İhsan! de 4 Hazirandan önce
hiçbir gecede bnlunmayşeağıııı,
Akşam GazeteslıVle İlân etti,
n r r halde İki gecenin de günü,
olması gerekenden aşağı düşe
cek.
Daha önce, türlü münasebet
ler içinde meydana çıkan, Do
ğan Kılıç da, hem Sosyalizmi
eahnk benimseyen. Aleviler!,
hem de Asıklan bölmede pek
çok örnekler vermişti. Olaylar
çoğaldıkça soru önümüzde da
ha çok beliriyor- Asıkları ban-

1966 yılında kumlan EMKO
«Sınırlı Sorumlu Emekçiler
Tüketim, üretim ve Yardımlaş
ma Kooperatifi- nln kurucu
ları, Statüde şöyle
gösteriliyor:
. •
Mümtaz Çığ. Ahdülkadlr Uras, Aydın' Aydemir, . Osman
■K. Akol, IfJUrrcm ..Arman,.Rah
mi Kahrantan, Nejat Şahin. Nli
man Atamkn, M. Şükrü Sözer,
Numan namazı t. İbrahim Ku
yumcu, Ali Rıza Kayaalp.
Kooperatifin
amaeı, 2 nel
maddede a.b.e.d.e ve f fıkrala
rında belirtilmiş, b)
fıkrası,
Ortakların telif, tercüme sure
tiyle vilcude getirdikleri eser
leri hnstırıp dağılmak ve bn
konularda hert/lrlll girişmeleri
teşvik etmek ve ödüller ver
mek ve herlürlü destekleyici
yardımlarda bulunmak, e) fıkfası. Kooperatif üyeleri ara
sında yardıma muhtaç olduğu
Yönetmelik nUkümierlneo an
laşılanlara bilir/- İmkânları nls
betinde yardımda bulunmak,
ve kerteni gelişmelerine yardım
gareziyle buna ilişkin hcrtiirlü
girişimde bulunmak ve tesis
ler kurmak, f) fıkrası, koopera
tif kültürünün yayılmasına re
bu suretle ortaklarının sosyal
güvenlik bilincinin gelişmesine
ve sağlanmasına yardımn ol
mak. vardım etmek re lııınıın
Dİ ı*Hnlsp lı«(ll|vür?„

îürkiyede Sosyalizm

nişletmek için çalışmaz, özel müstahsil için durum böyle de«
ğildir. O. giriştiği teşebbüsün mükemmel bir halde cereya
nına çalışır; VMlftlgnpı en iyi surette kullsmri ftlumMMt
en jyi yola şey M er; ve,
sayede, ben» özel ÇlkWW, »em
d? 1«ebb^febi ijeflgme ıfolayısllş, taılu p }»
ilenm esini
şgglar,. « * ' ' • ■ '
•
,
NüZâfiyecimiz şöyle devam ediyor:
Bu mesleğin tamamile zıttı bir doktrin vardır ki, «Ko
münizm deta» yani «Devlet komünizmi- adı ile tanınmıştır.
Bu 'doktrine göre: •
«Devlet üretim vasıtalarının mücerret sahibidir. Bundan
ötürü, her nevi teşebbüs kendi idaresi altında olmak gerekir; toplumun muhtaç olduğu mahsûlleri kendisinin yetiştir
mesi ve tedarik etmesi gerekir.»
İttihat ve Terakki’nin nazariyecisine göre:
«Devlet Komünizmi» denilen doktrindeki bozukluk ve
sakatlık meydandadır. Çünkü; Devlet, üretm, vasıtalarının
sahibi, hele tek sahibi hiç değildir. Toplumun asftyiş ve dü.
zenini sağlama hikmetine dayanan bir manevi şahsiyettir;
nezareti altında bulunan yerlere, göklere sahip . olamaması
tabiidir. Üretim vasıtalarına sahip olamadığı gibi, kişilerin
ittihatçıların anlattığına göre, 1908 devriminde, Osmanlı akli ve adali yani kafa ve kol çalışmalarına hiç sahip olamaz.
milleti, «ittihat veya ölüm- diyerek, tam bir birlik ve bera Kişilerin manevi faaliyetini yasaklıyaeak, hatta sınırlandıra
berlikle ayağa kalkmış; sesini dünyaya duyurmuştu. Kanlı
Devlet anormaldir. Ve öyle olunca, böyle bir Devletin
geçmişi, bütün kötülüklerile gömmüştük. Feyyaz bir mucize cak
varlığım İnkâr etmek, yok etmek gerekir, insanlığın İptida
ile ebedi bir bahtiyarlık kazanılmıştı, ittihat ve Terakki (ya
larında ve hatta Ortaçağda toplum bu doktrine göre yöneti
hut Terakki ve İttihat) muazzam bîr demir kal'a idi.
lirdi.
Cemiyetin biricik emeli vc amacı - kendi deyişlerine gö
Burast böyle. Fakat; acaba. Devlet’e hiçbir pozitif görev
re - Anayasanın sürekli olarak uygulanması, milletin muh
taç olduğu ilerlemelerin sağlanması ve şan ve şevketinin bırakmıyalım mı? Burası düşünülmeğe değer. Fizyokratlaartması; bütün idare kollarında, işlerin adalet ve hakkaniyet, nnkile Devlet komünizmi arasında ortalama bir meslek çık
nizam ve emniyet içinde yürütülmesi; kısacası, Osmanlı ül. mıştır ki, buna «Sosyalizm deta» yani Devlet sosyalizmi adı
kesinde özgürlük, adale,, vc eşitliğin hüküm sürmesidir. İ t nı veriyorlar.
Nazariyecimiz, Devlet sosyalizminin temelini şöyle sunu
tihat ve Terakki, ulusa özgürlük haklarını bahşeden Anaya
sanın tam olarak uygulanması, harfi harfine yürürlükte tu yo r:
«Devlet; bazt hususlarda, özel teşebbüsün yerine geçme
tulması gibi meşru bir ınnkxat!a kurulmuş bir milli Cemiyet'ti. Bu Cemiyet, ulusun ayakları önüne mutluluk Ve ilerleme lidir veya özel teşebbüse müdahale etmelidir, karışmalıdır.»
Görülüyor kİ, bu mesleğin sınırları yoktur. Burada kul
şchrahım açmıştı. Hafiyclcrin ikbal güneşi, bir daha parla
lanılan «bazı hususlar» deyimi bazı hususlarda vahim olabimamak üzere, sönmüştü.
lir.
Yani, Devletin müdahalesi sınırlandırtlmazsa, müdahale
Selanik’te çıkan. İttihat ve Terakki gazetesi ilk sayısın
da (24 Temmuz 1324 - ü Ağustos 1908). mesleğini şöyle be nin ne dereceye kadar meşru, daha doğrusu toplum için ne
derece faydalı olacağı belirtilmezse, tabiatile, bu vehamet da
lirtiyordu :
«Cemiyet bir milli Cemiyet olduğu için, bu gazete de bir ha da artar ve yıkıcı olur, işi bir sonuca bağlamak İçin di
milli gazetedir. Otuz iki scncdcnhcr Osmanlı basınını esir yelim ki, Fİziyokratların teorisi sosyal hikmet bakımından
eden vc istibdadın en büyük kuvveti olan SANSÜR’ün yap doğrudur. Özel teşebbüslere hiç bir engel olmamak gerekir.
tığı tahribatı onarmak, paslanan kamu oyunu diriltmek, ga Devlet, 'menfi görevli* uğraşsın; faaliyeti bu görevi aşmasın.
zetecilerin ilk görevidir. Gazetemiz, İttihat ve Terakki Fırka- Devlet hiç bir vakit, üretim vasıtalarının tek sahibi olmak
sına mensup üyelerin programına tâbi olacak ve u programı üzere kabul olunamaz; ve, bundan ötürü keyfi cürette kulla
nılamaz. Hele kişilerin kafa ve kol emeklerini keyfi teşebbüs
harfi harfine savunacaktır.»
İkinci Meşrutiyetin ilk aylarında. —Osmanlı İttihat ve lerine ram eyliyemez. Çünkü, üre'tim ve tüketimde, h er te.
şebbüsün
güzelce cereyanı İçin en zorlayıcı, en faydalı fak
ITcrakki Ccmiycti'nin resmi organı olan gazetede DEVLET
SOSYALİZMİNİ KABUL ETMEK gerektiği ileri sürülüyor ve tör sorumluluktur. Devlet, bu kuvvet karşısında sorumlu ol
mayınca,
teşebbüsleri
faydalı olmaz; ve kısır kalır. Şu kadar
nazariyecilerinin kalcmile, DEVLET SOSYALİZMİNDEN NE
var ki, toplum için faydalı olan büyük teşebbüslerde. Devlete
ANLAŞILDIĞI açıklanıyordu.
Cemiyct’in nazari sözcüsü, ilkin. Hükümet kuvvetile ö- pozitif bir görev verilebilir. Hele bu görev, özet teşebbüsün da
zcl teşebbüs kuvvetinin toplum içindeki faydalı ve ekono ha kolaylık ve emniyetle, daha geniş bir şekilde sonuç ver
mik vazifelerini, bu vazifelerin şümiıl derecesini ve bu iti mesi için ölürse meşru sayılabilir, işte, özetlediğimiz bu fi
barla toplum için elde edilebilecek gerçek menfaatleri ele kir. bugün medent toplumlar tarafından uygulanan «sosya
lizm deta yan! DEVLET SOSYALlZMhıİn hikmeti Ve esa
alıyor.
Hükümetin sosyal ve ekonomik meselelerde nüfuz dere sıdır. Yalnız bu müdahaleyi sınırlandırmak ve genişleme İs
cesi ne kadardır? Özel teşebbüsler hangi cihetlere İnhisar tidadına engel, olmak İçin Hükümet şekline Ve Devlet nizam
larına tealluk eden birçok tedbirler alınmıştır. Müdahale mes
etmek gerekir?
Bu sorulara cevap verebilmek için, Hükümetin asli gö leğini o surette sınırlandırmak gerekir kİ, özel teşebbüsün tam
serbesliğine
engel olmasın. Akıl takdirde. İnsanın tabii hak»
revlerinin bilinmesi gerektiğinden bahseden nazariyed.
Devletin «menfaatleri korumakla vazifeli olduğunu» söylü larına, öldürücü bir darbe vurulmuş; sosyal hikmet temelin
Ayor. Devlet, gerçek sosyal vazifelerini anlamakta en ileri va den yıkılmış olur!
Devletin müdahalesi ancak kısmi «dursa bir fayda bekle
ran toplamlarda bile gereklidir. Adalet ve zabıta görevleri
nebilir.
kanısına
varan
'İttihatçılar işte böyle düşünüyorlardı.
onun omuzundadır. Hükümet, sosyal menfaatlerin muhafızı,
Osmanlı İttihat Ve Terakki Cemiyeti negariyecllerine gö
sosyal durumun bekçisidir.
Hükümet; kişilerin meşru hakkı olan görevlerin sininin re. DEVLET SOSYALİZMİ teorisi kabul edilmelidir ve edi
-- • ■ • T - -— . . . .
ı. V
'
açmamalıdır. Aşarsa, sosyal durumun bekçisi olacak yerde lebilir.
' «NUıayeL sosyalizm deta namını verdiğimiz nazariyeyi
onu yıkar. Devlete itimatsızlık başlar, bu itimatsızlık fertle
rin teşebbüslerini etkiler; ihtiyati- olmaya zorlar gerektiği kabul ettik ki, bu nazaıiyeye göre, Hükümet efradın mün
kadar çalışmasını önler. Sosyal durum, böyiece sarsılır .ve o feriden .veya müştereken -ifasına 'muktedir olamadıkları bii"Topluni'dağılip—çökcr. ’ *
’ J
' ------------- 1----- *--- f—*—- - »Otm i —ab M ta to rt • « tan ıtıl» n t a U H r ^ K»K» f y t t a r
Bunun İçindir ki. Hükümetin görevi iyice sınırlandırıl- - vuku bulan ..bir teşebbüs#;''muavenet veya teşvik ‘mahiyetini
analıdır. Herhangi bir özel teşebbüs, toplumun bekasına 'aykı haiz olmak şeritte, müdahale eyliyebilir./ Şunu da ekledik:
r ı olursa, Hükümet onu yasaklar. Esasen kuruluşunun sebep Devlet sosyalizmi; bir ulus nezareti eltinde bulunmak; mü
dahale ve nüfusu münasip-sınıriar içinde bulundurulmak şar»
ve hikmeti de budur.
Hükümetin adliye ve zabıta görevleri «menfi» görevle tile faydalıdır, elzemdir.'Çünkü toplumun umum fertleri İçin
ridir. Onun bir de müsbet görevi vardır: Toplumun maddi faydalı olan, hatta toplum durumunun bekası İçin alınması
menfaatlerine; doğrudan doğruya veya dolayısile, karışmak. gerekli öyle teşebbüsler ve tedbirler vardır kİ, onlart | top
lumdaki kişiler adına yapmak kabil değildir ve yapılmamalı
Yazar şu sualleri soruyor:
— Hükümet, toplumun maddi çıkarlarım İstihsal husu dır. Yapmak kabil değildir; çünkü, o teşebbüsler öyle bü
funa karışamaz mı? İktisat bilgisi yani politik ekonomi de. yük servetler yutar M, kişilerin elindeki servetin o miktar
ylmile, Devlet müstahsil olabilir mi. yani üretim alanına gi ve nisbette toplanmasile bir teşebbüse yatırılması imkânsız
için
rebilir mi? Böyle olduğu takdirde bu görevin icra sınırları ve faydasızdır. Çünkü o büyük servetleri toplamak
fertlerin amaçlarını va çıkarlarını uzlaştırmaları pek güç
aıedir? Bunun sonucu ne olur?
tür;
bazı
hallerde
de
kabil
değildir.
Yapmamalıdır;
çünkü
Devletin pozitif görevi hakkında ekonomistler ve filozof
'fertler birçok hususla» Hükümet kadar kestiremezler.
lar anlaşamamışlar ve ortaya çeşitli meslekler çıkmıştır.
Devletin pozitif görevi, zabıta görevine bağlı olan ulaş
Birbirinin lamnmilo zıttı olan doktrinlerden birincisi Fi«iyokratlarm doktrinidir. Bunlar, Devletin pozitif görevini tırma yollarının sağlanması meselesidir. Ulaştırma yollarının
Jcesln olarak inkâr ederler; ona ancak negatif görev tanırlar: önemi çok büyüktür—»
işte, 60 yıl önce, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyet’!
«Lose fer, leşe paso» derler. Fiziyokratlara göre; Devlet, ser■vat istihsal ctmiyccek ve hiçbir suretile. servet için çalışan Devlet sosyalizmini böyle anlıyor ve böyle kabul ediyordu.
Devlet
kapitalizmi ile Devlet sosyalizmi kavramlarını karış
lara ksrışmıyacaktır.
Fiziyokratlnrı bu mesleğe ilen sebepleri tereddütsüz ka- tıranların anlayışı 60 yıidanbarl tazeliğini muhafaza etmiş,
aynı temel üzerinde gösterdiği renk ve biçim nüanslarına,
fetıl eden İttihat ve Terakki nazariyccisine göre:
Kişinin sorumluluğu her teşebhüsün en güzel satkL her ayni tema üzerindeki sayısız variyasyanlarma rağmen, aldan
faaliyetin en güçlü başarı rehberidir. Devletin girişeceği te ele dolaşarak, bugüne kadar gelebilmiştir.

(1848 - 1925)

Tarihinden yapraklar
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A. Cerrahoglu

Sosyalizm konusu etrafında
bir tartışma programı
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Tiirkiyedeki Legal Sosyalist Davranışlar
üzerine Açıklamalar
—II —
«Türkiye Sosyalist Partisi»
Esat Adli
Müsteeaploğlunun
genel sekreterliği altında 4-6946 yılında İlk defa kurulup ta
allyete geçmiştir. Fakat, »Tür
kiye Sosyalist Partisi» kurulup
fâaliyete geçmeden önce, diğer
bazı sosyalistler tarafından, da
ha geniş çevreyi kapsayan bir
Sosyalist Partisi kurulabilmesi
İçin çalışmalarda bulunulmuştu
Hem bu çalışmalar, hem de
«Türkiye Sosyalist Psrtlstintn
kuruluş hazırlığı sırasındaki ça
lı«malarda önemli rol oynayan
ve.ileride adı geçecek bazı sos
yalistlerin hsyatları hakkında
kısaca bilgi vermeyi, konuların
daha İyi anlaşılabilmesi İçin,
önsözümüzde. de
belirtlglmlz
gibi gerekil bulduk.
Sırası gelince diğerlerine de
değirtmşk üzere şimdilik iade
ce, Dr. Refik Nevzat ve Eşat
Adli Müıteeapİıoglu’nun haya
tından kısaca bahsedeceğiz.

dfllhamid istibdadına karşı mü
cedeleye girişti. İkinci Meşru
tiyetten önce. İttihat ve Terakkt'nin murahhası olarak Paris"
e gönderildi. Orada Jön Türk
lerle birlikte Abdulhamid'e kar
şı mücadelesine devam etti.
1908 de İkinci Meşrutiyetin V
lânı üzerine derhal İzmir’e gel
dL Halk tarafından büyük coş
kunlukla karşılandı. Gününün
gerçeklerine ışık tutan nutuklar
söyledi. O sıralarda İzmir’de
çıkan »Ahenk» gazetesindo ya
zılan yayınlandı. İttihat ve Te
rakki liderlerinin davaya Ihar
neti ve İstibdat
metodlarina baş vurması üzerine;
İttihatçılarla da mücadeleye gi
rişti. Tekrar Paris'e dönerek
•Beşeriyet» adı altında bir ga
zete çıkarmaya başladı.
Va
•Osmanlı Sosyalist Fırkası.mn
Paris seksiyonunu kurdu. Meş
hur Fransız sosyalisti
Jean
Jaures’İn yakın dostu idi. 1.

Cihan Harbi mütarekesinden
sonra İştirak ettiği «Bern Kong
restinde Türk Sosyalisti olarak
memleket menfaatlerini savun
Hayatının sonların» doğru
Dr. Refik Kavzat; ' İzmir'de ' du.
tekrar geldiği Türkiye'de yaşlı
doğdu. Abdulhımld'ln zindan lığına rnğmrn sosyalizm İçin
da boğdurduğu Ttvflk Nevzât' çnlıımıılnrıiın rtev/ıın oltL
Esat Adil lir «Türkiye Sn*
uı küçük kardeşidir. Daha As
keri Tıbbiye’de talebe İken Ab- yollat Partlstinin kuruluşun*

-

Dr REFİK
NEVZAT

şebbüsler iso ilerlemeğe yaramaz. Devlet, giriştiği bir teşeb-

" bttsten en geniş gomıeu ilmik İçin uğratmaz; o teıebbUıtt ge

Orhan Mustecaplıoğlu

dan önce temaslarda bulundu.
Dr. Beflk Nevzat; kendini
tanıyanların söylediğine göre,
düşünce ve davranışlarında ha
yati boyunca dalma İyiye ve Ilerlye doğru değişme ve geliş
me göstermiştir, ömrünün son
senelerinde Bilimsel Sosya
lizmi tamamen benimsemiş du
rumda İdi.

ESAT ÂDİL
M0STECÂBİ
Esat Adil 1320 yılında Ba
lıkesir'de doğru. Müderris AdU
efendinin oğludur. Zamanının
meşhur şairlerinden Müstecablzâde tsmet'in yeğenidir. İlk
ve orta tahsilini Balıkesir'de
yaptı. Ankara Hukuk Fakülte
sini bitirdikten sonra
tahsil
için 8rUxcllcs‘c gitti. Orada 2.
Enternasyonalin meşhur lideri
Wnnderwe1d'ln talebesi oldu

1931 yılında Tftrkiycye dön
dü. 1932 de Balıkcslrde Halkevi
Ralli oldu. O sıralarda: sosya
lizm meselelerine ışık tutan ki
taplar ve günlük «Savaş» gaze
teslnl .vnyınlndı. İtalya mnclen
ovaklıırınrinkl grevi ve grevrllorln Balıkesir üzerine yaptıkla
rı açlık yürüyüşünü organize et

ti. Halkevi Reisliği sırasında
Balıkesir köylüleri ile yakın
ye samimi bağlar kurdu. Balık
esir Halkevi adına yayınladığı
Kaynak mecmuasında o sıra
larda Balıkesir öğretmen oku
lunda talebe olan Sabahattin
Ali'nin ilk hikâyeleri çıktı. Ta
nınmış sanatçı ve yazarlarla il
gisi vardı. Yaptığı mücadele yü
tünden Balıkesir’deki devrin
tek parti İdarecileri ile a n sı
açıldı. C.ILP. nln Balıkesir böl
ee müfettişi olan Tcvflk Fikret
Sılay’ın susturmak maksadı ile.
«kanuni yas haddini doldurma
dığı halde) yaptığı Milletvekil
liği teklifini kabul etmedi. Bir
müddet sonra Ankaraya gitti.
Temyiz bas savcılığı yardımcısı
oldu. Adliyede muhtelif vazi
felerde bulundu. Son olarak
1942 yılında İmralı Modern Cezaevi'nln kurulusunu hazırladı
ve ilk müdürlüğünü yaptı. Mah
kûmlara karşı gösterdiği İnsan
ca ne anlayışlı davranışlar yü
zünden sevildi. Oradnn Ceza ev
leri müfettişliğine nakledildi.
Bu sıralarda (1944) Tnn Gaze
tesine «Adiloğlu» müstear adı
11e yazdığı yazılar yüzünden
İsinden alılacağım öğrendi ve
İsli fıı elti.

Devamı vaı

OHr'yl içinden yıllarca «GÜ
VE» gibi kemirmiş olanların
kurdukları Güven l’arllslne,
• millet şöyle dnrsun, kendile
ri de şöyle dursun. - serp Fim i m - Kapital Allahları güve
nebilecek mlT 1929 modeli C'IU”
y İ ölümden sonra dirilttikleriy
l e övünüyorlar. Temcit pilâvı
gibi ısıtıp ısıtıp öne sürdük
leri şey, her Partinin çlğniye
çlfnlye birbirinin ağzına tükür
düğü şn slogan posaları: -AkılÇağdaş
medeniyet - llukuk
Devleti Temel haklar - Demok
rast İlkesi • EşİUIk - Nispi tem
sil - Basın hürriyeti
hattâ
Radyo. Ajans v e . cn meşbu
ru: üniversite Muhtariyeti...
ve 11b. ve lth...«
Demek -SERMAYE, teri bu
k ad a r. O, siyasetimizi -Genel
e v e - çeviren GENEL LAFlo r, herkese kalmk tadı ver
m iş... U murunda mı Flnaıts •
k ap ital arslanlarınınT Ellerin
d e n gelse, l* te kapitalist İçin
10 bin P arti kurup, «u zaval
lı İnsan beyinlerini. İllâki çor
b ay a «evirecekler!

VEHBİ'NİN
KERRÂKESİ

•Güve. Partisinin bütün İl
kesiyle Ülkesi 1930 yılı CHP
tüzüğüne girmiş olan şu -SI
N IF. yok, »7.ÜMRE- var tal
kını: »Köylü, çiftçi. Esnaf. Sa
natkâr. işçi. Sanayici, Tüccar,
Serbest meslek. Memur» züm
releri hep «Aynı tonlumun bi
re r ımsurıı* imişler (Snııkl lt:ış.
ka To|ilt*—-ı-ıı „t-,t.Mi.ı.r„,ı1 r \
hlll V.vrl. Avl-ıllrlrr
l'eklr
ne olacak? O »unsur» ların

(Baştarafı 1 tnel sayfada)
ter, kendisini «kabul» ettir
rap düşmanlığını dehşetle ya- diği Lübnan • Bakanı JorJ
yan ajanlarını Devlet su baş Haklm'e şöyle demiş; «Biz,
larına geçirmiş olmakla kal bir yol daha ketin olarak,
maz. Arapların içinde de, su dostumuz kim, düşmanımız
reti haktan görünerek, söz kim onu tanımak İstiyoruz!»
de İsrail düşmanı gizli silâhlı Misafire bakın siz.
çeteler beslemektedir. Bun
Onun Özerine lâstik lâl ge
larla Emperyalizm,
Yakın ce çıkıyoı... Ve en şaŞılâcak
doğunun neresinde ne za şey, Birleşi! Milletler Dene!
man canı isterse, beğendiği Sekreteri B. U. (hafifin dav
«vak’a.yı çıkanverir.
ranış» Bütün uluslararası yo
öyle oldu, fi inci Amerikan ğurtlan yüz kere liflemedik
çe
ağzına almayışıyla ün yap
filosu Beyrut önlerinde kol
gezerken, bir gece karanlıkta mış bu diplomat daha Nârör
Miğferlibir «Filistinli komando», bir kendirine «Mavi
Feysloğlu ve arkadaşları -41 lâstikten kayıkla
Taberiye ler-I çeker misin İsrail etnıharamiler- Anıtkabire gitmiş gölünü aşıp, btr İsrail tulum niHakl toprağımdan, der de
ler:
ba istasyonunu havaya uçur mez, ou İŞİ, kimseye çıtlat
Aziz Büyük Atatürk, bi
du. Bunu bakliyen veya bez mada.». yirmi dört saat İçin
ze güven!- demişler.
lemiyen İsrail Hükümeti, he de yerine gatlrlvermlş. Yazar
Sivas Kongresi günlerinde. men. Suriyeyİ askerle Ijgal Ben bile diyor kİ: «B. U. thTürkiye’yi de tıpkı »Filipin* ant böyle konuştuktan aofıra.
ter gibi- bir Amerikan man edeceğini savurdu Arkasın Nâmsın orettijlni sıfıra dü
dan. herşey .kendiliğinden
dası yapmak btlyenter. Mus
şürmek pahasına dileğinden
in
işçe.
tıpkı
Emperyalist
ca
tafa Kemal’den -Güven, bek
cayma» İmkânsızdı.»
lemişlerdi. Hattâ. Feystağlu’- susluğunun tertiplediği ( d
na uyarak şahneye yürüdü.
nnn İnönü’yü bağlamak iste
America Dişlileri Bakanı
diği gibi. Mustafa Kemali bağ
Herkes şaşarak soruyor: Bu Ruak bir yanda. İsrail! kış
layıp. Ilallfecl tnglllzlere gö allahm belâsı .-atışmayı da kırttığını kuru iftira
sayı
türmek İçin gelen AH Galip
Idm kışkırttı? Biz üz-.ı kül yor; ötede «Mavi Miğferlile
Mle, sabaha dek konuşarak, lenmemiş bir olay ateşçiğini ri» Mısır aoorağnida âlım a
Mustafa Kemalin -Güven. İni anâiım. Ktbrala Türkıv* a- karşı «karantina kordoan»
kazanmaya çok çalışmıştirazında korsan çalımtartyıa gibi görüyoi. Yâni, yukarıda
Güven topçuları. Mustafa kasılan 8 inci Amerikau. filo 6 inci filo Lübnan ve Suriye»
Kemalin Atatürk olmakla de zu,'nicedir merak sardı.'İllâ yİ hançerlerken. . aşağıda:
ğiştiğini sanıyorlarsa, DP ku
ki Lübnan lim anlam a «Zİ «Mavi miğferliler» . Mısın
rucularına danışsınlar. Büyük
YARETTE» bulunmak .'isti çâlmeleyip Suriyeniıt imdadı»
Millet Merlisl Başkanı (sâbık)
alıkoyacak., 1
yor.
Lübnan bu davetsiz .ve na koşmaktan
Refik Koraltan bey dr. hani.
Anıtkabire gitmiş, ve
«Başı silâhlı «misafiri» bir Fol at Petrol boruları üstünda Em
lattı. ikinci, gelme deyişi fi peryalizm. kendi ejanl ekntmız diktir efendimi» te biten
Minımııtıp»lııl nkııyıınr» Kahir lerine. Amerikan Elçisi (Ha yen ooıyallzm vnıotıntvr.Calf.
Emperyâlltm
Vietnam da
den yüh«rlp|i hssflvrll karşı ni şu İnönü'nün verine - f u t
bakan Iramak için AnksMva şok yüz buldu. Astarım ya
lısı slııcvp rrkmlslll
«— HASSİTTİR EFENDİMİ»
uğrıyanla SoyaddaŞ) B, Por- kut döğude anyör.1
•ihtilâfları Millet ysrarınea
uzlaştırma» ya uğratılacakmış,
-l’arll. drğl', flakem heyeti
kâfirler. Soralım: «Millet ya
rarı» ne? «Güvenin- içindeki
kurt şöyle haşveriyor: «özel te
şebbüslerin güvenlik ve ka
rarlılık içimle çalışmalarını
sağlayıcı tedbirler» mlş «Millet
yararı-. Canım şunu onea saklıyacak ne var? Sisçe Millet de
mek Kapitalist demektir. An
cak. Demlrelln hangi yapama
dığını siz becereceksiniz?

KUYRUKLARIMIZ
DİKTİR EFENDİM!
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SOSYALİST

Tüıkiyede Kapitalizmin Gelişimi üzerine
- I -

DÜŞÜNCE
Sokaktan

korkm ak

(Başlarafı IDel Sayfada)
rcnmlşlerdlr. Hiçbirinin ger*
çek üretim İle ilişkileri olma
mış ve çoğu, mesleklerini bile geçimlerini sağlamaktan
ziyade, bir kariyer yapmak
için kulanmışım Bu paşaza
de ve beyzadeler, sosyalizmi
kapalı odalardaki masa baş*
lannda okudukları kitaplar
dan öğrendiklerini sanarak
büyük laflar etmişler, ucuz
kahramanlıklar peşinde koş
muşlar, fakat tehlikeyi görün
ce'bazıları kurtuluşu İhanet
te bulmuşlar, bazıtnn da opor
tünlzm ve revlzyonlzm bata
ğına saplanmışlardır. Buna
rağmen allâmeliği elden bira
kam görülmemiştir. Bugün
kü paşazade ve toprak bey
zadelerinin durumlan da böy
Icdir.
, .Oysa Bilimsel Sosyallzm’de teori ve pratik birbirin
den aynlamaz iki .kardeştir.
Teorijî doğru şekilde öğrene
bilmek; ancak pratikle bir
likte ve teoriyi hayata uygu
lamakla mümkün olur. Pra
tikle edinilecek tecrübeler ve
bu davranışlar İçindeki hotalanmızm ve bnşanlanmıztn
'kritiği, teoriyi rtnlın İyi anla
mamıza ve dolayıslyle daha
1)1 uygulamamıza lınkân sağ
lar.
Bugünkü paşazadeler ve
toprak beyzadeleri, gerçek
üretimle ilişkileri olmadığı gi
bi, Türkiye sokaklanra ve
sokaklardaki davranıştan da
bayağı ve gereksiz buluyor
lar. Bu yüzden: yalan, yanlış
edindikleri teoriyi uygulamak
İçin Millet Meclisi ve kok
teyl* salonlarından başka yer
aramazlar. Türkiye İşçi Sim
fı'nın sosyal mücadelesi yal
nız bu salonlarda yürütülme
lidir. Bu salonlardaki müca
dele de kendi tekellerinde ol
m alıdır.. «Nasırlı eller mecli
se» derler; kadife eller ve

H alktan

ve

DAVRANIŞ GAZETESİ

kopm aktır,

bu kadife ellerin yaşantısına
özenen iki, üç parazit sendi
kacı Meclise girer. Nasırlı el
lerin sertliği ve te r kokusu
bu zadeleri ürkütmektedir.
Aslında bu zadelerin sosya
list b ir düzen kurulmasını is
tedikleri de şüphelidir. Çİİnkİ, gerçek sosyalist düzende
bugünkü yaşantılnnm sür
dürmeleri mümkün olmaya
caktır. Sosyalizm;
geniş eınekçi yığınlarının yararına 1dealist Sosyalist kadrodan fe
dukarlık ve çalışmak İster.
Onların arzulan İse: sosya
list kahramanlar olarak tak
dir ve alkış toplamak ve gün
İcrinl gün etmektir.
Günümüze kadar bu İşi
böyle götiircbllmlşlcrdlr. Bun
dan sonra bövle gitmemeli
dir. TUrklve İsçi Sınıfı, sos
yalizm mücadelesini kendi
ellerine almalı ve önderliği
altında toplıvacoğı kövlii, es
naf ve aydınlarla birlikte
Anayasa çerçevesi İçinde, Sos
yallst bir düzen kurmak için
davranışa geçmelidir.
(★ ) Hayatı
boyunca
sosyalizm davası ve Tür
kiye işçi sınıfının kurtu
luşu için mücadele etmiş bir
knç idealisti, bu kınamanın
dışında tutuyoruz.

Yııgoslııvyada
(Baştarafı 1 nel sayfada)
ağır basması, o ülkede baskı
altında gizli çalışmak zorundan
veya ihtilâl icaplarından ileri
gelir. Yugoslavya 20 yıldır bo
yuna kan döken bir permanan
IhUIâl İçinde midir? Hayır. Yu
goslav Komünist Partisi legal
iktidarı elinde tutuyor mu? EV et.. öyleyse niçin Demok
rasiyi şimdi aklına gcUrdt?...
Diyelim ki. şartlar 20 yıl önce
Demokrasiye elvermiyordu- O
•İşçi Şûralarının kendi kendini
güdümü, parolası ve kanun ne
İdi? Nlçindl? Pek anlaşılıyor
denemez.
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f<^YHpBEDRET*iN
: Dr. Hikmet KıvılcmiÖ
■W.-
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' ; I I I - Ş E Y H İ N DEDESİNİN DEDESİ NASIL
ÖLDÜRÜLDÜ?
1.' Menâkıp, Abdülâzlzln dedesi İçin «Cengiz Han İLİNDE
şehit oldu» diyor; Cengiz zamanında demiyor. Sözünün anlamım aşağıda biraz dalla açıyor, öldürülme sebebi, tam
Şeyh Bedrettin’in şânına uygun bir ülkü ve düşünce yiğit
liğidir:
*
«Nftsırl Tûsiyle oldem arbede
«Eyllven ol idi muhkem, ey dede
«tbn’J Hftclblc ikisi, ey hümâm
«tdicek llzâm ani beynel enflm
«Kaakıyıp Ibn’i HUlâgûy’l lâlyn
«İtti anlan şchld anda hemiyn.» (Me, 7)
Burada anılan adlar, elyazmalarmda çok görüldüğü gibi,
nrapça harflerin kötü İmlâ yanlışına kurban gitmiş görünü
yorlar. Bedrcdclln’ln bahası «İsrail» İken, Câmiülfusıllcvn 11e
Brockelmnnn’da «İsmail» olmuştu.. Yanlışlan ayıklnmnlıyız.
Bir yol, anıfcıı Abbas Halifesi Mu’tasam olamaz; Müsta’slm
Dİacak. Bağdat Moğollnr eline geçtiği gün Abbns Halifesi Mü*,
la’slm -blllûlı İtil. Ondan sonra, Abdülazlz’ln dcdeslvlc «Arbe
de» (kapışma) yapan kişi de Nâsır Tfisi olamaz. Besbelli ünlü
bilgin Nfisiyrüddln’i Tûst He acem folklorcu ozanı Nâsır Tûsî
birbirine kanstınlıyor. Hattâ, lbn’l Haclb’ln birlikte öldürül
müş olduğu bile epey şüphelidir. (15).
Abdiilâzizin dedesiyle Naslyrüddln neden kapışlılar? HUiftgû oğlu niçin kızdı?
Bağdad’ın Moğollaren ele geçirilmesi trajedisinde -bütün
Tarihsel Devrim Irafedllorindo barbarların çağtnhşına benter • büyük Tarihsel ihnnotlerden biri yatar. Halife MUsta’sım:
511lere ezginlik gösteriyordu. Bir şlt olan Mücyvedüd-dln Ih n l
tlkami’yl kendisine vezir yapmıştı. Bu vezir He, gene Müsta’sımm yakınlsnndan ve cağın bilgini sayılan Naslvriiddln
Tûst gizilce birleştiler. Cengiz oğullarından IfiHAgfl ilânı, ge
lerek Bağdadı alması İçin çağırdılar. Hersevden habersiz Haife, Bağdat dışında Moğollanı yenilince, dönüp kaleye kanan
dı. Kuşkulanmadığı veziri tb n ’l Alkaml ne Naslvriiddln Tûst,
Flallfeve, görünüşte haklı bir teklif yaptılar. Kaleden dışa-tva çıkıp Hülfigfl knrsılantr İse, vaktiyle Selçuk oğlu Tuğrul
Bey için Doğuda, AMHftya karşı Papaca Batıda yapıldığı gibi,
tan dökülmeden gelenler elde edilmiş olacaktı.
Halife, kurulan tuzağa düştü: «Devlet adamlarım ve Kent
leri gelenlerini yanına alın, mağrur Hânı karsılamnvn çıkan
FTalife, bütün malvvetlvle Tatarlar tarafından öldürüldü.» (16).
idenâkıbın anlattığı nlnv btıdıır. Besbelli, Şeyh Bedrettin'in
ledeslnln dedesi de İki vüzlülüğe dayanamamıştı. Belki tb n l
Ffâcible birlikte dönek şlt Naslrüddln Tûst’yl Hanefilik veva
MâllkHik adına «İlzam» (hapt) etmişler. Buna Icerllyen nüâgû oğlu da, safi düşmanlarını kılıçtan geçirtmişti.
«Meyyitini ehli sünnet aldılar
«Ebu Hanlfe İline kaldırdılar
^
«İkisinden gavri hem, ey din eri
«Vardı bbı mlkdar âlim, key çeri
«Cümlesi makfft oluntıır bigünah
«Oldular fenâ flliatünde tebab» fMe, 7)
Binlerce bilgin ve asker ölüsü arasından, tbn'I Hâclb sağ
kalmış olabilir.
IV - FETRET VE KONYA’YA DÖNÜŞ
... Mcnâktb bir şev daha söylüyor
«Fetret oldu ol arada kİ, azim
«Cümle Rum’a nftzll oldular zeblm» (Me, 7)
«Fe|rct» : Antika Tarihte patlak veren her Tarihsel Devrlınden sonraki Devletsiz Anarşi zamanlarına denir. Bu hangi
fetretti?
. Uzak Doğunun Çin ve Hint medeniyetleriyle Yakın Doğu
nun -Irak, -Mısır ve Akdeniz medeniyetleri arasında en istik
rarlı geçit Iran yaylfisıdır. Çbı ve Hlntten kalkacak kervan.
Akdeniz kıyılarına İnmek İçin, tran yaylâstndan asıp gelirdi.
Bu Tarihsel karayolunun en İşlek kuzey kestirmeleri üstün
de Horasan ve Hvarzltn ülkeleri gelişmişti. tslftmlıktan az
önce, bitmez tükenmez B izan sA cem savaşlarıyla tıkanmıştı.

Menderes

neden asıluıY

(Baştarafı 1 o d sayfada)
yen ateşli bir «aşın» genç
şöyle bağtrımştı: «. Ama, Amerikamn satın alamıvacağı
insanlar da vardır. Türkiyedel» Bilgin İstihbaratçı, yüz
jcrcc tanık önünde, sigara
sının külünü silkcrcc rahat
bir gülümseyişle şu karşılığı
verdi: «—Siz kendinizi vit
rine koymıya bakın. U. S.
Amcı-ika hükümeti her za
man sizi satın alacak zengin
liktedir!»
Bövle «Açık rejim» çoıişma
sı yapan bir gizli güç Tunçkaııat’lann aslım ele geçir
dikleri belgeleri bile Türkiye
Hükümetinin Başkanı ile ya
lanlamanın kolayını cibcl bu
lacaktır. Böylcsine bütün su
ların başını kesmiş bir güciin
kışkırtacağı olavlar ortasın
da. en samimi aktör bile re
jisörün kendisi olduğuna ina
nabilir. Nelerini gördük, gö
rüyoruz. göreceğiz. îşte. DP
çağının en kültür «Zehir ha
fiye» lerinden Bay Mithat Pcrin'in bile «Hâlâ bir cevap»
aradığı harcıâlem Belge olavlardan tâze bitmiş bir tânesi (27 Mayısı nnlalıvor.)
«Bir başka ihtar dalın ol
muştu o gece. Türk Emniye
ti ile zaman zaman işbirliği
yapan bir Amerikalı Albay
vardı o zaman. Aygün’Un onunia randevusu vardı. Bu
teması yapmak için Yeşil
köy’e gidecek, fakat Ameri
kalı Albayı bulamıyacak ve
maalesef
konuşamıyacaktı.
Oysa Amerikalılar bu
gibi
hallerde özür dilemek için te.
lefon ederlerdi.
,
«Aygün’ün Yeşilköy’e gidişi
saat 21’e rastlıyordu. İhtilâl
de nsonra ise, Aygün’Un bu
gezisi gazetelerde: «Kemal
Avgün kaçmak üzere iken
Yeşilköy yolunda yakalan
dı.» şeklinde yorumlanmıştı.
«Amerikalı Albay, neden a-

caba bu randevuya sadık kal
mamıştı? Kemal Aygiiıı dc
bu soruya hâlâ bir cevap bu
lamamaktadır.» Mithat Pe
rin: Haber 31/1/1967)
Neden mi? Neden ha?.. De
mek bunu «hâlâ» bilmiyoruz.
27 Mayıs gecesi, tstanbulu
(Türfciycnin varışını) güdt-ıı
DP büyüğü Avgün. «mesâi
saati» dışında, bir Amerikan
casusu ile, başka hiç bir ver
bulamıyor, Hava alanına bi
tişik Yeşilköy’de, nedenini
bilmediği bir «randevu» ya
gidiyor, gidebiliyor. Ve çapkın Amerikan Albayı o siya
si «Randevu evine» uğranıayıvcrivor! işle biz böyleviz
Türkiycdc...
Ona rağmen ncle» oldu? 27
Mayıs oldu. Apavasa'va «Sos
yal Devlet» formülü geçti.
«Bu sendikacı bir ajandır»
ılivc veııi veni teşhir edilen
kişinin «Kurucu»
olduğu
«Sosyalist» tşçi Partileri ku
ruldu. Bu Partinin Genel Baş
kanlığına «getirilen» Avbar.
bey, o Partiye girme hevesine
kalkacak «EskUlcrin «Heves
leri kursaklarında kalacaktır»
bııvıırdıı. Boran hanını, sos
yalizmin «Bcvazıt ve Kızılay
mcvdanlanndan»
geçemiyeccğine ferman verdi. Allan
bey 3 Bahtsız halka oynanan
oyunlar» fıkrasını yazdı.
Gene dc köprünün altın
dan epey sular geçti. Sayın
İsmet İnönü bile «Solcu
yum!» diye bağırmak zorun
da kaldı. Bütün bunlar bir
şeyi ispatladı. Evdeki pazar
çarşıya uymuyordu.
27 Mayıs: Kore’de. Kongo’*
da, Lâtin Amerika'da, Viet
nam da hergün oynanan kan
lı Empcıyalist oyunu’nun
Türkivede kolayca uygulana
madığım gösterdi.
27 Mayıs*ın birinci kuvveti
bu oldu. Bu kuvvet nereden
ve nasıl geliyordu?

O zaman, Umman denizi üzerinden güney yolunu deneyen İs
lâmlık sahneyi tuttu. Tarihsel orta karayolunu açar açmaz.
İç zıtlıklarla parçalandı. Bir- sürü «Tavilfü bniilAk». bin ta şlı
Müslüman derebeylikleri orta yolu gene tıkadı. Bu sefer, Ortaasya yollarının eski’bekçileri've kervancıları Işe elkoymak
zorunda kaldılar. Cengiz ve| oğullan, Takakifül-mülûlc devlet
çikleriyle yaptıktan ticaret I anıtlaşmalarının para etmediğini
görünce kılıca sarıldılar. Daha doğrusu gerek Çin, gerekse
Islâm medeniyetlerince elnltınıian saldırmaya kışkırtıldılar.
Cengiz, Hvaralme karşı Bağdat Halifeliği İle Rum Selçuklula
rı tarafından cağınldi; HUlûgû, bizzat Bağdat Halifesinin ve
zirleri tarafından çağınldı.
Orta Barbarlığın tâze vurucu gücü, büyük O rta kervan
yolunu kanla, demirle-açlı. Zengin ticaret ve İslâmlık merkez
leri: Buhara, Semerkand, Belh, Men-, Hcerat kentleri yakılıp
yıkıldı. Çevrelerde İlişen yığınla kabile ve aşiretler, Batıya doğ.
nı ürkütüldüler. Cenfflz 'zamanı 17 yıl süren Fetret çağında
göçmen kuşlar gibi bilgin katarlan akıntıyla Badya sürüklendiler. Mevlânâ Cclâledtlln Rumi'nin babası Bubaralı E m ir Sul
tan, Scmscddln Tcbrizl, Sadreddln Konevî, Burkhancddin Mch.
met Tcbrizî. Ermiveii Tliisaamcddln. Sehabeddin Süherversi,
t (irisi. CenûM ve İlk, vc ilil... bunlardandı. (17). Anlaşılan,
Abdülâzlzln baban da. bilgin katliâmı yapan Ilülâgfı oğullanııdan, nvnl mekanizma He yakayı kurtarınca yeniden Ba
tıya kaçıp Konvnya sığınmıştır. Vc Abdiilâziz:
«Geldi Konvndn vücuda kcnditzl
«Sah AlSeddin ncsllvdl Kzi» (Mc, 7)
Bir ıınktn kalıyor: AlıdillAzIZİi) dedesi Koııyıulnn kaçınış
ken. simdi bnhası Konyaya dönebilir iniydi? Aradan yüz yıl
geçmiş, kendisinden kaçılan tzzeddin Kcykâvus çoktan öl
müştü. tzzcddinln tonınu II. Gıyasüddinlc birlikte Rum Scicııkladr Moğol ovuncağı olmuşlardı. II. tzzeddin Mısırla andkışlığı İçin azledildi. Kınında öldü. 3 oğlundan Mcsıul’u Abaka koğar, Mahmut Gaazfln, Doğma hükümdar yapar. H. lzzeddlntn (IcMncii oğlu Feramürz'ün dc 3 oğlu vardır. Konva
lıükiimdan II. Alfleddln, Şeylıin dedesi Abdiilâziz ve Abdiilmümln.
Bu kısa geçınta Şeyhin alı ııyazısı olmuştur: 1 — FETRET:
Sevldn soyunu yerinden oyıınlıvnr. Dört kuşak yukandakt de
de Cengiz akını somtçlanylft öldürülüyor. Aynı Uzak ve Ya
kın Doğular arası kervan yolunu, aynı ticaret nmncıyla. avın
Tatarlar 13. Yüzyıl basında Cengiz, 14. Yüzyıl sonunda Ti
mur adı altında açıyorlar. Bu «Azivm Fetret» in İkincisinde
Sevh Timur «Afet» İni gözüyle görmek İçin Tebrizcdek ko
şacaktır. 2 — Devrimcilik : Şeyhin alalarım vc halkçı ge
leneği Selçuklularda kazıvan tzzeddin Keykâvus'un Sıvastnkİ mezarına növle yazılmıştır: «Saltanat tahtından mezar
. evine indi. Hazîneleri, gücü kalmadı. Gezisini yasayışiyle bir
likte bitirdi, iste her şey böyle zevâl bulur.» (18). Demek
Şeyhin soyu böyle kişilere karsı, halka yakındı. Onun İçin,
o saravlan titreten yaman talâmivve devrimciliği, Şeyhin
ruhunda pariıvaeaktır. 3 — Ülkücülük: Şeyhin atatan İnanç
ları yolunda ölmevl bilmiş, bilvük fikir şehidi olmanın yü
celiğine ermişlerdir. Alıdfllflzlzln dedesi: medeniyetin biricik
ölmez değeri bilim uğruna İlk büyük bayrağı çekmiştir. Şeyh
o bayrağı dedelerinin elinden alıp, dünya saltanatı peşinde
Insanlan ezenlere karşı çıkacaktır.
(15) Abbasi halifelerinden Mıı’tasaın adını alan 2 kişi
vnrdtr. Biri Zekeriyyâ bin İbrahim: Ccngizdcn 200 yıl sonra
Mısırda görülmüştür, ötekisi, Bağdatta büküm süren: Mu’ieslm-bniâb: Rum Selçuklulnnndan 2 vc Cengiz olayından
4 vüz vı! önce yaşamıştır. Nflsır’ı Tüsi: kadim Fars folklo
runu 30 vıl uğraşıp 60.000 den aşın beyitle dcrliyerek «Şehnâme» anıt eserini yazan, büyük acem Homirosu sayılacak
Flrdevsrdir. Firdevsl’nin Bağdat'la ilişiği yoktur. Kendisi de
HÜlâgû’dan 2 vüzvıl önce yaşamıştır™ tbn’i Ilâcib’c gelince:
babası. Emir tzzeddin Salâlıt'nin «Hâcip» liğini (kapıcılığını) vanan bir kürttü. Kendisi, mâlik! fakıvhlcrindcndi. Mı
sır’ın Koos cvaleti.- Esnâ. kasabasında 1175 (D. 570) vtlı doğ
muş, 1248 fD. 646) vılı İskenderiye'de ölmüştür. Mcnâkıb.
tbn’i Hâcib’İn HÜlâgû oğlu elinde öldürüldüğünü yazıyor.
Belki o sıra Bağdattavdı. öldü sanılıp, kaçmıştır.
(16) İbrahim Hakkı: «Tarih’i Umumi», c. II, s.-'s - 9.
Karahei mat.,'İstanbul 1305.

(17) Hammer: c. I. s. 76; t. H-, c. III, s. 83
(13) Hammer: Keza.

Ur. H ikm et K ıvılcım lının A n k a ra lIn F ik ir Kulüpleri
' vedcras)’ontı «FKF» Lokalinde verdiği Konferanstan
özetler.)
Bir zamanlar «malumatlı adanı» çok makbuldü. 20. c! Yüz
ılın yansından sonra insanlık, «Ordinatuer: BUVURUCU»ya
'a. «lnformnliqııc: Duyurucu» dcııon elektronik hesap vc
ıkıl makinelerini buldu. Bu makineler sayesinde ilgilendiği
miz bir alandaki bütün bulu$ vc bilgiler, bir anda önümüze
seriliyor. Arlık malûmat nakli yerine, bu bilgiler arasında
bağ kurmak, sentezlere gitmekten başka şey kalmıyor insan
düşüncesine..
Ben dc bu konuşmada İk iz i bağları kurmaya, bazı anlan,
gelişimin yününü vermeye çatışacağım.
Daha önce konuşan iki yurttaşımızdan birincisi...
... «14-15. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumu» üzerinde konuş
muş. Dün konuşan vc benim dc dinlediğim Profesör B. Sa
ttım Aren. yurdumuzun Cuıniuırivct çağındaki kapitalizmin ge
lişintini aniallı. Profesör. «Türkiye kapitalizme geçişte neden
geri kaldı? Bunu bcıı bilmivomnt. Bilen dc olduğunu sanmı
yorum.» dedi. Ben bu gecikmemenin nedenleri, kapitalizme gc
çişin çağı üzerinde duracağım.
Pnılcsür Aren; «Sosyal konularda kesin konuşulamaz,
tarih söylenemez.» demişti. Bu bcniın davranışlının tam
tersi. Beıı tarih söyleyeceğim.
Birinci tarih basamağımız 1838: Timur ve Zeametin kal
dırılması. Bu. Mahmut 11’ııiıı veniçeti uçağını kaldırmasına
paralel bir olaydır. Büylcce Dirlik Düzeninin son kalıntıları
kaldırılıyordu.
Dirlik Düzeni. Ormanlının bo/.ulııınmıs Toprak Düzeni
nin adıdır. 1838 dc kaldırılan Tımar, küetik dirlikçilcrc. Zea
met ise 10 bin ila 30 bin arasında biivük dirlikçilcrc verilen
topraklardı. Bunların rakabesi (mülkiyeli kimsenin değildi.
Rcncer Dirilçi, mülkivet Padişaha aitıi demiş, yanlış. Bunlar
Bçviülmalimüslimiıı'indi. vâni: Müslümanların ortak malı idibaşka hiç kimsenin değildi.
OsmanlIlar Anadolu'da Hülcravi Kaşidivıı devrinde ku
rulmuş «Mirî Toprak» düzenini benimsediler. Bu Osmanlı
Rünesansıydı. Buna «Dirlik Düzeni» divonız. Bu konuda araş
tırma yapan Profesör Ömer I-ülfi Barkan «Ne zaman, kim
tarafından yapıldığı -veya yayıldığının araştırılması beyhu
de.» divor. Biz. öyle demedik, demiyoruz.
Dirlik düzeninde iki bölük İnsan karsı karsıvn. Çiftçiler
ve Dirlikçller. Toprak, Çiflçî’nin TASARRUFUNDADIR. Miilkivcliıule değildir. Birlikçi, toprağın sahibi denirkenkoruyucusııılur. Maliki anlamında sahihi değildir.
Dirlik Düzeni bozulduğunda, Osmanlı Toprak düzeninde
ki İkinci basamağın adına «Kesim Düzeni* diyoruz. 1838’de,
Osmanlı toprak düzeninin son kalımdan da kaldırılıyordu.
ikinci Tarih basamağımız: 1846. Miras kanununa veni hü
kümler konulusu. Bu tarihe kadar yalnız erkek evlâda geçen
toprak tasarruf hakkı bundan sonra kız evlâda da geçecekti.
Bu, Bcylülmaldcki mülkiyetin kişilere geçişini hızlandırıyordu. Osmanlı mülkiyet anlayışı, zaten bu değişiklikten çok ön
ce bozulmuştu, kanuna kız evlât İçin giren tasarruf hakkı,
uvgulamada mülkiyet hakkı şeklinde anlaşılıyordu.
1847 yılı süratle toprağını kaybeden Bcytülmal. ve Hazî
nesinin tam takır olduğu görüldü. Şimdi Devleti kim Finanse
edecekti?
«Nereden para buluruz?» sorusu Hk olarak beliriyor Def
ter Emini Haşan Efendi, «ödünç alalım.» diyor. Borçlanma
lara karşı çıkıyorlar: «Kefereden İstersek, zayıf olduğumuz
anlaşılır, Fas’a yazabm,» deniyor. III. cü Selimin sorumlu
luktan 'uykusu kaçıyor.
184911a ilk büyük Finans-kapital denemesi ile karşıla
şıyoruz: Şirketi Hayriye. Tam Kapitalist müessese. Sadun
Aren, Kapitalizmi Cumhuriyetle başlatmıştı, oysa Avrupai
manası İle kapitalizmin Türkiycyc girişi ve başlangıcı işte
b u 1849 tarihidir.
{
1875 yıllarında Şİirâvi Dcvlct'tcn Mehmet Viradln civar,
m ası: jle karşılaşıyoruz, tik olarak Ekonomik Reform ih ti-,
yacı üzerinde duruyor. Konuyu bir AvrupalI Kafası İle ele
aldığım görüyoruz. «Devleti Allyyenln ahvali ıriallyeslne dair
risale» yazıyor. Bu risalede 1840 yıllarında meselâ Halep İlindclO bin kişilik «amelenin» memleket İhtiyacı için çalış
tığını. oysa şimdi bu rakamın 8(IO.c düşmüş olduğunu kavde.
diyor, vc kapitalizme geçişin nice tahriple olduğuna örnekler
veriyor.
Dirlik Düzeninden Kapitalizme bu özetlediğimiz yollarla
geçirirken, (19. yüzyıl ortasında) 3 yıl sonra Batıda Büyük
Kari Marks, 1853 yılı Ncıv - York Tribılnc'dc Türkiye üze
rine yazılarını yayınlıyordu. Bu yazılarından «Türidyeyede
Milliyetler» başlıklı olanından bir pasaj okuyalım:
«Türkiye lejitimist (meşru lıükiimdarcı) Avrupa’nın has
sas noktasıdır. Lejitimist vc Monarşist (tek hükUnıdarcı)'hü
kümet sisteminin iktidarsızlığı. İlk Fransız lhtiiâlindenbcri,
daima şu cümleyle özetlenebilir: STATOKO'yu korumak, işle
ri tesadüf nereye koyduysa hemen hemen orada bırakmak
için genel oybirliğine varmak, bîr Tıkandık ilmühaberi, zü
ğürtlük belgesidir. Hükümetler, o züğürtlük belgesini göstererek ilerleyiş adına, medeniyet adına, her nc olursa olsun,
bir panııak boyu mesafe almaya kabiliyetleri bulunmadığını
itiraf ederler.» (K. M.: Eu. Politik-, c. 3. s. 7)

HALKTAN YANA GÜÇLER
MUTLAKA ÜSTÜN GELECEKTİR
ü.D.T.U. Öğrenci Birliği. T.M.T.F., O.D.T.U. Sosyalist Fikir Kuliibii, F.K.F., A.Y.O.T.B., vc A.O.T.B. nin yayınlamış
oldukları otlak bildiride önlükle Yıınnııisinndaki son olay
lara ve Vietnam sorununa değinilmiş. Empcrynlizm’c karşı
savaşmada nc denli azimli olduklarım bir kez daha kamu
oyuna duyurmuşlardır.
«Halktan yana güçler mutlaka üstün gelecektir» başlık
lı bildiride «Emekçi haktan ynıta yurtsever Türk gençleri
olarak Emperyalist ve yerli satılmış hainlerin bütün dünya
da sahneye koydukları yeni ovıınlar karşısında duyduğumuz
öfkeyi kâimi oyuna haykırmayı bir görev sayıyoruz.» diye
rek dünya olayları karşısında nc denli uyanık olduklarım
ortaya koyuyorlar.
Yunanistan olayları ile ilgili olarak
«Emperyalistlerin
ancak seçimlerden kendi çıkarlarına uygun sonuçlar elde
edeceklerinden emin bulundukları zaman burjuva demokra
sisinden yann, parlcmanterizm’dcn yana olduklarını vc emek
çi halkın bilinçlenip burjuva parlcmaterizminden kendi ya
rarına sonuç elde edebileceğini sezdikleri an, faşist darbeye
başvurduklarını son Yunanistan örneği bir kez daha ispat
etmiştir.» denilmekte ve Yıınnıt ordusunun halktan kopmuş
niteliği belirtilmektedir.
Vietnam konusunda Amerikanın saldırgan politikasını
nefretle yeren gençlik, özgürlükleri için savaşan VietnamlI
lara yürekten sesleniyor. «Güıı gelecek bütün Vietnam Em
peryalistlerden ve satılmışlardan nnnacnktır. Çünkü dava
ölüm kalım davasıdır. Türk Devrimci Gençliği bu uğurda
canlanın veren Vietnam Halk Savaşçılannı saygıyla anar.»
«CIA TUrkiycde bir General Palakos bulamıyacaktır.»
diyerek Türk Ordusunun halkçı niteliği ve devrimlere yürek,
u-n bağlılığı gerçeği kesinlikle ortaya konuyor.
inançlı ve yiğitçe bir seslenme ile bitiyor bildiri. «Bütün
diiııya halktan yakın bir gelecekle, emperyalizmin ve yerli
intaklarının üstesinden gelecek, yurtlarında
kendi ulusal
m-lcncklcrinc uygıın halktan yana demokrasiler kuracaklar
dır.»

BİR MEKTUP
(FKF Bülteni KAVGAM, »ir Türk Devrimde! kurşuna dizilen genç VietnamlI ıNgı-ycn Van Troi’ye ses
leniyor.)
Kardeşim Nguyen Vm Trol,

Devletler, politika kabuğu üstünde «Statoko’yu tanrılaş
tırırlar. Ne var ki, dünyanın başka her yeri gibi Türkiye de,
hep aynı yerde kalmıyor. O yüzden, tam Avrupa’da gerici
parti statoko'yu yeniden kurar kurmaz, bir de bakılıyor ki,
Türkiye’de STATOKO, bu yol adamakıllı değişmiştir.» (Keza.
8.). Onun için:
«Ne zaman Avrupayt kıvrandıran ihtilâl sancılan b ir ân
için azıcık dindi ise, arkasından hemen ezeli Şark Mcselcsi’nin
tekrar ortaya çıkacağı mutlak hesaba katılabilirdi.» (Keza, s. 6)
Mars’ın belirttiği Türkiye'de değişiklik, antika sermaye
nin yerine modem Batı sermayesinin imparatorluğu köstebek
gibi eşip kazımaya girişmesiydi. «Şark Meselesi» bu idi. irili
ufaklı kaç kapitalist devlet varsa, en az o kadar köstebek. Tür
kiye'de yuvasını yapmak istiyordu. Çünkü kapitalizm, Avru-,
pa’da kendi ücretli kölelerini her gün biraz daha İdare ede
mez dıinıma ğirmiş, klâsik büyük sanayi krizleri He her 5 -1 0
yılda bir sıtma nöbetleri geçiriyordu. Krizlerle ölmemek, İşçi
sınıfının İhtilâlleriyle devrilmemek için, kendi iç ufunetini t
dışarılara aktarmak zorundaydı. Bunun tek açıkta kalmış yolu
ise, Türkiye gibi eski zengin ülkeleri haraca bağlayıp talan
ederek, sömürgeleştirmek, yâni savunmasız pazar, ucuz ham
madde kaynağı olarak sömürmekti.
«işte, şimdiki (1853 yıllan) Hükümetlerin başına geçmiş
bulunan beberuhiler de. o kısa görüşlü politikalan içine gö
mülerek, tam Avrupa'yı, hele şükür, anarşi ve ihtilâl tehlikeKinden sıvırdıklan ile üğündükleri sırada, o ezelî mesele, o
boyuna diri kalan güçlük: Türkiye’yi ne yapacağız sorusu, ye
niden hortluyor.» (K. M.: Keza, s. 7)
Bövle, Avrupa kapitalizmi, kendi ekonomik etkileriyle,
politika beberuhilerinin ne yaptıklanm bilmeksizin Çin, İran,
Türkiye geniş pazarlanna vc zcncinlik kaynaklarına doğru ya
rışıyordu. O yarı-sömürge «Hasla Adam» larının gövdelerini
canavar rekabetiyle parçalarken, Türkiye'yi de zorla kapita
lizm sektörü İçine aiıvor, bu zorlu değişiklik. Türkiye'yi için
den çıkılmaz zıtlıklarla dolu bir «dış mesele», biçimine so>
kuvordn.

1854 yılında Kmm savaşı patlıyor. Sayın Aren'in görüşü
nün tersine, biz yine kesin tarih söylüyoruz. Buna «Tavşana
kaç. tazıya tut» savaşı demek yerinde olur. Çarlık ve Padişahlık birbirine düşmüş, Osmanlı bir çeşit iğneli fıçt İçinde.
Fransa, ve Ingiltere de kurtlan «çıfıulan «Kaç, ben kurla- ■
rayım.» diyorlar.
1856*da yeniden şirket akımı İle karşılaşıyoruz. İzmir,
Aydın demiryolunu tngilizler atıyor™.
Sonra bu kapitalist gelişmeyi desteklemek için bankaya
ihtiyaç duyuluyor; Londra'da Bank Otloman kuruluyor.
Yabana sermaye, garanti de istiyor, ipotek lâzım ge
liyor. 1857 dc. Muharrem «Arazi Kanunnamesi çıkıyor. Miri
toprakların iılarcsl mültezim ve muhsillcrc bırakılıyor:' Ke
diye peynir tulumu teslim ediliyor. Eski Osmanlı Kutsal Top
rak Düzeninin özel mülkiyete resmen aktanlmast büylcce
tamamlanıyor. Bu gelişimde, tarih söylemeden olaylann an
latılması imkânsız olduğu İçin biz de tarihler söyledik.
ödünç (istikrazlar) fasit 1858 de İlk olarak 4 milyon al
tın lira (şimdiki 600 milyon) alınması İle başlıyor. Bunlar,
Türkiye’de kapitalizmin nasıl başladığına ait elemanlar. Bu
elemanların nasıl araştırılması gerekir? Mars diyor ki:
«Genel olarak üretim, tekrarlamalardan kurtulmak için
yapılmış b ir soyutlaştırmadın Bununla birlikte, o genel ka
rakterin, yahut o ortak elemanın kendisi kompleksçe örgüt
lenmiştir ye başka başka belirlenmeler halinde çeşitlenmiş
tir.» (Zur Kritik, ilk™ Eİnleitung).
Türkiye’de * nitalizm derken de, Türkiye üretiminin .Ta
rihsel komple. -:ği gözönünde tutularak 'kendi çeşidi belirtilecektir. Kapital bir elemandır. Batı kapitalizmin. şirket ve
ödünç biçiminde Türkiye'ye girdiği günlerde Türkiye’nin de
b ir kapital elemanı vardı. O antika sermaye idi. Türkiye'de,
eskidenberi var olan tefeci - bezirgân sermaye ile, 19. uncu
yüzyıl ortasında sokulan modem sermâye birbirine karıştı
rılmamalıdır. Hepsi ortak SERMAYE adını taştılar, am a. tarihsel ve sosyal çağlara ğöre bambaşka üretim tarzlarına
karşılıtr:düşerier. Mantin deyimiyle?a-;««.:ıt*«
------«O elemanlardan'kimisi bUtün çaglara* jlt-öhıriarJ kim isibazı:çağlar- için ortak -bulunurlar.* Kimi belirlenmeler, en tno- v
dem çağda ortak bulunduğu gün en kadim çağ için de ortak ’
olabilir. Onlar olmaksızın 'hiç bir üretim kavranılır bale geİçmezdi.» (Keza). <
. •
Bu bakımdan, Şirket-i Hayriye ve istikrazlar Türkiye’de,
ondan önce var olan sermaye elemanından bambaşka - bir
üretim tarzının kapitalist üretim yordamının resmen ve su
götürmez bir kesinlikle gelip yerleşmiş bulunmasıdır. Bun
da «kuşkuya» yer kalmadığı, ondan sonraki gelişmelerle d e '
açıktanır.
1859 yılında insanlık,, bilim tarihinde en büyük devrimi
yapan iki kitap yayınlandı. Bunlardan biri Danvin’İn «Ne
vilerin Menşei» adlı eseridir. Bu eser ilk defa canlılar zinciri
üzerinde bayat gelişiminin kanunlarını gayet net olarak or
taya koyuyordu. Aynı y ıl Kari Marx da «Ekonomi Politiğin
Eleştirimi Üzerine» yi yayınladı. O da tarih zinciri üzerinde
TOPLUM gidişinin kanunlarım açıkladı. Bu eserin önsözünün
son sözü, tarih yazımının realist vc İdealist metodu üzerine
dir. Burada Mant, ünlü Lâtin şairinin yine ünlü mısralarını
alıyor vc diyor ki:
,
DEVAMI VAR

Buradan, yüzyıllann yoğurduğu Anadolu halkı içinden
sana yazmak hem şevk hem garip biı burukluk veriyor içi.
mc. Hepimiz senin bir halkası olduğun insanlık zincirinde
yerimizi almaya çabalıyoruz. Burada düşman napalım kul
lanmıyor, daha sessiz kemiriyor içimizi. Bize gazoz içirerek,
margarin yedirerek, bebelerimizin geleceğini karartma çaba
larıyla, petrolümüzü, madenlerimizi, giderek ahlâkımızı yağ
ma ederek ezmeye çalışıyor bizi. Düşman sizin orada olduğu
denli korkunç yöntemlerle çalışıyor ülkemizde de. Ve karde.
şim «Kendi köpek döllerimiz» düşmandan çok daha fazla bi
ze düşman. Bize yani Türk halkına onun umuduna vc ge
leceğine.

Devrimciyiz... Anti Emperyalistiz...
(O.D.T.Ü.Ö.B. Sosyalist Fikir Kulübü - Bülteni
■UYARI»da CIA’nın Devrimci gençliği bölme çabalarına
dikkat çekilmekte ve gençliğin yeri kesinlikle bir kez daha ortaya konmakta)
-

Devrimci gençliği

bölme .çabaları

İlerici gençlik şimdiye dek yaptığı İşlerle davrimci nite
liğini ortaya koymuştur. Yapabilecekleri va yapamayacak
ları ortadadır. Ondan çok fazla şey beklemek ne kadar hata
lıysa, gençliği bir kenara itmek te en az o kadar yanhşbr.
Şimdiye kadar gerici ve satılmış cepheye karşı bütün
hareketler hemen hemen gençlikten gelmiştir. Bir bütün ba
tinde emperyalizmin aya koyunlarma karşı ilk ayancı görevi
yapageien gençlik arasında bugünlerde bir bölme taktiği uy
gulanıyor. Neymiş- Halk sosyalist gençlikle, sosyalist olma,
yan İlerici gençliği birbirinden ayırsın.
Şu iyice bilinsin kl Herle! gençlik bir bütündür. Yapabi
leceği işler sınırlı olup, ortadadır, ve bumın içinde İllâ hep
sinin Sosyalist olmasına İhtiyaç yoktur. Kendine jSosyalisi
süsü veripte İlerici cepheyi bölmeyi amaç edinenler. CIA . mn
oyununa geldiklerini anlamalıdırlar artık. Böl ve yen CJA .
nın geri ülkelerde tatbik ettiği stratejinin temelidir.
Sosyalist olduklarım söyleyenler, anlayamadıkları ya da
anlamak İstemedikleri İşlerden, büsbütün karıştırmakUmsa
vazgeçsinler artık. TaUp edilen yot, strateji,. yanlış olunca
olaylaftn değerlendirilişi de ona göre olacaktır.
Birim yerimiz ketindir. Devrimci, anti emperyalist,' nt.
(elik taşıyan her hareketin destekleyicisi olacağımız gibi, ile»
d e l cephenin- baltalıyıolanma tin karşıtındayız-.

