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S U N  A Y  v e  S O S Y A L İZ M
Anayasa 97ncİ maddesine göre; “ Cumhurbaşkanı devletin 
başıdır,, Am a, bu B A Ş , ne bir sultandır, ne bir diktatördür

." . , Tuğrul ATEŞ

-Sayın Türkiye Cumhur baş
kam Bay Cevdet Sun ay. 27 
Mayıs Devrlmlnln 7 İnci yıldö
nümü (ünü verdiği demeçte, 
—eğer bir yanlışlık yoksa,— ay- 

'nen şöyle dedi:
«Anayasamız, bir zümrenin 

'veya bir sınıfın Hakimiyet ve 
İktidarını öngören aşırı akım
lanıp yerine Sosyalizme. Ko- 

, münlzme ve Faşizme Devleti
mizin kapılarını kapamış bu
lunmaktadır*

Böyle bir sözün * Türkiye 
Cumhurbaşkanı tarafından söy
lenilmiş olması İlginçtir. Ancak, 
şimdiyo dek. yukarıdaki gazete 
haberi yetkililerce yayınlanma
dığına göre. «BUdirl. sayılan 

.sözleri bütün eni, boyu ile in
celemek her düşünenin Anaya
saca yüklenmiş hakkı ve göre
vidir.

: .  1. — DEVLET VE SINIF 
> HAKİMİYETİ

Türkiye'de, her önüne gelen 
kişi, bir «AŞIRI AKİM, lifi 
tutturmuştur. Onların hepsi
ni sıralamak, - zahmetine değ
mez.' Sayın Sunay’ın . anlayışı- 

• na göre: «Aşırı Akımlar» neler
dir?

tik cümlesinde: «Sosyalizm — 
Komünizm — Faşizm» diyor, 

.sonraki cümlesinde, aradan Fa
şizmi çıkarıyor: «Sosyal Hukuk 
'Devleti aşırı Solu Reddetmek
tir- * buyuruyor. «FAŞİZM» İn 
yerine »AŞIRI SOL» u geçiri
yor.
.'B u akımlar neden «AŞIRI» 
«Urlar? Gene Sayın Sunaya gü- 

..'re: «Bir" zümrenin veya bir sı
nıfın Hakimiyet İktidarını ön

gördükleri» içim1,, sayın- Sunay, 
i'pratik;jaşker,: samimiyeti.Us bu,

iisel kanılar dışında billmsei an
lam taşırlar.'Bilimsel TEORİ a- 
çısından: Sosyalizm de, Komü
nizm do «SINIFSIZ TOPLUM» 
ülküsünü taşırlar. Sosyalizm de. 
Komünizm de Kişi, Zümre ve 
sınıflar arasındaki çekişmeleri 
ve iktidar savaşlarım gidermek 
için. Sosyal Sınıfların kalkma
sını amaş bilirler. Sosyalizm: 
yalnız Kapitalist sınıfının değil, 
İşçi sınıfının dahi, SINIF OLA
RAK kendi kendisini kaldır» 
»ası doktrinidir.

Sosyal sınıf va zümrelerin 
kalktığı bir Toplumda: »Bir Sı
nıfın veya bir zümrenin haki
miyet ve İktidarı» kendiliğinden 
yok olmuştur. Anayasamıza da
yanarak, TUrklyede «Bir sınıf 
veya zümre hakimiyetini ve ik
tidarım» iıtemiyea Sayın Su
nar, Komünizme veya Sosyaliz
me, hiç değilse bilim ve Teori 
bakımından, paralel düşüyor.

Sayın Sunay*», Devlet kapıla
rım  kapamak İstediği: »Zümre 
ve Sınıf Hakimiyeti» hangi dü
zenlerde verdir? -«SINIF TOP
LUMU». savunan düzenlerde. 
Sınıflı Toplum, Medeniyetle bir
likte kurulmuş, batmış KÖLE
LİK ve DEREBEYLİK düzenle- 

I rinde, bugün hâlâ yeryüzünün 
üçte birini kaplıyan KAPİTA
LİZM ve FAŞİZM düzenlerin
de.»Bir tmıf veya Zümerenln 
Hakimiyet vo İktidarım» savun
muştur ve savunuyor.
' Sayın Sunay*» kendi yaptığı 
‘Anayasa tanımlamasındaki m u* 
tıksal sonoç budur. Anayasamız 
da. Cumhurbaşkanımız da: yat
ma Faştan/değil Kapitalizmin 
de karşısmdadırlar, ve yalnız 

' S^ylfam ln  değil. AMACI bak* 
lamından Komünizmin da ya
nındadırlar. İnsanlar İçin btr 

'M antık va Bilim vana, söyle
nenden başka sonuç çıkarıta-

öyleyse SOSYALİZME ka
pı kapamak nedir? •

2. — EGEMENLİK VE 
ANAYASA

Türkiye Anayasası içinde, he
men her HAK bir KANUNla 
kısıtlanır, örneğin: »özel haya
tın gizilliğine dokunulamaz. 
(Anayasa, mod. 15) denir; ardın
dan: «nâkim karan olmadık
ça. kaydı düşürülür. «Herkes 
seyahat hürriyetine sahiptir» 
denir: ardından, hemen: »Bu 
hürriyet kanunla düzenlenir» 
şartı koşulur.

Böyle »Şerliı, kayıtlı», yâni 
kanunla kısıtlı bulunmıyan pek

seyrek Anayasa haklarımızdan 
birincisi: »MİLLET EGEMEN
LİĞİ» hakkıdır:

•EGEMENLİK KAYITSIZ 
ŞARTSIZ TÜRK MİLLETİNİN- 
DİR!» (An. M. 4)

Demek, her kim olursa ot
sun, hiç kimse, ve hiç bir ka
nun Türk milletinin egemenli
ğine karışamaz. »EGEMENLİK» 
yeni lâf: DEVLET KURMA, yo
lu ile İKTİDAR ve HAKİMİ
YET sürme demektir. Bugün 
yeryüzünde İki çeşit İktidar ve 
Hakimiyet var: Sosyalist iktidar

Kapitalist İktidar. Türk Mille
tinin Egemenliği şartsız ve ka
yıtsız ise, (ki öyledir. Anayasa 
yazısıdır), Türk Milleti bu e- 
gemenllğini İsterse SOSYA
LİST düzenle, isterse KAPİTA
LİST düzenle yürütür. Hatta, 
yukankl Anayasa hükmüne ka
lır» , Türk milleti Faşist veya 
Komünist bir İktidar dllese o 
İktidarı şartsız kayıtsız Hâkim 
kılmak Milletin bileceği İştir.

öyleyse. Doktrin yasaklan ne
reden çıkıyor?

(Devamı 2. sayfada)

İsrail neden 

savaşa mecburdu ?

S ü rtü k  Yahudinin 
ç i l e s i

1 — İSRAİL: Emperyalizm
tuzağı :

İsrail «DEVLETİ. : Yahudi
İçin, çöl ortasında »Taşıma 
suyla değirmen döndürmek» 
tir. Emperyalizmin kışkırttığı 
reklimlar ve ayarttığı milyar 
larla, Yahudinin ekonomik de
hası ve tutkun ülkücülüğü bir 
araya gelince çölde çok seraplar

' 'S a v a ş r “ BaşlaTti_a,r:
Alışır, Güvenlik'Konseyinde, açıkladı (30 Mayıs) Na

sır, İstifa demecinde bellrtlL'13 May» «ünü .IsraUln 17 
Mayısta Suriyeye -saldıracağı öğrenilmiştir.’' ‘Amerika, 
Surlyeyi tehdit etmiştir, Sovyetter IlgUta kalmıyaçaklo- 
rıııı biuiinnlflerdİF,'Buıılan kimse tl&|ttnı»Oyor> Nane
neden Gazze'den Birleşik *l)tUletier İvedilik Güçlerini 
(BMİG) çektirip îsralll ^ u d i^ i'd ly e n le r  var. Oysa, 
Birleşik Milletler 'G e ııe İ;^S ^ ltt|iti/T an t 27 Mayıs gü
nü Güvenlik Konşeytae'~yâf$j^f^p,orda şöyle yazıyor:

«Belki burada, şurâsı'nt'^fUruijeJt Tyerinde olur İd, 
Birleşik Arap Cumhuriyeti 'K^We|lefİnln kendi İradele
riyle 10 yıldır uzak durdukları‘'blr(!bölgede, sırf ve yal
nız Mısır yanında BMİG’IeriV (Man-miğferliler) görev
lenin işi erdi.' ■" . ..

BM.'Genel Kurul kararına'uyularak, Mavi Miğferli
ler* sınır çizisinin her iki yanindü“yer1,almış'olsalardı, 
oynadıkları'rol İster İstemez sona ermly'ebllIrdL Ne var 
ki, sınır '.çizisinin İsrail yanında Mavi miğferlilerin bu- 
Ummasına hiç-bir- vakit müsaade.edllmed).» . .

.Demek 10 yıldır, Birleşik .Milletlerin kanım ı, İsrail 
hiçe kayarken, Mısır tutmuş;.;Kep(U' lstnınnt her türlü 
l s n i r  taarruzuna'karşı boş .bırakmış.' Doğrusu. Nasırın 
acelesine' değil,'10 yıl sabrına şaşmak./ '  ...... .

tsrallln saldın, karan V öğrenildikten' 13 gün ■ sonra, |

V a t a n  P a r t i s i  G e n e l  B a ş k a m

Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile konuşma
1. SORU. — Vatan Partisinin yeniden faaliyete ge

çeceği söyleniyor. Doğru mudur?
1. KARŞILIK. — Vatan Partisi hiç bir zaman 

«faaliyetslz» kalmamıştır.
2. SORU. — Vatan Partisinin hukuki durumu ne

dir?
2. KARŞILIK. -  Vatan Partisi 1954 yılı faaliyete 

resmen geçti. 1957 seçimlerine katılınca, üyelerinden 
valnız 40 kişi kadan hakkında, önce: «DtNt SİYASE
TE ALET ETMEK», sonra: «KOMÜNtZLtK» isnattan 
ile. Amerikan Dış Bakam Dullas'ın tam Türkiyeye ayak 
bastığı gün, gazete baş sayfalannda ağıza alınmıyaeak 
iri başlıklar vc Resimlerle, sansasyonel bir dâvâ açıldı. 
İstanbul 2. inci Ağırccza mahkemesi 2/3/1961 gün ve 
961/48 sayılı hükmüyle, bütün VP üyelerini beraet et
tirdi. Beraet, Temyiz i '  inci Ceza dairesinin 7/10/1961

. gün ve 2308/2709 savıl: ilâmı ile tasdik edilerek KAZtY- 
.^îYELMUHKÇMEtfdu.:, .■ i- m>  .<• ■ „•

«İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1/B şubesinin 30/12/- 
1957 günlii, 41720 savılt YAZISI vc İstanbul C. Savcılı
ğı BASIN BÜROSUNUN 957/2245 sayılı TALEBİ üze
rine, Cemiyetler kanunu 1,9.33 üncü, maddelerine tey  
fi kan VP sinin MUVAKKATEN fâaliyetten menine ve 
e$va ve emvalinin muhafaza altına alınmasına I. inci 
SULH CEZA mahkemesinde verilen KARAR'ın, isnad 
edilen suçtan BERAET hükmünün kesinleşmiş bulun
masına binaen KALDIRILMASI, İstanbul 2. inci Ağır- 
ceza Mahkemesinde İTTİFAKLA karar verildi.*

Bıı kavar 18/6/1966 günü «ASLINA UYGUN OLDU
ĞU TASDİK EDİLEREK» Vatan Partisi Genel Başkan
lığına, IT/7/1966 günü tebliğ edildi.

3. SORU. — Türkiye ve Dünya gerçekleri önünde, 
VP ne şekilde yararlı olabilir?

3. KARŞILIK. — Bugün herkesin ağzında dola
şan: «İKİNCİ KUVAYTMtLLÎYF.» seferberliğine. DE
MİR ÇARIK DEMİR ASA yürüme ülküsünü, kürsüler
den hayata İndirerek, İşçi, Köylü ve Aydınlarımıza dü
rüstçe benimsetmek.

«Bu mübarek iktisadi ve sosyal Kuvayımİlliye se
ferberliğimizin güdücü RUHUNU. • başta İşçi sınırı
mız gelmek üzere, - câhil. Alim, köylü, şehirli. Bütün 
deüer Yaratan, ivi niyetli vatandaşların, tamamivle 
AŞAĞIDAN GELME ve tamamile SERBEST (TEŞEB
BÜS '4- TEŞKİLAT 4-' KONTROL) lannda bulmak, ve 
bu emelle, bütün organlarda BtLFÎlL MÜSTAHStLLE- 
Rl çoğunlukta görmek, yarımız olan KADINI ön saf
ta bulmak, GENÇLtöE sonsuz inanmak» (Vatan Par
tisi Anatiizüğü. madde 2/D)

Ş e k l iy l e .
4. SORU. — Vatan Partisinin yurdumuzdaki Slva- 

si Partiler, özellikle TtP önünde tutumu ne olabilir?
4. KARŞILIK. — Vatan Partisinin 1954 yılı Parti

ce onaylanan «GEREKÇE» sinde aynen şöyle yanlıdır:
«işverenler kanadıyle Türkiyeyi İlerletmek istiyen 

Partilerin, memleketi sahiden ilerletmek gayelerinde 
samimi olmalarından başka bir şey istemiyoruz.

Ancak. Vatan Partisi o  kanadın Türkiyeyi Cennete 
çevireceğine İnanmıyor. Bu kanaat kura İddia değildir. 
Ve tlh...» fKUVAYÎ MlIltYECtLlĞİMlZ. s. 7)

5. SORU. — TİP te burjuva kanadından mıdır?
5. KARŞILIK — Küçük — Burjuva.
6. SORU. — Vatan Partisinin SOSYALİZM anlayı

şı nedir?
6 KARŞILIK. — Bilimsel Sosyalizm DOGMATİZM 

(NASSI KAATT'ctlık) değildir. Batıda Sosvalizm adı 
verilen şey Türkiycdc İKİNCt KUVAYIMİLLİYECİ-

Ozan SALLANTI

LİKTİR.
7. SORU. — TlP varken, ve bu Parti bugün Solu 

temsil ederken, yeni b ir Parti kurmak. «Solu bülmek» 
olmaz mı?

7. KARŞILIK. — Şöyle somaydınız: «Vatan Par
tisi varken, solu temsil edecek yeni bîr parti kurmak 
Solu bölmek için değil miydi?» daha doğra olurdu. 
Çünkü, hattâ bir «Komünist Partisi» kurulacağını, VP 
aleyhine gizli tahkikat yapılırken öğrenmiştik. VP ise. 
veni bir Parti değildir. Türkiyenin en eski resmi biricik 
'doktrin Partisidir. «Sol»un Parti ağızlarında değil. Hal
kın gönlünde temsil edilmesi önemlidir.

8. SORU. — Bazı kimseler, 1957 yılında Vatan Par 
tisi denemesini yemiz ve zamansız buluyorlar. Ve bu 
davranışın Sol hareketi gellştirmeyip, ona hatta darbe 
İndirdiğinizi söylüyorlar. Sizin kanaatiniz nedir?

8. KARŞILIK. -  Vatan, Partisi «ZAMANSIZ» dc-
• fil: 2tyl.0/MŞ4-JiiinÜ» - «YF^StZg” değjl: .%?•* Türkiye
Toprağında, «DENEME» de?.U:. Tiavramş ve Düşünce 
DOKTRİNt koymuştur. Şimdi, çeşitleri hiç te azınlık 
olmtyan «BAZI KİMSELER» o doktrinden erkekliğini 
gidermive çalışarak, - KAÇAKÇILIK ediyorlar.

1957 yi nereden çıkarmışlar? 1954 «Cemiyetler ka
nununsun içinde Parti kurmanın. ZAMANI ve YERt için 
Finans-kapital gizli servislerinden ÎZİN almak madde
si yoktu.

Demek. DP'nln Amerikadan para kopartma şanta- 
iı ve Dullas'ın Ankarava gelişi değil de. Sol hareketin 
kendisi kendisine «DARBE İNDİRMİŞ!» Bu yakışıklı 
«TEORÎ»nin patentini CtA’dan «Bazı kimselerin» han
gi «YER ve ZAMAN» da aldıklarım, bizden sormayınız.

9. SORU. — Yanılmıyorsam, önce VP sini kurmak 
istediniz. Sonra, bilmiyorum neden, TtP’c girmek için 
müracaat ettiniz. Tezat teşkil bu davranışların sebc. 
bini açıklar mısınız?

9. KARŞILIK. Sebebi tek sözler «NÖTRALİZE» 
olmamak... Tekrar edeyim: Vatan Partisi 1954 den heri 
kuruludur. Ayrıca kurtılmıva ihtiyacı yok. Kişi olarak 
TİP’in temiz ülkücüleri tarafından nasıl ısrarla çağırıl
dığımı, «Solu bölmek» görelinden habersiz olanları 
ııyarmıva ve haberli olanları da «Kaçakçılık kompleks
lerinden» kurtarmıya nasıl çalıştığımı «TEZAT» savı, 
yorsanız. gerçekliğin diyalektiğine bağışlayın.

Sayın Tunçkanat'ın eline geçen mektuptaki «Nöt
ralize etmek» işini üzerlerine alanlar başka kapı ça
labilirler.

10. SORU. — Malatyadaki Kongreye katılmanız 
tartışmalara ve hatta dedikodulara sebep oldıı. Sonra 
sizin adınıza «Kıvılcımlı gnıptındnn» bahsedildi. Bu
nun hakikat derecesi nedir?

10. KARŞILIK. — Malatyada gizli bir kongre ya
pıldığından haberim yok. Oraya da kendiliğimden, ve 
gözlem hakkımı kullanmaktan başka hiç bir eğilimle 
gitmediğini bilenlerin telâşı başka. Vatan Partisi dokt
rininden kaçakçılık edenleri suçüstü yakalıyaniara bel
ki «Kıvılcımlı gnıpu» denilmiş olacak... Olur böyle 
şeyler.

11. SORU. — Sizi. Vatan Partisini yeniden faali, 
yete geçirmiye iten nedenleri Jtöyler misiniz?

IL KARŞILIK. — Beni değil, dürüst TlP'liieıi 
iten nedenler sayılamıyacak kadar çok. Statü bakımın
dan: TlP Programının b ir eklsktizm Bâbil kulesi (ya
malı bohça), TtP Tüzüğünün Avukat-kıran bir «Gayyâ 
kuyusu» oluşu var. Davranış bakımından: bir kaç ön- 
dcr-Führcr'in yukarıdan poz kesen intihar histerileri, 
buna tüy dikiyor.

B E L L Î
"  » • AŞIK: Hüseyin ÇIRAKMAN
Bir 'âciz İnsanım her şeyden mahrum.
«Aman uyanmasın!» diyenler.belli 
Medeni insanlar Ay'a giderken 
' Bizi çok geride,koyanlar beli'

Asırlarca nennl İle uyuduk 
Boş geçen zamandan elimiz yuduk 
Bir şey kazanmadık, gene buyuduk r

/.Kuru yerde, koyun yayanlar belli
I» •

- Bir ses geldi uyuduğumuz topraktan 
• Uyan, çal», kazan, vazgeçme haktan 
Hayalde alanın var ile yoktan 
Rüyâyı tersine yoranlar belli

Çırakmpn'tni uyuyanlar uyanır,
Kargalar öterse koeunur yanır 
Koca türk milleti tutamını tanır 
Kör Idiip gözümüz oyanlar belli

Ağımash'ya kim kıydı?
Çökmek üzere olan güdücü u  

uflar. SOSYAL Ölçüde haklı 
çıkamıyacaklanm anladılar mı, 
KİŞİLERİ yıldırma davranışın
dan medet umarlar.

Zorbalığın MODERN biçimi 
Farilindir. Parababalannın lük 
sü uğruna bırakılmış İŞSİZLER 
ORDUSU içinde cepleri kadar 
ruhtan da züğürt yan serte file
ri kiralar. Hoşa gltmiyenlori 
dövdürtür, ÖMÜrtür. iktidara Çt 
kınca, işkence kamplarında İn
san yakma fırınlan kurar.

Mutollnl vo Hitler, yaptıkları
nın alnainden e t n  (elcezâ’ü 
m İn clna ol amel) görünce an» 
taşıldı: Açık zorbalığın YENİL
GİYE MAHKÛM olduğu. 2 nel 
Cihan Savaşıyla ispatlandı.

Zorbalığın bir de Antika bl 
çimi vardır. Nemrut vo Flr’a- 
vun çağının artığı olarak Taş-

nunızda egemendir.
Hacıağalar, ellerini sıcak su
dan soğuk suya sokmazlar. İki 

-günlük uzaktaki, «Eşe, dosta»: 
elde tespih, dilde dua misafir gl 
derler. Geride, düşmanlarım pu
suya düşürtüp* öfdOrtOrler: kız 
diktan memurun evini taşlatır 
lar, gece yolunu kestirirler, ço
luk çocuğuna tecavüz ettirir
ler. Bunlan yaptıranın kim ol
duğunu herkes bilir. Kimse aöy 
liyemez. Yapan dahi, mahkûm 
otur. Açıklıyamaz. MOtegalli- 
be. «Mekân Şahidi, göstererek, 
mahkemede »masum» olduğunu 
ispatlamıştır.

Bugün Emperyalizm, o Anti
ka zorbalık metodlannı d eni. 
yor. Çok'cılız milletlere «İS
RAİL» mnskell saldırılar yapar. 
Birleşik Milletleri «Mekân Şa-

hidl. gösterir. Çok güçlü ülke

lerde Kennedy gibi Cumhur
başkanlarını kim vurduya geti
rir. İkisi ortası ülkelerde. Zor
balık İşlemlerini KOMÜNİST 
TEMİZLEMEK biçimine sokar.
Yunanistan’da Lambrakidesl 

motosikletle öldürttü. Dünya 
duydu. Türkiye’de aynı şeyi 
yaptı, hem herkes duydu, hem 
hiç kimse duymadı. Oyun İki 
kişi Üzerinde oynandı:

1 — GAZETET» »r M A M I roy 
SAL: Hergün. belirli saatle, e- 
vinden çıkıp arabaya bindiği 
yerde, bir otomobille kaçırıldı, 
yaralandı.

t  -  AVUKAT NİYAZİ A- 
ClRNASLI: Hergün, belirli sa
atte, evinden çıkıp arabaya bin 
digi yerde... MOTOSİKLETLE 
çiğnenip, kafa ve bacak kemik 
teri kınldı. Bunu işiten .ÇIK- 

(Devamı 2’ncJ sayfada)

mucizeye benzedi. Ancak, her 
şeyin astan yüzünden pahalı 
çıktı. Yahudi bunu son şoktan 
sonra da bilincine çıkarmazsa, 
daha çok çeker.

İsrail. Araplardan önce, ZOR 
LA ümmet olmaktan çıkarıldı 
ve anaızın, gene zorla Kapita
lizme sokuldu: Araplara karşı 
azılı MİLLET oimaya itildi. 
VTeissmaıın gibi bir Siyonizm 
kurucusunun, ALMAN yahudisi 
oluşu. Hitlerin fırınlarda yaktı 
ğı bir ümmeti, Prusya ağalan- 
na özentili FUHRER'ler Milleti 
durumuna sokmakta etkRedL

Yeryüzünde, tümüyle Devlet 
lerin iplikleri pazara çıkıp, ço
ğu gölge - korkuluklar haline- 
geldiği, Milletlerin (Ortak Pa
zar, Serbest Pazar, Kennedy 
Hound, Nato, Cento, Sento eti
ketleri altında) silinmeye yüz 
tuttuğu bir çağda ne görüyo
ruz? Çölde bitkin arap. silâh 
zoruyla kaçırtılıyor, yerine yer 
den Mantar biterce bir İsrail 
Devleti kuruluyor. Yetmiş yedi 
buçuk mİRct dili unutturulup, 
ölmüş tbranice ezberletilerek 
bir millet yaratılıyor.

Niçin? diyenlere karşılık bel 
II: «Yabodfaıtn İyiliği» için. O 
da bir millet ve Devlet olmasın 
mı? Ve ilh. Olsun, oldu. Ya
hudi insanın en büyük çocuğu 
Marnı »Bezirganı kaldırın. Yap 
hudl kendiliğinden kalkar or
talıktan» diyeli 100 yılı aştı. 
Kapitalizmin göçtüğü yüzyılda 
bezirgânlığı diriltmekle Yahudi 
ne kazandı? İsrail insanına gi
dip sormalı.

Bin yıllar boyu her sosyal ka 
sırgamn önünde -^sürüklene»

* -Siirtük Yahudi, bir' şey sanıp 
özendi. İçindeki Aşağılık Komp 
leksl yüzünden, itkin o zoraki 
Devlete ve Millete dört eUe sa
rılmaya kandırıldı. Emperyaliz
min. 100 milyonluk Araba kar
şı. 2 buçuk milyon Yabudiyl 
fedai çıkarışını bir yana bıra
kalım. O çalışkan, sistemli, al
çak gönüllü, kolayca alev alır 
yalıudl İnsan için, bu çok paha 
lıya mal olan. Şatafatlı «İSRA
İL DEVLETİ- ile yapılmış 
«İyilik» ürkütülen kurbağaya 
değdi mi? Konu bu.

2 — İSRAİL: Fakir Yabndl-
lere göstermelik :

Binlerce yıllık çöl alınyazısı- 
nı göksellikle sineye çekmiş 
Arap için her şeye katlanmak
tan başka çıkar yol yoktur. 
Yahudi için iş öyle mİ? Yahudi 
nice bin yıl. »Adanmış Toprak, 
tan yakayı sıyırmış, yedi İklim 
dört bucağın türlü eziyeti ka
dar. tadını da çıkarmış, sınan- 
gıh bir »sürtük, tür. İlk beş 
on yıl. Emperyalist «Hür Ba
sın» ca şişirilen İsrail destsin, 
hayli işsiz, ezik,'yoksul yahudi 
ye coşkun rüyalar gördürdü. 
Soluk soluğa koştular. »Adan
mış Toprağa.»

Halayı uzun süremedi. İsrail 
Cennetine adımını atan yahudi 
İrkildi. Sosyalist peçeli emper 
yalist üretiminin kıyma makine 
si içine kapılmış gibi oldu. ta  
railden başka her yerde Yahudi 
altla güreşir pehlivan. Türkiye 
yİ «özününe getirelim. Nazar 
boncuğu Yahudinin girmediği 
şirket ve devlet ve servet ve 
Siyaset vc Kiyaset kasisinde 
hiç bir Is bitirltemez. Ekonomi 
temelimize. Finans • kapitalin 
özenle seçtiği Yahudi gözdelerf 
şebekesinden, bir tek zengin 
Yahudi Israile, turist olmıyarak 
yanlışlıkla düştü mü? Hayır.

Avrupanın, A «yanın. Amerika 
nın. Afrlkanın Pasifik'in bir 
Yahudi milyoneri. Finans - ka
pital sobasını bırakıp Filistin 
çöllerine Veysel Karânülğe ha 
tır için olsun, bir kaç günlü
ğüne göçmedi. Nice ortahalU 
Yahudi tanırız, merak edip ta
ra ilin »Sosyalist» kapıcığından 
başını sokar sokmaz, tabanı n- 
teşe değmişçe emeğin erdemle
rinden yüzgerl etmişi bir deha 
•Adanmış Toprak» hacılığına 
tövbeler eylemiştir.

Haksız mı Yahudi? Haklı. 
Her ülkenin, hele gerilerin (Ege

men çevrelerde danışıklı ola
rak) kaynağını rahatça yemek 
dururken, kim lsrallde basım 
belâya sokar? Dangıl dungul 
İbranlcc kekeleyip, çöl Arabiyle 
bıçaklasmaya koşar? Hem de 
niçin? Dünyada Sermayesini 
başka ebaltere .savunduran Ya 
hudl başkalarının sermayesini 
savunmak için kurbanlık koyun 
olacak hal

işte, her bes on yılda bir. 
ekonomi krizleri düzeniyle pat 
lıynn İsrail çıbanı altında bu 
cerahatin toplandığı son Savaş 

(Devamı 3 üncü sayfada)

10 gün sonra '(5 Haziranda. Saldmya, BAŞLADL' Nftsır 
d i y o r i t i : . . y  .. . ' ,\£>Y ı \ : * v

«Düşman, Arap Cumhuriyetinin bütün askerleri ve j 
sivil havaalanlarına ayni anda .büeiıoi etti. Bu hâl, düş | 
manimizin,"'(bizden gelecek herhangi'bir tenkiye karşı ı 
kendi göMer&;içorumak İçln^'k&iâlnlnkUcrden başka |. 
kuvvetlere'? dayandığım ...ispat*' etmekteydi.» .«İngiliz ve | 
Amerikan ' işâratlerinltaşıyan .ufakların, güpegündüz .Su- İ 
riye ve.Mimr^cepkelerine akınlar^.’yaptıktan da. unat I 
edilmiştir^Y«Hezşev.den < önce,' Doğudan. beklenen .düs; I

Glzlemlye (de fc çalıymamıy, sadece '  İnsanlığın * jtÇzü>,.! 
nün içine 'baka, baka "yalan söylemiyor. ..Emperyalizm-.'.  
den bu beklenlr.CArtık e. Hltler. kadar blle;baber ;ver-. | 
mekslzln, 3 kat üstün kuvvetle saldıracaktır,^..; t

Yalnız, bir şey yan eğer Arap, daha'', önce'savaya, j 
baylayıp, harbi İsrail’ Topraklarına göttimydUıEpapeçV I 
yallzm, hava üstünlüğünden yararlanamıyacaktı. Kıy-, 'I 
kırttığı ’İsrail’!, kendi .uçaklarıyla kıramı.vacaktı/; '• Başa/ j 
bay kalan İsrail, Araptan dayak y iyecekti‘Bu şartlar [ 
altında, Araba savayı-haşlatmamak, arıbın • ellerini kıa-k { 
kıvrak tutup, tsralle davak attırmak olmuylur. . •}

Bu oyunda Emperyalistlerin çıkan açık. Sovyetlerln j 
Araba savayı başlatmamakla, dayak attırmak' Istlyecek-. |  
terini akıl almıyor, öyleyse? . ... |

Emperyalizm,* K ore've Vietnam’dan 'sonra  yeni t e  j 
savaş metodu buldu. 3S saat lçlnde'3 ülkeyi yangın ye-) |  
rlne çevtrlyor.'Sonra.—«ben vurmadım» devin İnsanlık. I 
mahkemesi önünde eyldya kurnazlığı İle «Mekfln.şahi- I 
dİ» gösteriyor!. Sovyet gemilerinin,' Akdcnbde Amerikan. 'I 
donanmasun «Adım adım takip» etmeleri.buna mı bel- { 
ge olacaktı? Gtdly Cihan Savayım önler mi, çağırır mı?.' 
Emperyalizm çok rahat, «Güpegündüz»''korsanlık edi
yor. •• •' • ' - V : ' . - -  v.V'fVv’ î-
• . *. • . ^ • S d S T E İ U İ S t ^ ^ ^

—— —-----——— - r - r  — —  '——’.

ArapSosyalizmilJeğil
M ı s ı ı  Ş o v e n iz m id ir

Arap miletlerinin İsrail 
karşısında askeri bir yenil
giye uğradıklarım herkes ka
bul ediyor. Fakat bunun ne
denlerini araştıranlar çeşitli 
düşünceler öne sürüyorlar.

Bizim sözde mukaddesat
çı. gerçekte emperyalistle
rin çanak tutucusu çevrele
rimize göre de, Nisır'ın ye
nilmesine sebep; Mısır'da 
sosyalizmi tatbik etmek is
temesi imiş. Bu çanak tutu
cularına Nasır . düşmanlığı 

. yaptıran: Nâsır’ın sosyalist 
oluşu değil, emperyalizme 
karşı oluşudur. Bu sözde 
mukaddesatçıların da gayet 
iyi bildiği gibi aslında Nâ- 
sır ne sosyalisttir, ne de Mı
sır'da sosyalizmi tatbik et
mek istemiştir.

İktidara geldiği günden 
beri Mısır işçi sınıfının u- 
yanmasına ve örgütlenme
sine engel olan ve inkılâpçı 
aydınlara ve işçi liderlerine 
olmadık eziyetler eden Nâ- 
sın  iç ekonomik zorluklara 
düşünce ve emperyalist dev
letler tarafından sıkıştınluT 
ca zaman zaman sosyalizme.

O. Müstecaplrogıu
ve sosyalist bloka doğru e- 
ğilimler göstermiştir. - * 

Arap Nasyonalizmi iddiası 
altında yatan fırsatçı ve dar 
görüşlü politikası Nisır'ı, e- 
mekçi Arap halklarının ya
rarına olmayan bir Mısır şö- 
venizmine sürüklemişti. • • 

Emperyalizme karşı gös
terdiği direnme ve cesaret 
de kendisine, sosyalizmi is
tediği gibi tahrif etme hak
kım vermez. Büyük sosya 
list devletlerin NâsırT bu 
konuda uyarması ve tuttu 
ğu yolun çıkar yol olmadığı 
m kendisine anlatmaları ge
rekirdi. Bu yapılmadı. Yal
nız yardım etmekle yetinil
di ve işler oluruna bırakıl
dı.

Mısır’ın; emperyalistlerin 
öncü kuvveti İsrail karşısın
daki» yenilgisi ve durumu, 
oportünist ve modern reviz- 

. yonist çevrelerin ve davra
nışların da suratına inen bir 
silledir. ’

. , Gerçek sosyalizm ve ger
çek milliyetçilik asla., mağ* 

' lûp edilemez, " .*.

MflO’NUN DİREKTİFİ
Pekin duvarlarına asılmış afişlerden Japon1 gazete

leri şu haberi almışlar:
Mao, 29 Nisan, günü Parti için şu teşkilâtlanma di

rektifini vermiş:'
«1952 ytimdanberi Partimiz kendisini yığınlardan 

tecrid etmiştir. Bu. Kültür İhtilâli sırasında değiştir
memiz gereken bir durumdur. 1952 .yılındanberi.-Parti
ye karşı ilgisizlik gösteren yığınlarla: Devletin yapısı 
arasında yeniden bağlan.kurmak-en yüksek önemi taşır.

«Kültür Özerine Deneme (Liu Şao ŞPnln .direktifle-. 
ridir. Mao'ca mahkûm edilmiştir), yaptığı etki ile, Par- ‘ 
ti üyelerinin ve Gençlik Teşkilâtlarının yığınlardan kop- 
malarına sebep olmuştur. Artık yığınların kendi kanılan 
yok. Kendileri. Parti makinesinin ushı birer âleti ha
line gelmişlerdir. Ülke içindeki yığmlar.-Partinin v« Genç
lik Teşkilâtlarının yeniden İtibar, kazanmalarım çarça
buk kabul etmiyeceklerdlr. Bu yeniden'İtibar kazanma-' 
nın altı ay veya bir yıl süre İçinde* yapılması'yeterli 
olacaktır. • .

Sonradan, çoğunluğu iyi eleman' olduklarım göster
miş bulunan bir çok teşkilât kadroları , ve üyeleri, alın
mış ktt’türel kararlan bit yana atılmışlardı.. Bir yana 

atılmış kadrolardan kimileri artık işlerinin başına geç
mişlerdir.» '  *. . ■ •
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DÜNYA OLAYLARI
İSRAİL SAVAŞI

Alman Emperyalizmi «YU.- 
DİRİM HADİ.ni icat elli. Boy 
nu kırıldı. Amerikan F.nmcr. 
yalizml «ŞANTAJ İHTİLAL* 
LERÎ» ile «ŞANTAJ HARP
LERİ» nl İcat etti. CİA iste* 
diği yerde 24 veva 48 saat 
İçinde bir «SAVAŞ» yahut 
«İHTİLAL» patlatabiliyor.

Amerika Vietnam'da batak 
hesabına gömüldü. Hcsançı 
Yahudi (milyarder) Amerika 
homurdanıyor. Yahudidcn he
sapçı İngiliz, Amerikan kuy
ruğundan sıyrılıp, Avrupanın 
ba$ına kaymak istiyor. Bir 
İsrail sava$ı: Amerikalı va- 
hudi milyardere Vietnam'
dan daha «SENPATİK» gele
cek: Ortadoğu aralımdan
kuyruk acısı çeken İngiliz! 
Amerikan dümen suyuna çe
kecek. insanlığın dikkati, in
san gücünü Destanlaştırmış 
Vietnam’dan. Silâlı tekniği
nin zaferi üzerine çekilip yıl
dırılacak. Üçüncü Dünvada. 
Uzak Doğudan sonra Yakın 
Dogu'da dahi SOSYALİZM 
çabasını ürkütecek-. Emper
yalist sanavie, ekonomi buh
ranını sinsileştiren yeni Sa
vaş .malzemesi siparişleri saS 
hyacak... Şantaj ihtilâllerinin 
ve Savaşlarının amacı bu.

Aracı da şu: Amerika ken
disinin savaşabileceğine de
ğil, karşısındakinin savaşa* 
ırayacağına güvenivor. Sovvet 
ler Kore'de Küba’da, Vietnam 
da olduğu 'gibi Araplarda da 
nükleer savası göze alamaz, 
diye İsrail! saldırttı. Namus
lu mahalleliyi sindiren Fâhi- 
şe-Külhanbcv taktiği. Kendi 
hâlinde ehâliyi ve köylüvü 
yıldıran mtitcgalübc gözdağı. 
Ajans bildiriyor:

«İsrail radyosunda konuşan 
Kara Kuvvetleri Komutanı 
Korgeneral Haylm Hertzong, 
titrek bir sesle: «Eski Ku
düs alındı. Yahudllerln 2 bin 
yıllık rüyası gerçekleşmiş, de 
mlştlr.»-. Çeteciliği Yahudi- 
lerden öğrenen Fcdayln lider 
Jetinden Şefik El-Hut, daha 
önce şunu söylemişti: «İsrail
liler, Flllstlnden 3000 yıl son
ra vazgeçmiyorlar da, biz ni
ç in '20 yıllık bir İşen! üzerine 
Flllstlnden vazgeçelim?». Hcrt 
zong aktörünün sesi titreme
se, insan inanacak.

Arapla yahudi arasında ne 
..Var?'Dil..ve. I rk . bakımından;.. 
Yahudi de Scmittir, Arap tn. 
Kültür ve Din Bakımından: 
Yahudinin museviliği de İb
rahim’den gelir. Arahın Müs
lümanlığı d a -  Israil-Arnp ça
tışması oyun. Emperyalizm, 
nereden ayrılmak zorunda ka 
hrsa, orada insanları 2 düş
man kampa nvırıp, sömürü
sünü sağlar: Koca Hindista- 
nı ortasından üçe bölüp, Pa
kistan Hlndli düşmanlığını 
kışkırttı; küçücük Kıbrıs’ta 
üsleri sıkışınca, Rumlnrla 
TUrklcrl kanlı bıçaklı etti 
Arap dünyasında Satılık Şcvh 
lerle Milleti birbirine düşür
mek yetmedi: Arabın belinin 
ortasına İsrail kamasını sok
tu. İnsanları BÖL VE HÜK- 
METI

Yaşlı yahudi bile, J.N Gur- 
gand’a şöyle yakınıyor: «Ar
tık biz, Ulu Devletler arasın
da bir bozuk para, bir av 
hayvanı olduk!» Savaşta Arap 
ölüyor da, Yahudi sağ mı ka

lıyor? Tarihte Yahudi: oriji
nal medeniyetler arasında 
paytak gih| kullanıldı. Simit! 
Emperyalistler arasında pav 
tak- Arap Tarihte Orijinal 
Medeniyet yarattı. Toprağın
dan avrılamıvan 1917 vıh Fi- 
listindc Yahudi 100 kişide .3 
idi. 1948 İsrail Devleti 1.4 
milyon Arabi kaçırttı, verine 
1.4 ntİlvon Yahudi topladı. 
Hitlcr 3 milyon Yahtıdiyi hn. 
gazlamış ta oııdanmıs... Fc- 
dayin, Batı Gazetecisine so
ruyor:

«Anlaşılmıyor AvrupalIla
rın Yahudllerc karşı yaptık
ları canavarlıkların cesnomı. 
1947 yc dek Yahudllerc İyilik 
eden Filistin Arapları neden 
ödesin?

«Kanada, Avuslııralya gibi 
ülkeler, Filistin sıümıranlnn- 
nı kabul etmek teklifimle bu 
Ilımıyorlar. Bu teklin Yahu- 
ditere yapsalar ya!»

O Yahudi ki İsa'dan önce 
2300 yılı Iraktan Mısıra göç
müş, Musa ile Mısırdan kaç
mış. 720 yılı Niniv'c. 588 vılı. 
Babil’c sürülmüş. İsa’dan 
sonra 70 yılındnnİıcri darma
dağın edilmiş- Bunlarda Ara 
bin suçu ne? Arap toprağın
dan bîr yere ayrılmamış. 
Simdi Emperyalizm, Yahudi 
ÜMMETinİ, acı güçlü 23 
milvontıık bir yıldırım MÎL- 
LET yapsın. Dün yaktığı 3 
milyon yahudinin vağından 
sabun çıkarmış Naziler Balı 
Almanvasnu Yahııdiyc DOST 
etsin. 1400 yıl önce, Medine 
topraklarına ipotek kovmuş 
2 yahudi oymağını kovduğu 
idn, «kızgın demirle dağlat* ' 
lığı» Arabi, Yahudiyc ezeli 
DÜŞMAN etsin...

Bu kahpece kanlı Empcrva 
list provokasyonlarını hâlâ 
Arap-tsrall Savaşı savan in
san kafası, esrar kabağı bile 
olamaz.

KÜBA: FELEĞE
MEYDAN
OKUYOR!

Kendi namusuna Sadık 
(Fidel) Kastro, Olavlann gö
zünün içine bakmaktan kork 
muvor. Şimdiycdck olan ba
sanlarının sim  burada. Şlm 
diden sonra, başarısızlığa da 
uğrasa, şâirin: «Ganlip snyılır 
hu yolda mnğhtn!» dediği yol
acısı da., buradadır..... .ölecek
mİ? 3 mllvnr ynsıvan - ölü 
arasında «ahırda ölen bir de
ve» olmak istemivor. ölürken 
de yanarak insana ışık veren 
kor olmak istivor.

Küçücük Kübanın Devler 
ortasında davranışı hııdıır. 
Amerikan F.ıııpcryalizıııi gırt
lağına olurmuş. Yanlığı blo- 
küs (kuşatma) ile Küba eko
nomisini kıyasıya hoğııvor. 
US Ameriknda ve Orta Amc- 
rikasında dolar âşığı Ko
mandolar (emperyalist aylıklı 
korsanlar) ikide bir Küba kı
yılarına çıkartmalar ynpıvor. 
Küba toprağına yuvalanmış 
Amerikan hava-deniz üsleri, 
durmaksızın provokasyonlar 
kışkırtıyor.

A.D.T. (Amerika Devletleri 
Teşkilâtı) denilen sey: Ame
rikan US doları ile satın 
alınmış irili ufaklı Orta ve 
Güncv Amerika Hükümetleri. 
Kendi milletlerini Küba'ya 
karşı sözde «linkli» bir Haç

lılar Seferine kandırmak için, 
sakallı gencin ağzından çı
kan her sö/il bir Stic belce
si gibi dosyalarına vığıp, sal
dırganlıkları için fırsat kol- 
Itıvorlar.

Yalnız Emperyalist düşman 
mı? «Dosttur» da, eksik de
ğiller. Knısçcf ııınnvnğı. hîr 
füze yolladı, hıı füzeleri sor

madan feri cckti. Kiihanııı 
hasına Volkan vağacakıt. İki 
vıI öıtco Kızıl Çin. kendi şart 
lanvla karıştırarak. Küba si
lâhlı kuvvetleri içinde cince 
«Propaganda» lara kalkıştı. 
Kaslro. hozıışmavı bile göze 
alarak Kİlbanın Cin olmadı
ğını anlattı. Sovyctlcr «Bani 
teinde bir arada vasnma» de
diler ya. cn aşağılık faşizm 
veletlerini bile adam yerine 
kovar vc sanki Küba'ya daha 
ivi saldırsınlar divc, destek
ler oldular. K:ısiro. Sovvet 
ıtiidiiriilerioiıı: «Gerici ve nll- 
nnrrik Lâtin Amerika Hükü
metlerde asnnfişna» oluşları
na acı acı çattı.

Biitİİn Amerika milletleri, 
bir avuç US Amerikan Sir
keline karsı dağa çıkmış dö- 
viisövor. ölüvor. öldürüyor. 
«Akıllı» Komünist Partileri, 
nerdevse. - Ali Kemalin Mus
tafa Kemale dediği gibi. . dö 
viiscnleri «Dâ<»1’lcr, Bâci’ler» 
savacaklar. Kastro. gecen 
Mart. «Venezüella Komünist 
Partisinin bozguncu davranış 
elzlslnl» şuralına çalıverdi. B« 
taş, Venezüella Komünist 
Par»l«l kadar, onun ardında 
öteki Lâtin Amerika Komü
nist 'Partilerine ve hensinin 
gerisindeki Sovvet Komünist
lerine atılmıştır.

tfövlü kardeşlerimiz gibi: 
«ölümden öte köy yok» di- 
vor Küba. Devekuşu gibi, av
cı önünde gözlerini yumamı
yor. Kastro Amerika milli 
Mücadelecilerini tutsa da, 
tutmasa da Dolar Emperya
lizm.! almış yanına Lâtin fi
nolarını: «Kastro’cu ayaklan- 
mıya karşı savaşı koordine 
ctınck» (ortakça düzenle
mek) için plân kuruyor. Gc- 
çen Nisan ayı. Punla-dcI-Es- 
te'de ADT nin Başkanlar 
Konferansı oldu. Orada yal
nız Meksiko, Montevideo ve 
Şili - Santiyaeosu, Küba’ya 
karşı hemen silâhlı saldırı ya 
pı İmasına yanaşamadılar. 
«Devletlerin İçişlerine • karış
mamak» prensip değil-' -miy
di?.. Ama, Petrol Şirketleri
nin kullan, Karabaş güdllcü- 
lcri hnşıçoktilcr: ADTnm Bn 
kanlar tnnlnntısına «Elle tu- 
(ulur: Konkrct tedbirler»
alınmasını önerdi.

Sen «Barışçıl Kock-zislans» 
(Emperyalizmle Sosyalizmi 
bir arada yaşatmak) istiyor
sun. Eloğlu seni yaşatıyor 
mu? Amerika, Sovyetlcrc ye
şil masa başında: Evet, Ba
rış, diyor. Arkada, kıstırabil- 
diği küçük Milleti masanın 
altında doğruyor. Vietnam'ın 
kadınını, çocuğunu füzelerle 
vakıvor: BARIŞ İÇİNDE!. 
Kastro bu durum karşısında 
şöyle konuşuyor:

■ (Barış içinde biı-aradn ya
şamak) Küçük biiyök bütün 
ülkelerin toprak bütünlüğü
nü, egemenliğini vc bağımsız
lığını garanti» ederse, ne iyi, 
Etmezse: Hâlâ Barışçıllık id
diası «Proletaryanın (İşçi sı

nıftın»)) i)]ıiği4riirn<ırıhk nrm 
tiplerine» aykırıdır. Kendi 
kendimizi a!da|nuyabm.

P ir aydır Kiiba gazeteleri 
lâfta kalınmadığını açıkla
maktan çekinmiyorlar. Ku
mandan Gucvara İmzalı son 
belge şöyle diyor:

«Amerikan Emperyalizmi
nin kuvvetlerini dağıtmak zo 
nında bırakılması İçin.. Lâ
tin Amcrlkada yeni Vietnam- 
lar yaratmak gereklidir.»

Geçen Perşembe Harana’, 
da Küba Komünist Partisi 
Merkez Komitesinin yayınladı 
ğı bildiride «Venezüella Devri 
mine vardım eden» kiibalılar- 
la «Küba batkının ve Küba 
Komünist Partisinin dayanış 
ması» istenmiştir.

Amerikan Emperyalizmi U- 
zak v c  Yakın Doğuda ekliği 
yangınları, kendi evinde (A- 
merikalıların Amcrikasında) 
biçecek mi?

VİETNAM'DA
Emperyalizm yüksek tek

niğine güveniyor, Vivtııııııı: 
lıısaıı gücüne. Yeri köstebek 
yuvası edip, yaprakla ürnc- 
rek dövüşen Victnamhyı An>c 
rikalı nasıl izlesin? Sayın 
burşuva Bilgini, önce Tahta* 
kurularını kullandı. Aç hay
vancıklar, yeraltında ki in
san kokusunu aldılar mı deli
ye dönüyorlar. Yetmedi.

General Elektrik firması 9 
kiloluk tazı - makineleri yap* 
tL Bu makine - tazılar ycral* 
tındaki insanın çıkardığı a- 
monyak ve karbonu havadan 
koklayıp kapıyor. 19u kilo
metre çabuklukla uçan heli
kopterler makinc-zağarla iz
lediği noktaya bombardı
manları çağırıyor.

Bir kusurları var. Makine 
tazılar'405 türlü kokuya kar
şı çok hassas. Sığınakta kaç 
Vietkong olduğunu, saklana
nın Kadın mı, çocuk mu bu
lunduğunu kesliremiyor. Em* 
peryalist ölecek insana de
ğil, harcadığı malzemeye n- 
cıyor, kalabalık nüfuslu yer
lerde zağarın burnu tıkanı
yor. Ayrıca düşmanı dösttan 
ayıramıyor.

Buna karşı Hürriyet seçi
liyor: «Hür bombardıman böl 
geleri» belirtiliyor. Orada kı- 
mıldıyan, kim olursa olsun. 
«Komünist» sayılıp köoeklere 
yedirilccek.

SOSYALİZM
KONFERANSI
- Arap dünyasında SOSYA* 

•UZM üzerine* ilk 'semin'tf Mil 
yıs sununda Cezayir’de açı» 
İseoktır. Katılacak heyetlerin 
İleri gslcnlcri şunlardır.

Cf’ZAYİR’den Abdül'aziz 
Butcflika (Dışişleri Bakanı) 
BİRLEŞİK ARAP CUMIIU- 
IlİYErİndcıı: Kcmaleddin iti 
fut (Başbakan yardımcısı). 
SUDAN'dan: Şeyh Abdürrah* 
man ve Abdülhalik Mahcub 
(Komünist Partisi Genel Sek 
releri). SUUDİ ARABİS- 
TAN-dan: Abdullah Tariki
(Hidrokarbflr: Petrol sorulan 
uzmanı). LÜlINAN'dnn: Ke
mal Canbulat (Sosyalist P a r  
tisi Başkanı) ve 7 başka mü
messil. GÜNEY YEMEN’dcn: 
Abdülhalik Mekani (G. Y. 
Kurtuluş Cephesi Genel Sek
reteri.). FAS’ton : Halk Güç
leri Milli Birliği. SURİYE, 
ÜRDÜN IRAK, KUVEYT. 
BAHREYN, FİLİSTİN He
yetle temsil edilecek. İsrail P- 
rovnkasynnu taşı ile bu kuşta 

vurulmak istenmiştir.

EKONOMİ POLİTİK
Ingiliz Ekonomisi ve Politikası

Şurası çürütülmez bir hakikat: İşveren sınıfı Sos
yalizm olmasa yaşıvamaz. İşçi Partileri, burjuvazinin 
en AKILLI kanadıdır.

inglllcredc. Muhafazakâr Partinin çıkarına 've 
aklına gelip le elinin varamadığı İşi İşçi Partisi üzerine 
alıyor. İngiliz İşçi Partisi Lhtcr Wllson‘un son Amerika 
(Kanada vc US) gezisi bu «hakikati* bir ilaha ispatla
mak vc uygulamak İçindi. Arap-tsrall Savaşı, şimdilik 
o genci «Ilnklkal»l, az gıclk'llrdl, ama, özel olarak en 
parlak hlcinulc (Dıığu Akdcnlr.de Arabi kalleşçe hava
dan bombalıyarak) uyguladı.

Gezinin nmncı kalktı mı? Amaç şudur: İngiliz çok 
açıldığı Denizaşırı sömürgeciliği İle Nükleer Silahlan
ma masraflarından çatlamamak İçin yol arıyor. İngi
liz ödeme dengesi o İki başla masraflarla açıldıkça 
açıldı.

I — İNGİLİZ St"),MİİR(ıivCİ 1.11)I: Artık, Amerikan 
gangsterliğine vc korsaıılığııın bedava yardakçılık et
mekten başka İşe yaramaz oldu Flnans-knpllat İçin: 
ila  İngiliz, ha Amerikan, farkctıncz. Ama, İngiliz Mille
ti Dünya sömürüsüne gör.ii açılmış, yaşama standardı* 
m hesaplıyım htr kalabalık. Sömürge, cn sonunda İn- 
glllzin hnyatıııı ve Anavatanını beslemek İçindir. Sömür 
gc, Annvntanın gırtlağına takılmış bir süs ve Şeref 
olursa, eksik nlsıııı. Onun İçin, Aden’in bırakılması, 
aceleleştirildi. Malczyada koparılan kıyamet (Amerika* 
nın Sukarıın’yu nötralize etmes) sayesinde) yatışınca,

Yazan: İKTİSATÇI

İngiliz oradan askerini çekti. Kuzeydoğu Slngapuru 
bile boşaltmayı'düşünüyor. Vlyctnaın.» baba hırsız 
tuttunı»a dündü. Uong-Kong Victkong’a dönecek ne
redeyse».

I I. — NÜKLEER SİLAHLANMA: Amerikanın gü
vendiği Polaris füzeleri, Sovyetlerin Antlmlssll (füzeye 
karşı) buluşlarıyla suya döştü. Poiarisin yerine Poşet, 
don füzeleri geçirilmek İsteniyor. İngiliz, bu değişikli
ğe gidecek masraflar altında ölmiye ntvetl yok. İyisi, 
nıt, Avnıpnlı O r ta k  P a z a rla  Nükleer Silâhlanmadı or
tak olmıya kalktı.

Sömiirgo ve Çekirdek (Nükleer) silâh sıkıstırmala* 
n , İngiliz göbeğini Amerikaya bağlıvan «Sncsval Bağla
rı» konarmıya doğru gerilmeler yaptı. O denli çok ya
yılmaktan zarar gören İngiliz: Yalnız GUnev-Dn^ı’da ve 
Hint denirinde Avustıırnlyn ve Amerika He YF.Nl ÜS
LER kurmakla yetinecek (masrafları başkalarıyla pay
laşacak). Nükleer Masrafları Avnına'ıia-'a kırışacak
(Gene masrafları başkalarıyla paylaşacak).

Emperyalist eğilimleri bırakıyor mu İnglllzt? Ame
rika Petrol toprağında yumuşacık Arap etini gösterin
ce, dayanamadı. Donanmasını, Uçaklarını, Amerikan
gangsterleriyle birlikte gizilce korsanlığa göndereme- 
meztik edemedi. İsrail Santal Savasından Amerikan 
Emneryallzmtnin bekledi»! «1c bu idi. Oldu, tnriliz İşçi 
Partisi, bir yol daha, kendi Mlietine İhanet ederek, Ulus
lararası Fnnns-knpltal uşaklığından aynlamadı.

Sunay ve Sosyalizm
(Baştarafı 1 İnci Sayfadaı 

Eğer, Toplumumuzda herkesin 
çıkarı vc durumu bir olsaydı, 
insanlarımız madde vc mânâca 
mutlak eşit kişilerden Ibnrct bu- 
lunsaydıtar. Millet egemenliği 
ve sonuçtan tam yukarıda söyle
diğimiz gibi olurdu. Ne var ki. 
Türkiye Modern bir ülkedir. 
Modern Toplum birbirlerinden 
ayrı ve çoğu zıt çıkar ve du
rumda bulunan Sosyal sınıf ve 
zümrelerden dcrlcşiktir. Bu İn
sanların Toptan egemenliği, 
kurtla kuzunun ortak hakimiye
tine dönen yarıcı İle ağa. İşçi 
He patron çıkarları vc durum
ları birbirinin tıpkısıdır, hepsi
nin oyu bir tek Partidedir de
nemez. Denirse. DP'nin son gün 
lcrdc uğradığı «sandıktan çık
ma sarhoşluğuna düşülür. «Mil
li egemenlik», bir oligarşinin 
•kayıtsız şartsız egemenliği, kı
lığına soysuzlaşır.

Onun İçin, bir Mutlak Millet 
Egemenliği vnı-dır. bir <!c o Ege- 

. menliğin izan Kullanılması vat» 
r. Egenıcn

Sosyalist konferansı 
için

A N K E T
-III-

Sorulanınız
1 — Türkiye’de sol bir hareket dcrienişine taraf

ta r  mısınız?
2 — Sol derlcnl;, hangi eğilimlerden, kurulu;-

] lardan ve kimlerden olmalıdır?
3 — Sol Birliği 6İzee nasıl sağlanabilir?
4 — Sol Birliğin gelişiminde Sosyalistlere diişon

görev nedir?
5 —  Gazetemizin teklif ettiği Sosyalist Konferan

sı ne zaman, nerede ve nasıl toplanmalıdır?
Siz Konferansa katılır mısınız?

. AVUKAT IHSAN ALTAY GÜRHUN
C t 1 — Mutlak surette evet.
C t 2 —» Sol dcrienlş, sağdan kopan ve sola yünden her 

cğUlm, kuruluş ve kimselerin katılışı İle meydana gelmeli
dir. Açıkççası, hiçbir taassup, doktrin perdesi arkasına giz
lenmemen, derienlş için sağdan kopmuş olmak yeterli sa
yılmalıdır. Daha sonraki bir aşamada cihetteki bu kopuş, 
derienlşt meydana getirdiği andan İtibaren sağa karşı di
reniş haline gelecektir.
> C : 3 — Sol birliği, bence, partiler ve dernekler üstü 
sümlpolltlk bir redrrasyon batinde kurulabilir.

C t 4 **• Hangi eğilimde olursa olsun her sosyaliste dü
şen görev,' Sosyalizmin Türkiye’de meşruiyetini kabul et
tirmek İçin çaba göstermektir. Zaten hu çabadır kİ. sol bir
liğin kuruluş plâtformunu teşkil edecek, gelişimini vc yayıl
masını sağlayacaktır. Demek oluyor kİ, ünce Sosyalistler 

.birbirlerini hoş görmekle İşe huşlnyu-nklnr vc İm oıinım vn 
• rattıktan sonra hakim sınıfların hoşgörüsünü yani İnle- 
^ransı Balı anlamı • İla Türkiye'de Ha k««r»n«*- nl»ı—m«—lir 
Bana kalırsa. IW v*ıw «Maşmiv»» m ,  ««nn fikridir.» der
ken bundan başka blrşey kastetmemektedlr.

C : 5 — Sosyalist Konferansı, derhal denecek kadar 
kısa lılr zamanda, Anadolulum merkezî, yani her taraftan 
kolayen gelinecek bir yerinde, meselâ Kayserl’de, kuruta
cak bir Komitenin daveti üzerine toplanmalıdır.

Konferansa katılma cihetine gelince, şayet davet edilir
sem, bu tarihi şereften kendimi malınım etmeyeceğimden 
emin olabilirsiniz.

daki izafilik. Anayasamızda:
1 — Teorik Prensip, 2 — P- 

ratik Uygulama melonlarına 
bağlandı.

1 — TEORİK PRENSİP . -  
•KgrnırıılİRİıı kullanılma-.), biç 
lılr M irrllp lılr kişiye (örneğin: 
Cumhurbaşkanına). Ziiınreyr 
(örneğin: tefeci • bezirgan • fi- 
nans - kapitalistler topluluğuna) 
veya Sınıfa (örneğin: Kapitalist 
sınıflım) bırakılanın*.. (Aıı. 
Mad. 4)

Buna DEMOKRASİ prensibi 
diyoruz. Knpitalisller zümresi n- 
zınlığın azınlığıdır.

Ona rağmen, bil zümre elimle: 
SERMAYE gibi, bütün başlıca 
üretim ve ekonomi temellerine 
egemen olmuş bil- muazzam si
lâhı tutar. Bu silâhla, bütün in
san yığınlarının hem rız.ıklnrmı. 
hem alınyazılnrını kesip biçer. 
Bu yaman ekonomik vc politik 
ve kültürel gücünü, onlardan da
ha yaman teşkilâtçılık gürüyle 
kaynaştırarak. Kapitalist demek 
millet demektir durumuna gele
bilir. O yoldan, kendi sınıf ve
ya zümre egemenliğini millet 
bütününe kabul ettirerek, öte
ki sosyal sınıf ve zümreleri hi
çe sayabilir.

Saysın, denilecek. Mâdem ki

ERDOĞAN BASAR
C : 1 — Evet. Bir de şunu düşünüyorum: 19!9'da bütün 

milli kuvvetler bir nrayn gelip «derlenirken», daha önce 
bu gibi tartışma vc soruşturmalar gerekmiş miydi? hiç san
mıyorum. !

C : 2 — Sol derleniş, hain olmayan her eğilimi, ihanet 
halinde olmayan her kuruluşu vc satılmış ya da satışa ar- 
zedilmiş olmayan herkesi kapsamalıdır.

C s 3 — Sol birliği, önce eylemle sağlanır. 1919 örneği 
hepimize halâ ışık tutabilecek niteliktedir. Gücü yeten ve 
toplayıcı yeteneklere sahip olan, bayrağı alır, yükseltir, ve 
yolu gösterir. Katılmayana vereceğimiz sıfatlan ve takaca
ğımız isimleri o zaman, hep birlikle vc galiba biraz da ken
diliğinden bulup çıkarırız. '

C : 4 — Sol birliğin derlenişinde ve gelişmesinde Sos
yalistlere düşen görev, her zaman olduğu gibi gene işin 
isimsiz hnzırlayjcılnn olmaktır. Sosyalistler. Türk devrim 
savaşının ve ileri hareketinin meçhul askerleri olmaya zaten 
hazırlıklı ve alışıktırlar. Sol, yani milli hareketin derlenişi 
için sosvalist ülkünün ve hedeflerin «bir milli sır» olarak 
biraz daha İnançlarda saklı tutuimast ve sosyalistlere özgü 
eylemle örnek olunması gerekiyorsa bunu, .gene, cn iyi sos
yalistler yapacaklardır. Alâyişli. * şatafatlı, göz alıcı davra
nışları. bunlara ıhulıtaç olan ufak tefek ruhlu kimseler be
nimser.

C : 5 — Gazetenizin teklif ettiği «Sosyalist Konferans»;
a) Sosyalistler, milli kurtuluş hareketinin cn tutarlı, 

en teşkilâtçı, cn yiğit unsurları olduklarını millete, ertem
leriyle, yani fiilen İspat ettikleri vc buna kendileri de inan
dıkları zaman;

b) Bövle bir konferansın bir milli kurtuluş harekeline 
zarar vermeyeceği, yani bölücü değil birleştirici olacağı 
ivice belli olduğu takdirde:

c) Uvgıın. vani emperyalist kuvvetlerin müdahale ctlo-
ınim-rği bir yerde; •

d) Buraya kadar sayılan şartlar bir araya geldiği tak
dirde bir «Sosyalist Konferans» şeklimle değil de belki bir 
»arlı kongresi şeklinde toplanabilir.

Bu şartların henüz gerçekleşmediği günümüzde İse, biz- 
•e. hi» Kuvvetler 'toplantısı dalıa doğra ve geniş kap-
«aml» m, Hmekei olabilir Sol derlenişin en mümkün ve ve» 
rimli şekli, bugünkü şartlar içinde, bizce budur.

A£ınıaslıyn
(Baştarafı 1 inci Sayfada)

MASI», yahut «KAZA» «andı.
Oysa bal gibi suikasttı vc hor 

iki otay birbirinden çıkmıştı. 
Agırneslı, tehditlere kulak as- 
maksızın. Soysa fin dâvasına hak 
tığı için Lâmbr.ıkls'o benzetil
mek istendi... Ayakları ve başı 
kırılmadan önce 2 «kaza» daha 
geçirdi. İki ay kadar öncesi, 
zelıir gibi bir Amerikan olu- 
mobUl, yıldırım «ılılışı Ilı*. A- 
ğırnaslıyı yaya kaldırımda ka
pıp parçalamak isledi. Sıyrıldı, 
kaçtı. Bulunamadı. İki ay ka
dar fince. Agırnnslt, Ankara'nın 
en seçkin yaya kaldırımında yü 
rüriccn, sakin bir apartman üze
rinden omuzuna on kilo ağır» 
lıgındn. ucu mızraklastırılmış 
bir kütük düşürüldü. Oracıkta 
bekliycn polis, kOMIğtt aldı ve 
kayboldu.

Hiçbir «Keza* vo «Tesadüf Ih- 
timaU bulunmayan bu zincir
leme suikastter. şu veya bu. 
asker veya «ivil, büyük veya 
küçük KİŞİ işi saymanın gülüne 
lüğünü anlatmak İstiyoruz. No 
Soysal, ne Ağımnsh: ne gelişi 
gfizef KİŞİ'dirier. ne gelişigüzel 
K işilerle  uğraşmışlardır.

iddia" ediyoruz: «Ben yap
tım» diye ortaya lılrl dı* çık*;n. 
bıı mılknsllrrl yaptıran bir 
Türk değildir ve otamaz. Cıım- 
htırİKi«-*’nnı Knnıtrdv ıfUıl. Soy- 
ani ve Ağırnnslı da. aynı ulus
lararası giril etili kurbanları 
dırlar.

Lütfen umı'i”  ■ *ı*m Yoksa 
daha çok şeyler başımıza ge
lebilir.

Milleti toptan kandırmış, elbet 
onun dediği olur. İşçilerin, köy
lülerin haklan mı? GSzlerinl aç
sınlar. haklannt arasınlar... Ne 
var ki, bir tek zümrenin tahak
kümü. yalnız halk İçin kötü ol
makla kalmaz. Fİnans-kapitalisI 
zümrenin kendisi İçin de çok 
•ehli'- "•'»r. Biriken ho-n-'-u»- 
hık bir gün ananın Itüstlüklere 
kapı açar. Türkiye denli dünya
nın cn nemeiâzımcı ülkesinde 
bile 27 Mayıs patlar. Bunda, bel
ki ezilen sınıflar ayaklanmış 
dahi olmaz. Gene de. egemen 
çevrelerin en çok güvendikleri 
Ordu, sandıktan çıktığı İte övü
nen DP iktidarını yıkmak zo
rumla kalır.

O yüzden, akıllı kapitalist 
sınıfı, yalnız sömürücü sınıfla
rın «Kayıtsız şartsız egemenli
ğini- sağlamakla, önce kendi ö- 
mürierini kısaltacaklarını de
nemiş vc kavramıslırlar. Yer
yüzünde bütün FAStST düzen
lerin (MusolinL Hitlcr. Mika
doların) paslarına gelenler bu
nu ispatlar. Perteklide *Szl«z»r. 
ispanyada Franko hâlâ yaşı
yorlarsa. kendi kapUaltotleri- 
nin zorbalığı sayesinde değU. 
Ingiliz ve Amerikan Emperya
lizmlerinin burjuva demokra
silerine dayandıkları İçin yaşı
yorlar.

Bu bakımdan, en çok kapi
talistler. her ülkede bir çok 
Partilerin savaşmasını en bü
yük garanti sayarlar, ve Sos
yalist Partileri, bir ülkede Fa
şizmi yaşatmadıkları ölçüde, o 
ülkenin kapitalizmini yaşatmış 
olurlar, gibi bir paradoksta 
karşılaşılır.

2 — PRATİK UYGULAMA. 
— Kapitalizmde Sermayo ege
menliğinin halkı isyana götür 
memesi için. Finnns - kapita
listler dahi. kendi sömürü ve 
baskı eğilimlerini kendileri 
kontrol etmek zorunda kalıp 
lar. Bu kontrolü sonradan ken 
dileri isteseler ve sıkışsalar bi 
le bnzaınıyacakları bir sağlam 
kazığa bağlarlar. Buna ANA
YASA denir.

Sınıf Hâkimiyetini mahkûm 
yığınlara kolayca kabul ettir
menin cn sınanmış vc en be
ceriklice pratik yolu, sınıf ik
tidarını Anayasa hükümleriyle 
çcrçcvcicmektcdir. Modern 
Toplumda İşçi Sınıfı kadar di
namik bir sosyal güç geliştik
çe. 1)9 kişiyi 1 kişinin kafadan, 
silâhsızlandırılmış kölesi ha
linde kıyamete dek tutmak 
tehlikeli hayâl olur. İktidar 
yolu her Sosyal sınıf ve zümre 
ye açık tutulduğu ölçüde, de
velere verilecek birer tutam 
otla hendekler atlatılır.

Onun İçin, Anayasa: «İliç
kimse vc Organ kaynağını Ana 
yasadan almıyan bir Devlet 
yetkisi kullanamaz.* (Mad. 4) 
der. Buradaki ORGAN içinde: 
en Başta Bakanlar ve Hükü
met gelmek Üzere konun koyu 
eıı Millet Meclisi de vardır. 
H iç KİMSE İçinde: en tepede
ki cn yüksek Devlet yetkilisi 
Cumhurbaşkanı da vardır.

3. -  CUMHURBAŞKANININ 
YETKİSİ

Anayasa 97 İnci maddesine 
göre: «Cumhurbaşkanı Devle
tin başıdır.* Ama, bu BAS, ne 
bir Sultandır, ne bir Diktatör 
dür. Gerçi: «Işlemlerladcıı so
rumlu değildir.* (Anayasa. 
Mad. 99) Ama. bir sorumsuz
luk. dilediği fermanı buyurmak 
anlamına gelmez. Tam terzine, 
Cumhurbaşkanım her adım a- 
tışuıda ne denli kısıtlandığını 
gösterir. Söyle kİ:

1 — Cumhurbaşkonı her ka
rarını: «Kanunlar çerçevesin
de. (Anay. Mad. 6) alır. Ka
milin uymakla Cııııılııırbaşkaııı 
İte lırr lıııngl bir köylü veya 
İsçi vatandaş mutlak surette 
eşittir.

2 — Cumhurbaşkanının! «Par 
tisi İle İlişiği kesilir ve Türkiye - 
Büyük Millet Meclisi üyeliği 
sıfatı sona erer.* Yâni, alelâde 
bir Milletvekilinin, kanunlar 
ve Mahkemeler önünde bir do

kunulmazlığı vardır. Cumhur
başkanı Milletvekili Dokunul
mazlığından yoksundur. Alel- 
Ade bir İşçi veya köylü, diledi
ği Partiye girip siyasi hakla
rını tepe tepe kullanablUr. 
Cumhurbaşkanı bunu dahi ya 
pamaz.

3 — Cumhurbaşkanının: «Bü
tün kararlan. Bakanlarca İmza 
I*mr.« (Anayasa. Mad. 98). Hiç 
bir karan. IkUdardakl bir Par 
U Bakanının yazılı İmzası ol
maksızın alınamaz.. •

Görüyoruz. Millet isterinde 
ve Politikada Türkiye Cum
hurbaşkanı basit bir İşçi veya 
köylü kadar olsun serbest de
ğildir. Sorumsuzluğu ondan- 
dır. Onun için Demokratik 
Cumhurbaşkanları, düşünce -ve 
davranışlarını açıklamakta çok 
nekez olurlar. Bizde Rahmetti 
Cemal Gürselden kalma bir a- 
nı var: Cumhurbaşkonı. dili
nin ucuna geleni babacanca or
taya atardı. Ancak Gürsel pa-

5. — DÜŞÜNCE VE PROPA
GANDA KAYITSIZ ŞART 

SIZ HÜRDÜR
Demokratik Millet Egemen- 

Uğl: millet İçinde en azınlığın 
azınlığı kalan kümelere daM 
yaşama, düşünme ve davranma 
hakkı tanımaktır. Türklyede 
Flnans kapitalistler 3000 kişide 
1 kişi oldukları halde, en aykı
rı düşünce ve davranışlarını, 
beğendikleri bir sürü Partilerle 
doğru imiş gibi millete kabul 
ettirmesini Demokrasi sayesin
de beceriyorlar. MUtet içinde 
onlara karşı yeni bir eğilim 
ve düşünce doğdu-mu, o dü
şünceyi kendi ç|kanna ve du
rumuna elverişli bütan ve Sos
yal küme insan bilinçlendi de
mektir. Bunu yasak etmek. Fi
nona • kapitalin bindiği dalı 

Demokrasiyi kaldır»

MUtet eğemenllğinl nasıl kul 
kusacaktır? Düşünüp oy davra- 

göstermekte. Doğru veya
se: lhUlâUe bas. geçmişti. her düşünce Milletin önü-

* n e t hem'  CumhûrSşkanı.' hem ne * & * * * "* . * m * M A * m -
Hükümet Başkanı, hem Milli 
Birlik Komitesi Başkam IdL 
Sunay Paşa Mr Partilerarası 
kombinezonla Cumhurbaşkanı 
olmuştur. Bütün partilerden ve 
yurttaşlardan çok Anayasanın 
ÖZÜ ve SÖZÜ ile kayıttı ve 
şartlıdır. Hukuk örneği olmak 
zorundadır.

4. — «AŞIRI. DEYİMİ .ITO- 
KUK. ANLAMINI ÖL
DÜRÜR.

Sayın Sunay: «Sosyal Hukuk 
Devleti vasfı, aşırı Solu red
detmektedir.* buyurmuş. Gö
nül, bu sözün gazetelerce yan
lış yazılmış olmasını isterdi

•HUKUK DEVLETİ, nedir? 
Yalnız bizimki değil her Dev
let, oluşundan bir Hukuk Dev 
letidir. Hukukun olmadığı yer
de Devlet olmaz. Ancak, aşiret 
teşkilâtında Devlet bulunmadı
ğı İçin, Hukuk ta yoktur. Bizde 
henüz aşiretler yaşadıkları I- 
Cin olacak. Hukuksuz Devlet 
bulunabileceğini düşünenlere 
şaşmıyoruz. «Hukuk DevleU* 
sözü. Mantıkta «İlke dUekçesi. 
denilen şey«Ur.

Hukuk nedir? Tereddüde ka
pı açmıyacak açık seçik, sarih 
ve mutlâk, bilimdi hükümler
dir. «Aşırı, nedir? Kitinin ölçü 
ve çapma göre değişen, sınırı 
belirsiz, izafi, edebi bir sözdür. 
Aşırı İle Hukuk yan yana geldi 
mİ, ortada Hukuk kalmaz, ö r
neğin: Türklyede bir bankaya 
100 lira yatırıp ,'y ıl sonunda 
133 Ura isteseniz: aklınızı oy
natmış kadar «aşın* bir dilekte 

. bulunduğunuzu söylerler. Aynı 
banka, size 100 Ura kredi açtı 
mı, yıl sonu sizden 13S Ura yi 
(faiz ve komisyon ve masraf 
olarak) rahatça alır. Sisin 13S 
lirayı *aştn* buluşunuzu akıl
sızlığınıza vtrlr, Para ve ra- 

’ kam gibi aile tutulur maddi o- 
Iayarda bile böyleslne anlam 
sız kalan aşırı sözcüğünü, dü
şünce ve siyaset olaylarına uy 
guladık mı, kolayca gülünç ve
ya korkunç sonuçlara düşebi
liriz.

Milyonerlik, İşçi İçin aşırı.
Patron ' İçte değildir. Bir
«Mülk. Mr kişinin ya hakkı
dır. ya değildir. «Aşırı bak*,

. edebiyat olur, kanuna giremez: 
Bir Hâkim: «Kimilik yapma* 
diyebilir. «Aşın hırsızlık yap- - 
ma. dadi mi gülüne olun hukuk 
dışına çıkmıştır. «Sol* da öyle
dir. Bir gerici Parti Başkam 
•Aşın sel* diyebilir. Partisinin • 
adcUdir. Cumhurbaşkanı: «İh- ' 
nfsıslıktan ayrılmıyaeağnna 
namusum üzerine söz veririm* 
(Anayasa. MmL '96) diye yamln 
almlştlr. Bu yemin. Milletin 
İpinde hiç b ir Partiyi ve eğili
mi tutmıyocnğı anlamına gelir. 
Kanunda açık seçik (sarahaten) 
•SOL* nedir? tarif ve tekvin 
edilmedikçe. Solun ne aşımı
na, no Ortasına, ne Eksiğine 
Devlet kapısını kapayamaz. 
Türklyede. henüz hiç bir kanun 
Sol\ın ne olduğunu bile açık
lamamıştır.

çer? Millet Egemenliğini lâftan 
İbaret Mr yalan olmaktan kur
tarmak İçin Anayasa. Mç Mr 
kanunla dahi kıaıtlanamıyacak 
İkinci büyük HAK olarak .Dü
şünce Hürriyetini* koymuştur. 
20 inci Maddesine göre: «Her
kes, düşünce ve Kanaat hürri
yetine sahiptir; düşünce ve ka 
itaatlerin! söz, yazı, resim He 
veya başka yelleri* tek başına 
vey» toplu olarak açıklıyaMllr 
▼o yayabilir.*

Görüyoruz Anayasa, düşünce 
•Aşın* mıdır, yanmyetnatek 
mıdır? Ona bakmaz. Millet ö- 
nünde tarafsız görünmek İçin, 
hem SOSYALİZMİ, hem FA
ŞİZMİ yasaklamakta yetmez. 
TCK. Maddeleri Sosyalistlik vs 
Anarşistlik kadar Faşistliğe, Ha 
»feciliğe. Diktatörlüğe karşı da 
hükümler taşır. Bildik blfesiye. 
bir tek Mahkeme, bir tek Fa
şisti, düşünce vo davranışın
dan ötürü suçlamadı. Her mad
de de, İçlerinde tasrih yapma 
dikten Komünizme karşı sayı
larak. her türlü Sosyalist eği
limleri Cehennem işkencelerine 
uğratmak İçin bir kıyma ma
kinesi gibi kullanılıyor. Hiç 
bir kanunda «KOMÜNİST, ke
limesi yoktur. Bütün ülke Ko 
tnünlst zılgıdı altında titratilir. 
Amerikaya kul olmayınea, In- 
önüye de Komünist damgası ra 
batça vurulablUyor.

«Madde-8. —> Kanunlar Ana* 
yasaya aykırı olamaz. Anaya
sa hükümleri Yasama (Millet 
Meclisi), Yürütme (Hükümet) 
ve Yargı (Mahkeme) organla
rını, İdare makamlarını (Bütün 
memurları) vs Kişileri (Cum
hurbaşkanından en basit İşçi va 
Köylü kardeşe dek herketl) 
beğlıyan temel HUKUK k an t
larıdır^ ,

Kim okur, kim dinler. Göğüı 
terine «SAC» yahut «SOL» eti
ketlerini yapıştırmış bütün Si
yasi Partiler, boylarına uygun 
kovalarım «AŞIRI* çamuru ila 
doldurmuşlar: birbirlerine ve
halka sıvamakla geçiniyorlar. 
Başbakanı .Aşın*' avında. Sağ
cısı. Solcusu, Lideri, Avukatı. 
•AŞIRI* avında, yarışıp günle
rini ‘gün ediyorlar. Hepsi Özet
lerine aldıkları görevlerini ya
pıyorlar.

Tarafsızlığa tek . yeminlimiz 
sayın Sunay, en yoksul köyü
müzün çocuğuydu. En yüksek 
Kumandanlığa vo Devlet başı
na dek h e r  şeyi denedi Rica 
edelim. 3:000 kişide 1 tek kişi 

. sayılan Finnns « kapitalistin 
Türkiycmlzl dünyanın en geri 
durumuna sokmasından daha 
«AŞIRI* «ay. görmüş müdür? 
Ona hayat (aömflrma) hakkı 
tanıyan Anayasa dışı kanunlar 
da bile anlamı açıklanmamış 
suçlamalar, yapılmasın. Madem 
ki, sayın Sunay’ca da: *Blt
■Umrenin veya Mr Sınıfın hi- 
klmlyyet va iktidarını Öngören 
aşın akım* dır. konu o açıdan 
aydınlatılsın. En AŞHUI kara» 

’hk bu noktada kuyulaşbnlma-
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BîlBHİHMsBI Sürtük Yahudinin çilesi

Mülkiyet
' f TBMMeclisinde Toprak Reformu konuşuluyor. Gazete* 

'hin birinci sayfasını kaplıyan başlık şu:
.TOPRAK REFORMU MÜLKİYET HAKKINI ZEDE

LERİ* •
' Samsun Milletvekili, şöyle demiş Komisyonda: «Top

rak reformunun altında Mülkiyet hakkının zedelenmesi yat
maktadır.»-.

Doğru mu?
Tarih içinde Toprak Mülkiyetinin doğuşunu izleyelim.
İlk İnsanların Aşağı Barbarlık denilen ÇÖMLEKÇİLİK 

konağında. Toplumun Yuva bütünlüğünü ANA-KADIN tem
sil ediyor. Toplumun şenel varı, yuvadaki kap kacak vo 
Toprağın gelgeç çapalnma nygıiçıkları ANA-llAN’iıı kont
rolünde, herkesin, av peşinde seğirten erkeğin, iniyle ku
şağı varla vok arası.... Orta Barbarlık denilen ÇOBANLIK 
çağında, sürü BABA-ERKEK elinde çoğaldıkça BABA- 
HAN’ın sayılır, gene herkesindir. Toprak üzerinde mülkiyet 
yoktur. Çoban ulus, otlak bulduğu yerde yayılır. Ot, bereket 
bitti mi, tası tarağı toplayıp gider.

• Toprak üzerinde ilk MÜLKİYET: insan oğlunun ZİRAAT 
adını almıya elverişli tarım ve toprak ekonomisi ile geçin
diği ‘gün doğuyor, Toplum, seçtiği toprağın Üzerinde KENT 
kuruyor. Tek tek her kcnUlnşın adına, bütün yurttaşları 
temsil eden kurum kcnfln ortasında yükseliyor. Tanrı, bii 
tünüyle kcnrdaşların • maddi, manevi her varlığını temsil 
ederek en kutsal varlık oluyor. Kentte edinilen artı ürün
den birikmiş Sunular, Adaklar gibi Toprak da Tanrı'nın evi
ne (TAPINAĞA) adamlığı için, kutsallaşan ortak MÜLKİ
YET doğuyor. Tanrısal bir dokunulmazlık kazanıyor. Mül
kiyetin «KUTSAL VARLIK» olıışıı o köklen gelme bir sos- 
yal gerçekliktir.

Tarım ve sanayi işbölümlcri gelişince, küçük üretmen
ler arasında alış veriş aracı Bczirgftniar eline geçti. Rczir- 
gân sınıf. Toplum artı • değerlerinden ticaret yoluyla aşı
rıp yığdığı değerleri, tefecilik yaparak topraklara ipotek ko
yarak, karışıklıkları sömürerek, Toprak satın almakta kul
landılar. Ele geçirdikleri toprak diin Toplumun Ortak- 
Kutsal malıydı. Bugün kişiye aktarılmıştı. Böylccc Kamu 
Sektöründen özel kişi sektörüne vnpıian aktan, «KUTSAL 
MÜLKtYET HAKKININ ZEDELENMESİ* oldu. Bu tcca- 
vüzü Scrmave bezirgânlığı yaptı.

Kadim Tarihte insanlık 7 bin yıl, önce Toprak üzerinde 
Toplumun kutsal «MÜLKtYET HAKKI»nı kurdu. Bu bir çe
şit «TOPRAK REFORMU* oldu. Sonra, medeniyet geliştik
çe güçlenen Bezirganlar ve Derebeyleri Toplumun kuisnl 
«Mülkiyet hakkını zedelediler.» Demek. Tarih boyunca ya
pılmış her Toprak Reformu, Toprak Mülkiyet hakkını yeni
den yeniye yarattı. Yâni, topraklan ellerinden alınmış eski 
sosyal sahiplerine geri verdi. (OsmanlI Dirlik Düzenine ba- 
kıla).

Batı Kapitalizmi bezirgân yerine Modem h ctimci Ser
mayeyi geçirdi. Kolektif (çok kişinin bir arnda yaptığı) üre
tim, rekabetle küçük üretmenleri «Mülkiyet lıaklanndan 
yoksun» etti. Esnafın aygıt vc avadanlığı, KövliinUn çifti, . 
çubuğu, Toprağı hnrçln, borçla, vergiyle ellerinden alındı. '■ 
Bir yanda Toprak ağnlıın: miilksüz bıraktıkları köylüyü 
Toprak esiri durumuna soktular: ötede büyük Fabrika bey
leri gene mUlksüz (Aletsiz) bıraktıklan (verimli Alet maki
ne, usullere karşı dayanamamış, vnn bilince, işgücünden 
başka satacak şeyi kalmamış) işçileri Gündelik kölesi duru
muna soktular.

Antika BEZİRGANLIK ta. modem KAPİTALİZM dc. 
bugün bezirgAn Partilerimizin göğüslerini döve döve ranın- 
duklan: ÖZEL TEŞEBBÜS'tür, KtŞtSEL GİRIŞKINLİK'- 
tir^AHSt SERMAYECİLÎK’tir. Tarihte (kadim Tarihte ol
duğu "gibi,, Modem Tarihte dc) M Ü L K İ Y E T İ  (Gerek 
kutsal Toplum mülkiyetini, gerek Küçiik Üretmenin alınte- 
riyie edindiği kişisel Miilkivetl- 7-EDELTYENLER, hep ve 
yalnız özel teşebbüs SERMAYECİLERİDİR. Şimdi, ÖZF.L 
SERMAYE’nin savunuculuğunu vapaıı piyasa efendileri, ki
min evini soruyorlar? Hangi MÜLKİYETİ savunuyorlar?

Nüfusumuz her yıl yüzde 5-6  kişi artarken, köylü ve es
naf sayısı yüzde 3 - 4  kişi eksiliyor. İşçi sayısı yüede 30 ço
ğalıyor. Bu ne demektir? Her yıl. 100 küçük esnaf vc köylü 
5-6 kişinin ellerindeki mülkleri alınıyor demektir. Şu veya 
bu gerekçeyle MÜLKSÜZ (Aletsiz. Topraksız) kalan bu köy
lülerle esnaflar, ya Toprak ağasının, ya fahrikn beyinin eli
ne geçmiş topraklar vc Aletler üzerinde ÎŞÇlLEŞİYOR de
mektir. Ilczirgıli) Pmlllı'r bııım BATILII-AŞMAK iliyorlar, 
«yurdumuz nc güzel gelişti» diye seviniyorlar. Ama, dük
kânından ve toprağından olmuş kimselere sorun: onların 
«Mülkiyet üakları» zedelenmiştir, m m

Zedciiyenlcr, tek kişi olarak, falan veya filân ağa, ya
hut işveren gösterilmeyebilir. Ancak, sayılan kövlü ve es- 
naflann yanında binde bir kişi bile tutmayan Ağalarla Ka
pitalistlerin Mülkiyetleri çoğaldığı İçin, küçük insanların 
Mülkiyetlerinin azaldığı her günkü olaydır. Vc buna şaş
mak şöyle dursun, dikkati çeken, TBMM'indc bile, koltuk
ların 100 de ÇÇ’unu tutmuş olanlar kötü gözle bakıyorlar. 
Hiç değilse, küçük üretmen usulü ile işletilen büyük arazi
ler, eski sahiplerine (köylülere) geri satılsın denildi mi, o 
Efendiler:

«—Eyvah! Mülkiyet Hakkı zedelendi.»» çığlığını' bası
yorlar.

. Bu tutum, yavuz hırsızın ev sahibini şaşırtmasına ben
zemiyor mu?

(Raşfarafı 1 nel sayfada)
Is İyice »çılt|*)i»lı* Yahudi ıl« 
anlar gibi olacağa benziyor.

3 — Yahudi, IsraİIden 
tedirgin.

İngiliz Entelljensi dölünden. 
Alman Nazi soyundan Irgum 
7,val Leuml adlı zılgıt vo bal
talama teşkilâtı, 1948 yılı İsrail 
Devleti ilân edilir edilmez kah 
raman HERUT Partisi olmuş
tu. Adam öldürme -Milliyetçin 
fcl» çabuk sırıttı. Onlara, Ben 
Guryon gibi koyu siyonistler 
bile, «Bir avuç façlst döküntü
sü- demek zorunda knldılar. 
Ynlıudi. zorbatar elinden sıyrıl
mak için. Ben Guryon'ları de
nedi. Onlar (İngiliz - Fransız) 
muhafazakâr • Sosyalist Em
peryalizminin kuyruğunda, par 
lak Süveyş zaferini kazanınca 
işi hesaba vuran Yahudi iflâ- 
Ilının kesildiğini kavradı.

Bu yol İsrail - Devleti sazını 
Amerikan Emperyalizmi eline 
aldı. Ynlıudi, kcskiıı Sosyalist 
Lcvl Eşkul'ıııı -İşç i CKP1 İR
Sİ- ite maskelenmiş Amerikan 
knrgasının kılavuzluğuna gir
di. Eşkol, sözde -ILIMLILIK
TA KATİLIK. (İtidalde Azim- 
lillk) parolnsiylc Yalıudiyi kan 
dırdı. O zamana dek. Nasırı ka 
feslemek için İsnıile dolambaç 
İl yold.-ın, gizllre sllftlı veren 
Amerika, naz eder görünüp 
vermem dediği askeri malzeme 
yi. kendisine teslim olan Ya- 
hudiye, artık doğrudan doğru
ya ve açıkça sundu.

Bu sunuya karşılık. Federal 
Almanya ile İsrail sarmaş do
laş edildi: Hani. 1400 yıl önce 
Muhammet Peygamberin Hay 
ber savaşında kestiği Yahudi- 
lerin kanını hiç unutamaynn ve 
öeünü Filizlinin fakir Arabları- 
na 1400 yıl sonra ödeten azgın 
siyonistler, 10 yıl önce 3 milyon 
Yalıudiyi diri diri yakmış olnn 
Naziliğin hayırlı haleflerini af
fediyorlardı. Moskova -Ilımlı
ları- bile Eşkol'Un -Ilımlı ka
tılığına- bir hoş bakıyorlardı.

0  sayede Eşkol, -Kan dök- 
meksizin Ürdün auları muha
rebesini- kazandı.

4 — İsrailde Ekonomik ve 
ve Sosyal Bunalım t

Amerikan patentli İşçi Cep- 
htsi, Politika dışında tam boz 
guna girdi.

1 — Ekonomik durum gev
şedi.

2 — Yahudi göçmenliği tav
sadı.

1. -  EKONOMİ MESELESİ:. 
Daha 9 Mart günü Andrc Sce ' 
mama Kudüsten yazıyordu:

-Otorite bunalımından, rejim 
zaafından konuşuluyor... BHân 
çonun karanlık noktasını eko
nomik durum teşkil ediyor. İş 
sizlik yayılıyor. Bugün işsizler 
30 bin kişiyi buldu, önümüz
deki Haziran ayı 80 bine dek 
varacak. Gittikçe yayılan açlık 
grevine oturuşlar yüzünden 
sosyal tahrikât ve kıvranışlar 
dramatik bir biçime giriyor. 
Almanların, yapmakta olduktan 
ödemeleri durdurmaları, yalanı 
cı ülkelerdeki Yaltudller ara
sında örgütlenmiş para toplama 
larının gittikçe daha az gelir 
olması, inşaatın aksayıp durma 
sına yol açtı. Bu durum eko
nomi yapısını baştan başa ye
ni bir kalıba dökmeyi gerek
tiriyordu. Bu yeni kalıba dök
meyi iyi sonuca ulaşltmak İs
teniyorsa. köklü tedbirler kaçı 
nılmazdı.»

«Yeni kalıp.: Besbelli, o za
mana dek. Yahudlye «Kibutz» 
komünizmi diye anlatılan kürek 
çalışmalarını, artık Amerikan 
Emperyalizminin klâsik kotıbı 
na dökmekti

2. — GÖÇMEN MESELESİ : 
Alli‘ tiJ*« dtjıı.wilın d«H buca
ğından altına hücum etmiş göç
menlerle kurulmadı mı? la- 

. rail'de öyle olurdu. İk i 
bin yıldır özlenen «Adanmış 
Toprak- ne yazık ki. çöldü. 
Musa Peygamber Sina çölünde 
«İlilin- (Ülke: dediği zaman 
da Yahudi: -HınUı- tBuğdayı 
istemişti. Yahudi o gün bu gün, 
karnı doyduğu yere Vatan d i
yordu.

A. Sccmumnıı bildiriyor: 
-Çok snyıda İsrailliler, yeni 
bir vatan aı-nınak üzere yola 
çıktılar... Köklü tedbirler al
mak için, göçmenlerin gelmesi 
ne muhtaç olıııı bu ülkede, yal
nız göçmen gulişl durmuş ol
makla kalmayıp, göçmenliğin 
geleceğini dahi endişe yaratm a 
ya başlayınca, köklü tedbirler 
geriye dek itilebilirdi... En ta
ze bitmiş olaylardan birisi: 
Lod htıva alanına bir pankart 
asılmış; üzerinde şunlar yazılı: 
«lsraiidcn en son ayrılacak olnn 
lütfen lâmbayı söndürsün!- (Le 
Muııde, » Mart, s. 1U>

Emperyalist uşaklığım vatan 
severiik sayan satılmış ağaları
na, bu gidişle memlekette kim 
se kalınıyacağını anlatıyor.

S — Yalıudiyi Kurban eden 
İsrail?

ynlııııli gıiziiıııl ııçıynr. Kıl- 
gılçı Irgıım yâıligaı-ı İlerili 
Partisi ile Liberaııeı-uı Millet 
Meclisinde kurdukları GAHAL 
Grupu 11 kişiyi guçmlyor. Un
ların da süzd geçer 3 tanesi 
(Avukat Saınucl Tomar, E lle  
zer Şoatck, işçilerin üçle birin 
den çoğunu toplamış «Milliyet
çi işçiler Merkez Sendikası, 
lideri Kaul Tayar) eski Irgum 
liderine karşı kampanya açtık 
lan için gruptan alıldılar. Bü
tün Burjuva kanadı 8 kişi kal 
dt.

Yahudi hoşlanmıyor artık bur 
juva köpeklerinden. Ama, Em
peryalizm onu Soleu köpeklere 
ısırtmayı beceriyor. Gene de 
Yahudinin tepkisi ibret veri
ci:

•Bay Eşkol İle Hükümetinin 
Halk içindeki ünii, hiç bir va
kit bu denli alçalmadı. Parle- 
rnento alanında iktidarsız kalan 
muhalifleri, muazzam bir kötü 
leme kampanyası ile avunuyor 
lar. Vc bu savaşı, hem de kimi 
c|>oy şüpheli bir zevk ile kul
lanıyorlar. Hattâ vaktiyle Iiit- 
1er üzerine anlatılmış -Acayip 
Hikâyeler.i bile kullanmaktan 
geri kalmıyorlar. Yalnız, Füh 
rer'in adı yerine Hükümet şef 
terinin adını geçiriveriyorlar. 
En dokunaklı fıkralar, İsrail 
ekonomisinin güç durumu üze
rine yakıştırılıyor. (Le Mon
de. keza)........................ .. |  . ,

Bir Hükümet, yabancı sı-rmo 
yenin bekçi köpeği ve kendi 
milletinin sirk canbazı olursa, 
halkının bilinçsiz ve teşkilât
sız direnmeleri ve sataşmaları 
önünde ne yapar? Milli Savun 
ma vo gizli Servisler gibi btt 
yük dokunulmazlık taşıyan Ta 
bulara karşı da halk o korkunç 
dokunaklı telmihlerde bulunu
yor. diyor Fransız gazeteci... 
Bu şartlar albnda Finans -  ka 
pitalizm uşağı bir İktidar, İl
kin dillere ve düşüncelere SAN 
Silil koynr. Dıı yol, en aykırı 
alay ve şaytalan bile, sansür 
yüzünden yalanlamak İmkânsız 
loşır. O zaman, klâsik müstebit
liğin son kozu iki türlü BAS- 
KIdın

1. — KİŞİLERE BASKI: Ga
zeteleri, yabancı yazarları sûn- 
gületmck yetmez. Adalet sus
turulur. Skandal hâvadisçiliğl 
ile tanınmış Bul adlı magazi
nin iki yazarı van «Bu tkt ga
zeteci. en büyük esrarengizlik 
İçinde gizlice tutuklandı, y a r  
gılandt, mahkum edildi Bu bir 
zaaf belgesi değil mİ?» diye 
soruyor Bab basını. İsrail İşçi 
Hükümeti. Efendisi Amerika
nın Ncw»York Times gazetesi

Türkiyede Sosyalizm
. (i 848 -  1925)

Tarihinden yapraklar
-  I I I  -

A. Cerrahoölu

MİLLİ KURTULUŞ HAREKETİNE 
KARSI YÜRÜYENLER VE 

BOLŞEVİKİZM
İzmir'de yayınlanan (24 Aralık 334) tarihli Köylü gaze

tesi, «Bolşcviklzm» acili baş makalesinde, sosyalizm ve bol* 
şcvlklik hakkınıtakl fikirlerini kısaca belirtmişti.

Dünya sosyalizme doğru yürümektedir. Sosyalizm toplu
mun yaşayışında dı-ğişikliklcr yapılması gerektiğini. İsrarla, ile
ri sürüyor Cihan Savaşı, sosyalistlere hak verecek en kesin 
delildir. Snsyoflyl eski temelleri (berinde tutmak çabası bosu
nadır. »izim gibi kişiler ve uluslar devrimden çok tekamüle 
taraflardırlar Sosyalizm de -toplumu onarmak İçin bu usule uy
malıdır. Bnlsevikler istisna edilirse, dünya sosyalisleri bu nok
tada aynı fikrdodlrlcr. Bolşevik İzm. aslında, sosyalizmden başka 
bir çey değildir. Sosyalistler -en hafifi mutedili ve en şiddet
lisi olmak üzere- üç büyük grııpa ayrılmışlardır: her grupun 
da çeşitli fraksiyonları vardır. Amaç şu olmalıdır: Günün birin
de Misy.-ılbıııi son sınırına kadar uygulamak şartllo, şimdilik en 
gı-rekll olanların Aıizar.ı/ lıa/ınplllrllııo-slııe çalışmak. Rıısyn, bu 
nlsbl uygulamaya riayet etmemiş, cıı şiddetli sosyalizmi uygula
mak istemiş ve sosyalizmi iflâs ettirmiştir. Sosyalizmin en yüksek 
amacı elledi barış vc selâmettir. Öyle bir insan toplumu kurul
sun ki. orada artık hiç bir sııç. lıİç bir kayıt ve baskı olmasın; 
insanlar meleklere dönsünler. İnsanlık, belki, birkaç asırda, 
bu amaca ulaşabilir Ruslar. merdiveni basamak basamak çıka
cakları yerde, tepe sahanlığına sıçramak istediler. Onun İçin 
memleketlerinde sel gibi kan akıtıldı, müthiş yıkıntılar oldu.
Rus lopluınu silâhlı baldırı çıplaklar ve sorumsuz komiteler elin
de viraneye döndü ve dönüyor. Böyle bir devrim, 'insanlık İçin, 
alkışlanacak bir yenileşme otamaz. Dünyayı cennet yapmayı vaat 
eden sosyalizmin pratik somıeu hu mu olmalıdır? Bu haller, dün
yanın gözleri önünde, pek çok ulusları sosyalizmden şüpheye 
düşürecek bir nevi suikast değil midir? Ingiltere ve Fransa gibi 
fikir vc i:ş alanındaki ilerlemelerin en gerçek ve tarih! Ha
vuzları, bugün, knlşcvikizme savaş açmışlardır; vc bunda, yerden 
göğe kadar hakları vardır Niçin? Çünkü. BOLŞEVİKİZMİN EN 
BtYÜK DÜŞMANI SOSYALİZM OLMAK GEREKİR. Çünkü, 
sosyalizmin onarmak istediği toplumu, kapitalizm despotluğun
dan ziyade, bolşcviklzm çılgınlığı öldürüyor. Ve kendi başına 
bırakılsa, bu gidişle, kökünden kazımakta tereddüt ctmiyeceğe 
benziyor.

Bu sarhoş halktan, bu delilikten ve onun uğursuz ürünü - 
otan şu korkunç vc kızıl tahribattan özellikle bizim ibret almaktı 
ğımız gerektir.

•Ziyade mâl U menâl nâmına hiç bir şeye ve aile namına hiç 
bir ferde mâlik olmadıkları için, herkesin emlâkine emvaline 
kolayca konmayı pek hoş bir şey telâkki edenlerin can atacak
ları bu yıkıcılık, yakıcılık, yağmacılık- birçok memleketlerde ol
duğu gibi- elbette bizde de cazibesine esir edecek kimseler bula
bilir..

Köylü yazarına göre:
Bizim durumumuz hiç bir milletin durumuyla kıyaslanamaz.

Türkiye'nin mukadderatı, zaten, bolşeviküğe harp ilân etmiş olan

ııııııııııuıımıııuıııııııııi!mınımıuııııııııııiııııı»ıııııııtnıınıımuıımınııımıiıın>titııttmıı»ıüıııımıııııuımı»ıtmHiıttııumuıımtıuıımııı

İtilâf Devletlerinin elinde bulunuyor; vo ONLAR DA EN UFAK! 
BİR İHTİLÂL VE İNTİZAMSIZLIK ÜZERİNE : TOPUMUZU. 
ESARET ZİNCİRİNE VURACAKLARINI, BİZE RESMEN VE 
PEŞİN OLARAK BİLDİRMİŞ BULUNUYORLAR. Böyle bir du
rumda, en ednn bir hareket, en küçük bir kımıldanış vatana, 
millet# hıyanet olur. Vş aklı başında hiç bir Türk mütefekkiri, 
Mğ bîr Tüık aydım, mmhMImlıde hafiften bağlamak lurtUfo 
tadil edilmiş, mutedil ve yumuşak sosyalizmi uygulama çaban gibi 
tabii bir yolu bırakıp ta- Ruslar gibi derhal anarşim e ve bolşevt- 
kizme atlamaz. Bunun bizim sosyal yapımıza nazaran dağda ya
pılan şekavetten, haydutluktan farkı otarnıyacagmı bilir. Şu dem
de, vatan ve millet yabancıların nezareti altındadır. Böyle bir 
zamanda bunun basbayağı. hainlikten başka sıfatı olamaz.

Esasen, BOLŞEVİKİZM, daha umumi ve ilmi terlmile ANAR
ŞİZM nedir? Değil bizim için, fakat en kapitalist toplumu teşkil 
eden Batı kavimlerl için bile. -Rus bolşeviklerinin farz vo tahsy- 
yül ettikleri gibi- FEVZAİLİK yani ANARŞİZM hakiki bir sa
lâh ve selâmet çaresi olabilir mi?

Köylü’nün başyazarı, bu sorulara cevap vermek İçin, tetkik 
ve tetebbua dayanan araştırmalar gerektiğini kabul ediyor; ve 
KIZIL TEHLİKE hakkında bu kadarcıkla yetiniyor.

. Makalenin yazıldığı tarihte. Yunan harp gemilerinin gelece
ğinden bahsedilmekte: İstanbul ve lzmlrln mavi beyaz olacağı 
lâfları dolaşmaktadır. Emperyalist istilâ orduları. kanlı çizmele- 
rile yurdu çiğnemeğe hazırlanıyor.

Köyltt’nün daha sonraki durumuna gelince: Bu gazete, MiIU 
Kurtuluş hareketine karşı cephe almış: ve Mustafa Kemal Pa- 
şo’ntn can düşmanı kesilmişti. 1921 ağustosunun, ilk günü: «Or
dusu bozulan, bugünün kahramanı Mustafa Kemâl, vatanın bu 
felâketli anlarında. Adananın Bağlararast mevkiinde zevk ve 
safazile vakit geçiriyor- nevinden bozguncu havadisler yayıyor 
du.

•KJrye Refet» tarafından yönelilen Köylü’nUn. deyişine göre, 
Anadolu Kurtuluş hareketi ,ve İstiklâl Savaşı,' vatanı felâkete sü
rüklemişti. özgürlük Savaşına katılanlar. emperyalizme karşı 
dövüşenler düpedüz yurda İhanet ediyorlardı.

1 Köylü haykırıyordu
•Türkün baçmı yakan ve tarihini çlğniyenler. KIRIK SÜNGÜ 

VE PASLI SİLÂHA SARKANLAR önlerdir,.
İngiltere Hariciye Nazirı Lord Gürzon: «Mustafa Kemal ya 

çok kuvvetlidir, ya akıl noksanlığı ile malûldür» dememiş miydi?
Köylü, bu sözlerl-mal bulmuş mığrıbl gibi • aktarıyor ve hal

kı, Kuvay-ı Mllllye'ye karşı, istilâ ordularının yanında, vatandaş 
savaşına çağırıyordu.

•Ey Türk oğlul Senin başına bütün felâketleri getirenler, de
rece derece kolunu bağlıyanlar. yardımları, işgallere vardıranlar, 
işgalleri ana vatanın ta orta göbeğine kadaı1 yayanlar. Sevr mua
hedesi gibi elim bir ahdi ortaya çıkartanlar, mesarını kazanlar 
ölümünü hazırlıyanlar. evini barkını yıkanlar, ocağını söndüren
ler, ırzını, nomusunu çiğnetenler, kanını döktürenler içyüzünü 
bllmlyerek taarftar olduğun hep bu melûnlardır. Evet, bunlar 
Türkün ve Türklüğün katilleridirler. Bunlara tarih lânet edecek, 
yarın sen lAnetler yagdıracaksınl İşle bu melün başların ezildi
ği, paslanmış kılıçlarının kırıldığı gün Türklüğün hayatı ve var
lığı kurtulacaktır.

Ah ne olurdu; bu millt ve vatan! vazifeyi bizzat sen kendi 
elin ve kendi kılıcınla yerine getirmiş ve bu basalrt. henüz Ay
dın ve Salihli'de bulundukları sıralarda ezmiş olsaydın; bu mil
leti o anlarda kurtarmış bulunurdun, işte o vakit, bu acı ve kara- 
günleri görmezdin. Eyveh W, O demler çoktan geçti. Aklimızın 
kara yazısını kendi elimizle ve kendi dileğimizle yazdık.. Mezarı
mızı kendimiz kazdık... Allah, bundan böyle olsun, akıl ve basi
ret ve İntibah versin. Amin!»

Köylü gazetesine göre; kurtuluş savaşçıları haydut ve eşki- 
ya sürüşüydü/ Kapitalist Batı dünyası ise. bize, yardım ellerini 
fcfktUc uzatmıştı. ,

Gazete. Ankara’dakilerin «kötü tutumlarını, çıkmaza girdik
lerini, —aklı sıra— millete anlatmağa» çabalıyor ve 1 Ağustos 
1921 tarihli uyum da şunları yazıyordu:

-Herkesin Kuvars'Milliye sandıkları o Ankara bağt ve İst- 
terinin milletin başına na felâketler getirdiğini ve AYAĞINA 
KADAR GELEN NİMETLERİ GERİYE ÇEVİRDİKLERİNİ. YAR
DIM İÇİN UZATILAN -ELLERİ NASIL ISIRDIKLARINI ve bu 
kadar hânumanlann sönmesine. Türk ve Anadolu umumi serve
tinin mahv-U tebâh olmasına no yolda sebep olduklarını millete 
an'atıyorus..»

yazmasa. kimseye duyurmaya
cak bu dâvayı. Duyulunca, suç 
lama bahanesi gene kutsal Bİ- 
TAIION (Güvenlik) ve -Casus
luğu (e'dlp-, -Sansüre aykırı
lık- öne sürülüyor. Fransız mu
habir diyor ki: «Bu. Fuhuş e* 
dcbiyatı (pornografi İle Devlet 
Hikmetinin eşleşmesi oldu.»

2. — MİLLETE BASKI: Kişi
leri susturmak, aksaklıkları az 
dirince, milleti toptan cezalan
dırmak gerekir. Bunun için de 
en amanmış oyun ItİTAllON 
(güvenlik) selırplprlıllr. A. Sco- 
mama yazıyor:

•Bir kaç aydan beri, bütün 
İsrail, yarım sözcüklerle «Utan 
atta fısıldanan bir hakiki hikâ
ye çığı ile bunalıyor. Söylenen 
tere inanılırsa. Memleket (İs
rail) çılgın mâccralar arifesin- 
dedir.- (Keza)

İşte dört aydan beri İsrailde 
çalkanan -Mâccra- bugünkü 
•İsrail Savaşıdır.» Bir yanda 
60 bin işsiz, «kahramanca» öl- 
dürtülüp Hazirandan önce ken 
dilerinden kurtulunur, hem 
Emperyalist Efendilerinin Pet
rol boruları İle Su yolan İçin 
BİTAIION (güvenlik) sağlanır.

1946 - 1 9 6 7

Tiirkiyedeki Legal Sosyalist Davranışlar 
üzerine Açıklamalar

- I I I -
Orhon Miistecaplıoğlu

«TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ» nin KURULUSU
8unf e m i üzerine cemiyet 

kurma hakkının kanunlarla te
minat altına alındığı 1946 yılın
da Türkiye'deki Sosyalist çev
reler yoğun bir çalışmanın İçin
de İdi. Daha önce Cami Bay 
kurt'un başkanlığında geniş çap 
ta kurulması düşünülen • Sos
yalist Partisi» İçin hazırlık ma 
hlyetlndo yapılan toplantılar 
vo temaslar olumlu sonuç ver- 
■memlşti.' Bazı sübjektif davra
nışlar ve partiye katılmaları 
teklif adilen tanınmış sosyalist-. 
İtrin çekimserliği ve şartların' 
müsait olmadığını öne sürmele
ri yüzünden partinin kurulu
şu gerçekleşemedi.

Fakat bu partiye katılmayı i* 
teyen ve hazırlık toplantıların
da bulunan İllegal harekelin 
yöneticisi (•) Dr. tjrflk Hüs
nü Deymer: legel bir hareket 
için ortamın müsait olduğuna 
İnanıyordu. Yine bu partiye gir 
meyi kebul eden ve tamir Fu- 

»arında açılan cezaevleri sergi- 
! sinin başında olduğu için ha

zırlık toplantılarında buluna
mayan Esat Adil Müztecftbl de 
legel bir hareketin kurulman 
ve haşan sağlayabilmesi için 
durumu elverişli buluyordu. 
Dr. Şefik Hüsnü Deymer vo 
Esat Âdil Müstecâbi, bir Sos
yalist Partisi kurmak İçin gö
rüşmeler yaptılar vo birlikte 
bir harekete girişmek üzere an-, 
taştılar. Fakat sonradan arala-' 
rında çıkan anlaşmazlık bu 
müşterek davranışın da ger
çekleşmesine engel oldu.

Bu anlaşmazlık konusunda 
iki taraf da haklı görülebile
cek İddialarda bulundular. D 
sat Âdil; önceleri illegal ha
reketin yöneticisi Dr. Şefik 
Hüsnü ve İllegal hareketin di
ğer yöneticileri İle İlişki kur
mayı ve lllogsl ItıtreMle gö
rev almayı'sakıncalı bulmuyor
du. Hattâ kendisine teklif edi
len Genel Sekreter Yardımcı
lığına karşı, hareketin yöne
timinde töz sahibi olma İddia
sında bulunmuş ve bu İsteği

kabul edilmemişti. Zaten Le- 
gal Parti kurulmasına sonra
dan karar verilmişti.

Fakat Esat Adil, bu temaslar
dan sonra ve bazı çevreler 
tarafından yapılan telkinlerin 
de etkisiyle düşüncelerini de
ğiştirdi İllegal hareketin de
vamı sayılabilecek legal bir 
Sosyalist Pertlsl'nln hukuk vo 
pontlka açısından sakıncaları 
olduğunu savunmaya başladı. 
Dr. Şefik Hüsnü’yo yakın çev
relerin İddiasına göre; haber
sizce ve acele olarak «Türki
ye Sosyalist Partisi» nl kurdu. 
Esat Âdil bu konuda bana; ken 
dişine düşen görevi yaptığını 
Dr. Şefik Hüsnü’ye illegal bir 
harckotln. legal olarak ortaya 
çıkmasının mahzurlarım bil
dirdiğini vo kendirim» itimat 
edilmesini Mcıllğlııl söylemiş
ti.

Fakat, Esat Adll'ln kurduğu 
partide, o zamanki İllegal Tür
kiye Komünist Partlal'nln İs
tanbul II Sekreteri Hüsamet

tin özdoğu; senelerce illegal 
hareketlerde çalışmış, Musta
fa Börklüco gibi polisçe ta- 
nınmış kimseler; Süleyman Tâ
ki ve Hüseyin Demlröz gibi İl
legal harekette vazife «İmiş İş
çiler vardı. Esat Adll’ln sakın
calı bulduğu İllegal mensup
larını kurduğu partiye alması, 
müşterek bir hareketten vaz
geçmesi İçin daha başka neden
ler olduğunu ortaya koyuyor
du.

Nitekim Paris'ten sahte hü
viyetle İstanbul'a gelen Dr. Şe
fik Nevzat; eski -Teşkilâtı 
Mahsusa» ileri gelenlerinden 
(*) Ahmet Bedevi Kuran'ın e- 
vlnre Esat Adil İle görüşmüş
tü. Bu temaslarda: yeni .vo ba
ğımsız bir Sosyalist Partisi ku
rulman ve İleride Dr. Refik 
Nevzat'ın Pmil Başkanlığına 
gelmesi karnrlaşlınlmışlu Mil 
II ve Enternasyonal realitele
rin tellfl ve daha gerçekçi bir 
Sosyalist Plaiformu'nun tesisi 
İçin, karşılıklı anlaşmaya ya
rıldı.

Otaylann bu şekilde geliş- 
• meşinde 1946 yılında çok komp

like bir şekilde çalışan dış Ko
münist. Sosyalist ve anıl Ko
münist bazı çevrelerin etkisi 
olduğunu da,kaimi etmek ge
rektir.

•Türkiye Sosyalist PartM-; 
Esat Adil Müstecâbi: Av. Ma- 
clt Güçlü: Devlet Demir Yol
larında kaynak ustnbasısı İh
van Kabaeıoğlu: Matbaa maki
ne şefi Aziz Üçtay tarafından 
4.6.1946*08 kuruldu. Ve Esat 
Adll'ln Genel Sekreterliği al
tılıda çalışmaya başladı.

«Türkiye Sosyalist Partisi- 
Programı. T.S. Partisinin ku
ruluş ve fâaliyeti şu ana pren
siplere dayanır der:

Madde 1 — Türk Cumhuri
yetini tam Mr halk devleti 
haline getirmek ve halkın ka
yıtsız. şartsız kendi kendini Ida 
re etmesine İmkân vrrtel her 
türlü siyasi. İklimdi ve İçti
mai mevzuatı tosla ve tatbik 
etmek T.S.P. bu prensiple de
mokrattır.

Madde 2 — Türk milletinin 
refah, kültür, sağlık ve adalet 
seviyesini yükseltmek vatan
daşların ferdi gelişmelerini kös 
tekleyen bütün sebepleri ve 
bu bakımdan mevcut her türlü 
İktisadi vo İçtimai adaleUlzli- 
41 ortadan kaldırarak emek v*- 
kabiliyetleri değerlendirmek: T 
S.P. bu prensipte sosyalisttir.

(nevamı var)

(*) Dr. Şefik Hüsnü Dey 
mer ve Ahmet Bedevi Ku
ranın hayatları hakkında 
ileride bilgi vereceğiz,

AÇLIKLA SAVAŞ 
YÜRÜYÜŞÜ 

YAPILDI
T.M.G.T. Açlığa Karşı Sa

vaş mitingi düzenledi 
28 Mayıs 1967 günü saat 

14 de İstanbul üniversitesi
nin önünde T.M.G.T. Genel 
Başkanı Alp Kuran yaptığı 
konuşmasıyla geri bırakılan 
ü’kelerın sırtından geçinmek
te devam eden Kapitalist ül- 
kclcr’deki İnsan başına dü
şen kalori ile bizdeki duru
mu kıyasladı. Bu feci duru, 
ma el ulatmayan ve bu halin 
devamına göz yuman yöneti
cileri yerdi. Sonra Doç. Koç- 
türk söz alarak konuyu da 
ha geniş bir biçimde anlattı.

Doç. Koçtürk bilindiği gi- 
bi kendisine Amerika’dan 
ders vermesi için dolgun bit 
iicrctl* çağrıldığı halde, yur
dunda halkına faydalı olabil
mek için savaşmayı amaç bi 
len halk aydınıdır. Ne kadar 
fecidi*- ki, bu savaşı yüzün- ’ 
den kendisine Türkiye’mizde 
kürsü verilmemektedir.

Konuşmalardan sonra bir. 
asker! birlik düzeninde 3’erll 
sıralar halinde yürüyüşe ge
çildi

Oldukça kalabalık olan bu 
mitingle gençler şu sloganla
rı sık sık kullandılar.

«İşçi, köylü, gençlik eı r  
le.» «Yaşasın işçiler.» «Kom
pradorlar kahrolsun.» «İşçi, 
köylü sersefil.» «Kır atın 
yuları Amerikan dolana '

Bu mitingin şimdiye ka
dar olan mitinglerden farkb 
yanı, emekçi yığınlarla genç 
Hğİn İlk defa kaynaşması, 
halkın dâvâlımı» ve günlük 
yaşantısına ışık tutan İlk yü
rüyüş olmasıydı.

Gençlerin düzenlediği bu 
mitingle İşçilerden önderler 
çıkıyor, heyecanla genç ar. 
kadaşlanna yardımcı oluyor, 
halkı yürüyüşe davet ediyor
du. Mitinge boya sandığını 
bir arkadaşına vererek katı
lan, yöneticilere yardımcı o* 
lan bir arkadaş, bir gün son. 
ra Sunaya «Anayasa sosya
lizme kapalıdır.» dediği İçin 
Anayasa gönderiyordu.

Unkspanı köprüsünün bi
timli* yakılırken, ?01ik bir 
İhtiyar, bastonuna dayana 
dayana yürüyüşe katılıyor 
du. Bir İşçi bana: «Ben katıl 
mayarağm da kim katıla
cak.» diyordu.

1960 dan bu' yana 10 bin 
kişiyi aşku» çok yürüyüşler 
olmuştu. Fakat böylesine bi
linçli bir kütlenin yaptığı 
yürüyüş ilk defa oluyordu 
Düşünceden davranışa ge
çen T.M.G.T’yi selâmlarız.

Kimi gazetelerin hiç anma
dığı, «timisrân gayet kısa 
yer verdiği yürüyüş işte buy 
du.

Gene aynı gün sabah üze
ri. Taşlıtarla’d» suların ak* 
mamasını protesto amacıyla 
500 kişi sessiz yürüyüş düzen 
İçmişti.

Son günlerin halktan yana 
en olumlu davranışları bun
lar oldu.
SENDİKALAR ESNAF 
DERNEĞİ Mİ OLUYOR? 
ESNAF. BİRLİĞİNİN 
MİLYONER BAŞKANI 
DENİfc.İŞ
FEDERASYONUNA DA 
BAŞKAN OLDU1

Tiirı. sendikacılığı süratli 
bir dejenerasyon içinde bu
lunuyor. Preknpitallri mü* 
naseöetler içindeki toplumu- 
muzda, gerekli köklü değiş, 
meler sağlanmadıkça, her ül
kücü kuruluş bozulmaya mab 
küm görünüyoı. Sendikacılr 
ğımızdaki bozulma, İşçi Sı
nıfı Hareketini engelleme ba
kımından Hakim Sınıftan- 
mızca başarı İle yürütülmek
ledir. .

İşçilerin Sendika başlarına 
getirilip mii’-onerleştirilmesi- 
n-, şimdi de Milyonerlerimi
zin Sendika boşlarına tetiri- . 
Up «İŞÇİLEŞTİRİLME>sl iz
lemiş bulunuyor. Hem öyle ' 
milyonerlerin k i  İşverenlik
te girişkinliklerl İle ün yap
mışlardır. Tevekkeli denme
miş, «sendikacılık bol parab 
bir iş’tirl» diye.

Yalnız; minareye kılıfı na
sıl buldular acaba? Malûm 
ya, Sendikalar Kanununun 
17. el maddesi, İşverenlerin 
İKİ sendikalarına değil üya 
olmaları; hattâ «araya koya
cakları sair kimseler vasıta-, 
siyle birbirlerinin kuruluşla, 
n , idare ve faaliyetlerine, 
nüfuz tesis etmek maksadiyle 
müdanaledo» bulunmalarını 
da man etmiştir.

Ama gelin görün ki; sırtı
nı Emperyalizme veren Bur
juvazimiz, bir taşla İki kuş 
vurmak sevdasına düşmüştür.

Birin*' kuş; sömürülen kü
çük sanatkâr ve esnafunu* 
dır. Nasıl nuî Buyrun:

İlâhim Sımflanmız, ■ y ılla:' 
yıl Küçük .esnaf ve Sanat ' 
kân, TİCARET ODASINDA 
KAYITLI OLMAYAN TÜC 
CARLARLA YÖNETMİŞTİR»

Hattâ zaman zaman bunların 
arasına pek pervasızca b ir
takım ticaret odası patentli- 
İC  bile sokulmuşlardır 

Birinci kuşu yıllardanbert 
kekl'k g»bl çantada tutma 
görevi, het zaman milyonları 
i!» ■'•»finon' mavnacı armatör 
Meçi» Cetinkaya’da idi.Çetin- 
kaya Esnaf Birliği Baş
kanlığına geldiğinde DP'liy 
d». İhtilâl olunca hemen CH 
P*ye transfer etmevi başardı, 
almdl GP de midir bilmiyo
ruz. o»ıu Tllrklvcnin zamanr 
mızdakl ivi «•*♦♦*» -olsunlan 
C»A'|,r iv,- hsıtr t»Mi 

Hasılı Burjuvazimiz Bav 
Cetinkaya’vı pek beğenmişe 
benzer. YıHnrdnnbcri görevi
ni Azaltmadı arttırdı. Hattâ 
övle kİ. şimdi onunla ikinci 
bir kuş daha . vurmak isti
yor* Bu defaki, kuş Esnaf ve 
sanatkâr »tbl bir »ra t»bakı 
da değil. Modem İşçi Sınıfı
mız!

GRNEL-IS MANtSADA 
GREV YAPIYOR
TÜRK-IŞ Temsilcisi Grev 

.kınalardan dayak yedi 

. Genel-îş Sendikası, üyesi 
16S İKİ adına Manisada zor
lu bir grev yapmaktadır. 
Teşkilâtının gerici ellerde bu 
lunmasına karşılık. Başkan 
Abdullah Baştürk, İŞÇİ hak*, 
lannt kotarabilmek İçin ça
lışmaktadır. Sendika Eöitİm 
Müdürü Engin ünsal. Grevi 
başarabilmek İçin üstün bir 
gayret' gösteriyor. Hakim çev 

. reler Manisada, grevi kırabil 
mek için görülmemiş bir İt- 

' tifak kurmuş bulunuyor. Bu 
ittifakm hücumundan Türk* 

İş  bile kendini ‘kurtaran»- 
iniştir. Tttrk-tş Temsilcisi o- * 
hıp İşverenlerle anlaşmasını 
pek beceren Asutay bu defa 

.bizzat kendisi «Komünistlik» 
iddiası ile karşılaştı ve Ma
nisalI grev kınalardan bir 
do dayak yedi.

'Genel-lş İçin 1ÖS kişinin 
‘grevini sürdürmek maddi I»  
kiradan önemli bir konu de
ğil. Gericilerin Genel-tş’e oy
nadığı bu oyunun çok fayda
lı sonuçlan da olabilir. Bu 
aonuelan almak. Sendika Yö-*< 
neftçilerinin -grevi akıllıca 
kullanabilmelerine bağlı. Ge- 
nel-tş, bu grevle teşkilâtım 
bütün Türlüye.çapında, eği
tebilir, faşizm de faşizm diye 
direnenlerin gözünü biraz ol
sun açabilir, açmalıdır da. '  
Abdullah Baştürk • samimi 
İse, böyle tmkânlan kaçır 
mamasını bekler, 'Manisada - 
grev yapan 165 kardeşimize, 
onların teşkilâtı olan Genel- 
İse basan düetiz
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27 Mayısta halkın rolü Tiiıkiyede Kapitalizmin Gelişimi üzerine
Finaı» kapital Olkenin to- rak şehrâyinleşti? Yapanlar 

» e l ekonomisin! ve Devlet da ona hâlâ şaşıyorlar. Yal- 
üstyapısını elinde (utuyor, nız, güzlerine çarpıp ta ağız*
Finans •  kapital Dünya ölçü- Iarından kaçmış tek tük o* 
silnde Enternasyonalci kesil- laylar. i^in İçyüzünü farkına 
miy Emperyalizmin sarisiz varmaksızın açıklıyordu. 27 
kayıtsız egemenliğini Tür- Mayısı, silâhlı çocukların bir 

'Jdyeye sokup kendisine des- kolcu-kaçakçı oyunu gibi an- 
tek yapıyor. Böyle bir latan Madanoğlu gördüklerin 
sosyal ve politik güce -den söyleşini de saklıyamı- 
karft 27 Mayisin* küveti yor:
ne İdi? 27 Mayısçılann «Harp Okulu talebeleri seb 
sinde ortak bulunan kanı: re  yayıldıktan sonra. Harp
aldıkları sonuç üzerinde her- Okuluna yüzlerce kişinin ne
kesten çok kendilerinin saça tlrildlğinl haber aldım. Bizim 
kaldıklarını gösteriyor. Çık* kararımız, kabine üyeleri İle 
tms Anılar 27 Mayıs’ı yapan- mfthut Takririn İmza kovmuş 
lan . Molyerın.«Zoraki Ta* olan 4 mepos dışında ba tk ı 
bip» piyesindeki hekim ro- kimseyi tevkif etmemekti, 
lünde gösteriyor. Bu hatıra* Fakat HALK büvfiğfi. kadı
lardan gelişi züzel birine ba- ğü, hatta kedisi, köpeği İle, 
kalım. Alb. Kocaş gibi Gn. hu hareketi o kadar candan 
Madanoğlu da. ise nasıl bas* bekllyormus kİ. penceresini 
landığını şöyle anlatıyor: «can. eline telefon rehberini

«Biz buna (ihtilâle) karar almış: 
verdiğimiz zaman fazla kala- <— Şu evde falanca var.»
balık değil 4-5 kltl İdik. Ka- Onu da götürün», 
ranırım  Gürsel Pa$ava aça» « _  Bu adam da onlardan- 
lım dedik. Yanma gidip, me- dır, mllvonlar yutmuştur», 
aeley! açtığımızda: «Şeklinde, hemen bütün

«— Tamam!», dedi, kabul mepuslan ve yakınlarım top- 
ederim. Tek şartla». t)ç ay lafmışlar. Baktım dunım bü
zerimde Seçime gidilecek»», yüvor. Derhal Harp Okuluna 
«Planlan hazırlıyorduk. Bir gittim. Ortalık ana baba gü- 
gün Gürsel bizi çağırdı: nü İdi.- Siviller dolmuştu.»

«— Beni buradan (Kara (Cemal Madanoğlu: Keza). 
Ordulan kumandanlığından) Yâni Paşalar, kendilerini Is 
alıyorlar, dedi: Fakat gitmek ten atanlara karsı 4.5 kişilik 
İstemiyorum. Ne yapacaksak, bir Saray İhtilâli yapmakla 
hemen yasalım. Sonra fırsat yetinmeyi planlamışlardı. Ok 
kalmıyacak.» vavdan cıkınca, «Kedisi küpe-

(C. Madanoğlu: İfşa edl- *» «e» HALK, bütün «milyon
yor. Adalet 25 Aralık 1961. ,a"  yutmuşlar»). Paşalara

27 Mayısın başı bu... 27 Ma- * ^ n e n  
yıs gecesi bir mahşer: «TOPLATMIŞ. ı! Ve M.zan-

«Harp okuluna girdiğim za c* ” urat Beyin ded.ğ. gibi: 
man ne görevim? Her tarar htikmU t«**n»r«w.
aydınlık, sanki bir bayram olmuştu, 
var. Derhal ışıklatın bir kıs- Bir avuç Finans Kapitaliz
mim söndürttüm. Milli Bir- tin yerli tefeci-bezirgânlan 
lik Komitesine: «Esasen önü- dümen suyuna alarak meni
ne gelen giriyordu. tstlyen leketi soyup sovana çevirmc- 
Sçeride kalıyor, Istlyen çıkı- Sİ, başta dar-gclirli Silâhlı 
yordu. O ara başkaları da Kuvvetler gelmek üzere tiî- 
kapı aralığından sızsa, onlar müyle halkı öyle çileden çı
da ' girip bizimle çalışablle- karmış» ki, 27 Mayıs dine
ceklerdi. Asıl alınması gere- mit fıçısının içine atılmış bir 
kenler değil, rastgele bir Ko- kıvılcım olmuştu. Yığılan hoş 
mite üyeleri listesi yapılmış.’ nııtsuzhık, yalnız Silâhlı Kııv 
Bu Komitenin fazla bir İş vetler bendi ile tutulabiliyor 
görmlyeceğlnl düşünerek», du. O bendin, en beklenilme 
Feld, teşkil etsinler de, kim dik yerinde açılan bir çatlak, 
den ederlerse etsinler, şeklin* bütününü Sebâ sellerine kap 
de düşündü.» (Keza, s. 4) ■ tınp sürüklemişti.
. Böylesine başsız, dağınık, 27 MAYIS’in asıl gücü, Mİ- 
yönsüz bir davranış nasıl ol- tün ULULUĞU buradan ge- 
d u ' da 27 Mayıs ihtilâli ola- liyordu.

(Dr. Hikmet KmlcımU’nın Ankara’da Fikir Kulüpleri 
Federasyonu «FKF* Lokalinde verdiği Konferanstan 
özetler.) — | |  —

- V I -

B. -  OSMANLILIK VE ŞEYIIGİL 
Şeyhin ataları, Rum Selçuklan sarayından uzaklaşınca. 

Bağdatta bir çeşit Bilim Hânedanı kurmuş oldular. Ancak, 
»manın yaman kargaşalıktan ortasında kılıç ve baş kesin 
rolü oynuyordu. Her sfihlcl müstüman. Bilimi kılıç gibi kul
lanmak zorundaydı: Göçebe geleneğinin medeniyet ülkücülü
ğü kilsleri İster istemez hem EVLÎYA (Havari, hem MÜCA- 
HÎD (kutsat asker) demek otan GAAZt (Şövalye) yapıyor- 

lu. Şeyhgil de soyca yan bilgin, yan mücahit kesildiler.
I  — OSMANLI KURULUŞU VE ŞEYHGİLİN 

GAAZİLERİ
Adil oğlu Oruç'un yazdığı «Tcvârih i Al i Osmaıı.a goıc. 

Osman henüz adsız binlerce gaazldcn biri tkeıı. yeğeni Aktl- 
nur İle Selçuk Sultanı Alûeddindcn (Şeyhin dedesinin kar
deşinden) silâh yardımı alarak Karahlsan ele geçirdi. Bu
nun üzerine Alaeddln, veziri Abdiilâzlzle (Şeyhin dedesi İle) 
Osman gaaztye: «Mısır Hükûmdarlanndaıı gelmiş Hz. Pey
gamberin ak sancağı İle tuğ ve alem ve değerli başka hedi
yeler gönderdi. Osman gaazl. gönder özerindeki hilâli çıkar
tıp, büyük bir saygı He otağı üzerine koydurdu.» Bay Kay
gısız: «Abdiilâzlzln ve kimi hısımlannın sonradan OsmanlI
lara geçmesi, mutlaka bu İlk tanışmanın tcslriledlr» (Keza, 
31) diyor. Demek Osman gaazlnln Tarihe ilk girişi, Şcyhgt- 
lln eliyle olmuştur, öyleyken, Şeyhgil en urak mevki hırsı 
gözetmediler. Din düşmanı saydıkları Hristlyanlığa karşı sa
vaşmak onlara yeliyordu. Saltanatın ne olduğunu öğrenmiş
lerdi. Batıya karşı Osman oğullarına kavga yoldaşı olmaktan 
başka amaç akıllarına gelmedi.

Osmanlılığın kuruluşu gibi, en cesur fetihlerinde de 
ŞeyhaJlln payı hiç bir Tarihte yazılmadık kertede büyük ol
du., Osmanlı, akıncısı olarak Çanakkale önüne geldikleri va
kit, Şeyhin dedesi Abdlilâzlz yüz ynşınt aşkın bir pirdi. Çoğu 
gaazlter gibi hem dervtş, hem kılıç eriydi, önce Mevlâna Ce- 
lâlsddlp Rumi'nin has haremine emin ohlıı.

- «Pire hizmet İtmiş tdl ol emir 
. < «Sahlar halinden olmuştu hnbîr 
. «Hazret’I-Mevlâneye ermişti ol

«Eşiğinde nice yıl olmuştu kul.» (Me, 6)
Mevlftnft ölünce, HUsameddln Rumi Çelebi’uln «Şamda

nına mum» olmakla yetlndL Saltanatı dervişlikle seve seve 
' değişmiş, fukaralıkla kendisini hiçe snymaktan dııhn yüce 
ilk bulamamıştı: «ihtiyar etmiş idi fakrli Tcnâ-Ana vird ol
muş idi hamd'ü senâ» (Me, 4). Gaazlnln anladığı «Fcnâ: 
Yokolma» tekkede fodla öğütüp, yaslada ölmek değildi. O- 
lumlu İşler görüp, yaratırken yitmekti, llangl gün «Gazâ ka
pısı açılsa». Abdülâzlz «Fiy sebil'il-lâh» (Tanrı yolunda) el- 

* de kılıç o kapıdan er meydanına İlk çıkan olurdu. Savaşta 
'uğuru denenmişti. Bcvoğûllan (şehzadeler) Abdütftztzsiz bay
ağıya girmezlerdi. Yiğitliği yazılmakla tükenmezdi: «önüne
’'düşerler İdi Gaaziler • Konsa dolardı ovalar, vazılar - Her 
’ gazâda bile olsa idi ol - Cümleye muratla hak açardı vol» 
‘Yüzyılı aşan tecrübesiyle hep İleriyi görürdü. Her dediğinin 
! çıktığı denenmişti: «Bir sözü söylerdi ol günde ayân • Er- 
' tesl vaaki olurdu ol heman» (Me. 6).

Allav oymak öğütlerindenberi. Osmanlı ytğUlik gelene
ğinde: Öçler. Yediler, Kırklar vardır. Abdülâzlz tayfası YE- 
DİLERdemlI: «Yedi kimse idi bunlar, ey elvan ♦ Hcft eneüm 

, .veş yere tâbân olan» (Me. 7) Yeryüzüne ışık saçan bu yedi 
.yıldızın başı AbdiiMzIzden sonra. İki kardeşi gelin biri Ab- 
,'dülmümin. yürekli çeridir: ötekisi Fâzıl beğ. «Yiğitler ser 
,ver l(bashtığu)»4ur. Bu İlk üçlerden sonra, dördüncü kişi 
Abdülâztzln bilgin oğlu (Şeyhin babası) tsrail (19) dir. 

. Genç tsrail hem Şeriat hem Cenk ylğlıtydl: «Buyruğun tu
tardı Allahın tamam - Hükm'ü Şcr'a olmiş idi kalbi râm - 
Birler İdi ana İsrail'i vakt - Cenge olduğu Içün Azrail'i vakt.

•Tarih yazmanın bir idealist metodu vardır, bir de realist 
metodu». Çıkardığımız gerçekçi sonuçlar: «Güdücü sınıfların çı

k a n  önyargıları ile az bağdaşacaktır. Ama Cehennemin giriş 
yerinde olduğu gibi, bilimin eşiğinde de, insan şöyle b ir  mecbu
riyetle yüzytlze geliyor:

«Qut sİ convien oğnt sospelto
Ogni vilta convlyen ehe «ui sia morla.

(Burada her kuşku püskürtülsün.
Burada her korku ölsün»
Gençlerimiz, gerçeği her arayışlarında, insan biliminde en 

büyük Devrimi yapmış düşünürün bu iki öğüdünü hiç unutma
malı, boyuna kendi kendilerine sormalıdırlar. Acaba doğrudan 
korkuyor muyum? Acaba gerçeği kuşkulu biçime sokuyor mu- 
yum? Korkuyorsam doğrudan: boşuna bilim çalımları takınma* 
yatım. Doğruyu hiç bir zaman bulamamaya mahkûmum. Gerçeği 
kuşkulu gözlerle İzliyorsam: hiç bir kesin davranışa yol açma- 
yacsk HkircUlk ve tereddüt batağında boğulmaya, hiç bir keşif 
ve İcad ışığı tutamamayo mahkûmum. Savaş meydanından çok 
Bilim ve Bilinç alanında korkusuzluk ve kuşkusuzluk zaferin 
ilk şartıdır.

Bu yslın kat kuralı unuttuğumuz için, Türklyede bilimsel 
güç sıfır çizgisi üzerinde dolaşır durur. Dünya ölçüsünde, insan
lığın ciddiye alabileceği bir tek bilimsel keşif. İcat ve doktrin 
öne süremeyişimiz, zokâsızhğımızdan, bilgi kıtlığımızdan değil, 
korkuyu alçak gönüllülükle maskeloyişimizden, ve kuşkuyu bi
limsel iffet sayışımızdan İleri gelir. İki yüz yıl boyu boyuna yi
tirdiğimiz kuşaklar, hep kendi kendisinden veya çevresinden 
KORKU ve KUŞKU illetine kurban «itmişlerdir. GUdüeü sınıf 
Isırın çıkarcı önyargılarından- ürkınemek, korkmamak, o önyar
gıların İçimize işlettiği pısırıklıklar ve nemclözımcılıkjaria evham 
ve kuşkuya kapılmamak Mimin blrinei şartıdır. >

Yalnız kuşkusuzluğu kürü körüne kapılmayla karıştırmaya
lım Kızı Laura, Mant’a soruyor: «Beğendiğiniz us nedir?» Marx
karşılık veriyor; «Her şeyden .............. Marx’ın Özel Dünyası ki-
tabımızda da İşaret ettiğimiz gibi, buradaki «ŞÜPHE*: septisizm 
(kuşkuculuk. Zcnon'kâri safsatacılık, hiç bir şeye İnanmamak) 
değil görünüşe aldanmamak, gösterişe kapılmamaktır. Fikretin 
deyimiyle: Şüphe nura doğru koşmaktadır. Dogmatizm'e düşmemek 
parlak palavralarla kamaşmamak tır. Bizde en çok karıştırılan da 
budur.

•Türkjyemizde 40 yıldır Kapitalizmin varlığı inkâr edilerek 
domuzuna KAPİTALİZM kuruldu. Şimdi «dönünce âbler, döndü 
dolaplar»: son konağına varmış düzene «özel sektör», yok «Hür 
teşebbüa* gibi aklıklar, allıklar, parfümlü pudralar sürülecek, 
yüz yıllık bin bir yabancı sermaye odalığı yeril kapllallımimizin 
<ç yüzü saklanmak veya şirin gösterilmek isteniyor. Bu alanda 
ne denil kuşku yaratılabilirse, yurddnşın o denli «Karadın *ay 
rımiisellâh. edilebileceği umuluyor da ondan.

Bu belirtmeyi: «Sosyal konularda kesinlikle konuşulamaz, 
gibi İddialara karşı yapıyorum. Bu İddia, kep kuşkulu sözlerle 
yelinnıe davranışını dile getiriyor. Bu davranış, bilimsel İffet 
kabul ediliyor. Oysa bilim, kılıç gibi keskin elmayı gerektirir. 
Kararsızlık, bilime en az yakışır. Bir izafiyet meselesi çıkarılmış 
ve mutlûkhk’ın karşısına konmuştur. Oysa Diyalektik, septisizm 
değildir. Kaille değişmedikçe, mutlâk hakikattir. Ancak sayıca 

birikim atlama yaptığı zaman kalite (nicelik) değişir, atlayın- 
dek kaliteliğini korur.

Her devirde dargörüşlü politikacılar, korkudan medet um
muşlardır. Şimdi .Temel Haklar Kanunu- da böyle bir dargü- 
rüşlülükle çıkarılıyor. Korku hiç bir zaman gelişimi ilelebet ti- 
koyamsmıştır. Olayları kuşkusuz ve korkusuz ortaya koymak 
bir zorunluktur. Ve iyiliktir de» Bilginlerimiz korkusuz ve kuş* 
kuşuz olsalardı. Menderes'e iyilik etmiş olmazlar mıydı?

Kapitalizm konusu ele alınınca bunun ve Kapital'in tarifi de 
gerekiyor. Dün konuşan sözcü arkadaş, onu sadece teknik ve me
kanik bir olay gibi izah etil. Bu İzaha .ekonomik, demek büyük 
bir yanlışlık olur.

Diyalektik Materyalizmin insanı sadece ekonomik hayvan 
haline soktuğu, tamamen bir burjuva iftirasıdır. Bilimsel Sos
yalizmde insan, «Sosyal Yaratık- tır.

Scnrıayo nedir? Kapitalizmden . önceki sermayeye, Pı-e-Jcs- 
pital, Onsermaye diyoruz. OsmanlI'nın dirlik ve kesim düzeni 
zamanlarındaki sermaye budur. ünsermaye kesim düzeninde 
egemenleşmiştir.
■ Modern sermaye Üretim alanında ds egemen olnn sermaye
dir. Prekapital, Modern kapitalin düşmanıdır.

Mesele bu iki terimin karıştınlışından doğuyor. Onun İçin 
neden ilerliyemiyoruz? Kapitalizm var mı, yok mu gibi konu
larla yüzeyde uğraşıp duruyoruz.

(Me, S) (19). Şeyhgihlen Tarih denizinin yüzeyine çıkan be* 
şinel baş: AbdUlûzIzin ktzkardeşi oğlu Tülbentti îlyas’tır. O 
sıra, her çeri «börk» denilen kcçckiilâhı giyerken, o ak sa
rığı ile tanınırdı: «Kimse dülbend giymez idi ol zaman • 
Doğru börkler giyer idi her civan • Ak amâmc sarıyor ol 
gördüler • Lâkabın Diiibendll llyas verdiler.»

En sonra gelmekle birlikle, adlarını güçleriyle Osmanlı 
Tarihine sokmuş olan Şcyhgltİn iki lürk şövalyesi: ilacı İl- 
beği İle Gaazı ece’dlr. Bunlar Abdiilâzlzln kızknrdeşi kızının 
oğullarıdırlar. Babalan, İliç te Selçuk hanedanından gelmi
yordu. Menâkıb'da yalan yok: «Lik, nesli Al’i Sclçûki değil • 
Gürgen tohmu dikerlerdi, öyle bil» (Me, S). Bu gürgen to
humu çocukları» atları vardı (20). Kılıçlan hakkına «Nâm- 
dâr ve kiifve lâyık kimselerdi.» Tarihte değme Osman oğul- 
lanyla atbaşı birlik iin bırakacaklardı.

II — RUMELİYE GEÇİŞ
OsmanlInın Rumcliyc geçişi, doğnıdan doğruya Şeyhgil 

«Yediler» İnin eseridir. Bir gün «Beşe Süleyman ile bu yedi 
acar» deniz kıyışımla buluştular. Nasıl etsek te: «Rumeli Is
lâm ile bayındır olsa» diye düşündüler. O gece «Şc!» Süley
man» bir rüyâ gördü: bütün erler toplaşmışkcn, görünmez 
eller:

«Diktiler önüne bir kâfur mum 
«Şûlesinde görünür aksây'l Rum 
«Hoş minflrelcr yapılmış ol zaman 
«Okunur savt’ı bülend İle ezan.» (Me, 9).

Görüyoruz, Rumellnln fethi Osınanoğullannın rüyaları- 
na Şeyhgil Yedilerinin baskısıyla girmiştir. O allblllnç ka
ranlığında enerji kazanan ülküyü, bomba gibi Osmanlı bi
lincine çıkaranlar da gene Yedilerin başı olur. «Beğc» lifti, 
sonradan «Paşa»lığa çevrilen Orhan Gaazl oğlu Süleyman 
•Kâfur mum» ışığıyla tüm Rum ilinde «Hoş minarelerden 
avaz avaz ezanlar okunur görüsünü yoldaşı Gaaztye anlatır 
anlatmaz o: «Dedi bir fethe işarettir, tamam! - Himmet idi
miz gcçcliim cümlcmüz - Din uğrana yeğdür anda ölmcmüz.» 
Yedilerin dinamizmi zincirinden boşandı. Abdülflzlzin yoru
mu üzerine: Beşe Süleyman, Gaazl Ece, Gaazl İsrail, Gaazl 
AbdUlmümln, Hacı Jlbeğf ve arkadaştan, gemi İle karşıya 
geçtiler. Beşe Süleyman: «Az zamanda çok etti fütûh - Son
ra attan düşüp teslim etti ruh.» (Me, 9). SÜIeymanı «Bola- 
yırda kodular», Türbesini yapıp, ertesi gün sağ kalanlarla 
gnzAya çıktılar. Her davranış öylesine basitti, tş  yapıldığı 
İçin, kişi tapın» İle adnnı aldatmıya kimse kalkmıyordu.

OsmanlInın Runıcllye geçişinde Şeyhgllln oynadığı ö- 
ncmll rolü, resmi Tarih te glzllyemez. Cihannümâ (21) daha 
çok ayntılar verir: Süleyman Beşe İlkin Ece Bey ve Gaazl 
Fâzılla sözleşir. Bu adamlar, Vlrancahlsar denilen yerde, 
GüfterdnUğlin aşağısından Çlnlhlsar yanlanan geçerler. O- 
rada canlı bir esir yakalarlar, öldürmek şöyle dursun, esire 
«Hil’at» giydirirler. Gönlünü alarak. Hisara girilecek yeri 
öğrenirler. Onun üzerine, <0 kişi toplanıp, sallarla karşıya 
allarlar. Hisarı ele geçirirler. Burada adı geçen Fâzıl bey 
Şeyhin amcası. Gaazl Ece halasının torunudur.

(Kâti Çelebi: Cihannümâ. Elyazması, No. 170, s. 6S2, 
Köprülü Meh. Pş. Kütüphane.)

(19) Şeyhin babasının İsrail adı. Selçuklularla ilişiğini göste
rir. Osmanlı (diklerinde İsrail yoktur. Adlanın torunlarına ver
mek eski berbat geleneğidir. İlk Selçukun kardeşi tsrail İdi. 
«'Ilammer. el. a. 65. 76)

(20) Menâkıb yazar*:'Şeyhi Selçuk hftnedanına bağlamakla, 
(ğtlnmeye düşseydi. Yediler arasına gürgen tohumu derlemekle 
geçinenleri kalmazdı, hiç değilse o noktada susardı. Menftkıb'ı 
»Isğanüstil gerçek belgeliği kuşku götürmez. «Bu menâkıb İcra ‘ 
ne kim söyledim -  Şeyhten İşitileli naklcylcdbn— Niceler Şey
he menâkıb yazdılar— Yazdılar amma, havada gezdiler» derken 
Halil kuru «iddia, yapmaz.

Sınıflı Toplumun, yani Medeniyetin açışını Sermaye yaptı. 
Ama bu Tefecl-Bezlrgân sermayedir. Prekapitaldir ve bu Modem 
sermayeye tamamen zıttır.

Profesör Aren «Türkiye kapitalizme geçişle niçin geri kaldı, 
bilmiyorum, bilen de olduğunu sanmıyorum.- dedi. Buna Ag
nostisizm, «bilinemezcilik, denir. Bu ibne yakışmaz. Sosyalizm 
adına ise hiç yapılmaz. Bilim bilinmeyenlere doğru savaştır. 
Türkiye’nin konulan profesörlerimiz tarafından niçin bilinmiyor? 
Tabii alıştığımız şey kitapların Avrupada yazıldığı, TÜrkiyeye 
geldiği ve ancak o saman okunup profesörlerimize* bilinebildiği, 
öğrencilere oıllatılablldiftidir de ondan. Ama bu çok acıdır. Tür- 
kiyede yazılan, bilinenleri örtbas eder.

Tarihten öte. bir de Prehistoire var. 50 bin. yözbin, belki bir 
milyon yıllık. Bunun İyice aydınlanış! da Marks ve Engels za
manında yeteritee olmadı. Onlar da her dürüst bilim adamı gibi 
açıklamalarından fazla ileri gitmediler. Sadece yolu açtılar. Bir 
metot bıraktılar. Şimdi ben size koilcktifce başarılabilecek bir 
iş teklif ediyorum. Kapitalizm konusunu hep beraber araştıralım.

Klâsik Batı kitapları Kapitalizmin doğuşunu aşağı yukarı 
şöyle anlatır:

.İstanbul Tttrklcrin elinde idi. Yiizyıl savaşı bitmek üzerey
di. Matbaa İcat edilmişti. Feodal dünyası (derebeylik) yavaş ya
vaş çözülüp dağılıyordu. Ortaçağ anarşi vc kaos’undan (mahşe
rinden) yavaş yavaş sahneye Modern Devletler çıkıyordu. Der
ken. ansızın. Eski Dünya: denizler ötesindeki altın ve baharat 
(ilkelerini kendisine ilhak ederek büyüdü.» (tlist du Tr. et des 
trav. 131).

Bu satırlarda, kapitalizmin doğuş sebepleri açıklanıyor mu? 
Hayır. Sadece tasvir ediliyor. O tasvir de parçalı ve eksik bira- 
Kılıyor. Bugüne değin Batıda Kapitalizmin doğuş sebepleri ay
dınlanmamış kaldı. «İlkel Sosyalizmden Kapitalizme tik geçiş: 
Ingiltere» adlı kitabımızda o boşluğu, en çok ihmâl edilen İnsan 
üretici gücü: Kollekllf Aksiyon bakımından aydınlatmaya çalış
tık. Tarih, yâni Medeniyet. Basra körfezinden kalkıp yola düş
tü. Umman denizinden Hind'e. İpek yolundan Çin’e giden Doğu 
yönelişine karşılık. Batıya yönelen dallan. Finike kıyılarından, 

- Mısıra, Fırat ve Dicle boylarından Anadoluya. oralardan önce 
Yunan, ardından Roma ve Knraavrupa bölgelerine yayıldı.

Bu birblriyle sebep netire zincirlemesi bağlı olan gidişler, 
yâni Tarihin üretici güçlerindeki gelişim olnmasaydı, elbet Mede
niydin ıngiilercye atlaması çok şey getirmez, kapitalizmi yarat
maya yetmezdi.

Istanbulun Fethinin 50u. cü yıl dönümü dolayıslyle Fellb ve 
Medeniyet» adıyla 1953'ie bir broşür yayınladık. Bu broşürde. 
Batı Rönesansıııdn Türklerin önemli rolünü belirtmeye çalıştık. 
Batı Roncsansı diye bilinen hâdise aslında iki basamaklıdır. Bi
rinci basamak. Haçlı seferinde Hristiyan Barbarlar tarafından 
Istanbulun birinci açılışı İle oldu. Bu İlk rönesans gelgeç kaldı.

ikinci Rönesans: Osınnnh)aı-ııı Istanbııhı Fetihleriyle başladı. 
Böylece. İddia eliik kİ. Balı Medeniyetinin doğuşu sağlanmış 
oldu. OsmanlIların lstanbulıı fetihlerde başlayan İkinci Röne
sans. Osmanlı imparatorluğu ölçüsünde geniş, tamamen cezri 
bir tasfiye oldUğu, için. Bizaııstan kopan tohumlar .bir kaç kente 
veya bir memlekete inhisar etmedi. Hemen, bütün Avrupayı 
kapladı. O sayede, soman alevi gibi gelip geçmedi. Modern Av
rupa tarihinin ve Batı medeniyetinin gelişme başlangıcı oldu.

Burada da konu, tefeci .  bezirgan sermayenin gelişimi önle
diğidir. Tefeci Bezirgân sermayenin aşırı geliri Kapitalizme ge
çirmiyor. Tersin- bir medeniye)! batırıyor,

Toprak meselesini hâlleden Horasan erlerinin başarısı, Röne- 
ı ansın izahında önemli bir yer tutar. Istanbulun fethHe Bizans 
bilginleri Avrupaya saçılmış ve Batı Rönesansıııa Tohum olmuş
lardır. Istanbulun Fethinin Coğrafi keşiflerdeki yerini İse bura
da tekrarlamaya lüzum yoktur. Akdenlzi lü rk ler tıkayınca Hin
di Atlas denizinden aradılar.

Tarihle . rönesans.- çok tekerrür etıniş bir olaydır. Bilimsel. 
Sosyalizmin Tarih görüşünü. Devrim hâdisesi belirler. Sosyal Dev- 
rimlerden, öııce de devrimler vardı. Bunlara Tarihsel Devrimler 
diyoruz. Tarihsel Devrim lüınil ile bir medeniyet yıkılıyordu. 
Avrupada böyle olmadı, Kapitalizme geçildi. Bu nasıl oldu?

I Elbette ekonomik münasebetlerle ilgili bir olay bu. Ancak 
M’rks ve Engels. Modern Toplumu İncelemişlerdi. Kapitalizm 
baş döndürücü bir teknik değişiktiler çağıdır. Kimi «Marksstler». 
buna bakarak tarihi güden tek önemli güç tekniktir sandılar. Bu 
yanlıştır.

Tarih. Marks-Engcls'iıı de yer yer beliritiği gibi. • üretiri güç
ler. le gelişir. Üretici güçler İse. ikisi maddi ikisi de moral (da. 
na doğrusu: İNSANLIK) olmak üzere dürttür:

1 — Coğrafya 2 — Teknik, 3 — Tarih. 4 — insan.
Kapitalizme ilk olarak İngiltere'de geçilmiştir. Bunun. Ingil

tere’nin coğrafi estücrii nehirlere malik olması ile açıklanması 
yanlıştır. Estücrii nehirler Cinde de ısıdır.

insanlığın lnglltcredeki Sosyal Devrime sıçrayışının Teknikle 
izahı da yetersizdir. Zira matbaa, top. vs. çok öncesinden beri bi
liniyordu.

Geriye tarih ve İnsan kategorileri kalıyor. Soru şudur: Ta
rih nasıt oldu da getirdi. İngiltere'deki insana modern kapitaliz
mi kurdurdu? Burada elbette Tarihin bütün olarak gelişimi için
de kapitalizme doğru atladığı basamaklar «özününe getirilecektir. 
Antika Tarih basamaklarda İnsan unsurunun durumu daima ta
yin edici bir rot oynuyor. O İnsan ki, bütün izahlarda daima 
unutulmakta, yahut sele kapılmış saman çöpü sayılmaktadır.

Ingiliz Magna Carta'sım Batı Medeniyetinin önemli başnlerın

dan saymakta herke* müttefiktir. Magna Karta davranışı Kapi
talist İnsan haklarının gelişiminde temelli bir eylemdir, zira' •  , 
sayede «Kral kanunun altındadır.» va herkes gibi kanuna'' ■ uy
maya mecburdur. Böylece tasan hakkı, hürriyet ve saygısı'a vren- 
ael kanun olarak tanınmış, yerleşmiş oluyor.

Buniı meselâ Fransa İle karşılaştırırsak, orada lngtt- 
tercdeklnln tersine müstebit krallar görüyoruz. Neden?

Çünkü İngiliz insan üretici gücü, Barbar aşısı İle sık sık’ t*, 
zelealyor. İngiliz İnsanının, medeniyet bezirgânlığı ile. dejenere 
edilememesi, ilkel sosyalizmin gelenek ve göreneklerinin yaşatıl
ması. sürdürülmesini sağlamış oluyor. Moderni Demokrasiye ilkel 
tohumlarını veriyor.

İngiltere’de Magna Karta bir geleneği yerleşirken, Fransa'da 
Barbar geleneğini yitirmiş olanlar, derebeyler saraya teslim olu
yorlardı.’ Fransa Doğu desportluğu çukuruna yuvarlanıyordu, 
çünkü kara Avrupası, İngiltere kadar *ık nk ve Yaman Barbar 
aşıları yememişti.

İngiltere'de aşiret ağalan, lordlaştı, burjavalaştı, blrçeşit halk, 
(aştı. Lord yarı burjuva, yani toprak sahibi oldu. Fransa'da ’ is* 
derebeyrer kapıkululaştılar. Derebeylere karşı K ral.halkla' bir
leşti. Fransanın Kapitalizme geçişte İngiltere’den 100 yıl sonraya 
kalışı bundandı. • .

Bu konuları Türkiye’de Kapitalizme geçişin neden olmadıftı. 
neden geç ve belli şekilde olduğunu İncelemeye geçişte bjr ışık 
olmak üzere özetledik.

Bizde Magna Karta geç ilân edilmiş ve güdük kalmıştır.. ÜT. 
Selim ve Alemdar Mustafa Paşanın ilân ettiği ae'ned İttifak 
tıpkısı ile Ingiliz Magna Karta’sıdır. 7 maddeden ibarettir. 1

Tarihi zabıta romanı ile karıştıran kimi hevesliler, her önem- 
ll Tarih otayı gibi Senedi liUfak’ı da anlıyamamışlardır. .itti
fak*: -Vukelayl Devlet beyninde ve Taşra hanedanları atayanında» 
yapılmıştır. Şartlan: yedi tanedir.

2 — İnci madde: «Asker ve er yazıp tertipleme, hepimiz ara
sında konuşularak Mecliste verilen oyrarm birliğiyle »ı«»«r»« -ka
rarlara göre düzenlenir.» • •

3 — üncü madde- «Gerek Müslümanler Melerinin ve -gerek 
DeVlct Gelirlerinin korunmasına kim karşı korza hepbirden tes
pit edilir.»

5 — inci madde: «Her kim fukaraya zulüm ve düşmanlık ya
par ve temiz Şeriatln yürütülmesine karşı .kor İse. onun dahi 
ezilip eğitilmesine elbirliği He çalışılır.»

# — İnci madde: «Ocaklardan ve başkalarından herhangi bir 
fitne ve fesat olursa.. Ocak ise. Ocağın kaldırılmasına. Sınıf )se 
kahr ve tenkil ve Dirlik ve. Esâmilerinin kaldırılmasına, kişi ise 
HER NE TABAKADAN OLURSA OLSUN tahkikle idam edilme
sine hep tstanbula gelin karar verilir.»

7 — inci madde:’ «Fukara ve Çiftçilerin- (rcâ.vânın) korunup 
savunulması esas olduğuna’ göre», âsâyiş ve vergilerde 'ilimlilik 
hususuna dikkat olunmak lâzım olmağın, zulümlerin ve sataşma- 
ların ve vergilerin kaldırılması hususuna Vekelft ve Hânedanlar 
aralarında konuşarak ne yolda karar verilir İse onun devam ve 
istikrarına» bakılır. ,

Bu hükümler Ingiliz’lerin Magna Karta’lanndan az Hüküm
dar kısıtlayıcı değildir. İttifak*! Imzalıyan «Verirler -(Mülkiye). 
Ulema (İlmiye) ve Rical (Kalemlye) ve gerek Ifânedan (Taşra 
ağaları ve bilcümle Ocaklar (Seyflye) ki topu 25 kişiydi. İn
giliz Magna Karta’sını imzalıyanlar da, tuhaf bir tesadüfle, ne 
fazla ne eksik, tam: 25 şövalye olmuştu. Ayrıca: «Yüee Devirtin 
öteden’beri Usul, Nizam ve Kannnn ve Tüm Padişah’bnynrnlln- 
lan. İçeride, dışarıda bütün erkân ve Vükeli’ye MAKAM’l  VEKÂ
LETİ MUTLAK’dan sudur etmek saretl elmağls» deniliyordu. 
Yâni tıpkı Parlemanter krallıkta olduğu gibi Hükümet ye İdare- 
doğrudan doğruya Başbakanlığa düşüyor; Padişahın- bir emri o- 
lursa. onu da Başbakan kanalından geçirmesi-gerekiyordu.. - ,

Bu kadarı, bir kalemde Osmanlı- Padişahlığım modern. Bur
juva Devletine çevirmek oluyordu. Ve bu değişikliğin uygulan
ması. Padişaha dahi yükleniyordu: Senedi İUlfak’tan-birer nttahat 
•Tâclı Yüce Katla saklanmakta olup, dalma ve kesintisize*.,, yü
rütülmesine Şevketmeâb Efendimizin kendisi nazâret’I sanlyelafi 
Um ola vesselam- deniliyordu belgede.» . ,

Biçimce hemen hemen 'aynı olan Magna Karta ile Senedi 
ittifak arasında ne fark vardı? 1'— Magna Karta'hın ardında, pir 
alanda toplantı yapmış yüzbinlere yakın İngiliz yığınları eyaktç 
vc silâhlı bekliyorlardı, 2 — Magna K artalı Imzalıyan. en ufak 
bir ihanet önünde hemen yalın kılınç kellerini sözü uğrunda tor
baya koymuş Şövalyeler (Alpler: Gaazilc». yâni yalan dolan 
bilmez barbar şeflerdi... Alemdarla karşısında imza- koyanlar, 
Bizans hilelerinde- kırışkınTtapikullan idilrivPeşinde’ gelip lstan- 
bulu basanlar, çapul-ülkülü iyt .gün dostlarıydılar.,.-

Bu olaylar- keşif '■ve-İcat - yapanların’.btîlarma''ğ*l«nl«rl • gös
teriyor. Bu; Tefeci sermayenin teşebbüse karşı oluşunun sonucu
dur.

Tefeci böyle davranıyor. Kapitalist İse keşfe el . koyuyor. 
ÇOnki o üretimde, kâr anyor. Tefeci Berirgân Ali’nin külahım 
Veliye diyerek ticaret kân faiz peşinde, üretimle ilgisi yk. Yed! 
bin yıllık tarihi bunu gösteriyor.

Sosyal olaylarda da b ir rezonan röz konusu'oluyor.- Meselâ 
bir radyo, havadaki dalgalardan ancak kendine uyan dalgayı ala
biliyor ve alıyor. Bir toplum da dışında* cereyan eden olaylardan 
ancak kendi ile uyan olaylardan etkilenebiliyor.'

Bunu bizim Batıdan ne aldığımızın izahı İçin kolaylık olma
sı bakımından belirtiyorum. Kapitalizmin iki safhası var. -Biri 
Serbest Rekabet, öbürü, ya da İkincisi Flnans-Kmpltal safhası. 
Flnans-Kapitaf safhası. Serbest rekabetçiliğin tersine Tekelel bir 
safha. Bu; Batı Kapitalizminin 'çöküş safhasıdır. Böylece, Osman
l I  Batıya yöneldiğinde, demek oluyor ki. Çöküş halinde olan İtri 
toplum birbiri İle . temas* geliyordu. Buna Sosyal Rezonans diyo
ruz. Yerli Tefeci Sermayemiz ile Batı’nm Finans-Kapitall, kay
naşıyorlardı. İşte Batıya yönelişimizin Bilimsel.determinizmi, ge
ri kalmış ülkelerin kaderi olarak böyle işliyordu. .

iş te  Türkiycdc Kapitalizm, bu determinizm içinde, bu .ta
rihi aşamalardan geçerek gelişmiştir. . *

İRANLI TALEBE 
ARKADAŞLAR 
VE DOST TÜRK 
TALEBELERİN 
DİKKATİNE

Yurdumuzda kurulu halk 
düşmanı şalılık rejiminin çü
rük temelinin sarsılması pek 
yakında yıkılıp ebediyen yok 
olacağını bütün dünya hakla
rına müjdelemektedir. Neden?

Çünkü çilekeş İran halkı 
bunu istemektedir. Çünkü Ta
rihin akışı bunu gerektirmek
tedir. Çünkü artık Iran halkı 
da bütün banşçı insanlar gibi 
insanca yaşamak için ancak 
sömürücü kuvvetlerin yeryflr 
zünden silinmesi ile elde edi
leceğine inanmaktadır. Çünkü 
emperyalistler bütün cephe
lerde bozguna, yani kaçınılmaz 
akıbetlerine uğramaktadırlar. 
İşle Vietnam;

Btr tarafta emperyalistinin 
seferber ettikterl kuvvetlerini 
en korkunç ve en vahşisi, kar
şılarında ise pirinç ve yeryü
züne gelmiş ve gelecek otan 
insan örnekleri. Iran halkı ve 
bütün sömürülen diğer halk
lar nihai zafere ulaşmak jçin 
Vietnam örneği bir savaş ve r 
mek üzeredirler, ülkemizde kİ 
mevcut kukla kompradorlar 
Iktidan ve başı olan şah hal
kın yenilmez kuvvetinden «on. 
sus bir ürkeklik gösteriyorlar.

Şah. yurt içinde emperya
listlerin İlerici güçleri İmha 
(etmenini uygulamaktadır. 
Yüzlerce gençhatkçı subayı 
kurşuna dizdiriyor, vatansever 
İlerici aydınların (dam hü
kümlerine kanlı parmağını ba 
sıyor, Amerikalı Işkenee uz
manları tarafından idare edilen 
yeni yeni hapishaneler açı
yor .üniversitelere komando pa
raşütçü birliklerini İndirerek

herşeyi yıktırıp yaktırıyor ve 
ırzlara geçiyor. Kahrolası mil
li emniyeti ile polis ve jandar
ma İle bAşta köylü işçi ve ay
dınlar olmak üzere bütün hal
kımızı boğucu hayat şartlarına 
sokuyor. Neden bunları yapı
yor? Çünkü emperyalizm ül
kemizde iktisadi sömürücülü
ğüne rahatça devam edebilsin
diye.

Iran Novln Partisinin Istan- 
bııldaki şubesi talebe derneği 
güriinüşündedir. En lüks şekil
de döşenen Parti Lokalinin ki
rası 1.000.— TL. sının üstünde 
olup bütün masrafları İran Baş 
konsolosluğu ve Türk Iran 
Dostluk Cemiyeti tarafından kar 
şılanmakatdır. Iran Novin Par
tisinin Türkiyedekl satılmış P  
ropagandistleri burada öğrenim 
yapmakta olan bizlerdcn de 
parliyc bağlıyarak Şah Dikta
törlüğüne karşı açlığımız sa
vaşta birliğimizi parçalamak gl 
gi alçak niyetleri hepimizin bil 
diği bir gerçektir. Ne uçakla 
seyahatler ve burs temini gibi 
vaatler ve ne de çeşitli baskı 
mctodlan faizlerin sonuna ka
dar yılmadan götüreceğimiz sa
vası önleyemeyecektir.

İran’daki baskı rejiminin . 
Türkiye’de de denenmesini yap 
mak İstediği bu yeni oyun da 
her zamanki gibi mutlaka fl. 
yasko ile sonuçlanacaktır.

Kutsal dostluk sözünü kötü 
ticaret amaçlan için kullanan 
çift pasaportlu sözde tran lı o*

' lan Türk — İran dostluk cemi
yeti üyeleri sunu bilmelidirler 
kİ mutlaka İhanet belgelerinin 
atlında ezileceklerdir.

Sah reilml. Türkiye’de kur
duğu «Hizbi lranl Novln. 
kardeş Türk Halkının Anaya, 
sa ve Egemenliğine saygısız
lığın bir örneğini teşkil edecek 
otan böyle küstahça davranışa 
karşı gereken cevabın verilmesi 
ni kahraman Türk Gençliğin
den. Muhterem Basından .ve 
saygıdeğer Türk Aydınlarından 
İstiyoruz.

Yaşasın Iran ve Türk Hakla 
ti arasındaki gerçek dostluk.

Türkiye’de öğrenim 
Yspan İran 

Gençliği

YURTTAŞ
*
*
*
î  ■ • ’»
$  Türk Yüksek öğrenim Gençliği Temsilcileri olarak J  
t  Arap— İsrail çatışmasında ARAF ÜLKELERİNİ DES- t
*  TEKLEDİĞİMİZİ AÇIKLARIZ. . ' .  .*

|  Ç ünkü: |
* Bu savaş yoksul Arap ülkelerinin saldırgan İsrail’e
* karşı yaptığı BAĞIMSIZLIK SAVAŞIDIR. . *

Çünkü : . J
Bu savaşın kısa zamanda barışa ulaşması haklıla-. . *  

î  nn saldırganlar karşısında haklarım elde‘ etmesine bağ-
% lld,r’ ‘ ’ i
î  Ç ünkü: |
* Bu savaşın uzaması Orta-Doğu ülkelerinin değil, $
*  petrol sömürüsünü sürdürmek İsteyen ve siki tarafa da $
|  silâh satan emperyalist yararınadır. *
î  Çünkü i '  İ
*  Kıbrıs meselesi de Arap ülkelerinin desteğine bağ- i
î  l«*r. , i
*
★ Bu sebepten : .
İ  NATO üslerinin Arap ülkelerine karşı kullinılmama- $
*  sı gereklidir. - - * T ‘- ’ J
*  Hiç bir ülke İsrail'e silâh ve* harp aracı yardımında^ *
$  bnİMniD^mahdır.. , tı
|  Kıbrıs’ta  Türk halkının ezilmesi -için ■ kulatulan 6. i  
I  Fikı’ya bu kere de Arap ülkelerine karşı kulanrtırken' *
*  Türk limanlarından' İkmal yaptınlmamaltdır. ;  .
t  Türkiye’deki üs ve tesisler Arap* ülkelerine k a rş i ı j  
^  kullanılmamalıdır. t.- ; *
İ  Ancak böyle U r davranış bağımsızlık politikamızın.* $
*  belgesi olacaktır. . . . /  f  $.
$  Bütün bunlardan dolayı «YURTTA SULH CİHANDA’ |
*  SULH» ana ilkeli Türk Yüksek öğrenim Gençliği adına-1
* bütün yurttaşların ve Millet Meclisi üyelerinin, •' Arap *
?  ülkelerini desteklemelerini dileriz. ’ • - ’ ‘ J
$  MUTLU VE GÜZEL GÜNLER TÜRK . ULUSUNUN- ' |
*  DUR. * . ' . • *
*  m i  £ . H . Baş. . . t.T.Ü.T.B. tY.T.O.TA ! 5
*  Fhrnk YALNIZ Haşan YALÇIN Salt BÜLBÜL » $
î  . IT.Ü.T.O.T.B. ”*«
*  • Taner ÇAKIROĞLU *
*
* * # * * * * * « * * * * * « * * * * * * * * « * * * * « * * * * * ♦ * * + * * * *  o
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