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Türkiye Halkına açıklaması:
Vatandaş,
Halkımızın her tiirlii sömü

rüden kurtulması için sava
şan Devrimci öğrencilerimiz
den biri daha üldürtiildü. Üç 
yıldan beri sistemli bir şekil

de İşçilerimize ve Devrimci 
öğrencilere karşı girişilen bu 
haince saldırıları hazırlayan 

lar ile İşsizlik ve Paha
lılığı yaratan, yurdumuzu si
yasi ve iktisadi zulümleri al

tında inleten çevreler, ayın 
çevrelerdir. Dunlar; Ameri

kan Emperyalizmi ve yeri- 
ortağı olan Fiııans • Kapita
lizm ve onların emrindeki A. 
P. iktidarıdır.

Hepimizin bildiği gibi, yur
dumuz bııgiiıı iktisadi ve si
yasî bir krizin içine girmiş
tir. Krizin en önemli belirti
leri olan İşsizlik ve Pahalı 

(Devamı 5. sayfada)

Haftalık Siyasî Gazete 9 Sahibi: Hikmet Kıvılcımlı 9 Sayı: 4 9 29 Aralık 1970 Sah 9 Fiyatı: 100 Kuruş

Türkiye’nin teorik 
devrim orijinalliği

HİKMET KIVILCIMLI
Kişinin ve Toplumun Yoğurt Yeyişi:
Hiç bir Atasözü boşuna söylenmemiştir. Yeter ki 

biz onu yerinde kullanmayı bilebm.
«İler yiğitin bir yoğurt yeyişi vardır.»
Atasözü de öyle sayısız denemeyle bulunmuş derin 

bir gerçekliği anlatır. Her yiğit gibi, her Toplumun da 
bir yoğurt yeyişi vardır. Bilim dinlinde ona, her ülke
nin kendi orijinal durumu ve tutumu denir.

Sosyal «Yoğurt yeyiş»: Sosyal Devrim «yapış» tır. 
Türkiye de yeryüzü ülkeleri arasında bir yiğit ülkedir. 
Türkiye yiğitinin kendine özge bir Yoğurt Yeyişi, bir 
Sosyal Devrim yapışı var mıdır? Vardır.

Bu Devrim Davranışı ve tutumu dünya ölçüsünde 
bir orijinallik, «nev’i şahsına münhasır» oluş (tüı’ü ki
şiliğinin tekelinde' kalış) göstermiş midir?

Sosyal Devrim ■> Tarihsel Devrim: •
Sosyal Devrim: biliyoruz, Modern çağın, yâra Ka

pitalizmin icadıdır. Antika çağlarda, yâni Kapitalizm
den - önceki Toplumlarda Tarihsel Devrim ağır basar- 
di. Tarihsel Devrim’de: bir gelişkin Uygarlık, çüzeme- 

Pjdiği karmaşık çelişkiler mahşeri içinde öldürdü. Tarih
sel Devrime uğrayan Uygarlık: olduğu gibi, toptan, bü
tün sınıfları, ekonomisi, kültürü ile birlikte yıkılırdı;

(Devamı 5. sayfada)
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POLONYA’da 
neler oluyor

Geçtiğimiz günlerde Polon
ya’nın Gdansk, Gdynia, Szo- 
zecih^'.e Elblag gibi şehirle
rinde, başkent Varşova’dan 
açıklandığına göre gıda mad 
delerinde yüzde 30 artış ol 
unca, ölümlere ve yaralan 

: malara yol açan hareketler ol 
du. Biz bu sayımızda Polon- 

. .yâ Birleşik İşçi Partisi eski 
birinci sekreteri Gomulka’ 
nın yerini alan Gierek’in rad 
yo vc televizyonda yaptığı 
konuşmanın bazı bölümleri
ni aynen alacağız. Gelecek 
sayım ida Polonya olayları
nı ayrıntılarıyla inceleyece
ğiz.

«Polonya İşçileri Birleşik 
Partisi Merkez Komitesi bu
gün (21 Aralık) birinci sek
reterliğin sorumluluklarını 
verdi. Sizi ere, parti adına 
sesleniyorum.

«Geçen haftaki olaylar top 
luıııuınuzu derinliğine sarstı 
ve vatanımızı büyük bit teh
likeyle karşı karşıya bıraktı. 
Gdnnsk, Gdynia, Szczeciıı vo 
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İşsizlik ve Pahalılığı yaratan, İşçileri ve Öğrencileri öldürten Amerikan 
Emperyalizmine ve yerli ortakları Büyük Sermaye Çevrelerine karşı

Silâhımız; Anayasal ( Miting-Yiirüyiiş-Boykot-6rev) GENEL DİRENİŞ tir III

1 GÜNDEN giiııe şiddetleneli bu siyasi vc iktisadi zııiiımc karşı arlık gerekli olan tek şey; miskinliği bırakıp ör i  
■ gütlenınck ve davranışa geçmektir. Anayasanın tanıdığı (Grev - Boykot - Miting - Yürüyüş) GENEL DİRENİŞ hakkı- § 
H n m ı,son kertesine kadar kullanmaya hazır olmalıyız. İkinci Kurtuluş Savaşımızda ilk adım olan GENEL DİRENİŞ S 
j| için; «Birleşmek, Örgütlenmek ve Bilinçlenmek.» işte parolamız budıır. 1

AÇIKLAMA: *
- Tarihsel Maddecilik-Ya- 
yınevi’nin son olarak ya
yınladığı; «UYARMAK 
tÇİN UYANMALI-UYAN- 
MAK İÇİN UYARMALI» 
ve «MARX - ENGELS HA- 
YATLARI» isimli kitapla
rın son sahifelerinde gös
terilen «TARİHSEL MAD
DECİLİK YAYINLARI» 
Ankara ve İstanbul adres
leri yanlışlıkla konmuştur.

«Tarihsel Maddecilik Ya 
yınları» adresi; «Sosya
list» gazetesi İstanbul ida
rehanesi ve Ankara’daki 
büromuzdur.

Okuyucularımıza duyu
ruruz.
Dr. Hikmet KIVILCIMLI

Orgl. Ciürler’in m esajı
Kara Kuvvetleri Kumanda

nı Orgeneral Faruk Gürler ; 
yeni yıl 'münasebetiyle Kara 
Kuvvetlerine bir kutlama mc 
sajı yayınladı. Bu mesajın 
bir yerinde Sayın Gürler;

«İç bünyedeki aşırı uçla
rın da milleti Atatürk’ün gös 
(erdiği hedeflen ayırma ça
bası içinde olduklarını gör
mekteyim.» demektedir.

Aşın uçlar deyimi, yurdu

muzun objektif gerçeklerine 
açıklık getirmemektedir. Ata 
türk’ün gösterdiği hedeflen 
ayrılma çabasında olanlar: 
Cumhuriyet Devrimi ile ba 
ğımsızlığına kavuşan Türki- 
yemizi, Atatürk’ün ölümün 
den sonra; Emperyalizmin o- 
konomik vc politik sömürü 
alanı haline getirenlerdir.. 
Bunların kimler olduğu da, 
Atatürk Devrimlerine sadık

kalan bütün yurt’daşlar tara
fından bilinmekledir. Genel
likle, Aşırı Uçlar deyimine 
hedef tutulan Sosyalistler 
ise; Atatürk’ün gösterdiği he 
defler doğrultusunda, Em
peryalizme ve Yerli Ortakla
rına karşı yiğitçe savaş ver
mekledirler.

Sayın Gürler’in de bu ger
çekleri kabul elliğine inanı
yoruz.

Devrimci ölür; 
Devrimler sürer

Devrimci öğrenci Nail KA
RAÇAM da öldiirtüldii. Ih: 
kaçıncı ölüm...

Bu öldürme olayları; Ame
rikan Emperyalizminin ve 
Yerli Ortaklarının üç yıldan 
beri Türkiye çapında tezgâh 
ladıklan büyük oyunun bö
lümleridir. Asıl amaçları; 
Yurdumuzu Ekonomik ve Po
litik bakımdan (anı bir sö
mürge yapabilmckUr. Dünya 
ölçüsünde bir çöküşün eşiğin
de olan Emperyalizmin soıı 
debelenmeleridir'bunlar.

Geberen Kapitalizııı'Ve Em 
Iieryalizııı’e soıı darbeyi vur 
nıak için; Emekçi Halkımızı 
örgütleme işinde bütün ger
çek Devrimciler birlcşclim

Nail KARAÇAM’a vc öldür 
(iilcıı diğer Devrimci İşçi vo 
öğrenci kardeşlerimize olan 
saygı borcumuzu ancak böy
le ödeyebiliriz. Nail KARAÇAM’in başında saygı dlıruşu

GENEL DİRENİŞ
Neden ve Nasıl Yapılmalıdır?,:;

(Yazısı 5’nci sayfada)'
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NELER OLU YOR
•  Sovyctlcr tarafından Ay’a indirilen LUNAK1IOD-1 

aracı şimdiye kadar ay yüzeyinde .1.716 metre yol almış
tır. Yer kontrol merkezinden verilen emirleri aynen yeri
ne getiren ve İliç arıza göstermeyen LUNAKHOD-I, uzav 
tarihinde önemli bir başarı kaydetmiştir. Şimdi LUNAK- 
HOD-I’in en güç işi iki hafta sürecek ay gecesini gcç'.rmck 
olacaktır. Ay gecesi sırasında meydana gelen ve sıfırın al
tında yüzlerce dereceye düşen soğuklardan elektronik alet
leri bozulmadau kurtulabilirse uzay tarihinde yeni nir çı
ğır açacaktır.

•  Katolik Kilisesinin yatırımları hakkında bir ince
leme yazısı yayınlayan «Lc libre bc.ggiquc» adlı Belçika 
gazetesinin açıkladığına göre; Avrupa’daki kumarhanele
rin yüzde 67’sini, Lâtin Anıcrikadakilcrin yüzde 83’iınü ba
zı aracılar vasıtası ile Vatikan Katolik Kilisesi işletmekte
dir. Milyonlarca insana din yolu ile Kapitalist düzenin sa
vunuculuğunu yapan Kilise, başlı başına bir şirketi halini 
almıştır. Papa ve Papazlar birer burjuvadır. Katolik mez
hebinde kumarın yasak olmasına rağmen, son zamanlar
daki vaizlerde bu konuya temas dahi edilmemektedir.

•  .OECD Genel Sekreteri Van Lcnncg’c göre; Avru
pa’da geniş gruplara sağlanan refah, enflâsyon karşılığın
da verilmektedir, işçi isteklerini karşılamak için Ortak 
Pazar ülkelerindeki işçi iicrct zumlarında artış yüzde 14 
oranındadır. Bu oran, Federal Almanya’da yiizde 15, İtal
ya’da yüzde 18’dir. Fakat iicrct artışlarındaki bu gelişme, 
hayat pahalılığı nedeniyle hiç bir değer taşımamaktadır... 
Enflâsyonun satın alma gücünü engelleyen baskısı; işçi sı
nıfının sınıf mücadelesini daha da şiddetlcndirccekti.*

•  Ekonomik buhranlar dünya çapında kendisini gün
den güne belirtmeye başladı. Amerika, geri bıraktırılmış 
ülkelerin yanında, özellikle Avrupa ülkelerinde ekonomik 
gücünü arttırıyor. Fransa’da bundan bir süre önce Simca 
otomobil fabrikası, büyük Amerikan otomobil tröstü Clı 
rysler tarafından, Citroen de Italyan Fiat tarafından satın 
alındılar. Bu iki yabancı sektörün sermayesi Simca ve Cit 
roen’de, Fransa’daki bir kaç milyon işsizin yanında İngil
tere’de işsiz sayısı bir milyona yaklaştı.

•  Bir kaç yüz bin elektrik işçisi İngiltere’de greve 
gittiler. Ve Ingiliz hükümeti olağanüstü hal ilân etti. Elek 
trikler kesildi ve hayat felce uğradı.

Amerika’da 500.000 demiryolu işçisi greve gitti. Hare
ketin sonucunun bugünlerde belli olması bekleniyor.

YURTDA NELER OLUYOR
0  Devlet Plânlama Teşkilâtı iktisadi Plânlama Dai

resince yapılan araştırma; sınai kuruluşlardaki net kârnı, 
öz sermayeye göre çok yüksek olduğunu ortaya koymuş
tur. Araştırmasonucunda elde edilen bilgilere göre; sınai 
kuruluşlarda cari aktiflerin % 64,4’ii, cari borçlarla kar
şılanmaktadır. Toplum cari aktiflerin % 40.1’i müşterile
re, % 34’ü stoka bağlanmaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankasına -alınan krediler net sabit kıymetlerin* % 2l’ i ka
dardır. Toplam cari borçların % 52’si de Banka borçları
dır. Tahvil ihraç firmalarının çoğu dokuma sanayii da
lında faaliyet göstermektedir.

•  Kültür Sarayı yangınrııdaki esrar perdesi yavaş 
yavaş aralanmaktadır. Kanlı Pazar’da Devrimci güçlere 
saldırmak için para ile kiralanan iki A.P. militanı. Kâ
mil Demirci ve Karabey Özcan’ ııı işçi olarak Kültür Sa- 
rayı’na alındıkları görülmüştür. Daha evvel adları -dolan
dırıcılık, randevuculuk gibi kirli işlere karışan bu şahıs
lar, Kültür Savayı’na sahne personeli olarak alınmışlar 
ve yardımcı olarak <kı kendi arkadaşlarını seçmişlerdir. 
Otomatik yangın söndürme âletlerinin hiç kullanılmamış 
»iması, lııı şalııslarm üzerindeki şüphelerin artmasına se
bep olmaktadır.

0  Sinop il ve ilçelerinde demir, arap, sütlü ve cinsi 
•elma yetiştiren üreticiler güç duruma düşmüştür. Avru
pa piyasalarında aranan bu elmalar, zamaHİa gerekli 
pazarlama ve reklâm yokluğu nedeniyle yerini yabancı 
menşeli elmalara bırakmıştır. Sinop ve ilçelerindeki yiiz 
bin elma üreticisi, Teknik Ziraat Müdürlüğünü suçlamak
tadır. 1957 - 58’dc dikilen fidanlar 12 - 13 yaşma gelerek 
iıriin vermeğe başlamışlar. Fakat Teknik Ziraat Müdürlü 
ğüniin pazarlama ve reklâm yapmaması nedeniyle Av
rupa piyasalarına sürüm yapılamamıştır. Bozuk düzenin 
zararını üretici köylüler çekiyor.

•  Denizcilik Baıııkası’nda çalışan işçiler bir bildiri 
yayınlayarak «Denizcilik Bankası’nuı* lıcr çeşit işi yapa
cak tezgâhları ve elemanları olduğu halde, bir çok işlerini 
özel teşebbüse yaptırdığını ve hattâ iflâs etmek üzere 
olan bir özel firmayı bu sayede kurtardığını» ileri sür
müşlerdir. işçiler: «Kendi atölyelerimizde birinci sınıf 
boya imal edilirken, özel teşebbüsten ikinci sınıf ve daha 
pahalı boya alınmaktadır. Ayrıca müteahhitlere verilen 
işler Tersanenin takım ve malzemeleri kullanılarak yap
tırılmaktadır.» Demişlerdir. Her yıl'milyonlarca lira za
rar eden Denizcilik Bankası’nm zarar sebebi böylccc 
işçileri tarafından meydana çıkarılmış bulunuyor.

Sosyalist
Sosyalist: Haftalık Siyasî Düşünce ve Davranış Gaze
tesi •  Sahibi ve Başyazarı: Dr. Hikmet Kıvılcımlı 
•  Sorumlu Yaztişlori Müdürü: Hidayet Kaya •  idare 
yeri: Çatalçeşme Sok. No: 17/1, Cağaloğlu — İstanbul. 
Tel: 22 77 76 •  Gazetemize gönderilen yazı ve resimler 
neşredilmese de iade edilmez •  Hân: Anlaşmaya bağ
lıdır. •  Abone şartları: Yıllık: 50 TL. Altı aylık: 25 
TL. Üç aylık: 12,5 TL. •  Dış ülkeler için ayrıca posta 
ücreti ilâve edilir 0  Dizgi ve Baskı: Türk İş Gücü Mat
baası, Arifpaşa Sok. Yeni Kurt İş Han No: 12, Cağal
oğlu — İSTANBUL.

GAZETEMİZİN ANKARA BÜROSU: Sümer Sokak,
Venüs Apt. Daire: 13. Demirtepe ■— ANKARA.

-G E N E L  G R E V -  
Nedir-Tarilıi ve işçi Sınıfı Mücadelesi

1 Mayısta işçilerin yaptığı 
gösteri muhteşemdi. 2 Mayıs
ta TUC önderleri Başbakan
la görüşmeye başladılar. Ni
hayet iki saf karşı karşıya 
gelmişti...

3 Mayısta' Başbakan, ma
den işçilerinin taleplerinin 
reddedildiğini bildirdi. Ertesi 
gün TUC genel grev bildiri
sini ilân ediyordu. Böylcce 
4 Mayısta tarihi genel grev 
başladı. Ülke çapında bütün 
işler durmuş ve genel greve 
ilk hamlede 3,5 milyon işçi 
katılmıştı.’ Heyecan ve moral 
işçilerde fevkalâde yüksekti.. 
Genel grev şiarları şöyleydi: 
Askerle .dostluk kurun; HER 
KES- MADENCİLERİN AR 
KASINDA; -HER• ŞEHİRDE 
EYLEM KOMİTESİ. TUC, 5 
komite kurdu: a) Ulaştırma 
ve muhabere komitesi, b) İs
tihbarat komitesi, e) Gıda 
donatım komitesi, d) Kontrol 
ve talimat komitesi, e) Malî 
komite. Genel grev süresin
ce, sendikacılar arasındaki 
rekabet ve karşıt duygular 
bir süre için örtbas edildi... 
Her sendika kendi grev ko
mitesini kurmuştu. Genel 
grevi Alman, Sovyet, Hollan
da, Amerika, İrlanda vs. iş
çileri fiilen destekliyorlardı.

Grevin üçüncü gününde ka 
tılan işçi sayısı 4 milyona 
yükseldi. Ülkede bütün işlet
meler grevci işçilerin yöne
timine geçmiş ve hattâ ka
mu işleri de grevcilerin yöne 
timine geçmişti. Dâvalara, 
işçilerden müteşekkil komi
teler bakıyordu ve işçiler bu 
iş için mahkemeler teşkil et 
inişlerdi. Grev, fevkalâde ba 
şanlı devam ederken, TUC 
önderleri devlet yönetiminin 
işçilere devredilmesine 'ra 
mak kala ürkerek, genel gre 
vin sadece bir iş . anlaşmaz
lığı olduğunu ilân ediyorlar
dı. Böylece 9 gün süren ge-

— 3 —
Bu yazı serisi bir arkadaş tarafından hazırlanmış

tır. «Sosyalist» gazetesi görüşlerini ayrıca açıklaya
caktır.

nel grev TUC önderlerinin 
ürkekliği, oportünislliği ve a- 
çıkça ihanetleri sonucu, bed
baht bir gerilemeye yol açı
yor ve Ingiliz işçi sınıfı ikti
darın eşiğinden dönüyordu.. 
İngiliz işçi sınıfının bir maki

tendiler. Bunun üzerine Kas- 
Iro. bir genel grev tertibini 
istedi ve yapılan büyük ge 
nel grev tam bir başarı sağ
layarak darbeyi önledi.

Yakın zamanlarda iki bü
yük genel grev görüyoruz:

Mevzii ve kiiçiik grevler, yaygınlaşarak ve büyü
yerek, siyasi veyahut iktisadi k-tle grevlerini, Genel 
Grevleri v ■ vdana getirirler.

na intizamı .-ıcyecam ile 
yürüttüğü genel grev, grev 
komitcsiıxlcki bir kaç kor
kak ve satılık sendika önde
ri yüzünden felce uğradı... 
•Bundan sonra meydana gelen 
genel grevlerden 9 Nisan 
1958’de Küba'da patlak veren 
genel grev başarısızlıkla so
nuçlandı. Fakat, 31 Aralık 
1959’da Batistönın ülkeyi bı
rakıp kaçması ile. Amerikan 
Elçisinin yardımını alan ile
ri gelen askeri şefler bir hü
kümet darbesi yapmağa yel-

Fransa \e İtalya genel grev
leri. 1969 Mayıs ayında Pa-’ 
ris’ te öğrencilerin başlattığı 
boykotlar, Paris işçilerinin 
geniş ölçüde işlerini bırakma 
sı ile büyük bir genel grev 
şekline dönüştü. İlk başta ge ’ 
nel grevi destekleyen CGT 
(Fransız İşçi Konfederasyo
nu) ve Komünist Partisi da
ha sonra hareketin ’ işçilerin" 
insiyatifinden çıkarılması yel 
tenişlerine karşı destekle
mekten vazgeçtiler ve genel 
grev durduruldu. İtalya’da

da; yiyecek, giyecek, yaka
cak fiyatlarının ve en çok 
mesken kiralarının artması 
sonucunda işçiler zor duru
ma düştü. Bunun üzerine bü
tün iş kollarında çalışan 15 
milyon işçi 19 Kasım günü, 
önce 24 saat süren bir genel 
grev yaptı. Fakat kapitalist 
sınıf para ile tuttuğu adam
larını grevi hazırlayan sosya 
üstleri dövmek ve sindirmek 
için sokaklara salınca, işçiler 
karşı koydu ve tekrar grev
lere girişildi. Grevler, bütün. 
İtalya’ya tekrar '* yayıldı ve ' 
.bazı kazançlar sağlandı. 1970 
Eylül •ayinaa.İtalya’da ikinci 
bir genel grev teşebbüsü, hü 
kümetin istifası' üzerine' ya

kılm adı.
Bütün’ •, bu •' anlatılanlardan 

şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: 
Genel grevler, ülkedeki eko
nomik, sosyal,, politik ve psi
kolojik şartlardan doğar. Ha 
yat pahalılığının ve işsizliğin, 
politik baskı ve zulümün, bo
zuk düzenin had safhaya var 
ması sonucu, yer yer patla
yan grevler, bir nehre akan 
dereler gibi genel grevi mey 
dana getirirler. Proleterya 
Partisinin görevleri; bu şart 
lan kavramak, zamanı iyi ta 
yin etmek, fakat bir defa ge
nel greve başladıktan sonra, 
tam kararlılıkla hareket ede
rek, geriye dönmemektir. 
Son derece iyi bir organizas
yon ve malî destek şarttır... 
Bir defa genel grev havasına 
giren ve daha önce, tereddüt 
eden işçiler bile, sonradan 
grevin cn ateşli taraftarları 
olurlar. Genel grevlerde özel 
likle ulaştırma ve kamu hiz
metleri gibi stratejik iş kol

alarının* önemi büyüktür! Siya-* 
si nitelik taşıyan genel grev
lerde bu iş kollarının mutla
ka ilk plânda greve katılma
ları öngörülmektedir.

Türkiyede Sosyalizmin Tarihi
fBimnıiJnn ınumflBosKi mmm

BEBEI/in görevi
Türk okurları, August Bebel’ ın adile, ilk d e f . 1871 

de karşılaşmışlardı. Daha sonraları bizde, muhtelif 
tarihlerde, çeşitli vesilelerle, Cebel’den bahsedilmiş
tir. Resmi, ilk olarak, sosyalist İştirak dergisinde ba
sıldı. Bebel, bu resimde, elir.do kırmızı bayrakla, bir 
nümayişin önündedir. Resmin ;.|lınc!a: Alman Sosya
list Reisi Bebel’in amele ve sısyalisller ile nümayi 
şi (*). ölümünden sonra, ise, şahsına ve doktrinine kar
şı, sosyalist basın dışında da, alâka sürüp gitti. Ve
receğimiz örnek bunu’ göstermeğe yarayacak özellik 
tedir. Vc Pcyam’m ilâvesinde yayınlanmıştır... 11a- 
disât-ı içtimaiye (sosyal olaylar; rübriği altında ya
yınlanan yazı «August Bebel’ in Vazifesi» başlığını ta
şıyordu:

«Bizim gazetelerde de adı ekseriyetle tekrar edi
len meşhur Alman Sosyalist Resi Bebel geçen vaz ve
fat etmişti. Bebel, Rayhştag’ta ve bütün Almanya'da 
büyük bir hüküm ve nüfuzu haiz ve Avrupaca pek ün
lü bir ihtiyardı.

Kendisi yarım asırdan fazla bir müddet sosya
lizm için çalışmış bir zat olup, bugün Almanya’da o 
kadar kudretle hükümrân olan büyük sosyalist par- 
I ilerini İni kuvvet derecesine yönsellen başlım 1> r ııni 
cahilli.

Sosyalizm, yalnız Almanya’da değil, büliiıı Avru
pa’da son yıllarda kazandığı ikilemeleri kısmen Be- 
bcl'c borçludur.

Onun sosyalizm için ettiği hizmetleri anlamak. Av 
rupa’da ve özellikle Almanya’da sosyalistlerin yaptık 
lan işlere vukuf kazanmaktır.

Bilindiği gibi, sosyalizm, Avrupa’da Fransız Dev- 
rimi’nde doğmuştur.

insan haklarım ve yurttaşların mutlak ve esaslı 
surette eşitliğini ilân ettiği vakit, Büyük Fransız Dev
rimi, siyasî demokratizme vücut vermiş; ve, böylecc, 
sosyalizmi doğurmuştu.

• Eğer, bütün insanlar hür ve eşil olarak doğuyor-

A.CERRAHOĞLU

larsa falan vc filân adamın, asil babadan doğduğu 
için, yurttaşlarında olmayan bir takım hükümlere sa
hip olması, bir takım siyasî imtiyazlara malik olup, 
bir lakım görevler yapması canavarca bir hareket w* 
ise; falan ve filân adamın zengin bir aileden doğdu- 
ğu için, hükümlerin en büyüğüne, imtiyazların en 
rezaletengizi olan zenginlik imtiyazına mâlik olması 
dalıa canavarca bir şey olmaz mıydı?

Ve, bütün insanların özgür ve eşit olarak doğ
duklarını .iddia ederken, bir. takım adamların, rengin 
oldukları için, hiç bir şey yapmaksızın yaşamak ve 
arabalarda gezdiklerini görmek, aym zamanda da bu 
talihe mazhar olmayarak doğmuş olan bedbahtların 
yaşamak için günde on saat çalışmak ve ötekilerin 
arabalarından sıçrayan zifoslarla kirlendiklerini bil 
mek dayanılabilir bir hal olur muydu?...

İşte böylece demokratik akımla sosyalist akım, 
ikisi de aym kaynaktan fışkırdı. Büyük Fransız Dev
rimi asalete, beyzadeliğe karşı ne yaptıysa, sosyalizm 
de servete, zenginliğe karşı onu yapmak için çalış
maya haşladı.

ilk sosyalist ııazariyecilerl Fransızlar ve İngiliz- 
ler olmuştu. Bunlar ilmi görüşten yoksun hülyaper- 
yerlerden, ütopistlerden ibaret idiler.

Fakat, meseleye Almanlar girince, ütopistlerin 
yerine, ciddî ve derin fikirli düşünürlerKari Marks’- 
lar, Frederik Engels’ler, Ferdinand Lasaller, Kari 
Rodbcrtüs’ ler geçti. Bunların hepsi, büyük ekonomist
lerin bilgi okulunda yetişmiş ciddi bilginlerdi Şim
di üstatlarının nazariyelerini çürütmek için mücade
le ediyorlardı. ■ , '

Ciddî Almanlar hafif Frans.zların 'yerine geçin
ce, fcırni sosyalizm (İLMİ SOSYALİZM) kurulmuş ol
du. Çok geçmeden, büyük bilginlerden birkaç tanesi

(Devamı .7. sayfada).
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- İS O İIH iF İM IZ

Xş Kanunu 
ve Türkiye 
işçi sınıfı

METİN AKTAN

Bundan bir şiire önce gazetelerde bir haber çıktı. 
Anayasa Mahkemesi 931 sayılı İş Kanununa karşı C 

, II. P., Türkiye İşçi Partisi ve Birlik Partisi taralından 
yapılan itirazları bazı hususlardan kabul edip, iptal et
ti. Bu haberle beraber tartışmalar da başladı. Çüııkiı 
öyle bir durum meydana gelmişti ki, iki buçuk, iiç mil* 
yontuk çalışan sınıfı ilgilendiren çalışma mevzuatı ha
vada kalmış ve iptal edilen 931 sayılı kamımın yerine 
yenisi yapılmadığından eski iş kanunu olan 3003 sayılı 
kanun mu geçcrlidir, yoksa geçerli değil midir şeklin
de tartışmaya yol açan acayip bir dunun meydana 
çıkmıştır. Dünyanın diğer burjuva parlâmentolarında 
böylesinc gülünç durumlara meydan verilmediği halde, 
bizim müsvedde burjuvalarımızın temsilcisi olan Mil
let Meclisi her zaman olduğu gibi gene gülünç duruma 
düşmüştü.

Bilindiği gibi, muhteşem 15-16 Ilaziruu işçi hareke- 
. tinden sonra tatile giren Meclis yan gelmiş yatmış ve 

meclis başkanlığı seçimini bahane eden milletvekille
ri, özellikle muhalefet saflarına mensup ıııilletvekille 
ri, haklımdaki dedikodular göklere çıkmış olau Başba
kanı devirmek ve bir meclis darbesi yapmak içra bir 
aya yakın meclis başkanlığı seçimleri dolayısı ile işve
renler sınıfı arasındaki ilişkileri düzenleyen ve namus 
lu olmamasına rağmen gene de işçilere bazı haklar ta
nıyan İş Kanununu kim düşünür. Boğazına kadar yol- 

„ suzluklar, içine batmış, çürümüş kapitalist düzeni kur
tarmak çabasına diişmiiş burjuva partileri, işbaşıııdakt 

: ipliği pazara çıkmış kadro yerine dalıa henüz ipliği 
pazara çıkmamış yeni bir kadroyu işbaşına geçirine 
formülleri aramaktadırlar. Bu formüller arasında ün
lü Yahya Han formülü veya askeri sağcı diktatörlük 
formülleri vardır. Bir süreden beri askeri bir sağ dik
tatörlük üzerine oynayan bazı gazeteler, İnönü'nün bu
na karşı çıkması ile, bu sefer bir meclis darbesi pe
şinde koşmaya başladılar. Ve halen bıı formül peşinde
ler. Niyetleri, gittikçe derinleşen iktisadi buhranın su
çunu içinde olduğumuz çürümüş kapitalist düzene de
ğil de, bu düzenin halen işbaşıııdaki temsilcilerine yük- 

-  demektir. Ve şüphesiz, yeni seçimler düzenleyip. halk< 
bir süre daha oyalamak istemektedirler.

Ama bu arada, İş Kanunu yokmuş, yenisi hazırlan
mamış kime no. Bu durumdan işverenler şüphesiz çok 
memnundurlar. Nasıl memnun olmasınlar? Daha ge
çen gün, Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı, bir 
hususu görüşmek üzere Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
uğradığı sırada, kendisine böylcce işlerin çok hafifle
diği ve çalışma müfettişlerinin şikayetleri artık ince
lemedikleri bildirilmiştir. Şimdi iş, işverenin iyi niye
tine kalmış görünüyor. Şöyle ki: Toplu sözleşme yapan 
işyerlerinde bu sözleşme hükümleri uygulanacak, yal
nız eğer o toplu sözleşmede İş Kanununa atıflar varsa 
ne olacak? İşte o zaman bu durumda dahi işveren bu
nu ister uygular, ister uygulamaz. Eh, çalışma müfet
tişleri de aklıkları talimat gereğince, şikâyetleri dinle
mediklerine göre kime şikayet yapacaksın? Toplu söz
leşmelerde öyle maddeler vardır ki, iş kanununda ya
zıldığı gibi ibaresi yer alır. İş Kanunu uygulanmadığı
na göre demek ki bu maddeleri işveren uygulamaya 
bilecektir. Meselâ, yıllık izinler, kıdem tazminatları, 
ihbar lazıninatlnrı, haftalık iş saatleri, İG yaşım dol 
durmamış çocukların 8 saatten fazla çakştırılmumala 
rı meselesi, işyeri güvenlik tedbirlerinin çalışma mü
fettişleri tarafından denetlenmesi ile ilgili 56. madde 
işe son verme ile ilgili maddeler, fazla mesai ek üc
reti ile ilgili maddeler, asgarî ücretlerin iki yılda bir 
yeniden tespiti ile ilgili hükümle, bunların hepsi söz
leşme ile ayrı ayrı tespit edilmediği takdirde, battal 
olacaklardır. İşverenler elimizde kanun yok kİ, neyi 
uygulayacağız diyebileceklerdir. Bütü-ıı bunlar, sözleş
me yapmış işyerlerinde olabildiğine göre, ya sözleşme 
yapmamış işyerlerinde ne olacak? Oralarda işverenler 
rahatça İş Kanununun hiç bir maddesini uygulamaya- 
bileceklerdir.

-Gerçi, İş Kanununun işçi lehine gözüken maddele
rinin iş müfettişleri ile kontrolü giiliinç derecede zayii 
olmakla beraber, gene ile bir kanuna dayanılarak şi
kayet etme ihtimali vardır. Fakat şimdi bu da yok. Hiç 
bir kontrolün yapılmadığı binlerce iş yerinde köleler 
gibi çalışan on binlerce İşçi artık başvuracak bir ma
kam da bulamayacaklar. Onlara işveren «Hadi defol, 
işine son veriyorum» cümlesini rahatça söyleyebilecek 
ve eğer o işçi kıdemli işçi ise, mahkemede kulem taz
minatını talep dahi edemeyecektir. Hükümeti yöneten
lerin çok sevdikleri bir ciimle olan, hukuksuz hukuk 
düzeni. Kapitalist soygun düzeninde kat\un ve hukuk 
düzeninden bol bol bahsedenler, daha geçenlerde «Her 
demokratik düzende bir parça anarşi olur» diyorlardı. 
Kanunların uygulanmasını isteyenlere anarşistler di
ye saldıranların düzeninin aslında kanunsuz ve anar
şik bir düzen olduğu artık iyice açığa çıkmıştır. Bütün 
bu durumlar gereğince, işyerlerinde işçiler haklarını 
İşverenlerden bizzat yumrukları ile aldıkları takdirde, 
onları kimse suçlayamaz. Çünkü, düzensiz düzen onla
rı buna zorlamaktadır.

Kapıcılar diyor ki:
Geçtiğimiz hafta Pazar günü Kapı Genel - İş Sen

dikası, hükümeti protesto eden bir yürüyüş düzenledi. 
Sendikaya bağlı 2-3 biıı kadar kapıcı yürüyüşe katıldı. 
Yürüyüş saat l ’dc Bcşiktaş’da Barbaros alanında baş
ladı, Taksim’dc sona erdi. Yürüyen kapıcıların yanı sı
ra büyük bir polis kitlesinin yürüyüşü izlemesi göz
den kaçmadı. Yürüyüş başında «İsteriz, isteriz» ses
leri ortalığı çınlatmaktaydı. Bir şiire sonra bu genci 
isteğin sigortalı olma isteği olduğu anlaşıldı.

Pankartlarda şu yazılar dikkati çekmekteydi: «Ka
çıncı sınıf vatandaşız.» «Alın teri sömürüsüne paydos.», 
«Zafer ezilenlerindir.», «İşçi kardeş dâvana sahip çık.»

İstanbul’da bulunan 80 bin kapıcı, odacı ve kalo
rifercinin 40 bini sendika iiyesi. Sendika, 1964 yılında 
İstanbul’da kurulmuş. Bu protesto ile istekler kabul 
edilmezse Sendika Genci Greve gitme kararında.

Karanlık, rutubetli, izbe gibi bodrum katlarında 
250 • 300 liraya ev sahiplerinin emrinde çalışan, gü
nün her saatinde bakkala, kasaba koşturulan kapıcı
lar «bu angarya sistemine son vermenin zamanı gel
miştir» diyorlar. Kapıcılar, çoluk, çocuk bu ıskık, ru
tubetli, karanlık yerlerde sefil bayat yaşamaktadırlar. 
Güneş yüzü görmeyen ve 250 - 300 lira ile besleneni i- 
yeti kapıcı çocukları solnk benizli, kavruk ve hasta 
»almaktadırlar.

Kapıcı, odacı ve kalorifercilerin isteklerini şüylc- 
cc özetleyebiliriz:

1 — Daha fazla ücret,
2 — İnsanca daha sıhhî yerlerde yaşamak,
3 — Sigortalı olmak,
İşsizlik, pahalılık gün, gün artmakta ve yoksul hal

kımızın sırlına yüklenmektedir. Ekonomik ve siyasi 
krizin ortasına düşüldüğü günümüzde İstanbul’un kapı
cı, odacı ve kalorifercileri haklarını alamazlarsa Genel 
bir Greve gitme kararındadırlar.

Hacettepe sağlık işçileri
servis arabası, kesilen ek üc
retlerin ödenmesi ve işçi 
ailelerinin parasız tedavi ve 
muayeneleri gibi demokra
tik istekler ileri sürmüşler
dir.

Bütün servislerde işbaşı 
yapılmamış vc forum’da and 
içildikten sonra Sağlık Ba
kanlığına kadar protesto 
yürüyüşü yapılmış, Sağlık 
Bakanlığın önünde bir süre 
protestoda bulunan işçiler ü- 
niversiteye dönerek rektör
lük önünde «Rektör istifa», 
«işçiyiz güçlüyüz» diyerek 
rektör ve yöneticileri protes
to etmişlerdir.

işçilerin maaşlarının yüz
de yüz’ünü almış, diğer is
tekleri ise başhekimlik ve iş
çi temsilcileri ile görüşül
mektedir.

İşçi Arkadaşlarımıza duyuru:
Bazı işçi arkndnşlnrııntadaıı, «Sosyalist» gazetesinin 

fiyatının düşürülmesinin nıiimkıiıı olup olmadığını so
ran mektuplar alıyoruz. Bazı işçi kardeşlerimiz de, ga
zetemizde çıkan yazılardan bazılarını ve kullanılan ke
limelerden bir kısmını anlayamadıklarını bildiriyorlar.

Gazetemiz, dalıa doğrusu gazeteniz; maddî imkân
lar halamından güçlü değildir. Dıiıbir tiiriii zorluğa gö
ğüs gererek çıkabilmektedir. Bizim de arzumuz; Gaze
tem İzm fiyatını düşürmektir. Fakat bugünkü şartlar 
içinde buna imkân yoktur. Ancak, şöyle bir hal çaresi 
bulabildik:

. işsiz olan, maddî baktındau çok sıkıntılı durumda 
olan işçi arkadaşlarımız; adreslerini bize bildirirlerse, 
kendilerini bedava abone yapacağız.

Arkadaşlar,
Gazetemiz bir kadro gazetesidir. Geniş İşçi ve Köy

lü yığınlarına hitap edebilmek görevi ile çıkmamakta
dır. Amacımız; İşçi Sınıfımızın, Devrimci Gençliğimi
zin vc aydınlarımızın içinden, Bilimsel Sosyalizmi iyice 
kavrayacak vc pratikte; işçi Sınıfımıza, Köylümüze ve 
tüm emekçi halkımıza yol gösterebilecek kadroları ye
tiştirmek, eğitmektir. Bunun için bazı teorik yazıları 
da yayınlamak zorundayız. Ancak, her sayı gazetemiz
de çıkan, anlaşılması zor kelimeleri açıklamak için bir 
«Sosyalistin Sözlüğü» sütunu yapacağız. Teorik yazıla
rın da, mütnkiin olduğu kadar anlaşılır olması için ça
lışacağız.

Hacettepe Üniversitesi sağ 
lık işçileri, âcil poliklinik ve 
âcil ameliyathane dıştnda 
işbaşı yapmadılar ve bir pro
testo yürüyüşü yaptılar.

Hacettepe Üniversitosi’n- 
dc çalışan sağlık işçileri, yi
ne Hacettepe’de kurulan işçi 
- Gençlik Dayanışma Derne- 
ği’nin 15 Aralık 1970 günü ha
zırladığı, işçilere yapılan 
haksızlıkları protesto yürü
yüşüne geçmişlerdir.

Boykot, bugüne kadar yük
sek maaşlıların tümünün üc
retlerinin ödenmesine rağ
men, işçilere yüzde 70’lerin 
bile verilmemesi üzerine 
başlamıştır.

işçiler, maaşlarının tü
münü. mesaide giyecek el
bise ve ayakkabı, personel

Yabancı sermayeye ait büyük şirketler, 1908 Ağus
tos - Eyliii aylarındaki grev dalgaları üzerine; kompra
dor ittihat vc Terakki - Hükümetini işçiler aleyhine ka
nunlar çıkartmaya zorlamıştı. 1

15 Ekim 1908’dc «Tatil-i Eşgal Kanunu Muvakkati» 
alelacele meclisten geçirilip yürürlüğe girdi. Bu kanun
la işçi hareketleri kısıtlandı ve b.ıltalandı.

Dahiliye Nâzırı Ferit Paşa, Vekiller Heyetinde sos
yalizmi benimseyen işçilere çatıyor.

Kanunun çıkışından önce başlayan Samsun Tütün 
işçilerinin grevi kanunun çıkışından sonra da devam et
miştir. -26 Ekim 1908- Olaylı geçen grevde, bugün ol
duğu gibi polis işçilere saldırmış, 2’si ağır olmak üze
re 10 işçi yaralanmıştır... işçiler aldıkları %20 - %25 
zamdan sonra grevi sona erdirmişlerdir.

Tarihte Büyük Devrimciler:

JOHN BALL
John Bati, 1331 İngiltere Köylü ayaklanmasının lideri

dir. John BalI: «Dostlarım! İngiltere’de işler kötü gidi
yor; servet ortaklığı olmadıkça, efendiler ve toprak köle
liği ortadan kalkmadıkça, insanlar abasında eşitlik sağlan
madıkça da kötü gitmeye devam edecektir. Efendiler han
gi hakla bizi egemenlikleri altında tutuyorlar? Bu hakkı 
almak için ne yapmışlardır? Bize niçin baskı yapıyorlar? 
Onların yiyip içtiklerini üreten biz değil miyiz? Onlar ipek
li elbiseler, kürkler giyiyorlar. Oysa bizim sırtımızda ka
ba urbalar var. Onlar bol bol şarap içip, en güzel yemek
leri yiyorlar. Oysa biz kara ekmek yiyip, su içiyoruz... 
içinde yaşadıkları lüksü bizim emeğimiz sayesinde elde 
ediyorlar.» diyordu.

1377 yılında Ingiltere Kralı Edvard III ölünce, yerine 
II yaşındaki Rişard III geçmişti. John Ball, «kral olarak 
11 yaşında bir çocuğu başta tutan ülkeye yazık» diyordu. 
1381 yılımla başlayan köylülerin ayaklanması, Ingiltere’nin 
biitiin Güneydoğu bölgesine yayılmaya başladı. Londra’ 
mn Kuzey vc Güney bölgelerindeki köylüler de; bir çok 
şeflerin önderliğinde ayaklanmayı sürdürdüler. Ayaklanan 
köylüler Londra’ya doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş sıra
sında, şehirlerdeki yoksul halk kendilerine yardım etti... 
Londra’ya girdiklerinde bütün atölyelerdeki işçileriu de 
kendilerinden yuna olduğunu gördüler. Bankerlerin evleri 
yağma edildi, şehrin kapıları tutuldu.

John Ball ayaklanmış bu kitlelere etkileyici. konuş
malar yaptı. Kral, asiller, dükler, urşövcklcr korkuların
dan kaleye sığındılar. Şelırc hâkim olan ayaklanmış köy
lüler, asilleri cezalandırdılar. «Biz adaletin vc Imkiknlın 
savunucularıyız, hırsız değiliz!» diyorlardı.

Güçlenen köylüler kaleye yürüdüler. Kralla görüşmek 
istediklerini söylediler. Teklifi kabnl eden krala: eşit vc 
lıüı* olacaklarım tekrar ettiler. Bu görüşmede köylü şefle
ri bulunamamışlardı. Durumu fırsat bilen kral; köylülere 
isteklerini kabul ettiğini, köylerine dönmelerini öğütledi... 
Bu sözlere kanan köylüler Londra’da silâhlı küçük bir grup 
bırakarak bölgelerine çekildiler.

Bunu fırsat bilen asilzadeler kalan köylüleri vahşiçe 
öldiirttiiler. Ardından daha geniş bir katliâma giıişerck' 
ayaklanan köylülerin hepsini kılıçtan geçirdiler. Jolınıı 
Ball’dc yakalanarak öldürüldü.

işçi - Köylü kardeş; .
Büyük zenginlerin vc patronların sahte sözlerine ka : 

nıp, lıaklı mücadelenden taviz verme, vazgeçme!...
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.(Geçen sayıdan devam)
Ortak Pazar’a Yutuluş:
O zaman, Şirketlerle Hacı

ağalar kestirmeden gittiler. 
Eski batakçı Osmanlı Dere- 
•beğiliğinin yoluna başvurdu
lar: Ödünç - Istikrâz!.. Batı 
kapitalizmine el açtılar. Ne 
var ki, o güne dek aldıkları 
ve çarçur ettikleri yabancı 
gâvur sadakaları ile, Türki
y e ’yi yüz yıl altından kalka
mayacağı borçlara boğmuş
lardı.

Yabancı Emperyalist Dev
letler de, daha fazla ödünç 
para verebilmek için Türki
y e ’yi Yabancı Sermayeye ipo 
tek ettirme zamanının artık 
gelmiş, geçmek üzere oldu
ğunu sezdirdiler. İpotek: bü
tün gazozcu ve montajcı ya
tırımlarla çoktan pekiştiril
mişti. Şimdi toptan yer altı 
madeni, petrolü, yerüstü va
rı yoğu ile tüm Türkiye’yi 
Ortak Pazar’a yutmak ge
rekti.

Vatanları Satanlar:
Ortak Pazar’a girmenin, 

bele küçük ve geri bir ülke 
için yeniden sömürgeleşme 
olduğu ortadaydı. Bu girişi
min millî sınırları hiçe say
mak olduğunu, artık Sol’lar 
bir yana, Sağların en Sağı o- 
lan «Millî Nizam» Partisi ele 
aldı. Genel Başkanı Molla 
Profesör, Türkiye Büyük Mil 
Jet Meclisine verdiği Genso
ru önergesinde şunları açık
lıyor:

«Ortak Pazar Sevr Anlaş
masından 'daha'ağır hüküm
ler getiriyor.» Bu hükümler 
•«Hükümranlık haklarımıza» 
aykırıdır. «Şelıit kanıyla alı
nan topraklarımızı parayla 
satabilcrck babayiğit varsa 
görelim.»

Kendi sorusuna kendisi 
karşılık verirce, «Babayiğit»! 
parmağıyla gösteriyor:

«Demirci hükümeti, bu an
laşmayı bir ticaret anlaşma
sı gibi göstermektedir. Aslın
da anlaşma, Avrupa ile tek 
bir Devlet olmak gibi siyasi 
ve İdeolojik amaçlan gizle
mektedir.» (Gazeteler, 13-12- 
1970)

îş buraya gelip dayanınca. 
Şirketler ve Hacıağalar ne 
yapabilirler?

Yeryüzünün her geri ülke
sinde Finans - Kapitalin ca
sus ağlarıyla kurduğu Faşist 
Cunta iktidarı getirilir. Ken
di yarattığı ve azdırdığı söz
de «Anarşi» ortadan kaldırıl
mak istenir. Yâni, Vatanın 
ve Milletin satıldığını süngü 
gücü ile hiç olmamış göster
meye çalışır.

Birinci Kuvayimilliye Lide 
ri I. I. Paşa Çorlu ilçe Kon
gresine şunları bildiriyor:

«Bugünkü Devlet ve Hükü
met yokmuş gibi, rast gele
nin sokağa hâkim olduğu çe
kişmesi sona ermelidir.»

Finans - Kapital tehakkü- 
mü bu dileğe ne der? Koman 
do silâhlandırır. Bununla bir
likte rüzgâr eken fırtına bi
çer. Çünkü Türkiye’nin Silâh 
lı Güçleri: nc Padişah ordu
sudur, ne Yunan Kralı kulu
dur. Yüz elli yıldan beri ge
rekince Padişaha karşı Va
tanı ve Milleti savunma ge
leneğini yaşatır. Ya bu yol 
27 Mayıs daha derin Halk Bi 

Jinci ile dirilirse?
Onun için kimse Ordu ile 

;şaka etmek istemiyor. Ama, 
böylesine göze batan Finans 

'Kapital. Provokasyonlarına 
^sonuna dek dayanabilecek 
m i?

İsrail Tekesl:
Şimdi, Bunalımın temel

HİKMET KIVILCIMLI
nedeni, artık herkesin «Bo
zuk Düzen» dediği: Finans - 
Kapital Tekelciliği ile Tefe
ci - Bezirgan Vurgunculuğu
dur. Yâni Türkiye'ye tehak- 
küm eden Modern ve Antika 
2 sınıf: Tekelci ve Vurguncu 
imtiyazlarını sistemleştirmiş 
lcrdir. Bu sistem sürüp git
tikçe, 2 tehakkümcü sosyal 
sınıf içinden şu veya bu ki
şiyi yahut aileyi parmağa 
dolayıp yapılan tahrikât ve 
propagandaların anlamı ne
dir?

O iki Tekelci ve Vurgun
cu Sınıfı zemzemle kusursuz 
melâikeler gibi korumak is
tiyorlar. Onların egemen ol
dukları sisteme bireydi Te 
kel ve Vurgun bozuk düze 
ninin toz kondurmamak için, 
şu veya bu kişiyi, bilemedin 
şu veya bu aileyi hepsi hesa
bına kurban edip soygunu 
kıyamete dek sürdürmektir. 
Her zamanki çok örneklerin 
den İsrail Tckcsi oyunu bi
linir. İsrail oğulları lıcr yıl, 
toplantıları ortasına bir te
ke koyarlar ve o yıl içinde 
yedikleri bütün herzeleri, iş- 

■ lediklcri tüm günahları o tü
kenin yaptığını söylerler. En 
sonunda bütün günahları yük 
lediklcri tekeyi keserler. Tan 
riya, iletilen bu kurban, İs
rail oğullarını tertemiz et
meye' yarar.

Türkiye, Orta Doğu gele
nekleri ile. ikide bir egemen 
politikada işlenmiş bütün suç 
lar; için öyle bir Giinalı çı
kartma Tekesi bulmakta pek 
ustadır. DP çağının Günah 
Tekesi: Menderes oldu. Astık 
kurtulduk. Menderes'i Men
deres yapan ve oynatan asıl 
(Tefeci - Bezirgan +  Finans 
- Kapital) sınıfları anadan 
doğma suçsuz, «piyrii pâk» 
sayıldılar. Tekel ve Vurgun, 
eskisinden daha görülmedik 
ölçülerde aldı yürüdü.

Tekc.vi (lc Unutturacak Kıı 
zu Kurbanlar:

AP çağı için daha yağlı bir 
Günah Tekesi bulundu: De 
mircl-gil. Elbet onlar İsrail’ 
in Tekesi kadar «ınâsum ya
ratık» değildirler. Ama, De
mirci'leri. atandığı Şirketin 
başından çekip alarak AP’ 
nin ve hükümetin başına di- 
kiveren Yerli - Yabancı Fi- 

.naııs - Kapitalistler zümresi, 
bütün günahlarını kukla De- 
mird'i kurban etmekle ba
ğışlatabilir mi?

Görünürde: bütün Siyasî 
Partiler, görünmezde: bütün 
Finans - Kapitalistler ve Te
feci - Bezirganlar o İsrail Tc 
keşi törenini kutluyorlar. De
lik deşik olmuş batan Tekel
ci vc Vurguncu gemilerini 
bir yol daha kurtarmak için 
Safra atıyorlar. Bütün suçu 
Demird’e yükleyip, onu Kur 
buu etmekle göz boylıyorlar. 
Ortalığı kaplayan «Dcmok 
ratik» telaş ve heyecan o Or- 
taoyununun sahneye konulu 
şudur.

Dahası var. Politika oyun
cularımız heı* zaman 1 taşla 
2 kuş vururlar. Ve Halkın if- 
lâhını keserler. «Sol» un içi
ne sokulmuş kışkırtıcılar sa
yesinde, daha şimdiden «Kaç 
ben kurtarayım!» deniyor 
Kutsal «Rejime», iğneli fıçı 
önünde «Kuvvetli Adam» rol 
leri öne geçmiştir. Artık ne 
Finans - Kapital tekelciliği, 
ne Tefeci - Bezirgan vurgun
culuğu hatırlanılmaz:

«Gençlik olaylarının nc ol
duğu vc nasıl düzeleceği 
MİLLETİN EN ÖNDE gelen 
MESELESİ’dir.» «Toplasanız

Y A R I N
mniM

B E B E I/iıı grörevi
(Baştarafı 2. sayfada) 

birinci sınıftan birer teşkilâtçı ve ihtilâlci olarak gö
ründüler. Sosyalizmin nazariyelerini kurduktan son
ra, bir Sosyalist Partisi teşkil eltiler ve Partiyi mü
cadeleye sürdüler.

Bu hususta en haksız saldırışa uğramış olan Kari 
Marks’ tır. Bu teşkilât vc mücadele hususunda, onun 
sonsuz hizmetleri uzun müddet takdir edilmedi

Vakıa, Lassal bu hususta daha parlak bir vazire 
ifa etmiştir. Fakat, özellikle başlangıçta, Kari Marks* 
m delâlet ve irşatlarile hareket ettiği unutulmama, 
dır.

Böyle teşekkül etmiş olan yf.ni Sosyalist Partisi, 
çok geçmedi, seçimlere de karıştı.

Bu esnada Bismark, Sadova Muharebesinden son
ra, Prusya’nın başkanlığı altınla, Almanya Hükfı- 
metlerini birleştirmiş; ve bütün Almanlara s-içimde 
umumi oy hakkını bahşetmişti.

Fransız - Almanya savaşından ünce, dört yıl hü
kümran olan bu yeni Rayhştag'da sosyalistler ken
dilerinden-pek çok bahsettirdiler. •

Bu ilk devre esnasında, yeni Partinin bütün bal
kanları, Kari Marks ve Lassal gibi, hepsi de fikriy- 
yundan idiler. Ücretkârlar güruhu (gündelikçiler sı
nıfı). ise, büyük yahut orta burjuvalarla bir takım asa
let erkânı tarafından sevk vc idare olunuyordu, yöne
tiliyordu.

İşte, Frankfurtlu gayet asil bir aileye mensup 
olan Doktor fon Şvayçcr «Alman Amelelerinin îlli- 
had-ı Umumîsi» (Alman işçilerinin Umumi Birliği) 
nin Başkanlık görevinde, yani Sosyalist Fırkasının 
(Partisinin) Başkanlığında Lassal’c halef olmuştu 
(1805).

Bu, pek malûmatlı ve gayet zeki, eski bir - 
şakirdi olup, aynı zamanda avukattı. Siyasî vc sosyal 
fikirleri, başlangıçta, pek muhafazakârdı. Fakat, umu
mi âdâba tecavüz meselesinen dolayı haps cd İçliğin
den, mesleği kırılmış ve toplumun dışında yaşumağa 
mecbur kalmıştı. O vakit, başka bir şey yapamıya- 
cağı için. İhtilâl Fırkasına iktisap etti vc sosyalist 
partisinin önemli Başkanlarından biri oldu.

Lasal’ in en mahir bir yardımcısı olduğu gibi, on
dan sonra da, büyük bir çoğunlukla Reis seçildi. Fa
kat, müstebistçe davranarak, birçoklarının Amele 
Ittihadı’ndan. işçi Birliği’nden ayrılmalarına \c ra
kip bir Birlik kurmalarına sebep oldu.

.★
işte, August Bebel ile ' dos: ı Libneht’ in hücum 

ettikleri adam böyle nüfuzlu ve cebbar bir Başkaıulı.
Bebel ile Libneht ise, o zamana kadar birbirle

rinden nyrılmaksızın daima beraber olmak üzere 
Saksonya’da sosyalizmi yaymışlar; ve böylecc orada 
oldukça önemli sayıda ecirleri bir. takım halinde top
lamağı başarmışlardı.

Bu sebeple Şvayçer’in hüküm ve nüfuzunu çeke
medikleri gibi, ona darılarak ».irilmiş ve başka bir 
Birlik kurmuş olan güruha da itimatları olmadığından 
yeni Sakson sosyalistlerini bu iki Bırlik’tcn birine 
kacakları yerde, yalnız kendilerine itaat cdeıı yoııi bir 
heyet teşkil etmişlerdi.

Bunlar «Demokrat Haftası» adında bir gazete 
yayınlıyorlardı. Bu gazetede ka<L:r-i mutlak Şvdyçer’e 
karşı büyük bir hücumda bıılın.uyorlar; ve on ı Bis- 
mark’a satılmış vc böylccc Alman sosyalizmini Iıilr 
ve oyunla gerici güruhuna çekmekte bulunmuş olmak
la suçluyorlardı. (Devamı var)

(*)İ5tirak. No: 18. 21 Ağustos 1326

bin kişiye varmıyacnk, öğ
renmekle ilişiğini kesmiş in
sanlar... Bilimsel Sosyalizme 
«Türkiye Halklarını» hazırla
mak... Vatanı pnrça parça et 
inek yolunu tutmuşlardır.» 
(t. I., Ulus, 16.12.1970) denir.

Provokatörlerle sapıttırılan 
gençlerden de Günah Tekesi 
aranıyor. Zorlamayla bulu

nabilir de.
«Milletin EN ÖNDE gelen 

Meselesi»: işsizlik vc Paha
lılık kanseri ısmarlama kur
banlarla tedavi edilebilir mi? 
Yazık ediliyor insanlarımıza. 
Vatanı Ortak Pazar’a «parça 
parça» değil. Toptan sunmak 
nasıl Vatan Kurtaran Şâ- 
ban’ lık olur?
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cıı son tanımlanışı: «Bulanık 
suda balık avlamak» tır. Ba
lıklan ne denli köreltip olta
ya, ağa düşürtmek istersen, 
suyu o denli bulandıracaksın. 
Yurttaşı ne denli şaşkına çe
virip alıklaştırabilirscn, o 
denli balıklaştırabilirsin. Tiir 
kiye’nin en son olayları ve 
bu olaylar önünde Siyasî Be 
zirgân Partilerinin tepkile
ri gözönüne geldikçe, efendi
lerimizin neye «Demokra- 
şi» dedikleri biraz daha açı
ğa çıkıyor.

Türkiye’de Kriz var: ona 
Bunalım dedik. Ne bunalımı? 
Kerli ferli Politik Parti Li
der ve Sözcülerinin en dra
matik görünenleri bir buna
lım patlangıcı önüne gelindi
ğini, sel baskınına uğramış 
köylüler gibi avazları çıktığı 
kadar bağırıyorlar. Bunalı
mın nedenine gelince, iki ku. 
tup oluyorlar.

Demokrasi Çorbacısı: Ha
civat - Muhalefet:

MUHALEFET grubu, klişe 
korosu gibi inceli kalınlı ses
lerle hep bir ağızdan bir şiş
man adamı parmakla göste
riyorlar:

«— Biitiin suç onda. O De
mirci olmasa ne bunalım ka
lacak, ne bîr şey!»

En baş Muhalefet Gözetesi 
her gün, her yazısında o te
mayı işler:

«Demirci Yönetiminin bil
gisiz vc beceriksiz tıitumü 
yüzünden...» (Ulus, 13.12.970, 
Bunalım vbl)

«Demirci’m her ne pahası
na. olursa olsun İktidarda ka 
labilmek isteği yüzünden...» 
(Ulus, 14.12.1970, Gerçekçi
lik).

Düşünün, 35 milyon insanı 
tek bir Şişman Kişi bunaltı; 
yor!.. Doğru ise aşkolsun he
rife. Şişman Kişi bir Dev ol
madığına göre, söylendiği ka 
dar «bilgisiz ve beceriksiz» 
nasıl olur? Adam insanüstü 
bir dâhi olmalı. Muhalefet, 
Dcmirel’i zemmederken gök 
lere çıkarmış, tanrılaştırmış 
olduğunu farketmiyor mu?

Demokrasi Çorbacısı: Ka-. 
ragöz - İktidar

İKTİDAR da Muhalefetten 
aşağı kalmıyor. Şişman Kişi 
de, kendisini olağanüstü «be
cerikli vc bilgili» bir Devlet 
Kaptanı buluyor. Muhalefet 
ona. «Bunalımı sen yaptın» 
mı diyor? O da Kişi olarak 
bunalımı yokedebileceğine i- 
ııanıyor. Ancak, tam tiryaki 
bir Şirket bezirgânı içgüdüsü 
ile: «Bize ait olmayan fatu
ralar bize ödetilmek isteni
yor!» diyor AP Temsilcile
rine. .

Suç hep Anayasa ve Kânun 
ların. Bunalımın hakkından:

«Nasıl gelelim? özerk' mü
esseseler, özerk Rıadyo, özerk 
Üniversite, cn geniş basın 
hürriyeti, en geniş siyasi, 
Parti ve Dernek hürriyeti, en 
geniş gösteri hürriyeti...»

Lanet olsun o «özerk... 
Hürriyet» lerin topuna. Onlar 
olmasın, bak nasıl Şişman ■ 
Kişi bunalımın da, her şeyin

de «Hakkından gelir» di.
Demokrasi Perdesinin Vi

ran Edilişi:
Muhalefet, Demirel’i ters 

yönden onaylıyor:
«Basiretli bir Devlet Ada

mı, en kötü kanunlarla da ol
sa ülkeyi selâmete götürür» 
taşını atıyor (Ulus, 14.12.1970, 
Başyazı). Yâni, Şişman'Kişi 
nasıl kirlettiyse, öyle temiz- 
leyebilirdi.

İktidar, Muhalefete yol gös 
teriyor:

«İngiliz Demokrasisinde 
muhalefetin adı: Majeste
Kraliçenin sâdık muhalefeti
dir. Neye sâdık? Devlete sâ
dık!» «ilerkes aklım başına 
toplasın!»

«Majeste» Demirel’in «Sa
dık Muhalefeti» olmalı ki, bu 
nalım kaçırılsın...

Aldı «Basiretli Devlet Ada
mı» I. I. Paşa sazı eline, ba
kalım ne söyledi: 

a Yeni vazife günleri, sınan 
mış Devlet Adamlarının elin 
de, temiz ellerinde başarıya 
ulaşabilir. Bu vazife işçileri 
Halk Partisindedir.» (Çorlu 
İlçe Kongresine Mesaj) 

Bunalımlar Şahı demir el 
susar mı?
. «Madem ki bu çatmın al
tına gelmişiz. (Çatı: Finans - 
Kapital'in Kubbcaltı’dır.) Ma 
dem ki muayyen bir Hede
fin Sahibiyiz. (Hedef: «Inhi- 
sar’ı Dtihan Deviet’i Âliyye»: 
Yüce Devlet Tütün Tekeli). 
Hiç olmazsa o hedefe gelen 
zararlarda, gelebilecek za
rarlarda hep beraber aym a-j 
cıyı duyarak, aym reaksiyo
nu göstererek gitmemiz bir 
mecburiyettir.» (AP Temsil
cilerini Kapayış)

Kayıkçı Dövüşü:
Ve Karagözle Hacivat’ın 

Kişi Kahramanlıkları . cilve
leşmesi «bu 'minvâl üzere» 
sürüp gider. Politikamızın o 
bitmez tükenmez Kişicil ka
yıkçı dövüşü bize Koca Tür
kiye’nin çalışkan-yığınları sır 
tında oynatılan kasap oyunu 
Bunalımı anlatır mı? Hayır.

Türkiye’de niçin kademeli 
füzeler gibi her gün bir bu
nalım bitmeden ötekisi pat
lak veriyor. Politika Orta o- 
yuncularına sorarsanız: hep 
falan veya filân Hacivat’ın, 
yahut Karagöz’ün, veya Tat
sız Tuzsuz Delibekir’in kimi 
«basiretli», kimi «basiretsiz» 
kişiliğinden. Kişiler isteseler, 
yahut becerseler ne bunalım 
kalır, ne tartışı...

Oysa bütün o bireydi Po
litika Hacıcavcavlarının ve 
Kuklalarının görünmez ipleri 
ni çeken gizli el, onları söyle 
ten ses, hep tâ gerilerdeki 
Sosyal Sınıf çıkarları ve eği
limlerdir. Yoksa ne haddine 
o Perdede harıl harıl oyna
yan zavallı Deve Derrsinen 
biçimlendirilip boyanmış ha
yâllerin koca bir . ülkeyi bu
nalıma batırmak, yahut buna 
iımdan çıkarmak? Lâkin bü
tün maksat o kayıkçı dövüşü 
ile, Sosyal Sınıf ilişki ve çe
lişkileri üzerine Demokratik 
duman perdesi saçmaktır.

DEVRİM ŞARKISI
ben bu gökyüzlerine sevdalarla baktım 
saydam camlarda yansırken öptüm güneşi 
varyant şırıl • sıklnm ıslandı ihanet şafağında 
her kurtulan bir kayanın üstünde ateş yaktı
şehrin duvarlarına tebeşir yazdım 
devrimsel dönüşümlere yürüdü halklar peşimsıra 
dar sokaklardan meydanlara çıktım hey hey 
afişler bile utandılar köşebaşlarmda 1
benim sevdam lâl sesine tutkun bir devrim 
erkek bir Anadolu türküsü ıslak kaldırımlarda 
dört telli sazlarda değil hey hey 
dağlarla denizlerle dalga - dalga halklarla
direnmek sonuna kadar ve yaşamak inatla

GÜNERİ GÜÇBlLMEZ

Burjuva Demokratik Çorbasi'
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Emperyalizmin kuklası 
Faşist FRANKO sallanıyor

Yıl jy39: 3 yıl süren İspan
ya iç savaşının sonu. Evren
sel fi.ıans - kapital ekono
mik, s 'jasî, askerî tüm yön
leriyle devrimci güçler kar
şısında Ispanya’ya egemen 
oluyor. Evrensel burjuvazi
nin desteklediği kukla Fran- 
co, galip kumandan edasıyla 
îspaııva’da faşizmin '•anları
nı çalıyor. Binlerce insan, Is 
panyol, Basklı, Kataîonyalı 
vb. başta Fransa olmak üze
re çe jilli ülkelere sığmıyor
lar...

Yıl -1970: Faşist Fraıico ve 
yaklaşık’ yarım yüzyıllık kuy 
rukçul-jrı \ hâlâ yönetimde... 
Ama Ispanya artık 1939’un 
İspanyası dpğil. Yarım yüz
yıllık Hitler piçlerinin saat
leri sayılı. Faşizmin $ madal 
yonlu üniforması, faşizmin 
kanlı çizmeleri yırtılmaya ya 

,kın.
«Kıhı olsun Frankist bas

kı!», «.kahrolsun faşist bas
kı!», «îranco! Faşizm! Ka- 
atil!», «özgür Ispanya!», 
«Basklara özgürlük!», «İzko 
ve arkadaşlarına özgürlük!» 
vb... haykırışları sarsıyor 
dünyayı bir iki aydan beri... 
Sarıyor boğazını Franco’nun, 
Faşizmin. Ispanya’da, hani 
o Fraııco’ ııun elleri arasında 
tuttuğunu zannettiği, hani o 
Francu’nun 1939’ların zulmü
nü, davranışlarını uyguladı
ğı 197U'in Ispanyası’ ııda halk 
lar sokaklarda.’ Akın akın. . 
Grevler, yürüyüşler, barikat 
Jar, bildiriler yükseliyor fa
şizmin altından. Faşizmin te 
peşine.

Ve ülkemizde, faşist bas
kının yoğunlaştırılmış oldu
ğu ülkemizde bu büyük olay 
bir kaç satırbaşı, bir kaç fo
toğrafla geçiştiriliyor. Gerici 
basını bırakalım bir kenara. 
Ama ya ilerici, devrimci ba
sın - yayın. Neredeler? O 6 
devrimcinin öldürülmesi mi 
gerekli olayı yansıtmak için.

Biz rlayı, bütünlüğü içinde 
proleter eııtonıasy o» in 1 i/.ııı i-
nin bir gerekliliği ve Taşizme 
karşı başkaldırının bi/. Tür 
kiyc devrimcilerini yakın
dan ilgilendirdiği görüşlerin 
den çıkarak ele alacağız.

Ispanya, Türkiye gibi, çe
şitli ! alkların aynı sınırlar 
içinde yaşadığı, ezildiği ve ez 
dirildiği bir ülke. Ekonomik, 
politik, sosyal iç yapısının 
başta Amerikan emperyaliz
mi olaıak üzere, tüm emper
yalistlerin baskısı altında 
buhranlar okyanusunda çal- 
kalandığı bir ülke. Son za
manla ‘da, ancak «askerî üs
ler kurulması şartıyla ekono
mik yardım» yapabileceğini 
ileri süren Amerika’nın bu 
teklifini’ kabul etmesi de fa
şist Fr.anco iktidarının ne du 
rumda olduğunu iyice göster
mek teclir.'

Bugünlerde 6'sı iç!n ölüm 
ve hapis, 16’sı için yüzlerce 
yıl hapis cezası istenen dev
rimciler Basklıdır. Bask böl
gesinde, Catalonya gibi İs
panya ııın Ispanyolcadan ay
rı dili konuşan, ayrı kültür 
ve ge c-neklere bağlı bir halk. 
Bask halkı yaşamaktadır. 
İkinci Cumhuriyet dönemin
de, 1931 Anayasası ışığında, 
Catalonya 1932’de geniş bir 
politik ve kültürel özerkliğe 
kavuştu. Iç savaşın eşiğinde 
Baskiılar bu anayasadan ya
rarlanmakta gecikmeyerek 
«Euzkadi Cumhuriyeti» ni i- 
lân ettiler. Ancak iç savaş 
sonunda,’• Hitler, Mussolini 
ve Amerikan güçlerinin bü
yük yardımıyla binlerce inşa 
nın kanı üstünde faşizmi ku
ran Fraıico milliyetçi güçleri 
tüm bu hakları ortadan kal 
dırdılar. Catalonya hükümet
başkanı Companys kurşuna 
dizildi

20.300 '. kilometrekare olan 
Bask ülkesinde, . 200.000'i 
Fransa da olmak üzere 2,5 
milyon insan yaşamaktadır.. 
Birisi Fransa sınırları içinde 
Kuzey Euzkadi de, diğer 4’ü 
İspanya sınırları içinde Gü
ney Euzkadi de olmaK üzere 
beş lıiornlclo (bölüm)o ayrıl
mıştır. (Bu yönetimsel oinıf- 
lama Frnnco kalıntısıdır) 
Her bolümün başında mer
kezin tayin ettiği bir yönetici 
vardır. (Devanı var)

- Altı Çivi -
Aşağıdaki şiir, Roma’da sürgümle bulunan büyük İs

panyol ozanı Rnfacl Albcrli tarafından Bask’tı 
altı militana adanmıştır.

İZKO - URİARTE - LAREiMA - GOKOSTİDI - 
OİNANDİA - DORRONSORO

Eğer öliimc mahkûm edersen onları 
onları öldürürsen eğer 
altı çivisi olacaklar 
hayatının
tabutunun son çivileri, 
öldürürsen onları eğer 
altı çivisi olacaklar 
son çivileri
öliitndcn başka şey görmeyen 
kırgın Ispanya’nın, 
ölümden söz edildiğinde ancak 
evrende varlığı duyulan 
ülkenin.
Havaya kalkan elin 
tek amacı çünkü 
kan akıtmak 
çüııkii öliiııı,,
İıayatı bu ülkenin.
öldürsen de onları öldürmesen de
gün gibi yakın senin ölümün
öldün bile sen
ölüsün, ölüsün.
Şu aında 
altı çivi var 
tabutunun kapağında 
dibine kadar çakılı 
upuzun çiviler bunlar 
Sonunu muştulayan.

Roma, 15 Aralık 1970 
RAFAEL ALBERTt
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Bugünkü Türkiye Ekonomi - Politikası I
—  F. K. Tclıakküıniinüıı 1. İkiyüzlülüğü:
j §  EKONOMİ VE ZOR
Er İki üç bin kişilik Fınans - Kapitalist zümresi, nasıl 
== oluyor da, kendisinin binlerce katı kalabalık 35 mil- 
iE  yonluk Türkiye nüfusunu böylesiııe şartsız kayıtsız tc- 
=  - hakkümü altında tutabiliyor? Dişinden tırnağına dek
—  örgütlü, silâhlı, plânlı, bilinçli oluşu bir yana: başlıca
—  3 makanizmanın gizlediği 3 aldatmaca ile:
== I — Ekonomi temeline egemen oluşu sayesinde; 
55 2 — Kapitalist sınıfını temsil etme iddiasıyla;
—  3 — Uluslararası Finans - Kapitale dayanışı saye- 
£5 sinde.
trs Finans - Kapitalin Türkiye ekonomisine nasıl en 
■=  kodaman iiretim alanlarını lekelinde tutarak Lclınk- 
HE küm ettiğine vc edebildiğine bundan önce işaret ettik. 
■== Biraz Tarih ve Toplum bilgisini kendi omuzları üstün- 
|5j deki başı ile edinen her kişi: Toplum ekonomisine ege- 

men olmanın, Toplum tümünü neden güttüğünü çabuk 
~  kavrar. Bu kavrayışa varmak için Marksist olmaya bi- 
EEE le pek gerek aranamaz.
55 Bunun aldatmaca neresinde? Şurasında: Toplumun 
=5 alınyazısını en son duruşmada ekonomi temeli belir- 
:s r  lendirir hakikatini Finans - Kapitalist denli domuzuna 

bilinçle bilen tek sosyal küme Finans - Kapitalistler
—  zümresidir. Ama, o zümre bütün tehakkümünün bu ha- 
== ’ kikati kendisinden başka kimsenin öğrenmemesine 
55 borçlu olduğunu da iliklerine, dek bellemiş ve denemiş
s e  tir. Onun için, kendisi, her soluyuşunda madde ve ckcı- 
== noıııi üzerine davranarak yaşadığı halde, Millete yay-

‘ .s s  dığı düşünce tahrikat ve propagandasında her şeyin 
=  ruh ve kültür üzerine kurulduğunu yaymakta bir sani- 
EE ye bile boş geçirmez.
s s  Finans - Kapital binlerce yıllık bütün egemen sı- 
=E mfların deneyişiyle bu ikiyüzlülüğünü her ne pahasına 
s s  olursa olsun yürütür. Halk: «Aleme verir talkını, kendi 
s s  yutar salkımı» der bu ikiyüzlülüğe, ikiyüzlülük olduğu- 
EE nu bilir. Ama bin yılların alıştırdığı gelenek - görenek- 
~  leri yüzünden, bile bile lâdese aldanır. Finans - Kapİ- 
Ş= tal büliin silâhlan ile bu en iğıcııç vc saçma îkiyiiz- 
~  lülüğünü öylesine maskelemeyi becerir ki, en «kürkö- 
=  rüne, parmağım gözüne» olaylarda bile yığınları şaşı- 
5E lacak kolaylıkla aldatabilir.
EEŞ örnekleri sayılmakla bitirilemez. Kültür savunucu- 
ŞS luğunun son perdesini «Basın hürriyeti» dediği şeyde 
ss bulmakla öğünür. Gerçekte bütün basınlar vc yayın- 
s= lar: matbaalar, gazelelcr,’ kitap yayııılayıCılığı, mem- 
S  lekette basılan kitap ve gazetelerin okunabilmesi için 
ss dağıtış ve satış bâyilikleri hep Sermayenin elindedir. 
=5 Basın - Yayının imiğinde Finans - Kapitalin pençesi 
ş= sarılmış durur. Haddine ise Finans - Kapitali zerrece

tedirgin edecek bir ses çıksın. Çıkaranın imiğini sık- ss  
mak işten bile değildir. ==

Hani o, Mustafa Kemal’in ünlü sözü vardır: «Hür- Es 
i'iyct’i Matbuât’ııı mahzurlarını en iyi giderecek şey, == 
gene lıürriyct’i matbuattır» der. (Basın hürriyetinin sa- =E 
kıncalarım en iyi basın hürriyeti giderir, demektir). == 
Rahmetlinin bu söze bütün ömrünce kaç saniye inan- == 
dığı bilinemez. Ama aynı sözün bir gün bile uygula- 55 
namadığtm anlamak için, çıkmış çıkacak «Matbuat == 
(Basın) Kanunları» na şöyle üstünkörü göz atmak ye- =5 
ter. Şü satırların Türkçe’de çıkması bile, O’ffBasm öz- şş  
gürlüğü» yalanını doğru gibi göstermek için, bir sınıra == 

dek göz yumulmadan başka nedene dayanamaz. 55
Bir Kafatasçı demagoji, eline geçirdiğini sandığı == 

gizli Finans - Kapital örgütleri içinde en zararsızının .== 
üyelerini liste olarak yayınlama şantajına başvurmuş- S  
tu. «(Basın ü/.gürlüğii» bu kadar olurdu, doğrusu. Kirli :== 
çamaşırlar epey merak uyandırmıştı. Finans - Kapital 55 
bu aşırı ihtiyatsızlığın «Hürriyet’i Matbuat» ma karşı ss 
hangi silâhı kullandı? «Gene Hürriyet’i Matbuat» pan-' == 
zelıirini mi? Karşı Özgür Yaym’la, sergilenen Finans - ŞEŞ 
Kapital maskaralıklarını çürüttü, yahut yalanladı mı? == 

Asla, öyle «rulı» ve «kültür» silâhlan yalnız cahil =5 
halk ve enayiler için harcanır. 'Finans - Kapital, gaze- ş= 
tenin sahibi görünenlere önce iki satırlık bir ihtarcık =  
çekti: Yapılanla pişman olunmaması dileğinde bulun- ~  
du. Bu ihtar yeterli kalmayınca ne oldu? O yaman «if- == 
şaatçı» gazetenin ansızın «İfşaat» sütunları kısıldı Ar- EE 
dından Gazete, o ifşaatı yapanları tefe kosoıp rezil =5 
eden bambaşka bir «Ceriyde’i feriyde» oluverdi. Fi- =  
nans candamarı sıkılınca, ifşaâtçıların solukları hesili EE
verdi. —

Hem hiç sessiz sâdasız. «Tercyağdan kıl çekmek», |=E 
bu Finans - Kapital işlemi yanında bayağı güç ve gü- s s  
rültülü sayılabilirdi. Bir var imiş, bir yok imiş. Kim- == 
seçikler farkına varmaksızın, halkın ruhu bile duyma- 55 
dan, «suçlular» kapıdışarı edilip, gazete, Finans • Ka- şs  
pitalın kafatasçılığa yan bakan başka bir demagojisi- 55 
nin kürsüsü kesilivermişti. Bu hârika kalıp ve ruh de- ss  
ğiştirme: ne «ruh», ne «kültür» yolu ile değil, en ’âcı- =  
m aksız madde olan ekonomi yolundan para silâhı ile Sş 
başarılmıştır. «Bnsııı özgürlüğü» nün kılına dokunulmuş şş  
görünmeksizin, Finans - Kapitalin son silâhTolan: «Ka- =5 
fatasçılık özgürlüğü»; efendisini tanımaz kesilince, aıi- ss 
sızın bodrumda boğulmuştu. ‘ S

O basit olayın bin 'bir çeşitleri, velveleli velvele- Eş 
siz, her gün Toplumun her alanında akıp geçer. Hele şş  
Demokrasi 'yosmasının ırz’ı nâmusu ' hangi yollardan S  
korunmaz ki. Sendika özgürlüğü olur mu? Olur.' «Grev ss 
Hakkı» var mı? Ne demek, tabiî var-Sendikaf Grev.-ı»» ss  
Toplu Sözleşme Kanunları harıl harıl çıkarılır. Ancak o }EE
«Hak» lar, o «Hürriyet» 1er: Finans - Kapitalin «ruh» şş 
ve «kültür» anlayışı sınırında kalmalıdır. > Ş=

-İK T İSA T Ç I- =
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ORTANIN SOLU
ve küçük üretmenlerimiz

HİKMET KIVILCIMLI
SOSYALİST 4 Mayıs 1967 

günlü nüshasında î. I. Paşa
nın şu sözünü aktarmıştı: 
«Bülent Ecevit vc bir kaç ar
kadaşının çıkması, bir kur
tarıcı olmuştur benim için.» 
(S. 1) «Ortanın Solu: CHP 

içindeki Finans - Kapitalist 
azınlığa karşı, Küçükburjuva 
vc hür Burjuva hoşnutsuzlu
ğundan kaynak almış devlet
çi Kapıkulu zümrelerinin is
yan bayrağıdır. Bu bir ciddî 
durumdur.» (Sosyalist: 4.3. 
1967).

Gene Sosyalist, «Ortanın 
Solu» eğiliminin, CHP’yi, Fi- 
ııans - Kapital vc Tefeci - Be
zirgan kodamanlarından kur 
tanp, Tmt Küçükburjuva Par
tisi yapmasını dilemiştir.

Sayın CHP Genel Sekrete
ri B. Ecevit 3 yıldır dövüşü
nü sürdürüyor. Bu dövüş, üto 
pi olmaktan nasıl kurtulabi
lir? İşçi sınıfı ile ittifak ede
rek.

Konuyu ilkin CHP açısın
dan eleştirelim.

Aracıları - Sömürüyü Kal
dırma:

«Esnaf ve Sanatkârlar Koıı 
federasyonu» Genel Kurulun
da dün (27.10.1970) bir konuş
ma yapan B. Ecevit, büyük 
bir içtenlikle: «Siyaset diline 
aracı termini biz getirdik» 
derken, Hoca’mn «Kar helva
sı» nı icat edişine benzediği

ni farketmiyor. Düz mantık
la, tatlı tatlı şöyle konuşu
yor:

«Sayın delegeler, son za
manlarda aracıların vatanda 
şı, halkı sömürdüğü, onun 
için aracıların boyunduruğu
na son verilmek iizere tedbir
ler. alınması gerektiği res
men ifade edilmeye başladı. 
Buna biz CIIP olarak çok se
vindik... Tiirk halkını sömü
rülmekten, soygundan kur
tarmak için aracıların hak
sız kazançlarım kısıcı tedbir
ler almak, lıaltâ gereksiz o- 
lan yerlerde aracıları orta
dan kaldırmak ihtiyacını si
yasî hayatta biz belirtmeye 
başlamıştık.» (ULUS, 23.10. 
1970).

Frcnklcriıı: «Etıfcmisıııc»
dedikleri bir hoşsözelmc, di
şi konuşma ağzı vardır. CHP 
Genel Sekreteri hoşsözetme- 
nin en dişisi ile dile geliyor. 
Çelebilikle işler yoluna girse, 
ne mutlu: biz de kendisine 
bir kaç kadife eldiven bağış
lamak isterdik. Ne yazık ki. 
üretim tiplerinde olduğu gibi 
burada da «gerçek» demir 
leblebiden daha serttir. Ve 
CHP, hayâllerin en yumuşak 
yatağında kimi uyutacaktır.

Yukarıki öfemizmde iki di
şi öneri yatıyor:

1 — Aracıları: «Kısıcı» ol
mak (Nicelikçe azaltmak);
2 — «Gereksiz» yerde: Or

tadan kaldırmak» «Nitelikçe 
azaltmak)...

En büyük «Aracı» büyük 
Scrmaycci’dir. Bir düzende

hem Sermaye egemen olsun, 
hem nicelikçe ve nitelikçe a- 
zaltılsın... bu olur mu? Ol
maz. Çünkü Scrmaye’nin ana 
eğilimi: sülük gibi kan em
dikçe şişmek, şiştikçe daha 
çok kan emici olmaktır.

Antika toplumda Toprak- 
lıcyilcşnıc, Modern toplumda 
Tekelleşme göstermiştir ki. 
Sermaye, Toplumu batırma 
pahasına da olsa, gittikçe bi
rikerek azgınlaşır. Eskiden 
Dcrebeğilik, şimdi Emperya
lizm, eskiden Zulüm, şimdi 
Faşizm oluşları bunu göste
rir.

CHP Tekelciliğe ne buyu
rur? «İstemezük!»: her za
man en sonunda yenilgin dü$ 
müş bir Yeniçeri çığlığıdır... 
Hiç bir çözüm getirmez. Tür 
kiyc ekonomi ve politikacı 
kıllarına dokunulsa yeri ye
rinden sarsmaya hazır tekel
lerin elinde kıskıvrak sömü
rülürken, onu «kısıcı tedbir
ler» den, «gereksiz yerlerde 
kaldırmak» tan sözetmek, e- 
zelı esnaf «Aldatmaca, bul- 
datmaca, kedi kakasım yalat 
maca» sı değil ise, nedir?

«Değildir» denecek. Kapi
tal, hele kapitalizm kalkma
dan «aracılığın» kalkabilece
ği düşüııülmüyorsa, ne düşü
nülüyor? Hem aracılığı kal
dır, hem kapitalizm otursun: 
bu «çelişkilerin birlikte bulu
nuşu» değil, «saçmalıkların 
tepişip .yırtınması» olur.

Demokrasi ve Sosyal Ada
let:

CHP’ci Ortanın Solu hiç öy
le bir aydınlatma yapmıyor, 
ama, biz onun kimi sözde yap 
tıklarından, yahut pratik tah 
rikâtlarmdan esinlenelim..^ 
Bir kaç yıldır, özellikle 27 
Mayıs’ tan beri CHP’nih bas
bayağı direndiği noktalar
dan bir kaçını gözönüne sere
lim:

1 — Ekonomide: Tefeciliğe 
karşı ateş püskürmeler.

2 — Politikada: Diktaya
karşı ateş püskürmeler.

3 — Sosyal alanda: Adâlct- 
sizliğc karşı ateş püskürme
ler.

CHP Politikada ne sağ (Fa 
şist), ne sol (Komünist) dik
ta istemiyor. Bu tezin uygu
lanması: 27 Mayıs’ı çökert
mekle kaldı mı? Hayır. Tür
kiye’de en geniş yığınları en 
gerici demagoji batağında 
boğarak, Finans - Kapitalle 
Tefeci - Bezirgân Hacıağalı
ğın «şartsız kayıtsız egemen» 
olduğu dikta rejimine daya
nak verildi. Bu her köşeba- 
şında bir ileri genci kurşun
latan «Toplum Polisi» eldi
venli alaturka faşizme her
kes «Cici Demokrasi» adım 
taktığı için «Paşa» bile kızı
yor!

Toprakları Amerikan üssü. 
Ordusu Amerikan generali
nin Başbuğuluğuna verili bir 
ülkede ..«Demokrasi» den söz
etmek nedir? (Devamı var)
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Polonya’da neler oluyor
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Genel Direniş’in ilk devre
sinde; İşsizlik ve Pahalılığı 
yaratanları Protesto mitingi 
-ve yürüyüşleri yapılmalıdır.. 
iMiting . ve yürüyüşler önce 
büyük şehirlerde başlatılır 
-ve yavaş yavaş Türkiye’ni.ı 
bütün şehir ve ilçelerinde 

yaygınlaşması için çalışılır... 
-Miting ve yürüyüşlere; baş
la işçi Sınıfımız olmak üze- 
Te, Köylü vatandaşlarımızın 
memur, küçük esnaf, zanaaf- 
kâr, aydın, öğrenci ve küçük 
■emlâk sahipleri gibi çeşitli 
sosyal sınıf ve tabakalardan 
mümkün olduğu kadar kala 
balık vatandaş kütlesinin ks 
-tılmasını sağlamak • gerekP- 
•dir. Zaten; işsizlik ve Paha
lılık küçük bir azınlığın dışın
da, bütün sosyal sınıf ve ta 
bakalarımızın ortak derdi ol
duğundan, bu iş için Türkiye' 
nin her tarafında uygun bir 

.■ortam vardır..Miting ve Yü
rüyüşler için hazırlanacak 
döviz ve pankartların, bildiri 
lerin, duvar afişlerinin, ko
nuşmaların toplayıcı ve der
leyici olması; Amerikan Em 
peryalizmini ve yerli ortak
larını hedef alması şarttır.

Miting ve yürüyüşlerden 
amaç; Emekçi halkımıza bir 
îik vc beraberlik içinde hare
ket edebilmesini öğretmek, 
kendi gücüne inanmasını sağ 
damak, Genel Direnişin daha 
sonraki safhaları için gerekli

ORHAN MÜSTECAPLI
psikolojik . ortamı yaratmak 
tır. En önemli bir husus da; 
Genel Direniş’de işçi Sınıfı, 
mızın başı çekmesinin, ger
çek Proleterya Partisinin ön
cülük yapmasının neden şart 
olduğunu, gerekçeleriye hal 
kımıza açıklamak ve kabul 
etmesini sağlamaktır.

Miting ve Yürüyüşlerde a- 
tılacak sloganların, Halkımız 
ca benimsenmesi, miting ve 
yürüyüşlerden sonra da can
lılığını devam ettirmesi ve 
unutulmaması için; özellikle 
«Ata sözleri» m izden yarar
lanmakta fayda vardır. Halk 
deyimlerinin uygun biçimle.- 
re sokulmasına ve sloganla
rın mümkün olduğu kadar kı 
sa, veciz, kafiyeli olmasına 
ve tempolu söylemeye. elve
rişli bir biçimde tertiplenme
sine dikkat edilmelidir. Yur
dumuzun çeşitli bölgelerinin 
özellikleri de gerek miting ye 
yürüyüşlerin tertip ve yöne
timi sırlısında, gerekse pro
paganda ve ajitasyon bakı
mından gözöntinde tutulmalı
dır. Mahallî örgütlere bu ko 
nularda yetki tanınmalıdır.

Miting ve Yürüyüşler bü
tün Türkiye ölçüsünde yay
gınlaştıktan ve yapıldıktan 
sonra sıra Genel Direnişin 
dalın sonraki safhalarına ge
lir. Bunların ne olduğunu da 
gelecek sayımızda açıklaya
cağız. (Devamı vav)

(Baştarafı 1. sayfada)
Elblag şehirleri işçi hareket 
lcrine karışıklıklara vo so
kak savaşlarına sahne eldu... 
Ölenler oldu. Biitiin bu traje
diyi kavrıyoruz.

«Partinin ve ulusun hu so
runlarına cevap vermek bi
zim görevimizdir -partinin vc 
hükümet yönetiminin göre
vi-... işçi sınıfının vc toplu
mun hu zorlukları her şeyiy
le anlayacağını düşünmek 
hakkımızdır.

«Ama, aynı zamanda, eko
nomi politik alanında düşü
nülmemiş kavramların da ö- 
ııcmli nedenler olduğu inkâr 
edilemez...

«Gc'jcn olaylar bizlere ö- 
ncmlc, işçi sınıfıyla vc tiiın 
ulusla sıkı ilişkiyi her zurnan 
sağlama oiaıı ana gerçeği bir 
defa «İnlıa hatırlattı.

Olaylar karşısında işçi snıı 
fi ve tiim Polonya insanları
nı içeren somut tedbirler a- 
lındığuu, bunların daha da 
tutariı olması için çalışmalar 
yapıldığını açıkladıktan son
ra şöyle devam ediyor:

«Bugün aldığımız kararla
rın tüm halkın tasdik ve des
teğini kazanacağını umut c- 
diyoruz. Ulusumuzun sosya
lizm yoluna girişinden bu ya 
ıra çeyrek yüzyıl geçti. Biz* 
yola tarihimizin en trajik de 
neyinden sonra girdik. Hiç

bir düşman giiç İliç bir şekil
de bizi sosyalizm yolundan 
saptırnmaz.

«Dostça ve kardeşçe birlik 
çerçevesi içinde, bizi Sovyet 
lor Birliğine bağlayan dost
luk vc birliği güçlendirmeye 
devam etmeliyiz. Bize göre, 
burada tcuıcl bir sıırıın söz 
konusudur. Bu da, ülkemizin 
bağımsızlığı, güveni vc geli
şiminin temel garantisidir... 
Ulusumuzun eııtcrnasyonalist 
geleneklerine, partimizin 
Marksist-Lcninist ideolojisine 
uygun olarak Polonya bilgim 
olduğu gibi yarın da, sosya
lizmin, demokrasi ve barışın 
sağlam bir giicii olarak kala 
çaktır.

«Bugiin partinin, işçi sını
fının ve ulusun cıı acil hede
fi barışı, hayat şartlanın ve 
normal çalışmayı sağlamak
tır...

«Çözmek istediğimiz sorun
lar tiim halkı içermekledir: 
parti üyelerini, parti dışı o- 
lanları, inananları ve inan
mayanları. Tüm vatandaşlar 
için yer vardır.

«Merkez Komitesi adına, 
tiim parti üyelerini, militan
larını ve her kademedeki ko
mitelerini, cesaretle, hedefi
mize varmayı sağlayabile
cek ana şart olan düzeni vc 
barışı yeniden yerleştirmek 
için gerekli olan her şeyi yap 
maya davet ediyorum.»

İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş 
Derneğinin açıklaması
(Baştarafı 1. sayfada)

lık, hııdut tanımaz bir biçim
de artmaktadır. İlâçlara ya
pılan ve yakında İktisadî Dev 
let Teşekkülleri mamulleri fi 
yatlarına da yapılacak olan 
zamlardan sonra, pahalılık , 
dalıa dayanılmaz bir hal ala
caktır. işsizlik tehlikesi de bii 
tiin çalışan halkımızı tehdit 
etmektedir. Milyonları aşan 
işsiz vatandaşımızın yabancı 
ülkelere şevki, çıkar yol de
ğildir. Şimdiden başlayan, 
fabrikalardan toplu işçi çı
kartma amciiycsi, yakın bir 
gelecekte çok daha hızlana
caktır. Görünen köy, klavtız 
istemez.

Halkımızı iktisadi, siyasi 
sömürü ve zulümleri altında

inletenler; Halkımızın uyan
ması, gerçekleri görmesi, bi
linçlenmesi ve haklarını ala
bilmesi uğruna savaşan İşçi
leri, Devrimci Öğrencileri ve 
Aydınları (la öldürtmektedir
ler.

Vatandaş,
Artık ııyılalıı». Bi/.lcır oy

nanan oyunları görelim. Siya 
si vc İktisadî zulümden, İş
sizlik ve Pahalılıktan kurtu
labilmek için tek çarenin; bu 
bozuk düzenin değiştirilmesi 
olduğunu anlayalım.

İkinci Kurtuluş Savaşımız
da ilk adım olarak; Anayasa
nın tanıdığı GENEL DİRE- 
NİŞ’ c hazır olalım.

I. P. S. D.
Merkez İcra KuruUı

1946 -1970
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«Türkiye Sosyalist Partisi»; Esat Âdil Müstecabî; Av. 
Macit Güçlü; Devlet Demir Yollarında kaynak ustabaşısı 
İhvan Kabacıoğlu; Matbaa makine şefi Aziz Üçtay tara
fından 14.5.1946’da kuruldu. Ve Esat Âdil’in Genel Sekre
terliği altında çalışmaya başladı.

«Türkiye Sosyalist Partisi» Programı, T.S. Partisinin 
kuruluş ve faaliyeti şu ana prensiplere dayanır der:

Madde 1 — Türk Cumhuriyetini tam bir halk devleti 
haline getirmek ve halkın kayıtsız, şartsız kendi kendini 
idare etmesine imkân verici her türlü siyasî, İktisadî vc 
İçtimaî mevzuatı tesis ve tatbik etmek, T.S.P. bu prensip
le  demokrattır.

Madde 2 — Türk milletinin refah, kültür, sağlık ve 
adalet seviyesini yükseltmek, vatandaşların ferdî gelişme
lerini köstekleyen bütün sebepleri ve bu bakımdan mev
cut her türlü İktisadî ve İçtimaî adaletsizliği ortadan kal
dırarak emek ve kabiliyetleri değerlendirmek: T.S.P. bu 
prensiple sosyalisttir.

Madde 3 — Millet: Tarihin seyri içinde doğan ve geli
şen ülke, dil, İktisadî hayat, kültür ve an’ane beraberli
sidir. Bu beraberliğin siyasî ve iktisadi tam bir hürriyet 
ve bağımsızlıkla devamını sağlamak ve başka milletler 
için de bu hakkı tanımak: T.S.P. bu prensiple milliyetçi
dir.

Madde 4 — Milletlerin siyasi ve İktisadî bağımsızlığı, 
halk kitlelerinin içerden ve dışardan istismar edilmemesi, 
milletler arası İçtimaî adâletin ve hakiki demokrasinin te
melini teşkil eder.

Bütün yeryüzü halk kitlelerinin emperyalist ve istis
marcı tecavüzlere karşı kendilerini ve milletleri korumak 
için işbirliği etmeleri, İçtimaî ve kültürel birlikler kurma
ları, harbin sebeplerini ortacın kaldırma yolunda her. tür-

Tiirkiyede Legal Sosyalist Davranışlar Üzerine Açıklamalar
Yazan: ORIIAN MÜSTECAPLI |

lü vasıtadan faydalanmaları, hür, bağımsız fakat müte- | 
sanit milletlerden müteşekkil bir dünya nizamı kurulması 1 
için çalışmak: T.S.P. bu prensiple beynelmilelci ve barış- | 
çıdır. . |

Madde 5 — Tabiat üstü bir varlığa inanmak veya inan 
mamak hususunda fertlerin mutlak bir vicdan hürriyetine 
sahip olmaları ve bu hürriyetin her türlü tezahürü karşı
sında devletin tam bir tarafsızlık muhafaza etmesi lâyi 
sizmin felsefî bir neticesidir: T.S.P. bu prensiple Iâyiktir.

II — VATANDAŞLIK HAKLARI:
Partimiz aşağıda yazılı hak ve hürriyetlerin kurucusu, 

cesur ve devamlı bir koruyucusu olmak azmindedir:
Madde 6 — Türk vatandaşlığı bu sıfatı taşıyan herkes 

için siyasi İktisadî ve İçtimaî bütün hak ve salâhiyetler
den ancak emek ve kabiliyetiyle mütenasip surette istifa 
de yolunu açık tutar.

Madde 7 — Vatandaşın iş ve çalışma hakkı mutlak
tır.

Millî ekonomi, bütün halk kitlelerinin istihsal kudret
lerini yükseltmeğe, işsizliği ortadan kaldırmağa-, çalışma
dan yaşamak fırsatı veren şartlan izale etmeğe, fertlerin 
maddî ve mânevi kabiliyetlerini değerlendiren bir iş vc 
çalışma adaleti yaratmağa elverişli bir hale getirilecektir.

Madde 8 — Vatandaşın şahsî emeğiyle meydana gelen 
hususî mülkiyet hakkı mutlaktır. Ancak millî servetin mu
ayyen bir zümrenin inhisarı altında bulunmasına vc isra
fına sebep olan, umumî refahı zorlaştıran büyük istihsal 
vasıtaları, büyük arazi, fabrika, banka, umumî nakil vası
taları, madenler ve saire gibi., derece derece kamulaştı
rtarak millet namına işletilecektir.

(Devamı var)
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Türkiyenin teorik 
devrim orijinalliği

(Baştarafı 1. sayfada) 
bütün «Arşi ferşi ile» çöker gider, gömülür, yeryüzün
den yiter, çoğu unutulurdu. Yalnız Irak ve Mısır Uy
garlıklarını gözönüne getirmek, Tarihsel Devrim’lerin 
ne olduğunu anlamaya yeter.

Sosyal Devrim: öyle değildir. Toplumun ekonomik, 
sosyal kazançlarını yoketmez. Sınıf ilişkilerini altüst 
eder. Sınıf damgası silinen Toplum ekonomisini ve kül
türünü yeni biçime çevirip korur. Toplum gelişimine 
engel olan bir Egemen sınıfın lelıakkümünü ortadan 
kaldırır.

Talıilsel Dcvrim’de Egemen sınıfıların insanların 
dan çoğu, bire dek kılıçtan geçirilirdi. Sosyal Devrim
0 kanlı kasaplığa, mecbur edilse bile yer vermez. Kar
şısına zorla, silâhla çıkanlar dışında hiç kimsenin bur
nunu kanatmaz.

Sosyal Devrim İnsana Kıymaz:.
Tehakküm eden Üst Sınıf: olarak, tehakküm 

sistemini savunduğu için, Tahtından indirir. İnsan ola
rak, eski tehakküm etmiş sınıfın tek tek insanlarına 
dokunmaz. Onlar zora, hileye, etkiye başvurmadıkça 
kişilerle uğraşmaz.

Yalnız yıkılan sınıf insanlarının bir. sosyal sınıf ola
rak, üstün imtiyazlı, ayrıcalı davranışlarını alaşağı 
eder. Kendilerini herkes gibi normal yeni düzen içinde 
yaşamaya bırakır.

Sosyal Devrim, her Sosyal büyük olay gibi, elbet 
yığınların işidir. Yığınlar: Sosyal Sınıflar’dır. Sosyal
Sınıf arın bütünü ile katılmadıkları hiç bir büyük Top
lum olayı, Sosyal Devrim getiremez.

Her Toplumun Sosyal Sınıfları kendine özge, has
tır. Modern Toplumun Sosyal Sınıfları: işveren Sınıfı 
ile işçi Sınıfı’dır. En azından bu iki Sosyal Sınıf.n ka
tıldığı bunalım milletin bütününü sürüklemedikçe Sos-, 
yal Devrim olmaz. . ,

Bu genel kuraldır.
Türkiye Dcvriminde Temel Orijinallik (Melez - 

Karması) - . .
Türkiye’de en son Tarihsel Devrim: Osman’ı im 

paratorluğunun yıkılışı ile oldu. Yeniden bir Tarihsel 
Devrim bekleyemeyiz. Yalnız, Devrimler ortamında 
Türkiye’nin kendine, öz bir yoğurt yeyişi oldu. Türkiye:

J Tarihsel Devrimi (Osmanlılığın yokoluşu) ile Sosyal 
i  Devrimini bir araya getirdi. Önümüze sürüyle arapsa- 
1 çı olmuş problem, kördüğümlerinin çıkışı ve bizleri şaş- 
1 kına çevirişi ondandır.
İ  «Devrim piç oldu» diyenler çok. Doğrusu, devrimin 
g . anası babası resmen vardı. Türkiye’nin Yarı - sömür- 
| ge şartlan: Devrimin Anası idi. Türkiye’nin Burjuva- 
j| zisi: Devrimin babası oldu. Bu ana - babalığın resmî 
g sicille geçirilişi Cumhuriyet idi. O bakımdan Türkiye’ 

nin Devrimine «Piç» demesek olur. Türkiye’nin Devri
mi: Melezdir. Antika Devrimle Modern Devrimin kar
masıdır.

Devrimci - Kadrocu Tokuşması
Bu melezlik Devrimin canına okudu. Devrimcileri

miz Antika Uygarlığı (Osmanlılığı) temizleyen Ilb 
(Gaazi - Şövalye) mi olacaklarını, yoksa Modern Uy
garlığı benimseyen Burjuva mı olduklarını bir türlü 
kavrayamadılar. Hattâ o yüzden, bir ara, «Kadrocu» 
denilen «ideolokluk» ortaoyununu oynattılar. Oyuncu 
maskaraların kendileri de «melez» idiler: her Küçük- 
burjuva, hayli Antika - Modern, karması, kırmasıdır.

Üstelik Kadrocular: «Provokatörlükle, haraç mezat 
satılıkhğı kaynaştırıp «fikir» leştirmiş acayip melez
lerdendiler. Bunu, âr değil kâr dünyası sayışlarıpı hâlâ 
poz poz teşhir ediyorlar (sergiliyorlar). Kendilerinin 
ne olduklarım bilmiyorlar. Türkiye Devriminin karak
teristiğini nereden seçecekler?

Çizme, yalamakla da parlar, cilâlamakla da. Bi
rinci Millî Kurtuluş Devrimcileri çizmelerini Kadrocu
ların burunlarına uzatarak: «Hadi bakalım parlatın!» 
dediler. Kadrocular, dillerini ve inanlarını bahşiş uman 
lostracı şavkıyla kullanarak çizmeleri yaladılar. Dev 
rimci çizmeler salyalarıyla parlamıştı. Salya kuruyun
ca, eskisinden beter donuklaştı. Mussolini ile Hitler’ in 
çizmeleri kadar olsun cilâlanamadı. «Yazık oldu Na
sırdan ölen Süleyman Efendiye!» Devrimcileri çizme 
yalattıklarına pişman ettiler.

O «ideolok» palyâçoluğu, çoğu aydınlarımız gibi 
sosyalistlerimize de ders oldu mu?
■y Teorik Orijinalliğimiz:

Türkiye’nin Devrim orijinalliği: Antika +  Modern 
devrimlerin, Tarihsel Devrimle Sosyal Devrimin birbi
rine girmesidir, dedik. Bu durum, orijinal yoğurt ye- 
yişimizin Birinci Teorik temelidir. Onu kavramadıkça, 
Türkiye’nin ne Tarihsel, ne Ekonomik, ne Sınıfsal, ne

1 Politik, ne Kültürel - Bilimdi - Filozofik - Dincil ve ilh. 
yıiç bir olayı aydınlığa kavuşturulamaz.

Yakışıklı lâf ederiz. Ama, yerde miyiz, gökte mi
yiz, hayatta mıyız, kitapta mıyız? biz dahi bilmeyiz. 
Kendimiz söyler, kendimiz dinleriz. Bizim birbirimize 
çok bilmişçe döktürdüklerimizi yabancı dile çevirdiler 
mi, alay konusu oluruz. Çünkü «Düşüncemiz» diye öne 
sürdüklerimiz, o dillerde geçen yüzyıldan beri kaldırı
ma düşmüş bilinirlerin tekerlemeleridir. O gibi şeyle
re başkaları «Lâpalis’in Doğrulan» derler, gülmek ve 
güldürmek için söylerler.

Türkiye Devrimi’nin temelli Teorik orijinalliğine 
neden değdik? Ondan çıkan bir yığın Pratik orijinal
liklere dayanak vermek için...

Pratik Devrim orijinalliğimizi gelecek sayıda aça
lım. 1 ' '
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HALK DERSLERİ
D e d e n in  d e d ik le r i  :

Dördüncü Dcıs:
işçi Milletin Gözünü Açıyor.
Olanlar oluyor. Daha dün bizim köyden bildiğimiz 

«çarıksız» Mehmet Köylü, şu Kasabadan «göğııeksizin 
oğlu» Ahmet Esnaf çıkıyor. Beş on ay gözden yitiyor. 
Ansızın «gurbetten» dönüp geldi mi, tanıyabilirsen aşk
olsun! Ahmet o Ahmet, Mehmet o Mehmet değil

Köylü, Esnaf Ahmclle Mehmet kırk yıl Köyde, Ka
sabada sürünse değişmiyor. Nc Hanyayı, ne Konyayı 
kavrayamıyor. Giysisini hiç tutma. Bir yerinde sar
kan bir ipliğini çektin mi, bütün yamalan yere dökü
lüyor. Hâşâ min huzur, gizli yerleri çılbacık görünü
yor.

İşçi Ahmetle Mehmet basbayağı giyinik. O eski bil
diğimiz çulsuz Köylü - Esnaf Ahmet, Mehmet kalkmış 
ortadan. Yeni İşçi Melımetle, işçi Ahmet şahbaz şah
baz kol atıyor alanlarda. Beğenmeyecek neredeyse İş
çi Mehmet Köylü Mehmedi.

Ama, kravatlı setre pantalon, ütülü gömlek giydi 
diye İşçi, züppe de hiç değil. Bizden, canım, İşçi... 
Mehmetle Ahmet, Adamımız. Bizi de adamı sayıyor, 
kendisinden biliyor. Köylü, Esnıf Ahmetle Mehmedin 
de işçi Ahmet ve Mehmet gib: olmasını diliyor. Yol 
gösteriyor. Örnek veriyor.

Gâvurun içinden radyo - pikap getiriyor. Ankara- 
smdan, îstanbulundan gramofon, plâk getiriyor, işçi W, 
Ahmetle Mehmet. Açıyor, efendime söyleyeyim, kutu
nun kapağım: «Dinleyin bakalım!» diyor. .

Köylü, Esnaf Mehmetle Ahmedin adım duymadığı 
.yerlerin yelleri, havaları esiyor şurada, burada İnsan 
konuşuyor. Ankara’da konuşuyor, Londra’da, Vaşing- 
ton’da konuşuyor. Sen Köylü, Esnaf Ahmetle Mehmet: 
Sivas’ın, Kayseri’nin bağında; Erzurum’un, Siirt’ in or
manında, dağında dinliyorsun. Tövbe, tövbe, estağfu
rullah!

Velhâsıl, anlatmakla bitmez. Var bir iş' bu işçi 
olanlarda. Ne? Gelin orasını elbirliği ile bu köşede arı- 
yalım. Anlamaya çalışalım işin içyüzünü.-Yalnız işin 
mi? İşçinin de bir içyüzü olacak, işçinin içyüzü, Köy-, 
lünün de, Esnafın da içyüzü. Köylü, işçi, Esnaf etle 
tırnak. Onları birbirinden ayırmak isteyen kurtlar çok. 
Asıl işin içyüzü de orada gizli. Onu açığa vurdurmak 
için, önce İşçiyi: işçi* Köylü,’ Esnafla birlikte anlaya- 
hm. DEDE HANDE
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Sosyalizm’de 
Başsız Develik

Hikmet KIVILCIMLI
Kiiçükburjuva Salıncağı:
Türkiye’nin sağı, solu çe

şitli Başsız - Develiklerle do
lu olur da, Sosyalizmi bun
dan kurtulur mu? Yeter 
ki olaylara azıcık içyüzünden 
ve sonuçlar açısından .baka- 
lım<^ "  ’
/«Başsız - Develik»; Küçük\ 

burjuvazinin, yahut İlkçağ v 
/(Aşiret), Ortaçağ (Derebeği) 
kalıntılarının tutumudur. Mo 

. dern Büyük Burjuvazi, her 
zaman Başlı Devedir. He
men, bir soğan ya dasarmı- 
sak başı olsun bulamazsa ya 
ratır, onun çevresinde der- . 
lenip eyleme geçer. İşçi Sı- j 
ıııfı da öyle: derleşik ve di- | 
siplinli yürür. Bu davranış- ! 
lar, Modern üretimin ruhla- i 
ra dayattığı sosyalleşme gi- ■ 
dişinden ileri gelir.

iki Modern Sosyal Sınıf dı
şındaki bütün Sosyal küme
ler, Başsız -  Develiğe bayı- . 
lırlar. Çünkü onların bağım- j 
sızca bir baltaya sap olmala- i 
n , Toplum çelişkilerine te- i 
melli çözüm getirmeleri, ya- 1 
hut o çelişkileri süreklice 
kontrol edebilmeleri olanak
sızdır. O nedenle bir uçtan 
öbür uca sallanarak bocalar
lar. Onların görüş ve davra
nışları: ilerlemek değil, ye
rinde sayıyor görünmemek 
için heyecanlı salıncak sara
ları ile kendilerini de, başka
larını da şaşkına çevirmek
tir. O zaman keyiflerine pâ- 
yân yoktur.

Başsız - Develiğin Çürük 
Çelişkisi:

Başsız - Develik içinde iki 
zıt kutup vardır: Anarşi ile 
Oportünizm nasıl birbirinin 
ters - yüzü iseler, tıpkı öyle. 
Başsız - Develikle Müstebitlik *, 
te biri ötekisine kolayca dö- 
nüşii’yeren birbirinin kaçınıl
maz tersi--?güzüdürler. Üret- 
menciğin kendi-Tarlacığı ve 
kendi Dükkâncığı: hem ger
çekte yoksulluğunun bağla
yıcı zinciri olarak İliç’tir, 
hem de «kâinata metelik ver 
memek» için dayandığı bi- 
reycil vc kişicil kuruntuları
nın tükenm ez hâzinesi olarak 
hep’tir.

Onun için, sık sık belirtil
melidir. Başsız - Develiğin 
çıkmazı, birbirini çürütüp, 
her şeyi tuzbuz ederek yoz
laştıran iki ayrılışmaz heze
yanda toplanır: Otorite düş
manlığı +  Otorite nıegalo- 
manlığı! Bu iki zıt kutup bir
birini çelmeleyerek bir ara
da bulunurlar. Ama. Modern ! 
Sosyal savaşın gerçekliğine \ 
şaşı baktıkları için. Diyalek- j 
tik «Çelişkilerin bir arada bu ; 
lunuşu» gerçekliğinden ve : 
yaratıcılığından fersah fer- j 
sah uzak kalırlar.

Bugün Türkiye Sosyalizmi- ’ 
nin Başsız - Develiği: öyle ; 
dekadan Zâloğlu Rüstem gös f 
terişli bir salıncak yellenme- ; 
sidir. Bir yanda Bilimcil Sos 
yalizmin en yaman formülle
rini uluorta harcayan Otori-i 
te ınegaloımıııliKi ile kinişe- % 
ye söz söyletmez. Ötede, Bi- ■ 
limcil Sosyalizmin en alfabe-* 
tik prensiplerini, ânın gerek-i 
lerini, derleriş kurallarını. 
kahramanca çiğneyerek, her;, 
türlü Otorite düşmanlığı ile | 
en açık bozgunda zafer hava-" 
sı çalar. Bu tutum onu Ölüm 
salıncağına acemice binmiş i 
tehlikeler canbazma çevirir. >

Başsız - Develiğe dizgin: 
Proletarya Partisi

Başsız - Develik niteliği sa- . 
km şu veya bu kişinin man- ; 
yaklığına bağlanmasın. O za
man problemin bütün sosyal 
belirliliği silinmiş olur. Baş
sız - Develik: senin - benim - 
onun' kişicil hastalığı değil- ; 
dir; bizim - sizin - onların... >' 
hepimizin sosyal ölçüde Bi- ;

reycil eğilimimizdir. Onun 
için, kişileri kulağından tu
tup teşhir etmek, bir örnek 
vermekten başka sonuç vere 
mcz. Aydın veya Loş Küçiik- 
burjuva eğilimi olarak Baş
sız - Develik eğilimlerimizi 
olaylar içinde yakalayıp ol
dukları gibi çarmıha ger
mek gerekir.

Sosyalizmimizin- Başsız - 
Develik eğilimine en son vc 
eh somut örnekler, Siyasî İk
tidar Savaşı yapacak gerçek 
bir Proletarya Partisi prob
leminde ortalığı kaplayan dü 
şünceler ve davranışlardır... 
Mesele olağanüstü körkör ti
ne parmağım gözüne oporto- 
da besbellidir. Oportünizm
ler de, Revizyonizmler de. 
Anarşizmler de, Absolutizm- 
ler de, Ekonomizmler de, Ot- 
zovizmler de, Likidasyonizm 
ler de, Menşevizmler de., hep 
açık, somut bir Parti Prog
ramı çevresinde, sınırları bı
çak gibi kesen bir Parti Tü
züğü çerçevesinde, başı kıçı 
belli, önü sonunu tutan bir 
gidişle hızâya gelmemek, saf 
bağlamamaktır.

Bu insanı umutsuzluğa dü
şürecek kertede tartışılamaz 
hakikat önünde patlak veren 
tartışmaların sonsuzluğuna 
ve sözde daha iyiyi bulmak 
için hiç bir şey yapmamak
tan da kötü: her şeyi yapar 
ve her şeyi düşünür görün
melere bakın. Bu kargaşalık 
karga derneğinde, kişi ola
rak, elbet çok iyi maskelen
miş ClA ajanlarından başka 
kimseciği parmakla suçlu 
göstermek büsbütün güçleşi- 
yoıv''^’"~'N
/Aybarizm’iu TİP’e Kötü

lükleri:
-TİP içindeki «Sosyalizm» 

in düşünce ve davranışları 
ayrı bir konudur. Onun Re- 
formizındc Ortanın Solundan 
geri, Sendikal izinde ve Par- 
lemaııtarizmdc 100 yıl önceki 
Bernstein’lardan, Kautsky’ 
ilerden ileri yanları: kapalı 

e kaypak bir kutu içinde 
«Sakal'ı Şerif» gibi saklan- 
İmak isteniyor. Yalnız «inan
mış» saydıkları «Sâdık Kul
lar», o da şayet «nbdestli» 
/iseler, TİP’in ideolojik «Ya
malı Bohça» sına yaklaştırı
lıp, içindekiler, -olduğu gibi 
gösterilse ne iyi,- istenildiği 
gibi anlatılıyor.

TİPTe Program vc Tüzük 
var. TIP Program vc Tüzü
ğünün: Bilimcil Sosyalizm
ile ilişkili olmadığım herkes 
kadar TİP ideolokları da bil
mezler mi? Buna inanılamaz. 
Çünkü TİP’in Tüzüğü de. 
Programı da: henüz TİP için 
do «Sosyalizm» sözcüğünün 
yasak edildiği günlerin ürün- 

: leridir. O sinik davranışın 
Program ve Tüzüğü, ister is
temez silik düşünceler kara
laması olacaktı. Buna kim
senin bir şey dediği yok.

Ancak, bütün insanlık gibi, 
işçi Sınıfı için de gelişim önü 
ne geçilemez bir gidiştir. Ilıı 
gün hiç kimsecikleri beğen
meyen Çin Devrimciliğinin 
Lideri Mao bile, daha ger
çekçi olduğu günler: Ütopik
Sosyalizmden, Anarşizmin ba 
balarından, hattâ burjuva Ra 
dikalizminin kırıntılarından 
yola çıktığım itiraf etmiştir. 
TİP’in de, emekleyen işçi 
Sınıfı ideolojisi olan Ütopik 
Sosyalizmi olsun çarçabuk 
bilincine çıkarması, artık bi
rinci görevi olmalı değil mi
dir?

Bu görevin ilk adımı elbet 
TIP Program ve Tüzüğünün 
düzeltilmesini yapmaktır.... 
TİP Program ve Tüzüğünün 
düzeltilmesi ise, ancak şu kı 
saçık TlP Tarihçesini, çok 
uzun ve nankör Türkiye Sos
yalizm Hareketinin Tarihi

JD

OTO KRİTİK

BUDA İKİNCİ UYARI...
Orhan MÜSTECAPL1

Ne idüğü belli olmayan bazı Devrimci ( ! )  kişiler; da
ha doğrusu ne olduğu. bizce belli kişiler, Devrimci Genç
lik üzerinde etki yaparak «Sosyalist» gazetesinin Istanbuf 
Üniversitesinde satılmasını yasaklatmak ( ! )  için karar al
dırmışlar. Bunda başarı sağlayıp, sağlayamayacakları ay
rı konu, bunu burada tartışacak değiliz. .Bizim as:l üze
rinde durmak istediğimiz; bu kişilerin «Sosyalist» teki dü
şüncelerin. Devrimci Gençlik ve İşçi Sınıfı saflarında ya
yılmasından neden endişe duyduklarıdır.

«Sosyalist» Gazetesi daha çıkmadan önce Hâkim sını
fın düşmanlığını üzerine çekmiş, I. ^ayımızda da açıklan
dığı gibi duvar afişlerimizi yapıştırmak isteyen gençler
den 20 tanesi polis tarafından yakalanarak I. Şubede da
yak yemiş ve işkenceye uğramış, ve afişler müsadere- 
edilmiştir. Bu olayı bütün basına duyurduğumuz halde, 
hiç bir gazetede bu konuda tek bir satır çıkmamıştır. Ga
zetemizin I. sayısı -hakkında üç yazıdan ötürü tahkikat- 
açılmış ve 2. sayımız da toplatılmıştı. Ayrıca bu sayıdaki 
yazılardan bazıları hakkında da tahkikat açılmıştır. Gaze
temizin Anadolu dağıtımını büyük sermayenin elinde bu
lunan hiçbir bayi teşkilâtı üzerine almamış; İstanbul dağı
tımını yapan bayi de, aldığı emir üzerine, gazeteye karş» 
büyük ilgi olduğu halde, dağıtımı yatırmak • için, çeşitli 
provokasyonlara girişmiştir. Bütün bunlar olağandır, biz- 
leri asla şaşırtmaz ve de yıldırmaz.

Fakat, devrimcilik taslayan kişilerin, devrimci Üni
versitelileri (bir kaç kişi de olsa) etkileyerek böyle bir ka
rar aldırabilmeleri, gerçekten düşündürücüdür.

Sosyalist Gazetesi; 1967 yılı başında ilk defa çıkışın
dan beri, Marxist - Leninist teorinin ışığı altında; yurdu
muzun ekonomik - sosyal yapısını, politik durumunu, ken
dine has özelliklerini ve orijinal sınıf çelişkilerini doğru1 
olarak tanımlamak için elinden geleni yapmıştır, işçi Sı
nıfımızın politik bakımdan bilinçlenmesini ve iktidar sa
vaşına yönelmesini sağlayabilmek ’ için gerçek bir Prole- 
terya Partisinin gerekliliğini vargücüyle savunmuş; TİP’- 
in böyle bir parti niteliğine kavuşabilmesi için, Dr Hik
met Kıvılcımlı; «Uyarmak için uyanmalı; uyanmak içil» 
uyarmalı» kitabı ile, pratikte uygulanması mümkün en so
mut teklifleri öne sürmüştür. TİP’teki oportünizm belir
tilerini ilk defa «Sosyalist» açıklamış ve Tip oportünizmi
ne karşı ilk ve doğru savaşı da o başlatmıştır. Amerika ra 
Emperyalizmine ve yerli ortağı Finans - Kapitalizm ile on
ların emrindeki AP iktidarına karşı savaşın; başta işçi sı
nıfımız ve onunla birlikte köylü vatandaşlarımız olmak 
üzere tüm emekçi Halkımız tarafından benimsenmesi içir» 
gerekli mücadele biçimini de ilk olarak «Sosyalist» göster
miş; «İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği» aracılığı ile 
pratikteki en somut örneklerini vermiştir. t ~ '

«Sosyalist» gazetesine’ karşı sağlı,-sollu çevrelerin tu-, 
tumlarınm nedenleri, bu doğrularda gizlidir. Gerçek Dev
rimcilerin, bu konular üzerinde etraflıca düşündükten son
ra karar vermeleri gerekir. Aksi Ivûde, yanlış kararların 
ve davranışların sorumluluları, bunun hesabını er vey* geç 
vereceklerdir.

ışığında eleştirmekle değer
lendirilebilir. Düne dek TÎP’ 
te Başı çeken Aybarizm’ in 
bütün marifeti, o eleştiriden 
kaçmak olmuştur. Bunun için 
Aybarizm’in tuttuğu en kes
tirme yolu (yahut çıkmazı) 
bilmeyen kaldı mı? «Eskile
rin kursağı» ve «Yeni Sosya
lizm», %re ilh...

O çıkmaz yol, yalnız Ay ba
rizin devesinin boynunu kır
makla kalsaydı, kendi düşen 
ağlamaz, hattâ hak yerini 
buldu, denir, geçilirdi. Ayba- 
rizm TÎP’in primitivizmini 
(Program ve Tüzük ilkelliği
ni) dondurup ebedileştirmek 
le, TİP’i Başsız - Deveye, dü 
şüııcesiz davranışlara çevir
mek istedi. Bu savrukluğun
da epey «başarı» da kazan
madığı söylenemez. TİP’i 
«dokunulmaz» tabu yapmak 
canlandırmadı... «Dokunul
maz» olan Hint Parya’larına 
çevirdi. «Nc kentli eyledi ra
hat, ne TİP’e verdi huzur!»

TİP’iıı Tnr.Mİııo Anıımıı,*
Bugün TİP için gereken ne 

dir? Ortaçağ zırhlarını andı
ran ilkel Program ve Tüzüğü
nün kabuğu içine kaplumba
ğaca çekilip kapanmak değil
dir. Aybarizmin, kimi roman 
tik edebiyat kahramanlıkları 
uğruna abarttığı «deve kini» 
de olmamalıdır. Ne yazık ki 
son TİP Kongresi, Aybariz
min kendisine de iyilik getir
meyen o iki hastalığının izle
rini silemedi. TlP’in Teoride 
ve Pratikte paryalaşmasma. 
esnaflaşmasma -varan sözde 
«dokunulmazlığı», halktan ko 
puk biçimcil tabelâ partisi ol 
masına varmamalıdır. TİP’ 
te Dünya ve Türkiye Sosya
lizminin tarihine karşı «katı 
dâvası» güdül memelidir.

Kongre bu iki yönde hiç bir

ileri adım atamadı. Yangın
dan mal kaçırırca, statükoyu 
koruma gösterili tutalaklığs 
bir zafer sandı. Biraz olay
larla göz göze gelinse, o «za
fer» çiğin aldatıcılığı anlaşı
lır. Bütün tarafların Başsız - 
Develik yarışına kalkmala
rı, ortadaki bozukluğa ve boz: 
guna bir zafer kaftanı giydir
di. TİP’in Sendikalizm ve Par 
İcmantarizm esnaflığı: «Tez- 
gnlı kurtuldu» diye öğündü... 
Şimdi ne Hint Kumaşları da 
kunacağı üzerine yeşil umut
ları hülyâlaştırdı.

Önce bu bir zafer ve başa
rı değildi. Biçim bakımından 
zafer olmadı. Çünkü, karşıda 
kiler Başsız - Develikten bir 
ân sıyrılabilmiş olsalardı, 
sonuç tersine dönebilirdi. Sa 
nucun şimdiki yüzü ise, öz 
bakımından daha acı bir yi- 
tiridir. Yüze yakın TlP dele
gesinin kendiliğinden intiha
ra itilmesi, TIP için gerçek 
bir kazanç .sağladı mı? Ha
yır. Aybarizmin deve kinine* 
yem oldu. T lP ’in içinde ger
çek Proletarya çoğunluğunu 
geliştirmedi. Bir çok eksikle
ri yanında, TlP’ in Sendika- 
list ve'Parlemaııtarist yan
lışlarına panzehir olabilecek 
bir avuç devrimciyi kaçırttı. 
«Kaçmasalardı» ayrı konu...

«Bir çok tutarsız’, hetero
jen karışıklık çıkarıcıdan 
Partiyi arındırdık», denecek. 
Bu arınmanın, Darvinizmde- 
ki olumlu arınım, Doğal Se- 
leksiyon olup olmadığı bugün- 
belki tartışılabilir. Şimdilik 
görünebildiği kadarıyla, bel
li olan şey: T lP ’in Aybarcr 
tezlerine tâvizler sunulduğu
dur. Bu tutum, yetiştirilip, 
yararlanılabilecek olan Dev
rimci ortamla kopuşmaktır..

(Devamı var'



Sosyalist
DÜŞÜNCE va DAVRANIŞ BİRBİRİNDEN AYRItMAZ
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" GENÇtİK

Gençliğe suikast!
Geçtiğimiz hafta burjuva gazetelerinin baş sayfalan 

rım. iri manşetlerle, hep öğrencilerle ilgili haberler 
doldurdu:

«Ülkü Ocakları ordudan yardım istedi.», «Mücadele 
Birliği mensupları polisin himayesinde İstanbul Edebi
yat, Fen ve Kimya Fakültelerini işgal edip Edebiyat 
Fakültesindeki öğrenci temsilcileri seçiminin yapılma
sını engelledi.» «Edebiyat Fakültesi Dekanı okulu ka
pattı, istifa etti.» «Kimya Fakültesi Dekanının istifası 
için de öğrenciler muhtıra verdi.»

«İki öğrenci yurdu arandı. Aramada tabanca, bı
çak, şiş, dinamit, Molotof ele geçirildi. 11 öğrenci göz 
altına alındı.»

«Rektörler ve Akademi başkanları, öğrenci olayla- 
S rının üniversiteyi aştığını ileri sürdü.» «Rektörler; Sii
rt nay’ la parti liderleri toplansın konuyu görüşsün» dedi.

Ve İçişleri Bakanı yeni tedbirleri açıkladı: «Iiuj- 
suz öğrenciler askere alınacak.»

«60 öğrenci derneği kapatıldı.»
Son olarak da «Ankara Fen Fakültesi önünde bir 

grup devrimci genç kurşun yağmuruna tutuldu. Nail 
Karaçam öldürüldü. İki devrimci genç de (biri ağır 
Mehmet Demir) yaralandı.

Bütün bu olanlar; öğrencilerin yarattığı olaylar gi
bi gösterildi. Şimdi bakalım olaylara: Ordudan yardım 
isteyen kim? Ülkü Ocakları. Fen, Edebiyat, Kimya fa
kültelerini işgal eden kim? Mücadele Birliği mensup
ları ve Polis.

Emperyalistler ve ortakları bu olayları neden ya
ratıyorlar? Bu soru önemli. Yurdumuz bugün İktisadî 
bir çıkmazın içine girmiştir. Bu krizi allatmak, geçiş
tirmek imkânsızdır. Bunu anlayan sömürücü güçler 
kendileri afişe olmasın, maskeleri düşmesin diye ha
rıl - harıl bir günah tekesi aramaya koyuldular. Yağlı 
teke Demirel zaten bulunmuştu. Şimdi onun yanma, gü
nahı paylaşacak bir teke daha lâzımdı. Bunu bulmak 
gerekti.

Şimdi de okul işgal ettirip, yurt basıp, devrimi i 
gençleri öldürüp, bilmem ne halt edip yarattıkları eko
nomik politik buhranın nedenini gençliğe bağlamak is
tiyorlar.

A.B.D. emperyalizmi ve yerli ortakları da böylece 
her günahtan âzâde olarak sömürüye devam edecek.

Son günlerde devrimci*gençliğe yapılan suikastla
rın nedeni oynanmak istenen bu oyundur.
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Türk Sinemasında Umul
ABDÜLKADİR PİRHASAN
Yılmaz GÜNEY'in UMUT 

adlı filminden söz edeceğiz. 
Ancak UMUT’un bugünkü si
nemamızdaki yerini anlıya- 
bilmek için önce bugünkü si
nemamız üstünde durma zo- 
runluğu var. Söze oradan 
başlayalım biz de...

Türk sineması, dünyanın 
en aşağılık sömürüsünün e- 
gemen olduğu bir sinemadır. 
«Aşağılık» sözcüğünü kız - 
gınlıkla kullanılmış bir sı
fat, bir sövgü diye almayın. 
İçerdiği doğru şudur: Türk,
sinemasındaki sömürü, hak
kı olanlarca değil, hakkı ol- 
mayanlarca yapılmaktadır! 
Aslında bütün ülkenin iyi
leşmez tarihsel hastalığıdır 
bu... Sinemayı da inmeli ya 
pan bu hastalıktır..

Toplumumuzun sağlıklı 
bir kapitalizme geçemediğini 
biliyoruz. Precapitalist vur
guncu, tefeci, tüccar, ağa ile 
ortak emperyalizmin finans 
kapital egemenliği ülkeyi 
sağlıklı bir kapitalist geliş 
meden ve onun özgürlük, 
yasallık, özgür atılını, giri
şimi yeteneği, üretimin ge
lişmesi v.b. gibi doğal ka
zançlarından yoksun etmiş
tir.. Sinemanın yapısı da bu- 
dur doğal olarak. Ycşilçam’ 
da bir söz vardır; «Batan 
film yoktur, batan yazıha
ne vardır!» derler. Yazıha
ne dedikleri prodüktörler, 
yani özel girişimlerile film 
üretilmesine yatırım yapan 
sinema kapitalistleridir. Ger 
çekten de çoğu kez bunlar 
batarlar. Ancak yaptıkları 
film, ne olursa olsun, sür
git kazanır, kazandırır. Ki
me?.. 1. Stüdyo sahiplerine. 
2. Sinema sahiplerine, 3. İs
letmecilere. 4.‘ Tefecilere, 5.

Başoyunculara...
Stüdyo sahipleri, batılı ka

pitalist ülkelerden getirttik
leri aygıtlardan geçecek filır. 
başına aldıkları paradan ö 
tcsiııi düşünmeyen, sinema 
pazarımızın yüzde altmışının 
tekelcisi yabancı filme ege
menliğine tatlı kârlı dublaj
cılık yoluyla aracılık eden, 
kökü dışarda, işbirlikçi fi
nans kapital adamlarıdır... 
Özel bir ürün olan filmin 
üretiminde en küçük so
rumluluk ya da saygı taşı
mak şöyle dursun, ola ki i- 
yi bir şey yapılmasını bi
linçli bilinçsiz baltalarlar. 
Hergün ilerleyen sinema 
dünyasındaki ileri tekniği iz
lemek gibi bir sorunları da 
yoktur. Sinema sahipleri bü
yük kentlerde arsa - mülk, 
taşrada toprak - mülk sahi
bi rantiyelerdir. Bir tiyat
rocu anlatmıştı... Anadolu’
daki bir bahçe sineması sa
hibine soruyorlar, kaç kişi
liktir sineması diye. «Kişili 
ği bilmem Bey!» diyor «Be
nim sinema dört dönüm
dür!» Kazandıklarına göre, 
sinema yapılarını geliştirip 
teknik yeniliklerle donat
mazlar. Sinema dışına gider 
aldıkları. Ülkede, birkaç bü
yük kentin dışındaki çoğu si 
nema, salonu, ekranı, maki
nesi, sesi, akustiği (Ne söz!) 
ile yürekler acısıdır. Anado
lu’ya giden film sağlam 
gelmez kolay kolay, işlet-, 
meçi denen komisyoncular, 
sinemanın en asalak zümre
sidir. Hiç bir şey katmaz 
lar üretime; ürünün pazar
lamasına aracılık edip aslan 
payını alırlar. Tefeciler, ül
kenin tarihsel sülükleri, si
nemanın da haracını yerler. 
En insaflı faiz haddi yüzde

60’m üstündedir. Başoyun
cular, bir hafta - yirmi gün 
resim çektirip, arabaları, 
katları, sevgilileri, metres
leri, skandallanyla yaşa
yan, bu yaşamları basın’ca 
sürekli reklâm edilip, hal
kın, seyirci yığınlarının b i
raz daha çürütülmesine araç 
olarak kullanılan kişilerdir.

Sömürünün sürekli biçim
de böylesine ters alanlara 
aktığı, artı - değer’ iıı böyle
sine çarçur edildiği bir üre 
tim kolundan sağlıklı ürün 
beklemek firengili ana - ba
badan gürbüz döl beklemek 
olur... Bütün bu talandan, 
yağmadan, vurgundan arta 
kalanlar sinema kapitalist
lerine, prodüktöre gelecek
tir de, o da genişletilmiş ye
niden üretime geçecektir! 
Ayakta kalabilenler ya ba
ba mirasını . harcıyanlar, ya 
stüdyoculuk, sinemacılık, te 
fecilik, film ithalciliği - ka
raborsacılığı yapanlar; ya 
da kendi emckleıile kavru
lan basit yeniden üretimci 
ufak tefek firmalardır. Te 
feci - Başoyuncu işbirliği bu 
sinema kapitalistlerini üre
tim alanında bir başka bi
çimde de baskı altında tu
tar. Her yıl üçyüze yakın 
film yapılır ülkede. Çoğu 
kez kimlikleri karanlık, se
rüvencilere kurdurdukları ve 
avans bonolarla destekle
dikleri batıp çıkan firma
larla, çıkan olan işletmeci
ler yaratır bu enflâsyonu, 
îşte sinema kapitalizminin 
durumu budur ülkede. 1

Ancak yukarıda kullanılan 
sağlıklı ürün sözü de yan 
lışa alınmamalıdır. Sağlıklı 
ürün, hiç değilse teknik ba 
kımdan eli ayağı düzgün film

anlamındadır burada. Aslın
da bütün sömürü prodüktö
re geçse de, bugün köşe 
başlarını tutmuş kişilerin e- 
lindeıı iyi bir şey çıkacağı 
m ummak budalalıktan da 
ötedir. Yığınları sürekli ze 
hirleyen, işbirlikçi, bugün
kü kaçış sinemasının so
rumlularıdır bunlar. İkide 
bir dert yandıkları sansü
rün en seviyesizi bunların 
zevklerinde, kafalarında ya
tar. Ulusal sinemayı düşü 
necek yetenekte olmamaları 
bir yana, kendi pazarlarının 
yüzde altmışını tekeline ge
çirmiş batı filmlerine kar
şı duracak ulusal çıkar bi
lincinden de yoksundurlar, 
istekleri ve anlayışları em
peryalist balı sinemasının e 
genıenliğiııe sığıntı, ona pa
ralel, bağımlı, uydu bir si
nemadır. Özgün senaryo ya 
da film yaratıcılığı istemek 
şöyle dursun tedirgin bile 
olurlar. Batı filmlerinin se
naryolarını kötü biçimde iil- 

• keye uygulamaktan, gtiçlcı i 
yettiğince plân plân o film
leri yenilemekten; oyunları, 
mizanseni, trükleri v.b. ile o 
filmlerin beceriksiz, daha d.«ı 
çirkin kopyalarını vermek 
ten öle bir sorunları yok
tur. Bu yol daha kazançlı 
gelir onlara!. Yerli, tarih
sel konulara özendiklerinde 
de yaptıkları bu tür benzet- 

- melerden öteye geçmez. A- 
ra sıra çaba gösteren iyi ni
yetli yapımcı, yönetmenle
rin iyi niyetleri de, kendile
ri de davulcu öksürüğü gi
bi kaynar gider arada.

Gelelim sinema emekçile
rine. (Devamı var)

O YENİ PAZARDA İLK GREV .
(İSMAİL GÜLDAL BİLDİRİYOR>

Nazilli’nin Yeni Pazar İlçesinde TARİŞ Çırçır Fab
rikasında grev başlamıştır. Grev Yürütme Kurulu. Baş
kanı Aydın Çakıner, arkadaşlarımıza şu bilgileri vermiş
tir: r  :

«17’si kadın, 39’u erkek işçi olmak üzere hâlen • fab
rikada 56 işçi 7.12.1970 günü greve başladık. Toplu sözleş
me müddeti biteli 6 ay olduğu halde fabrika yöneticileri 
yeni bir toplu sözleşmeye yanaşmaıııaktadırlar. Ama TA
RİŞ’ in bünyesinde başka bir sarı sendikaya, bize verdik
leri hakların 2 -3 katım verdikleri lıaldc bizim isteklerimi
ze yanaşmamaktadır. Bu TAPAR - ÎŞ Sendikası, grev kı
rıcılığı yapmaktadır.

Esasen yönetim kurulu üyelerinin Kooperatif müdürle
rinden oluşan Genel Başkanı TARİŞ Pamuk Müdürü olan, 
bu sendikadan farklı bir davranış beklenemezdi. Grevimiz 
Ycııi Pazar İlçesi tarihinde ilk grevdir. İlçemizdeki müsr 
tahsili kışkırtarak grevimizi bozmak istediler. Ancak ka
rarlı tutumumuz karşısında hiçbir şey yapamadılar. Gre
vimizin yedinci günü oldu. Bütün grev kurulu üyeleri ar
kadaşlar, güııün 24 saatinde görev başındadırlar. Grevi
mizde haklıyız, kararlıyız ve haklarımızı alıncaya kadac 
mücadele edeceğiz.»

Yiğit işçilerin bu haklı direnişini yürekten destekle
riz.

•  KRİSTAL - CAM FABRİKASI İŞÇİLERİ 
DİRENİYOR

Kâğıthane’deki Kristal - Cam Fabrikası’nda 15 Ara- 
lık’da başlayan direniş devam ediyor. İşverenin 50 işçi
yi, hiçbir sebep göstermeden, ihbar tazminatı ödemeden, 
keyfi işten atması üzerine işçiler, direnişe başlamışlardır. 
İşverenin bu keyfî tutumumu protesto eden işçiler, önce iş
leri yavaşlatmışlar, sonra da oturma grevine başlamışlar
dır. İşverenin isteği üzerine fabrikaya gelen jandarma, 
işçileri dışarı çıkartmıştır. Fabrika dışına çadır kuran iş
çiler, direnişi sürdürmektedirler.

Hâlen işyerinde 230 kadar işçi çalışmaktadır... Bunlar
ımı 65.- 70 kadan çocuk yaştadır. İşveren, özellikle ço 
cuk yaştaki işçilerin iş gününü çok ucuza satın almakta, 
yüksek ısılı fırınların önünde 250 . 300 liraya çalıştırmak
tadır. İşçilerin bağlı olduğu Hür Cam - İş Sendikası. 
DISK’c bağlı bir sendikadır. Sendika yöneticileri ile iş
veren arasında görüşmelerin devam etmesine rağmen, 
henüz olumlu bir sonuç alınamamıştır. İşçiler, çıkarılan 
arkadaşları işe alınmadan direnişe son vermeyeceklerini 
bildirmişlerdir. Hür Cam - İş Sendikası DİSK’e bağlı ol
makla beraber, işçi menfaatları açısından olumlu bir ta
vır takınamamıştır. Sendikanın aktif bir rol oynamama
sı, işçilere daha büyük görevler yüklemektedir... İşçilerin 
direnişte kararlı olmaları bu görevi yükleıuniş oldukları
nı göstermektedir. ; :

Hayat  ̂pahalılığının^her / geçen şım  arttığı;~^ekonomilc^ 
ve siyasi'vbfınâîfmııPTçnîe’ -duşülduğü?fiu^rtM^Ş\işver^-' 
niıı keyfî işten çıkarmalarına karşı cam işçilerini daha 
büyük ve daha güçlü direnişler beklemektedir.

•  GREVİ UYGULATTILAR.
Yarımca Seramik Fabrikasında çalışan 1200 işçimiz, 

Türk - İş’e bağlı Çimse - İş Sendikasının almış olduğu grev 
kararım uygulamayı geciktirmesi üzerine oturma grevine 
haşlamışlar, ve Sendikayı, grevi resmen ilân etmek zorun
da bırakmışlardır. Daha önce DİSK’e bağlı Serçip - Şendi 
kası üyesi olan işçiler sıkıyönetim sırasında Serçip - Is* 
rn işveren çevrelerine yakın grup tarafından ele geçirilip, 
tasfiye edilmesinden sonra, Çimse İş’e girmek zorunda, 
bırakılmışlardır.

•  SÜMERBANK İŞÇİLERİ GREVE GİDİYOR.
Sümcrbank’ta çalışan işçilerin kanuni haklarının ve

rilmemesi ve yöneticilerin keyfi davranışları karşısında 
Siiıncrbank’a bağlı bütün işyerlerinde greve gidilecektir.

•  YABANCI PETROL ŞİRKETLERİNDE 
GREV HAZIRLIĞI.

Yabancı petrol şirketlerinde çalışan işçiler, en basit 
haklarını alamadıklarından grev hazırlıklarına başlamış
lardır.

6  SUNAY’A MUHTIRA VERDİLER.
Adapazarı Demiryolları İşçileri Sendikası Cumhurbas-’ 

kauı C. Sunay’a bir muhtıra göndererek siyasi iktidarın 
işçiler üzerindeki baskısına son vermesini, iş güvenliğinin 
kalmadığını bildirmişlerdir. '

•  ULAŞ - IŞ’E BAĞLI İŞÇİLER DİRENECEKLER.
Ulaş - İş Başkanlığından yapılan açıklamada; Devlet 

Hava Meydanlarında çalışan işçilerin memur statüsünc- 
sokulması halinde, bütün işyerlerinde greve gidilerek ula
şımın durdurulacağı bildirilmiştir. ‘

•  PERSONEL KANUNUNU PROTESTO ETTİLER.
Çapa Tıp Fakültesi Kliniklerinde çalışan, Memur, Hem

şire, Hizmetli, Laborant ve Teknisyenler, geçtiğimiz Salt 
günü bir yürüyüş yaparak Personel Kanununu protesto et
mişlerdir.
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