
Açıklama
Soajallat, en  «okl Sosjra- 

Uatlcrln «mek ürünü ölen 
bilim ve teori İle rünUmüz- 
deki lgçi Sınıfı m ilitan lan-' 
s ın  gazetesidir; Ikinini sen- 
teslegtlrmek hedefini güder. 
Onun İçin : '

1 — B ütün m ilitanların 
yazın* ve haber toplama 

'konu larında daha salıgkan 
olm alarını İstiyoruz. •'

* — B ir K ritik  — Otok
rit ik  kögesl açılm ıgbr, Bu- . 

.ra d o , h e r .a rk a d a ş  rnzcte
n in  eleştirisini yapabilir. 
Igçl Sınıfı Sosyalizmi İle 
Mrlll konulan  «erek bizim
le, «erek  başka arkadaşlar
la  ta rtışabilir. K afasına ta
k ılan  so ru lana  cevabım I*- 
tlyeblllr. İs tek  ve önerileri
ni koyabilir.

Sosyalist Gazetesl’nln 
İlk sayısı 20 Ocak 1967 iti- 

(Devamı 6. sayfada)
Dalma en önde d«IvU*tU..

« Devrimci gençlikten de

GÜNAH TEKESi ARANIYORI

zorlonmakla bulunabilir de !..»
Son bir ay'içinde Ankara’nın göbeğinde, iki banka soyuldu. İlk soygunda, 

«ısmarlama kurbanlara, burjuva basınında boy boy »resimlerle, halkın gözünden 
düşürülmeye çalışıldı.'Tutmadı... • Türkiye halkının gözünde, devrimci
öğrencilerin lideri olarak somutlaşan»Deniz Gezmiş ve arkadaşlarım mutlaka 
mahkûm etmek gerekti. Finans-Kapital bunalımın önüne ancak böyle geçebüc 

ceğini umuyordu. «
İkinci soygun plânlandı. İlkinde olduğu gibi «ısmarlama kurbanların» resimle

ri, banka memur,lanna gösterildi. İfadeler yine aym; «bunlara benziyor.» Oyu
nun bütün sahnesi aym olacak değil ya. Bu kere de, «başlarına san peruka tuk- , 
nuşlardı. Yerli - yabana Finans - Kapital.tefeci bczirg&n geleneğini sürdürüp uydur ' 
ma oyunlarla bunalımın önüne geçemez.

İşçilerin 5 kuruş zam isteklerini kurşunla karşılayanların, sendika özgürlüğü 
için direnen- işçileri, tanklarla durduranların, işçilerin kanunî grevlerini kanun
suz olarak kıranların, köylülerin demokratik isteklerini jandarma dipçiği ile kar-

„ (Devamı 5. Sayfada)

B A Ş Y A Z I
Proletarya partisi nedir?
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ik iid u r m illet©  
ihanet ed iyor

•.'. Altı ayda- fiatlara ’ yüz- 
,de 40 zam oldu. Pahalılık 
işçi sınıfımız ve köylülük 

ı .olmak üzere halkı camn- 
' dan bezdirdi: -Fabrikalar- 
- da grevler yaygınlaşıyor. 

Köylüler ya İŞ ya TOP-
'RAIfMiuft*. 1i ~ii.'._vl",'B A K ^diyor-11 milyonu bu k i m . , c V . - V

V»ek»; diyor. Ama '..nereye 1 kilâtlı. - y , • > .  .
T.AçölhşaBİar ?.bir i . 3 —- İşçi Sınıfı .‘Partisi 
cmekvicin'1-«Gözleri/ >v

rağmen'açlık , ve "sefaletten -leşince, iktidarda, bulunan 
^"kurtulamıyor.. i.' ,.'r . . ,  egemen sınıflar' sömürül^-
.'. . Bütün bunlar* neden-olu rini devam /ettirebilmek ı- 

'yo r?  Hangi güç 35 milyon. .çin «Finans Kapital tehak 
. insanı oy davan-gibi kul:... kümünü «Milli Hrado» di- 
. lanıp, işsizlik ve Pahlıiık ye halka’ yutturmaya;'ça; 
: zinciriyle• dört bir yanın-"Alışıyor.' Bu yuttuırmacalar- 
^dân bağlıyor?? v r n dan:Jtaynak alam-«Ekono- 
v - Açık.'sebebini bir daha »"mik. ve Siyasi» .bunalım-
söyleyelim:

•: '."«Türkiye ekonomi ve sos 
yal yapısında- 500.-Finans 
- Kapitalist (Bankalar,- bü 
yük;emlâk •.•sahipleri,, bü-/'

•lar,25 yıldır.TUrikiye Halk 
larmv 'gerilik,,- işısizlik,- pa- 
halhlık ■ yangınlhm içinde 
kıvrandınyor.; ' r. . 

ZAM, ZAM, ZiAMI-.'' AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN

İ Etbinpnüdahele hazırlığma kıllımı ?
1 lS.Şnba|İ071 .ğunitt- ‘gazetelerde bir haber çıktı j «ABDELÇlUGt TÜBKİi'E’DE GÖREV

.yük şirketler), 2.000 Tefe •; Adalet Partisi: -iktidarı .'-VV, ^  -
a -  Berirgania-d- ele ye- - Siimerbank mazmülü patis L : : J « l a | A ! « U
rerek,-35_milyon insanıı ;E- - kaya; basmaya, • ayakkabı- 
konoml- Politika,- .Kültür, ,..ya % 17-60-arasımda.zami 
BUim, Din; Eeisefe $ehak-, ^ bütün P.T.T. masraflarına 
kümüvaltında. -.,sağmal- et* . % 100 den .fazla, .olacağı 
mekle kalımyor., Türkiye • açık]anan zam yetmiyor- 

'.Halklarını yiuslararası.Fİ , muş gibi-halkımızm en a- 
nans .; Kapıtale, Emperya Cİ1 jbtiyaa olan. gıda- mad 
lmne^kolu. ;kafası.^zam, delerini . yüz.idene*
vıcdam bagholarakteslıra ^  dereccde .yaptı.- V. .

.ediyor.» ‘ . • ' . . . .  Yapacakta!.
Nasıl oluyor. da Finans - „ (Devamı S. sayfada)

Erzurumda devrimcilere 
arşı koı
Sayram. arefesi .burjuva gazetelerinde ye TRT“ 

de'bir haber.' verildi.'Bıi sebeple Erzurum Emniyet /  
M üdür de .Doğudan’ ağzmi açtı: %«Beş kişilik komü-, --. 

*’nistZye.lcürtçü.şebekesi,'sabotaj planlan -.yaparken -, 
'bastırıldı^ Uç kişi yakalandı: iki Idşi kaçmayı başar? ,’'
- rjı ’Rnalnn/la, Vürt^ilHUr vp Vnmiiniat1iVprr>pa£raTirin«ı r
,yapan yasak' kitaplar ile patlayıcı . maddeler ele ge  ̂v 
çizildi.» Ajanslar srk sık tekrarladı... Haber, son 6ür- •

;atiebüttin.Türkiye!yeyftyıldu. v. J-;- *. . '  • \  V‘
; . . - Elbette^ böyle top gibi patlayan haberlere dev/-;
 ̂rlmcüerin.'karnı tok," Böyle olaylar' karştsmda': dev? 1 

/rimcilerin tuturhu,- yaratılan bu duman perdesi 8İ* 
sünda'neler yapıldığını anlamaya , çalışmaktur. ‘ J^İte-' 
■’kim E rsû m i olayları da Doğudan fırlatılan bayram"
: balonudur.1 Neler elo ! ğoçlrlldlî;.Y Hangi'1 patlayıcı
..maddeler?... Hangi yasak kitaplar?.*:. Bü kürtçillük
- ve‘komünistlik kltaplanmni bu sabotaj malzemeleri* - 
; nin hiç'ıni isimleri yok ?.'.'.- Başka'zamanlarda bulduk*. *
..lari'A tatürk’ün kalpaklı*reOTninİ.-' Guevera’ıuntTes^
''mlni.tdahi^yasak'-şey^bulmuş t’gibl *şyortay» 'küren'
• MİT/ CtA’* alanları. :>bu • sefer ı.tevâzuv müÜBÖaterdl- * *■

Biz.aklımızı kayb<!tm'edik., îki'.giin!'iki^eece is:

L t AMEntKA’JULAB . ÎÇlN CAN VE^MAL GÜVENDİĞİ İSTED İ: ABD BÜylUtelçlıl WUII- 
am 'lfandle^-önceki akgom Amerikan -— Tllrk,'KUlUlr Derneği Merkezinde meydana z«km pat
lamadan .açara  Dtgtglerl Bakanlığı . Genel Sekroterl Orhan-Eyalp'ı ziyaret ederek'«Türki
ye’de görevli Amerikalıların can ve mal .'emniyeti konusunda daha jptklli tedbirler, '.aluraıaıujıı» 

.latemlgtlr. • •• ’ 'r‘'' ^ / : r ; ı ‘’ " iç?.
I." ‘ Amerikalılar 'son'patlamalardan sonra " Dıglgleri Ue yaptıklar^'temaslar sırasında.«yazılı 
.nota». vermekten sakınmaktadırlar. Başvurmaların çoğu : «sözlU»' '^eklide. yapılmaktadır. Son. 
• patlama olayından- sonrâ; da ABD BUyUkelçlllği bu yolu tercih etmfjtir.» (Cumhuriyet, 13—Şu
bat) - .- rf —,' - .v.v; : fjjfK

; ABD Büyükelçiliğini «yazılı: note vermekten sakındıran,: bağrvnhnalann çoğunu •' sözlü şe
kilde» 1 yapmak ' zoronda-' bırakan t hep. «SON PATLAMAUVK»."Nlketlm j en '«son 'patlam a» 
da b u ' yol.-..s«çllmI^''AMba’ 'ııodeı»T Yoksa,' «patlamalar» - Türkiye’de kâğıt — .kalem bırak- 
madı mı ' •'

Finans — -Kapital, -bu mantıkla çocukları bile kandıram az,' «Vatlayamn» da, «Patlatanın»
.da bizzat F in an s__> Kapital hazretleri olduğunu.,bllmlyea yok. Sem fût çetelerine devrimci işçileri
ve gençleri avlat; banka - soydur, sabotajlar (!); dUzenlet;. ardmdau^da aynı çeteleri «suçlu an ı
lmaya», çıkar.: Yavuz/hırsızlatın en yavuzu‘sen'.misin bre X, Şbnıdl$)e kalkmış «Türkiye’de gil- 
revll. Amerikalıların - c an ' Ve mal emniyeti' konusunda daha etkllll ̂ edblrler alınmasını» İstiyor- 
.şnn. ;.lltkhl_ ı'sen i hop : böylesln ; önce t -• sana'-ûgaklıği''meslek- seçenlerden ' «etkili tedbirler» 
İstersin. .‘ Sonra : uşaklar: «tedbirleri» i:yorlne'getiremez ; '«tedbilrirri» ya blzzat kendln olınuı.
ysda '^  n g âk i^{  nöbetçileri: .'.değlgtlrlverirsln.'r-Vletâamlâr'da biüyle '̂ Afrikalar’da-Lâtin __ A-
melrkâlıUr'da/bÖyiPher.jrerderböylet * . $ ■ . /y /  ".. .- '  .

‘.A ym : oyun. TtteldyePde-sökecek mVsökmlyecek.rol Mcöreceğ)lz.";.

‘ $.*.• -. Başyazarunız:;.,) Dr. î , . 
$ -,Hikmet Kıvılcımlı,'. Cu-î ■ 
$.kmartesl günü eâat 14,00$.

ler?:.

; ŞIMAyNA ;Ks^tşıoğl ÛV;; i'ı;'

*' İ :-
J- -AbdUIbâld 'Gölntnaj-lı>*■ /

Peki Fiiiansikapital • şebekesinin silâhlı •• hay- 
• dutlari 'ne,ister,bu kişilerden?... Ortada .bir gerçek

(Devamı A  saydads

lsniet. Şiuipırbey ;*•
;‘v Genel-Dağıtan v:.: ‘V - ’
. V ;'-^ .<"• y..vf i,*- ■' “ • ;

.’ • 'GEDA-!—: İstanbul 
‘ İsteme Adresi :

.. /.Lâleli Cad.. 1/3 İstanbul
Zincirli Demokrasi. .

Türkiye'de bir Proletarya Partisi 
için ardarda duyurular ve çağınlar 
yapılıyor. Birçok arkadaşlar Prole-, 
tarya Partisi’nm ne olduğunu veya pe 
olabileceğini kendi kendilerine ve her
kese, bu ara bize de soruyorlar.

1 —  PROLETARYA PARTİSİ
PROBLEMİ

Bu ve benzeri sorulara sık sık" 
karşılıklar verildi, açıklamalar .jyapü- 
dı. Yapılıyor, yapılacak- Burada, bir 
yol daha kısa bir prensip aydınlatma
sı yapnuya çalışalım. ‘

Proletarya Partisi nedir? Dünya
da ve bizde bir veya birçok adıyla 
sanıyla ‘İşçi Partileri oldu, oluyor, ola
cak. Bunlar Proletarya Partim midir
ler? Değil midirler? Proletarya Pai“ 
tisi iseler, nasıldırlar? Değilseler,, ne'* 
den değüdirler? Bu soruların /• ısaca 
karşılıkları bulunmalı, verilmelidir.

Ayrıntılar içinde boğulmamak 
için, alfabetik gerçeklikleri anarak 
yürüyelim. • > ;

2  — PROLETARYA 
SÖZCÜĞÜNÜN 3 ANLAMI

Proletarya Partisi deyimi 4 içinde
2 sözcük var.

önce Proletarya nedir? Tam"kar-' 
şilığı Modem işçi Sınıfı demektir. 
Parti sözcüğünü sonraya bırakalım. 
Demek Proletarya' sözcüğü içinde 3 
ayrı anlam oturur:

D feci, .
2) Modern,
3) Sınıf..
Bu 3 anlamı duruca kavramaz

sak, Proletarya’nın ne olduğu gölge
de kalır. < - ' ’ :. 1 ■'

3 —  İŞÇİ N E DEĞİLDİR?
IŞÇÎ nedir?'İşçi - sadece başkası 

hesabına çalışıp sömürülen insan de
ğildir- Böyle insanlar, Uygarlık" deni-' 
len Sınıflı Toplum doğdu doğalı var
dır. Hatta, T arih . öncesinin Sınıfsız 
Toplumu Orta Barbarlık denilen: SU-' 
rü ekonomili Çobanlık cağında büe: 
Köle adlı, b&bahan yanma yanaşmış 
çalışan insan tipleri belirmiştir.

Ne Tarihöneesinin aile .çocuğu 
yerine geçen insancıl kölesi, ne Uyr‘ 
garbğm hayvandan better şartlar al-.: 
tına soktuğu, bir Aygıt,., cansız âlet,, 
gibi kullandığı, isteyince, kırdığı, öl
dürdüğü insanlıktan çıkarılmış kölesi:' 
İşçi .değildir. Kölenin bütiinü (bedeni .; 
ve mhuK.hep.:birfen'“ pazardandım»;:

'ölür.
Ortaçağin * Lonca'-; ustalan yanın.; . 

da çalıştırılıp / sömürülen Kalfalar-Ve‘-: 
Çıraklar, Köle gibi parayla"aljnıp Aatri 
tılmasalar büe. ömürleri boyu ustaları- : 
mn ve loncalarının tüm yaşantılarıydı 
la yetkisi ve kontrolü-altında bulurtur*)] 
lar. İşçi, ne «Usta»sına veya «Patron,» ̂  
una, ne herhangi bir Lonca’ya öylei -; 
bir bitkinin köküne bağlı kaldığı gibi - 
yapışık ve kişiüksiz debidir.'

BİLDİRİ

KitiS HALKIMA
Yurdumuzda .devrim ci'hareket‘'güçlendikçe- Finans .» 

Kapital her-gün biraz daha azgm laım akta ve-kıiduz-köpek
ler gibi oraya buraya aaldırmaktadur.

Kilis’te de gelişen devrimci-hareket karşısında şaşıran; 
Finans -  Kapital devrimciler adma sah te  bildiriler yayın*' 
Ismıştır.

Fakat KUls’teki dcvr|mdJer gûeben  uyanıklığı göste
rerek aşağıdaki - bildiriyi. .‘yayınlamışlardır^.

Yurdumuzun - ’ ‘ bağımsiz- 
. lığından yana ve halktan 

yana ve namustan yana bi
limin kılıcı devrimde bu ki- 
lıcı kullanacak olan yiğit 

. ellerde. öğretmenlerdir. •',

Bllk-n ve tarih ' dünyayı 
doğru olarak bilme ve öğ- 
renıno öğretme sorumlulu
ğunu, öğretmenlerin omuz
larına yüklemiştir.'  .r .-y v

. Bundan dolayı -.A T  A- 
T  t)  R  K diyor kİ : öğre t 
menler, yeni nesil sîzlerin 
eseri olacaktır. Cumhuriyet 
sizden İrfanı -hür,- vicdanı,: 
hür bekçiler ister. Bu bek
çileri - yetiştirecek, Türk 
toplumunu ‘ ezilmişlikten 
kurtaracak ileri çağlara t- 
tecek sîzlersiniz.j . ;

öyleyse nasıl olur da ge-, 
cesint gündUzünü öğrencile 
nln deha İyi yetişmesine ve 
halkının kurtuluşu İşin var 
lığını adamış bir bayatı öğ*, 
retmen hakkında İğrenç 
uydurma - asılsız.namusla, 
bağdaşmayan şeyleri DEV- 
GENÇ ağzına alabilir.

Kilis halkı ;.DEV - GENÇ 
imzalı o' sahte,,blldlri llerl- , 
ci güçlere karşı, olan B .u-, 
peryallzmln faşist uşaklan 
tarafından hazırlanmış al
çakça bir. iftiradır..

Bayan .' öğretmen S. K. 
hakkında DEV -  GENÇ hn 
zalı dağıtılan, bildiriye as
la ve asla sahip çıkama
yız. Bu tertibi yapanlar 
Türkiye’nin ‘- "bağımsızlığı 
vs ezilen halkımızın kur-.

; tıiluşu -içln mücadele eden 
:;,X?EV GENC’İ Türk hal- 
ı kının' karşısında küçük dü

şürücü-bu iğrenç iftlralany 
•la kınıyor. "/ı-.-' ’v-»" ■ " ,^  i n 'iru . .-f - 

•-ye-^ljrbruz M e{r;q  '*»$  V 
. -.'İBugün'Türic 'halla'Dışa: 
-ndan, - pqmpaJamıç*.blr'.ekb- 
noml ile  113 -mllyâr borcun 

altındadır.'-Her yeni doğan 
: çocıiğumuz 3500 -lira borç- 
Jafdoğarkenjylne'ülkem lz- 
de'.blrial aç gezerkeh;‘dlğe^ 

-îri.üe- köpeği finonun'«yaş 
; gününde J15000- lirâ-'maahaf 
y a p ıy o r : ............................ '

i,

'  : .Yurdumuzun İOS'yerindç 
Amerikan emperyaliaşılne 
a lt .üa varken' yalnız ̂ Bo-' 
raice madenlerlnden'/âenede' 
15 m ilyar - dışarıya -Vpara, 
kaçırılırken.1 ÎA 'Pe trolümüz: 
B akınnuz,,DemtWnilz,Ean 
‘kaianm ız. ÎYabaricı'- Sçrma-; 
ye. llo.vçalı’ştınrkehr‘neden 
yftlnıa l  ’2007>70;>d<flAUAr 
% ' 76'a r t t ı ,  hasta
yavruna -bir>«OPON» blle 
-alam ıyortunU1

•>. 8mıf‘ hedeflerine-‘'•i^BnşK 
mlş özgürce .ve-'mutlu rya-; 
Siyan İnsanların ‘ dünyasını ‘
yıkmak lçlh.verildeek'-mü- 
cadele, «enln.'dej İçinde 'bu
lunacağın.-Dev .  G enç'l'kü-. 
çük düşürmek A lstlyenleri 
birer şam ar .oğlanı-gibi ye-. ■ 
reyap ıştır.

V edeld ;-
A Amerikan-'emperyşllsUerl ■ 

ve * onJann -Vaşlst «uşakları- 
Sisin alçakça'lftiralannua’ ■

Antika Tefeci - Bezirgan toplum
d a ‘.(gerek «İlkçağ», gerek «Ortaçağ» 
adı verilen ortamlarda) çalışanlar, 
sömürülenler, kimi • «Amele» (İşçi) 
adım taşısalar bile, «Ulûfeli» (Ücret
li, Gündelikçi) olsalar bile, bugünkü 
«Proletarya» deyimi içine girecek «iş
çi» sayılamazlar.

. v 4 —  İŞÇİ NEDİR?
• MODERN nedir? İşletilip sömü

rülen inşam İşçi yapan şey: «Modern» 
oluşudur. Modern ne demektir?. Kısa
cası: Kapitalist demektir. Modern i ş 
çi: Kapitalistin işletip artrdeğer sü- 
rpiirdüğü çalışandır. Modern işçi: na 
onu işletenin malı olan İlkçağın Köle* 
sidir, ne işleten kişi veya lonca gibi ör
gütlerin bitkicil Ortaçağ uydusu olau 
Kul’dur.

Modern işçi: Hür (özgür) diir- 
Hem- Iş Aygıtlarından «hür» dür. 
yâni kopmuş, yoksundur, çalışacak 
a raa  yoktur; hem Kapitalistten (v 
ya Lonca’lardan) «hür» dür, yâni kim
senin ve hiç bir şeyin Kölesi değildir. 
Kulu da. «Kapıkulu» da. değildir. Pa
zarda ne bedenini, ne - ruhunu hiç bi 
vakit satmaz. .Valnız, belli bir süre 
için, belirli bir ücret (gündelik)- karş.- 
lığı olarak işgücünü satar.

Bu bakımdan Proletarya Partisi: 
ne İlkçağ Köle’Jerinin; ne Ortaçağ Kul’ 
lannın, ne «kullukta kusur etmiyen»: 
«Usta» larpı, «Kalfaların, «Çırak» 
lann Partisi olamaz. O çeşit Antika 
Kul-Köle’liklerin türlü izlerini, ruhla
rında, hatta kimi bedenlerinde taşı
yan: Esnaf, Köylü, Ayd.'tı ve benzeri 
sırf Küçükburjiiva’ların Partisi de hiç 
olamaz. ' ■ ~

Türkiye gibi geri ülkelerde t>u 
karakteristik „ üzerinde ne denli çok 
durulsa ‘ azdır. Ve, pratik. Parti çalış
malarına girilince,” yukarıda saydığı
mız ve sayamadığımız daha nice «An
tikalıklar» ile karşüaşılacağı . ayrıntı
larıyla görülecektir.- O zaman bu söy
lediklerimizin somut anlamlan büs
bütün.' ama git tikçe „ anlaşılacaktır, 
örgüt içinde: (Deneme, Bilgi, Bilinç, 
Karakter, vb.? .-hiyerarşisinin önomi 
burada gizlidir. .

5 _  i ş ç i  SINIFI NEDİR?
• ■ SINIF nedir? Üretimde çıkarları 

■ve. durumları bir olan insan kümele
rine sınıf denir. Modern işçiler de jno 
dem bir. sınıftırlar. Ancak bir siyasî 
partiyi sırf «işçiler» .kurdu, yahut yö
netti diye o Parti hemen Proletarya 
Partisi.olamâz.1

Suiıfı :icinde' do ^irVçok* zümreler ve
1 —  A l -  _J ‘ A t i  Al A*

bîr; ajhrt.yaratrriakteİ^Eh'altta^.AJrap-, 
çadan-'-cAıneliye»'.:yahut: vRunica- «ir-.- 
ğa[t)  ̂denilen Toprak f  İşçileri,* vsonra 
k.öyden yeni gelmiş' Frenkçe «manövr» 
'deniled ‘kaba ellşçileri,' «kara amele»; 
ler,' daha ; yetişkin ’. işçiler,' ‘ orta

t •  -Devamı -5. '»ayfada

Amasya 
tip  il 

Başkan]
öldfirtüldil
. Siyasi ..komplolar, siya 

si cinayetler serisine Mı 
yenisi - daha' eklendi.'A- 
masya .'TİP,..İl, t.Başkan 

. Şerafettin Âtalay^emper 
yalizm ve onun-; - yerii or 
taklan tşrafincjân^ öldüı- 
tüldli. •lŞenıİetf(D.-."^Rimn

• kurtuluvı '  için"‘ , dövüş en, 
' çevresinde'î/içbk ' .' sevilen 
,bir işçl.AönMUşü^l^ ., /
; , • Emperyaiirm’v̂ r' 'çaresiz 
; sancılar,-;; (^İyaşîî'; ve  ̂eko- 
i.: ncunik kriz)-..'!’.içiude • k‘ıv- 
vıjuuypr.'D ünya 'vhalklan
• 6irtiridalci';yükün 'b e r  "gün 
‘'biraz ’̂ daha/, ağırlaştığım 
.. görüp ;-uyamyor|er-^;^ - j.- 
^'t.^üfdumuzdaı da'..':1 «n- 
' perj^iian 'ye^pnun. yerli 
^ortaklan,;uyanan-ve güç- 
'  lenen •• isçilere,köylülere-
• gençliğe Ve türır; halkımı- 
(zaffsaldırılar; .düzenliyor. 
iHer-gün bir f devrimcinin 
vkanma. giriyor.' •; / •: a 
Î;V ;Resm.î’.,'eIbiseli' "'eşkiya- 
'lar'/ başken tin‘ı  ̂göbeğinde. 
Siyasal^; Bilgiler -Fakültesi 
öğrenci'- yurdunu'knnuıı*
buz, olarak ‘̂ bastu’̂ '.Genç- 

, leri " öldüresiye -^/'jdövd ü. 
<100 bin lirayi'vaşkın' eşya: 
laxım-yağma'etti.'vKi2İara1 
.sapıkça ‘ jşkence^ttİ. Yüz- 
■lerce-ğenci"^tutukladı. .Ve 
enmiyet •}«: :';mUdüni fitg a -  
revini -V yaptığım »söyle- 
di;

TÖS-binâlanna I^iâböV 
tajlf^.^düzeıüeniyor.' vEİger 
m ^'sıriıflarih  r>pntröluı>^; 
!dâ.j‘löjgretmenlerç; ̂‘isa-’dırı- 
lıyor,v > hakaret V\edIllyor'J 
Jr. Jtevanu'âi aayj(ada;
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Sosyalizm tarihimizden 
teorik bir belge

1032 yıllan, Türkiye'
nin Türklerinden bir bos- 

. yaliet ölmüş. Anlaşıldığı 
na göre, adam- daha önce 
geçirdiği Sınıflar Savaşı 
günleriyle ilgili bir sıra 
incelemeler, • araştırmalar 
denemiş. Bunlan, zamanı 
nın en elverişli sandığı 
yoldaşlarına da yazılıca 
iletmiş, ö rgü t çapında 
değerlendirilmesini bekle
miş olmalı.

Bir sonuç alınmış mı? 
Alınmamış mı?

Kimse bir şey bilmiyor. 
Hepsi o denli mi?

Eleştirileri yazan çizen 
Sosyalistin adı, saıiı da 
işitilmiş değil. Yok olmuş 
adam... Ve nerede,, nasıl 
yok olduğunu yahut yok 
edildiğini bile, ol görüp 
bir bilene rastlamadık. 
Kendisine kayıptan rah
met okumanın .tek yolu, 
düşüncelerini burada ele 
almak olacak.

Ancak, kayıp bir Tür
kiye Sosyalistinin 40 yıl 
önce Türkiye’de geçmiş 
karanlık sosyalizm olay-' 
lan  üzerine kaleme aldık- 
lanndan pek az bir par
çacığı nasılsa önümüze 
çıktı. O 40 yıl önce yazıl- 
mışlann değerleri her 
zaman, herkesçe tartışıla
bilir. Sırf Tarihcil değe
rini, 40 yıl sonra olanlar
la yüzleştirmekte yarar

bulduk- Yazının eksikleri- 
artıkları, gedikleri, aşırı
lıkları, doğrulukları, ay
kırılıkları hep birden na
sılsalar öyle ele . alınmak 
gerekti.

O araştırı parçalan e* 
limize geçip sökülebildik- 
çe SOSYALİST gazete 
mizde yayınlanacaktır. 
Araştırmalann dili şimdi
ki «An Türkçe* değil. O 
zamanki «Inkilâp, şimdi 
«Devrim* oldu, «Hadise* 
«Olay» oldu. «Sevkul- 
ceyş»: «Strateji* oldu
«Tabya*: «Taktik» oldu, 
ve -ilh., ve ilh...

Bununla birlikte, okun
duğu zaman görüleceği 
gibi- yazılar pek te anlaşıl 
maz kalmıyorlar. O yüz
den, 40 yıl önceki sözleri 
elimizden geldiğince ol- 
duklan gibi bıraktık. On
lardan bir tilciğin bile 
anlam değiştirmesine uğ 
ratılmasına gönlümüz 
katlanmadı.

Yalnız, o eleştiri ve 
araştırılar kuru müze için 
değil, en körpe ve gür
büz kuşağımız için akta
rılıyor. En tâze kuşağımı
zın kolayca anlıyamıya- 
cağı sözleri yeni dile azı
cık çevirmekle, kendisi 
bulunmıyan ve bilinmiyen. 
bir yazarın anısına saygı-' 
sizlik göstermiş olmıya- 
cağımızı düşündük. Asıl

yazını» eski özümle zerre 
değiştirmemek şartıyla, 
kimi yerlerini yeni biçim 
dile çevirmekten kendi 
m izi alamadık.

Eski araştırmanın kac 
sayfa süreceğini şimdi
den kestiremiyoruz- A- 
raştırmanm bütünü, ne
dense, - zamanı için pek 
öztürkçe ve yalın görü
nen, - «YOL* adı ile ki
taplaştırtmış. O tek he
celi «YOL» sözcüğü ile 
ne anlatılmak istenmiş? 
Belki tutulacak «yol», 
belki kullanılacak «usul», 
yâni «metot» anlamı taşı
yor. Orasını en iyisi ya
zarının kendisine bırak
malı. Fazla açıklamak bi
ze düşmez .

Genel «YOL» adlı ese
rin şu anda elimize geçip.

aşağıya alınmış bulunan 
parçacığı da gene, neden
se, -yazıldığı günler için 
pek aşırı öztürkçe ve ya
lın kaçan: «SUNUŞ» adı
nı taşıyor. Onu hiç değiş
tirmeden vermekle yola 
çıkıyoruz. Ve bugünkü 
kuşağa 40 yıl önceki Sos
yalizm Tarihimizden bir 
selâm getirmiş olmıya ça- 
lışyoruz.

Eserin günâhı, sevâb,, 
40 yıl önceki yazarının 
boynuna düşen borçtur.

Bu belgenin kitab ha
linde çıkması düşünüle
rek Sosyalistte yalnız bir 
kaç ilginç pasajını akta
racağız.

not : -
Adı geçen bu belgeden bazı 

bölümleri, gelecek ' »ayılarda 
verece tir.

BOĞAZ KÖPRÜSÜ ANADOLU VE 
RUMELİ YAKALARINI BAĞLAYACAK.
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İlk asgari programın 
eleştirisi

1968 yılında hazırlanıp 1970 yılında banılma olanağı 
bulma «Halk Savağının Plânlan» lalmli kıtapcıkda t

- "I —• TUrkiy» HallnNaml Tr/fkUAtlnnmnU T . '. . . i
. a — Klâilk Anlamıyla Strateji _  Taktik Nedir T 

S — Genellikle Askerdi ve Sooyal Strateji _ . Taktik 
A — Dtlnya örneklerinde Strateji 
5 — Anadolu ve latanbul Sosyalizmlerinde Strateji 
8 — Türkiye'de Strateji n âm  Üzerine 

«ölüklerimizi yayınladık. Aradan altı ay geçti. Yuvar — Ta
rikat Şeyhleri tarafından, I$çl sınıfı mllltanlnrına hAlâ «eve 
leme, devekuşu kovalama» okunuyor. Meseleyi gözlere bir 
daha çarptırmak ja r t  oldu.

Bu yazı serisinde «Türkiye'de Strateji Plânı» üzerinde
ki görüşlerimizi:

a— İlk Asgari Programın Eleştirisi 
b—- Demokratik Devrim — Milli Kurtuluş Anlamları 
o— Sınıflar savaşı ve klasik halk kavramı - - 
d— Flnans Kapital İle Tefeci Bezirgan Kaynaşımı 
e— Gerçeklerle Strateji Plânı ve Vurucu Güç.

Bölümlerini tekrar yayınlayacağız. Tâki «Uçkun Soa- 
yaüaUerle» «Göçmen Sosyalistler» ayaklarını Türkiye Top
raklarına değdirsinler.

.■şa
Görüyoruz: Türkiye'de De

mokratik Devrim aşamının 
Evrim Konağı, gerek Strate
jisi, gerekse TakUğl İle zanıa 
tunda, yerinde konmuştur. An- 
ttemperyallzm ve Antlfeoda- 
llzm doğrultusunda gerekil 
Dövttg ve örgüt biçimleri İle 
parolaları 50 yıl önceden be
rt açık, seçik vardır. O Prog
ramın kaç ay, yahut kaç yıl 
«Piyasada» göründüğü, kısa 
ömürlü bir yaşantı saglıyabll- 
dlgl İkinci kertede kaiır.

Problem, bütün o prensip
lerin İki, Uç, beş ayda bir çık
mış 8-10 sayılı Dergide, yahut 
bir parçacık kâğıt üstünde ku 
»urluca yayınlanmış bulunma 
at İle ölçülemez. O Asgnrl 
Program maddelerinden bu
gün bemen hiç biri yadırgnn 
mıyor. Bir çoğu üzerinde epey 
jceUşnıeter oldu. Gene de, on
lar ve Toplum gelişimiyle, ne 
Halk örgüt re  dövüşleriyle a- 
şılmış sayılamazlar.

Bugünkü sosyalistlerin, «ge 
linin knpı arkasında baltayı 

► bulııınıı» na lıonzlyecck dıtv-  ̂
£ tanışlarla, her şeyi yeni baş-' 

tan' ve hiç İşitilmedik göste
ride «İcat» edip, «yaşlı» olay
ları «ehteventçe atlamaları de 
gll, eleştirerek değerlendirme
leri ve geliştirmeleri görev
dir. . .
t Yanm yüzyıl önceki davra
nış belki yadırganacak yanlar 
gizler, örneğin 1928 yılı, da
ha ' Emperyalistlerle Barış 
yapılmadan girişilen seçimde, 
TİÇCF adına Dr. Şefik HUs- 
nü şunu yazdı:

«MUdafaa'l Hukuk gibi meni 
leketimizi bir muhakkak ölüm 
den kurtarmış bir örgüte yat 
dun etme yoluyla, şükrânımı- 
zı ödemek hepimizin borcu
dur.» (Aydınlık: Mayıa 1923, 
s. İS)

TtÇSFnln seçime katılma
ması bir boykot değildi. Ter- 
sine, «irtlcâkâr Derebeylik ar 

S tıklarına» karşı, «Devrim ya-
*  pan» Müdafaa'l Hukuk tutulu 
t  'yordu. Katdamayışın nedeni, 
$  seçim İçin : «Beklenmedik ka-
*  rar herkesi hazırlıksız bul» 
î  muttu. «Seçimlere dek olan 
■* İnşa »üre İçinde hiç bir akı

mın billûrlaşması olası değil
di.»

Gene de «tarafsız» kalınmı
yordu. «Milli Egemenlik ve 
Mili! Bağımsızlık, ılış ve İç 
tehdit ve tehlikelere uğrak bu 
lıındukça, ayrıcasız herkesin» 
(MUtlafna-i Hukuk Birlıırl Gıı 
rııpu’nıın «Devrim esasları ve 
silik reform tasavvurları» İle) 
«yetinmemek İhtimâli yoktur.» 
ilmiyordu. Amn bu kanı Mll- 
ılafnn-l Hııkuk’ıın «Gösterece
ği her aılnya muhakkak oy 
vermek değildir.» Eğer seçi
me «İşçi sınıfının güvendiği» 
adaylar sokulmazsa, «Sosyal 
Devrime rğgln, en İleri fikir
li ve emeğin haklarına en say 
gtlı olanları ayırıp sırf onla
ra oy vermek uygun olur» dıı.

Bütün İstenen şey : «Her tür 
İÜ ... madılecll ve anlameıl 
baskıdan uzak» serbest seçim 
dİ. Yoksa çekimser kalınms- 
lıydt. İşçi, Köylü, Ortahalll’lcr 
İçin «Asgari Dilekler» ötesi
ne geçilmiyordu.

Yarım yüzyıl öncesi aşa
malını llovrlıııı l Asgnrl üm
ranımda bugün tartışılabile
cek bir tek madde bulunabi
lir. Antlfcoılallzm taktiği ba
kımından 15. cl madde şöyle 
der s

«Derebeğlllk artıkları olan 
ve köylüleri feci bir tarzda 
yağma ve gasp eden mütegal- 
llhenln ferdi teşebbüslerle asa
yişi İhlâl etmelerine meydan 
bırakmıyacak şekilde İnzibat 
usulleri düzeltilmelidir.»

İlkin kara cümle karışıklığı 
var t Mütegalllbe kendisi mi 
«ferdi teşebbüs» yapıp birliği 
bozuyor. Yoksa, hem «kişi gi- 
rtşklnllğlnl» ve hem de «Asa
yişi» mi bozuyor T Söz acele
ye gelmiş.

Sonra. İkinci şık doğruysa 
İki ekalk beliriyor:

1   Derebegl artıklarına
karşı Mücadele vo Parola atı
lıyor, bunlann özel ö rgüt ve 
Biçimsel .durultulmuyor. Çün
kü somut politika denlzlae he 
»üz soyut prensiple yeni giri
liyor.

2   Anfifeodallzm, yalnız
cAsâylşl», bilemedik «Kişi gl- 
rlşklnllğlnl» engellediği ölçü

de mİ re sırf «Disiplin metod- 
Inrı» çerçevesinde mİ vllrtttU 
leeck T

Her İki eksik, o zamanki 
sosyalistlerin nasıl «Angnrl'nln 

■ asgari'»l»t bir jyrngrnm güttük , 
lerlnl, gösterir. Antlemperya- 
llzm de öyle soyut ve 'sırf «yâ.‘ 
bancı sermaye» ye karşı bir 
düşünce ve davranıştır. Ser
mayenin yeril olanındaki kn- 
rakter, genel bir. «/engin ta
baka» deyimi llo geçiştirilir.

Bütün bu eksikler şimdi an
layışla karşılanmalıdır. O en 
az program bile bugüne dek 
gerçekleşmemiştir. En kıyası
ya ezici tepkilerle boğulmuş
tur. «İnzibat usullerlande bi
le, kamkolları telefonlnmnyla 
kalınmış s Türkiye köyllno 
Sosyalizm değil, Kn|iltalizm 
olsun, İkinci Emperyalist Ev
ren Savaşı sonlarına dek ser
best girememiştir, ş. HüsnU’- 
nlin deyimiyle: «Marks'ın
Devrim İçin gerekil gördüğü 
maddi şartlar yerine gelmiş 
değildi.» «iktldardnn yararla- 
nan bir kısmı küçük ve or
ta sermaye snhiplerl.» «yaban 
cı sermaye İle İşbirliği İnişi» 
üzerine hemen kaymıştı.
SON «DEMOKRATİK 
İNKILAP» TEORİSİ

28. 9. 1937 günü yazılmış : 
«Demokrasi s Türkiye Ekono
mi ve Politikası Hakkında» 
bir Türkçe kitap yayınlandı. 
İlk «Asgnrl Program» dan 14 
yıl sonra, problem Türkiye’
nin dnha gelişkin somut olay
ları açısından ele alınıyordu. 
Ornıla : DEMOKRASİ »  (AN 
Tl EMPERYALİZM + ANTİ- 
FEODALİZM) biçiminde pa- 
rolalaşnııştı. Türkiye’nin eko
nomisi ve politikası Uç baş
lık altında özetleniyordu :

1 — Endüstri,
2 — Toprak,
3 — Sulh (Barış).
Araştırma, vebâ İlletinden

kaçınırca, yııvnrlnk ve sözde 
bilimci] formül tekerlemeleri
ni bir yana attı.

ENDÜSTRİ bölümünde şu 
prensipler açık' ve kesin olay 
ve rakamlardan çıkarıldı t

«Türkiye Cumhuriyetinin 
Tarihi, MİLLt KURTULUŞ 
lılçlıııllıılo DEMOKRATİK İN
KILAP tarihidir. Kurtuluş! 
Ecnebi FİNANS - KAPİTAL’ 
İni koğmaktır; Devrim t Tür
kiye’yi MODERNLEŞTİRMEK 
tir.» . 1

«Modern teknik Türkiye’
ye ANTİEMPERYALİST bi
çimde girerse kurtuluşu sağ
lamlaştırır.»

«Modern İşgücü : «DEMOK
RATİK haklarını kazanmış 
İŞÇİ demektir.» İşçinin DE
MOKRATİK hakları, Türkiye* 
nln endüstrileşmesi İçin haya
ti hlr meseledir.»

«Tekniğin İlerlemesi, başta 
İşçi sınıfının DEMOKRATİK 
MÜCADELESİ sâyeslnde o- 
lur».

«Türkiye endüstrisi DERE- 
REÖİ ARTTKLARI’ından kur 
tutarak en mükemmel maki
nelere kavuşur ve modernle
şir.»

«Demek işçiye DEMOKRA
TİK haklarını vermek, mem
leketin gelişimi İcabıdır.»

«İşçinin DEMOKRATİK hak 
lan verilsin ve höylece MİL- 
Lt KÜRTULUŞ’un en önemli 

(Devamı 5. ajlyfada)

ZUHUR
♦

ia
İ * ¥

Antika çağda ansızın $ 
ayaklananlara «Sahlpzu- ¥ 
hur* derler. Uzun yıllar iç £ 
ten İçe (Bâtınlce) hazırlık- * 
tan sonra, İsyan, ansızın :£ 
«Zuhur!» eder (açığa vu- * 
nır.) Modern Türkiye, An- ¥ 
tlka kalıntısıdır ı «Sol» ve £ 
«Sosyalizm» alanında da ¥ 
çok «Sahlpzuhur» 1ar ye- î  
tlştlrlr. £

Her «zuhur* eden yerlle- £ 
nıez. Yüce Devrimci «Şeyh £ 
IJedrat.ttn»^ İmla,.de |i«Zur'* , 
hurı edeceğim!». denîî)stlr!*{ 

•î.*Ye'-«zuhur» etmiştir..Ama ¥ 
ne zaman T Ilütlln İslâm * 
dünyasının Teorisini ve $ 
Pratiğini yarım yüzyıl de- ¥ 
rlnliğlne, genişliğine elej- £ 
tlrdlkten sonra «zuhur» et- ¥ 
iniştir. Türkiye’nin Solla- £ 
rmda o sabır yok. Hemen ¥ 
hlr Bildiri, arkasından b lr£  
Dergi veya örgiitcük.. Ba- ¥ 
kıyorsunuz, babacan «zu- £ 
hur» etmiş bile... Hem de, î  
bulutsuz gökten yıldırım * 
gibi. £

Böyle ansızın, bulutsuz ¥ 
gökten yıldırım inmiş «Bil- £ 
diri» lerl görünce bir dü- ¥

- şüncedlr alır insanı. 27 Ma £• 
yıs’ın balayı günlerinde de * 
adı işitilmedik genç yazar- ¥ 
lar tarafından, hep : «Dev- £ 
rimel Mücadelenin Zaferi ¥  
yolunda» adsız bir derginin £  
Bildirisi çıkmıştı. «Bu yaş- ¥ 
tan sonra» daha neler gü- £ 
receğiz dem İye dilimiz var- * 
madı. Yaşımıza bakmadan ¥ 
heyecana yakın aenpail gö» £ 
terdik. Tıpkı «Devrimci ¥ 
Mücadelenin Zaferi yblun- } 
da» TİP’in Bfthıftll sosya- * 
llstlerl elinde yaydığı İlk ¥ 
«Bildiri» lerlne gösterdiği- { 
m İz gibi »âf çocukça sen- ¥ 
pati. $

Bildirl'lerln İçlerini oku- ¥ 
yunca, nelerini gördüğümüz J  
hâlde, bir daha şaşmadık, * 
dersek doğruyu söyleme- ¥ 
mlş oluruz. Çünkü o rek- £ 
lâmı yapılan Dergi de. Par ¥ 
tl de : boyundan büyük £
yanlışlar İçinde,’ çizmeleri ¥ 
çekmiş, bata çıka «zafer1»» £ 
yürüyordu. Yanlışlarına mı * ' 
bakarsın, «Zafer» uğrunda ¥ 
tatlı İçtenliğine mİ t  On- İ  
lan, daha söze başlarlar- ¥  
ken bozmak İnsafsızlık olur£ 
du. Yıllarsa sabrettik. ¥

Dergi açıkça İşçi sınıfına £ 
inanmıyor. Parti açıkça îş- ¥  
çl diyor da, bir daha demi- £  
yordu. Sonra daha geni» * 
İşçi Partilerini ve daha * 
ılokt Devrimci Dergileri £ 
aynı içtenlik ve iyi dilek- ¥  
lerle karşıladık. Parti glrl- £  
çimleri, dnha yumurtanın I  
İçinde İken öldürüldü. Bra- ¥ 
belli CİA, her yıl milyon- £
lar sunduğu Türk _ fş’ln ¥
bir «Çalışma Partisi» kur- £ 
ma şakasına bile geleme- ¥

. misti. ' £  i
TlP'In de, YÖN’ün de £ i 

az vakitte nerelere ulaştı- ¥
. ğını bngün hl İm İyen kaldı £ 

mı T Başka «Bildirt». «Der ¥ 
gl». «örgüt» ve «Gazete» £ 
terin de Akıbetleri unutula- ¥ 
maz. Hepsini saymak ne £ 
mümkün. £

O «sansasyonel» (duygu ¥ 
taşıran) Bildlri’ll girişimle £ 
rln orlak karakterleri şn ¥ 
öğütle toplamlı : £

«Türkiye’de bir 50 yıllık $ 
en eski Bitimdi Sosyalizm £ 
Mücadelecileri vardır, sa- £ 
kın onlara selâm, sabah ¥ 
vermlyealnlz! Malftm ya,. £  
onlar yeniktirler, ölü olma- * 
salar bile gömOlüktürler. £  

(Devamı 5. sayfada) £

Bugünkü Türkiye Ekonomi Politikası
a y r i m W ;

Kîfda:Finans-Kapital
Flnans — Kapitalin genellikle çalışır İnsan yığınlarımızı 

ve özellikle Köylerimiz Uzârlndeki sömürü ve «zl. yöUanna res
mi istatistiklere göre İşaret ediyoruz.

Tüm .Milletin İşsizlik + Pahalılık Belâsı 
2 _  3 bin Flnans _  Kapitalistin güttüğü 30 — 35 mil

yon nüfusumuz ne âlemdedir ? ister istemez o milyonların 
İçinde önce Faal Nüfn-’u işsiz nüfustan, sonra da Faal Nüfus 
İçinde Tarımda (Köyde) çalışanları öteki alanlarda (yuvarlak 
hesap şehir ve Kasabada) çalışanlardan ayırt etmek gerekir.

: Siblt Fiyatlarla NUfua başına Sâfl MlUl G tllr:
1İ55 '  1960 Yılda artış .

,• - î '  v  • r u  %
Türk İ4 raa r 518 - t - '  600 17 8
1901 ‘ * 1965 Yılda artış

TL. %
1888 ^ 2151 «5 3

Damek. 1955 tan 1965 yılına dek milli gelirin adam başı
na düşen artışı, her yıl hemen hiç değlşmeksizln % 3 oluyor. 

Buna' karşı Geçim endekslerinin rakamları daha insaflıca:

15 yaşından yukân 
15 yaşından yukân 
24 Ekim Yazım vfc 
Örneklemesi

Faal Nüfus

12.205.272
12.993.245
13591.822

Yıllar

1955
1960
1965

Genel Nüfus

Faillerin nttfu 
sk orântısı %

24.065.000
27.755.000
31.301.000

Yıllar a ra-. 
şuada fark %

1055
69

1960
133

İstanbul Geçim Endekssl 
Yılda Yılda
artış 1965 artış
% 18 166 ,  % 5

10 yılda orta-- 
lanın yıllık artı 

% 14

50,71
46.81
43.29

3.90
3,52

Bu rakamlar neyi gösUrlyör ? Türkiye, her 5 yılda Nü
fusunun yüz kişisinde 3 — 4 kişisini gaynfeal, yâni işsiz bıra
kan bir ülkedir. Her yıl 1000 kişimizde 7 — 8 kişimiz, aylak
lığa itilmektedir.

Acep, üretimimizin çapı ve verimi çok artıyor da, bir 
bölük İnsanımız üretim yerine başka yüksek kültür İşlerine 
harcıyacak bol aylâk zaman mı buluyor ? ' .

Bunu anlamak İçin Nüfus başına düşen Milli Gelirin artışı' 
İle Pahalılığın artışını karşılaştırmalı. Ama. bunun İç!.-, i irilst 
İstatistikleri nereden bulmalı ? İstatistiklerin dörüsı.üçüne
şüphe getiren bir olayın rakamını verelim :

- Nüfus başına Milli Geliri SAhlt fiyatlarla 1950 yılı için ay
nı Devlet İstatistikleri: bir 513. bir 554, bir de 588 lira yazı
yor. 1960 için de gene : 600 — 690 — 692 Ura yazıyor, Bunlann 
hangisine inanmalı ? _ • .

Daha baskını v a r: 1960 yılı Nüfus başına Mtllt Gelir 600 
Ura iken. 1961 yılı ansızın 1888 liraya çıkıyor. 1 yılda adam ba
şına 3 kat fazİA gelir çoğalması mı bu ? İnsan 27 Mayıa’ın 
böyle bir Noel Babalık ettiğine inanmak İster. Ama, dünyanın 
hiç bir ülkesinde görülme-.nlş böyle bir olayı, Türkiye’de yaşı- 
yanlara İnandırmak kimin elinden gelir ?

Böyle İnanılmaz kalplıklar önünde İhtiyatlı gidelim. Nü
fus başına düşen MIHI Sâfl gelirin Uk 1955 — 1960 yıUanndakl 
ve son 1961 — 1965 yıllarındaki artış orantılarım almakla ye
tinelim.

Demek, hayat pahalılığı, sömürünün 'zaman zaman ozgın- 
laoışma göre: her yü kimi % 5, kimi % 18 arasında İnsanla
rımıza aatır atıyor. 10 yıllık ortalama: her yıl yuddaşımızın 
bir yıl öncesine oranla % 14 daha pahalı bir geçim altında ezil 
diğlni gösteriyor.

> Flnans — Kapital Tttrklya'U İnsana her yıl en çok MUU 
Gelir payında % 3 artış sağlarken, uğrattığı pahalılık «n az 
% 5 ile % 18 (ortalama % 14) olur. Yâni Efendilerimiz bir el
leriyle yudd&şaü verir " görünüyorlarken, ö^ür elleriyle yudda- 
şın cebinden .'ve kursağından 14 aşırıyorlar.

MUU Gelir hesabı, biliyoruz, kapitalist kalpazanbğımn en 
ItclUerinden biridir. Bir yıl Türkiye’de yaratılmış bütün değer
leri. hiç bir -Komünist Toplumda yapılamıyacak biçimde (mil
yoner olaun, çarıksız’ köylünün ücretsiz çoluk çocuğu olsun) 
herkese eşitçe «psyjaştınyor». Ve buna, hiç utanmadan : Adam 
başına düzen MUU Gelir payı adım verebiliyor. Milyonerin de, 

.çobanın da cebine her yıl. sonu eşitçe gelir düştüğü yalanım 
ciddi clddt yutturuyor. Ve burjuva, küçük 'burjuva «Ulemâsı» 
da bu yalanı trajik pozlarla «BUlmsels’leştirmlye çalışıyor.

Develerin bile güleceği o MUlt' Gelir sahtekârlığını hiç 
unutmıyalım. Elbet her yıl üretilen MUU Gelir değerleri yı
ğınından Milyonere düşen pay milyonlardır, çobana düzen pay 
(eğer düşerse) yalnız o milyonların karşısında acı acı yutkun
maktır. '•*
, Ama biz o yalanı bUe, bir An-doğru'saysak, ne görüyoruz T 

En sahte MUU Gelir hesabından dahi "adam başına düşen artış, 
her yıl j  üktenen gene toptan pahalılığın 4 buçukta biridir. 
Burjuvazinin uydurma kitap rakamları İle dahi, Türkiye va
tandaşının her yıl geliri 1 artarken, pahalılıkla i  veya 5 ellndeı 
alınmaktadır.

İşte bu en hafif rakamlar dahi şunu lapatlıyor: Her yıl 
1000 kişide 7 — 8 kişimiz İşsİzUğe mahkûm edlUrkea, bu, o 
> t -rtr, kazandıkları İçin az çalışmaya başladıklarından 
lı' gaiRiiyor. Ta.n tersine. Pahalılık her yıl ortalama % 14
arttıkça, yuddaç kemerini sika sika müzmin İşelzllk İlletiyle 
kırılmaktadır. ,

S A V U N M A
Aydınlık Sosyalist Dergi’nin Nisan. 1970 tarih

li sayısında yayınlanan «Lenin ve Türkiye» adlı 
yazısından dolayı Dr. Hikmet Kıvılcımlı hakkında 
dava açılmıştır. Kıvılcımlının savunmasını aşağıda 
veriyoruz.

Ankara 1. Sorgu Hâkimliğine • ‘ . ' ’ ’ .
, Basın Hz. : 1970/229/
1 Basın Es. î 1970/150
Davacı : K H. f n/ .

i Sanıklardan : Hikmet Kıvılcımlı j  •
Suç : Neşren Komünizm Propagandası /
Suç Tarihi : Nisan 1970 . j.
İtiraz Eklen : Dr. Hikmet Kıvılcımlı / 

i • Sayın Sorgu Hâkimliği, J
• Ben 70’ine ayak basmış, bir yıldan beri din 

m ez kanamalar ile Doğaca İdama mahkûm edilmiş, 
üstüste 13 üncü cerrahî müdahaledep y a tak ta  ya
tan bir vatandaşım. Sağ kaldıkça ka^jinlann üze
rimde yürürlüğe gireceğini biliyorum.it Böyle suç
larda Savcı İddianamesini Sorgu Hâkimliğinin çü
rüttüğünü, yargılamayı reddettiğini ^ilmiyorum. 
Bir yol nasılsa açılmış bulunan K.H. davasının Ağır- 
ceza’d&n başka yerde çözümlenebilmesi jdiye bir iş
lemin Adliyemizde âdet olmadığının aa cahili değilim

Gene de Hasta halimle Ankara yollarında can _ 
çekişmemek ümidinde iyimser davranmak için Usu- ‘ 
le uyarak aşağıdaki itirazımı yapmaktan kendimi 
alamıyacağm.

• Savcı Y. Sayın Bay Zekâi Turan «Lenin ve 
Türkiye» adlı 5 sayfalık yazımdan 12 buçuk satır
lık bir pasaj almış. Altına da 3 satırlık bir iddia 
koymuş- iddiada 3 esas var:

1 — «Memleket içinde bir sınıfın diğer sosyal 
sınıflar üzerinde tehakkümünü tesis» etmek :

2 — «Memleket içinde müesses iktisadi ye sos
yal temel nizamları DEVİRMEK»;

' 3 — «Devletin siyasî ve Hukukî nizamlarını
yoketmek»...

önce, 5 snyfnlık yazının Rnmcı Ancak bütünü 
İçinde değerlendirilebilir. Bektaşi’nin: L& takrabus 
salâte...» (Namaza yaklaşmayın...) pasajı ile ye
tinip Namaz kılının amasını Kur'an emrediyor de
mesi gibi, yazının 13 satın ile 250 sa tın  üzerine 
suç atfı yersiz olur. . ’<

Yazının tümü içindeki amaç apaçıktır: Dünya
nın bildiği olaylardan Türkiye’ye İbret çıkartmak*, 
ve yüzyıllardır uzayıp giden geriliğimize en son ça
re olarak önerilen sosyalizm için küçük grup tartış
maları ve çekişmeleri yerine, Siyasî Parti kurmak 
gereği açıklanır. Bir daha okunsun. Yazıda ne sa-. 
rih olarak, ne üstü kapalı başka hiç bir amaç bu* • 
lunamaz. , - '.

Acep öyle bir Siyasî Parti kurmak mı «Sosyal 
bir.sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tehakkü- 
miinü tesis» etmektir?

Savcı Y. Bay Zeki Turan’ın yaşım bilmiyorum. . 
Ancak 1945 yılıııdanberi Türkiye’de: ‘

«Sınıf esasına göre Parti kurmak» 
hürriyeti ilân edilmiştir. Suçlanan yazının anuun • 
da öyle bir «Sınır Partisi» kurmaktır. 1960 Mayıs 
27 Devrimi Sınıf Partisi'ne daha bir açrichk getirdi: 
Türkiye'de bir «Sosyalist Parti» kurulmasını emr* 
retti.

7

- -«-^-gT^Mayıg’tapberl' Sosyallznr1)Zerine-'propagtaj-'v 
I dalar "' yayıhevlerinden' taşarak sokaklara döküldü- 

Acep Sosyalist Parti kurmak mı bir sınıf tehakkü- j 
mü olur? Tam tersine. Türkiye’de bütün gerici sı
nıf ve zümrelerin Siyasî Partileri ortahkta har vu
rup harman savururlarken, işçi Sınıfı gibi şehir 
nüfusumuzun %99’unu, feal nüfusumuzun %50’sini 
tutan bir sınıfın Sosyalist Partisi kurmasını yasak
lamak- tam  B. Savcının önerdiği «T.C.K. 142/1-6 
ncı maddeleri gereği cezalandırılması» gereken bir 
otur. ÇLLnkü gerici «bir sosyal sınıfın diğer sosyal 
sınıflar» ve bu arada İşçi Sınıfı üzerinde «Tehak* 
kümünü tesis» etmek olur. ^  ,

Eğer B. Zekâi Turan Türkiye’de öteki takım 
takım gerici Sınıf Partileri arasında bir îşçi-Sosya
list Partisi kurulmasını yasaklamak istiyorsa, TCK 
142/1-6 ncı maddesine aykırı düşen kendisi olur. 
Biz burada suçlu değil, ancak dâvâcı sayılabiliriz. 
TCK 142/1-6 yanlış anlaşılmamalıdır-

Dâvânın Esası bu olunca, ayrıntılar kendiliğin
den çözümlenir.

Türkiye’nin «içinde müesses iktisadi ve sosyal 
temel nizamlar» hangileridir? Anayasa Mahkeme
sinin karan  üe «Sosyalizme açık» bulunan «İktisa
di ve Sosyal» nizamlardır. «Devletin siyasi ve hu
kukî nizamlan» hangileridir? Anayasanın resmen 
Uân ettiği Sosyal Demokratik nizamlardır.

Bu nizamları bugün Türkiye’de «Devirmek»
. yahut «Yok etmek» İstiyenler kimlerdir? En başta, 

yıllardanberi Anayasa maddelerini değiştirmek için 
tahrikât ve propaganda ile kalmayıp «türlü çeşitli*. 
örgütler» ve entrikalar kuran İktidar Partisidir. Ni
çin Sayın Bay S. Y. Z. Turan A.P. hakkında 142/ 
1-6 cezasını istemiyor?

Buna karşılık, yazımızda bizim «Devirmek», 
«Yıkmak» istediğimiz temel nizamlar» 'neler İmiş? 
özel açıklama'yok. Yalnız Sayın S- B. Z. Turan, ya
zımızdan suç unsuru olarak şu satırları genelce , ve 
toptan aktarıyor:' ' - •

a) «Türkiye Amerika’dan buğday gelmezse aç 
kalacak», demişiz.!Yalan mı? Daha dün Radyoda 
ilgili bukan ro»men, bu yıl Amerika'dan 500 bin 
ton buğdayın ne şartlarla ithal edileceğini konuştu.

Biz bunu kınadık. Amerika’dan buğday» ithal 
ederek aç kalmamak «Memleketin İktisadi temel 
nizamı» mıdır? Hayır. 1945 yılı, Türkiye dünyaya 
buğday ihraç eden ülkelerdendi..

;  b) Türkiye : «En acıklı işsizlik ve pahalılık 
cehennemi kesilmiş». Yalan mı? Almanya’ya yarım 
milyon işsizimiz gitmiş. Türkiye’de 2,5 milyon gizli 
işsiz bulunduğunu ilgili bakan T.B.M- Meclisinde 

..söyledi. Pahalılık ise, Nisan 1970 tenberi- iktidarın 
yaptığı. %66,6 devalüasyonla her gün dörtnala kalk
mış zain’lar. biçiminde ortalığı kasıp kavuruyor.. ■

' Biz bunıi kınadık. O iktidarlarca her gün kışkır
tılan'işsizlik .ve. Pahalılık: Memleketin sosyal te- - 
mel nizamı» mıdır? Hayır. İkinci Emperyalist Ev
ren Savaşından önce Türkiye’de fiyatlar daha ia- 

■ tikrarlı idi-ve yabancı ülkelere yığınla Türkiye iş- 
sizlerisUrülmÜyordu.-

c) Türkiye:- «Bir Amerikan üssü ve'uydusu 
•durumunda» demişiz. Yalan mı? _ *

- Bunu Mecliste "ve memlekette bilmiyen bir 
tek Savcı, tartışmıyan bir tek yurttaş kalmamış 
olsa gerektir. Yalnız iktidarın «Başbakanı Üs de-

(Darabu 5. «ayfadaK



U  Şubat 1971  ----- -------------------------------- -— '— ’

îKader Toplantısı,,
i Şu Türk-îş dönen örgütün yönetim kurulu 14 
.Ocak 1971 günü bir töplantı yaptı. Daha doğruiu, 
dayanamadı, kendi parmağı ile kendi şeyaini şöyle 
_bir kurcaladı.
j. — Türk-lş nedir? 9

Milliyet gazetesi muhabirine göre: «1 Milyona . 
yakın işçinin üye olduğu* örgüttür.

Türk-lş genel yönetim kurulu üyelerinden dör
düne göre: «Ba-bil Kulesi»dir.

— Peki, yapılan toplantı nedir?
Milliyet gazetesi muhabirine göre: «Türk işçi

sinin ve Türk siyasi hayatının KADERİNİ yakın
dan ilgilendiren (Bir) toplantudır-

Türk-lş genel yönetim kurulu üyelerine göre: 
«KADER TOPLANTISI» dır. Demek belli olan bir 
şey var: kader görüşülüyor. Kimin yada kimlerin 

• kaderi; işin o yanını şimdilik es geçelim.
. — Toplantı nerede, nasıl yapılmıştır?

«Kızılcahamam’da ıssız ormanlar içinde bulu
nan Ges-lş Otelinde gözlerden uzak şekilde* (Milli
yet, 15 Ocak)

— Kaç kişi katılmıştır?
. «İlk günü 28 Genel Yönetim kurulu üyesinden 
20 si... Sonradan bu sayı 25’e yükseldi* (Ulus, 
22 Ocak)
, — Toplantıya hangi meseleler getirilmiştir?

Bir kere, ikiyüz sayfalık bir rapor bohçası 
-Var. İçinden bir sürü şey çıkıyor:

1 — «Toplumsal zıdlaşmalar hergün had saf
haya gelmiş, TAHRİKLER sonucu ortaya çıkan 
ölaylar sınıf çatışması şekline dönüşmüş bulun
maktadır»

2 «Türk-îş’i Babil Kulesi olmaktan çıkarıp, 
BIRAKTIĞI YERDEN TARİHÎ'GÖREVİNE D E  
VAM imkânı bulunmalıdır.»
> 3 — «Sosyal Demokrasi denilen ideoloji sınıf
hâkimiyetini kabul etmez. Türk İşçi hareketi bu 
ideolojinin temel unsuru "olmalıdır*. Yani: «Slo
ganları, çok açık politikası (!), işçi sorunlarına eği*' 
lişi, işçi sınıfını taban olarak benimsemesi (!) ve 
güçlü seçmen topluluğu ile C.H.P., Türk-lş açısın
dan etkilenmesi kolay, birlikte çalışmaya uygun 
tek parti olarak görünmektedir * Bohçadan saçı
lan zerzevattan bu kadarcığı yeter. Şimdi biraz na
ne, maydanoz, biraz da köftelik kıyma !

Aldı Haşan Türkay: «Anayasal kuruluşlar Hü
kümeti çalışamaz hale getiriyor. Anayasa Mahke
mesinin özel yüksek okullarla ilgili kararı (Anaya
saya aykırı kuruluşlarrolduğu kararı) çok yersiz
dir, özel okullar dokuz yıldır çok iyi çalışmakta ve 
Türk eğitimine yararlı olmaktadır.» Ayrıca,, bu ko
nu ile ilgili olarak: Genel Sekreter Halil Tunç Mer
kezle taşra örgütleri arasında işbirliği sağlıyamı- 
yor imiş, istifa etmeliymiş. Gazeteciye ne kadarı 

' sızdırılmış .bilinmez, ama gazeteciden sızan bu.Ha- 
lil Tunç’un neyi sağlıyamadığını iyi kötü öğreniyo
ruz: «neler sağladığına» gelince bir ip ucu yok. 
Yok ama hazret pek celallenmiş, Haşan Türkay’a 
kükrüyor: «Ben de senin işçiyi nasıl alıp sattığını 
açıklayacağım... Şahap Kocatopçu’dan elli b:n, 
Çanakkale seramikten yüz bin lira rüşvet... İstifa • 
etmeyeceğim.»,Neden mi? Orasını Metal-İş Sendi
kasına bağlı bir sendikacı» açıklıyor: «Sen nasıl 
istifa edersin Halil Abi? İstifa ettiğin an işçiler ön
ce seni vurur.»

öteden Osman Soğukpınar atıldı: «Ağır it
hamların incelenmesi için bir tahkikat komisyonu 
kurulsun.» Bir de önerge verdi. «Halil Tunç bile 
biraz önce söyledikleri ile çelişme pahasına önerge
yi desteklemedi.» «önergeniz RET edilmiştir efen
dim!»

Bunun üzerine Soğukpınar’ııı ısısı aniden yüz 
derecenin üstüne fırladı: «Böyle kokuşmuş bir ku
rulda görev alamam... Yönetim kurulundan istifa 
ediyorum.» İstifa etti de ne oldu? Ne olacak: «Dört 
sendika başkanı Osman Soğukpınar’ın koluna gi
rerek tekrar, toplantı salonuna soktular ve istifa
sını geri almasını sağladılar.» Peki sonra? «Dört
ler yönetim kuruluna bir önerge vererek raporla
m a geri aldılar.» Ya daha sonra? «Halil Tunç, Yö
netim Kurulu üyelerinin GÖRÜŞ-BİRLİGİNE var
dıklarını» bildirdi.

«GİZLİ KADER TOPLANTISI»nda hangi ko
nularda «görüş birliğine varıldığını» artık ko
layca çıkarabiliriz. Bir kere, KADER hayrına 
da gülüşülür, hayır duasına da. «Kimin hayrına, 
kimin duasına?» diye sormaya gerek yok. Besbel
li ki, kimlerden «GİZLİ» ise onlara sadece hayır
dua, kimlerden «GİZLİSİZ» ise onlara hayır ve 
hayrat! ,

1 — «Tahrikler sonucu ortaya çıkan olaylar 
sınıf çatışması şekline dönüştüğüne» göre: Gangas- 
terlik şebekesi sendikacılık ile işçi satışı tehlikeye 
düşmüştür. Sonra; ne’de olsa bu usûl perakendiri- 
lige girer;.gangasterler çetesi içinde rekabete yol 
açıyor. En doğrusu; işçi sınıfını sistemlice (bol 
makyajlı bir finans-kapitalistler partisi ile başım

(Devamı S. sayfada)

S O S Y A L İ S T -Sayfa.: t

İŞE BAK:

AMAN KOMÜNİZM

Kartal’daki Adel Kalem 
fabrikasında sendika an
laşmazlığı yüzünden başla 
yan grev devam ediyor. 
İşveren daha evvel Ağaç • 
İş Sendikası, ile sözleşme 
yapmıştır- Toplu sözleşme 
kararlarına rağmen işçile
rin ücreti Asgarî ücretin 
altındadır. İşçiler her ge
çen gün artan pahalılık 
karşısında, alamadıkları 
haklarını elde etmek a- 
macıyla DİSK’e bağlı Kim 
ya-lş ile temas kurup ü- 
ye' olmuşlardır.

**********m ********************************************************

1  — (3-2-1971) günlü Gazetenin 1. sayfasında iri 
ballık :

«General ve Subaylara Komünizm... konusunda 
Konferanslar verildi-»

önce «General»' olmuş, o konuyu yeni öğreniyor. 
Geç olsun güç olmasın. Gayret dayıya düşıhüş. Anka
ra Ordu Evi Salonunda konuşan Profesör M. Gönlü- 
bol :

«Komünizmin.Muhtevası ve Metotlarını anlatmış».

Komünizm boylerine «önemli İş» olmuş. Söyli- 
yene bakma, söyletene bak. 1

2 — Aynı Gazetenin sonuncu sayfasında küçü
cük başlık :

«Sovyet Yazan Gladkov'uıı «Çimento» adlı ki
tabında komünizm propagandası yapıldığı iddiasıy
la... kitabın çeviricisi A. Tokatlı’nnı 15 aylık hapis 
ve 3 aylık sürgün cezası... Yargıtay Ceza Daireleri 
Kurulunda 20 yc karşı 24 oyla onaylanmıştır.»

İşte böyle «Romantik» insanlarız. «Göıılübol» 
lar Silâhlı Kuvvetlere resmen Komünizmin özünü 
(hem kim bilir nasıl) anlatır- Alkışlarız. Alt yanı bir 
Roman... çeviricisini «Tokat» larız. Gücümüz o ka
darına mı yetiyor? Yoksa: Düşünce nasıl olsa yuttu
rulur, dünya Edebiyat üzerine kurulur diyemi?

Bizde de «Önemli İşler»
Türkiye’nin 30 milyon yoksulundan 40 milyar 

vergi toplıyan Devletinde İçişleri Bakanlığı, için en 
«Önemli İş» nedir? Merak etmeyin. 3/2/1971 günlü 
Gazeteler yazdı. Bakanlığın «önemli İşler Dairesi» 
(Sınıflar Savaşı Genelkurmayı) bir «liuzur Plânı» 
yayınlamış.

Orada «Teiniz .yürekli köylülerimiz» e: «Devlet 
ve Iiükûmet tedbirini aldı» müjdesi verildikten son
ra «Güvenilir Muhtarlar kanalı ile, iki şey öğretili
yor:

İ  — GENÇLER TÜ-KAKA imiş. Çünkü, genç
ler: Peygamberleri GAVURUN (Markis isminde bi
rinin peşinden giderek kadın da müşterek aile ne de- 
meknuş bile derler» iniş.

Müslüman çocuğu «Gâvur» ediliyor.
Bıraksana Gençler ne dediklerini kendileri söy

lesin! Hayır, Abbâsiierin son günlerindeki tanımlama 
yapılıyor. Sosyalizm nedir? «tşlirâk’i emval ve ııisâ!» 
(Malların ve Kadınların ortaklaşılması-). Belli ki 
«önemli» Baylarımız için «Kadın» da bir «Mal» dır 
(erkeğe alınıp satılan Mal!).

2 — AMERİKA CİCİ MAMA imiş. Neden mi? 
«önemle» duyuruluyor:

«Dünyanın, en zengin, eıı ileri ve güçlü ülkesi

Amerika ile dostluk» en önemli İş imiş-
«Zengin» olduğu için gâvur Amerika «Gâvur» 

olmuyor. Gâvurun köylerimize yerleştirdiği Banş 
Gönüllüleri» adlı casuslarının: «Milliyetinden ve di
ninden şüphe» ettirilmiyor. «Züğürt» oldukları için 
kândi çocuklanmızınkinden «şüphe» edilmesi isteni
yor.

Doğrusu: Sınıflar. Savaşı her saat başı bir Pro
fesörün başında bomba patlatmakla yürütülemiye- 
Cek. İlk «Demlrkırat» ı 1. 1. Paşaya kişnettikten A- 
merikalı uzman : «Temiz yürekli köylülerimizin» tüm 
«Etiler çağında» yaşadıklarını rapor etmişti. O dersi 
alan Bakanlığımız köylümüzü daha «Nurlu» bir çağa 
«ilerletiyor:» Battal Gazi çağında yaşatmayı en «ü‘- 
ııcınli İş» sayıyor.

Bulduk Suçluyu :
Sarı Çizindi» Karabıyık!

Kubiiây kellesi kesmekle ünlü Menemen çevre
sindeki Çiçekli köyüne giden gazeteci yazıyor:

1 — «Halkın yüzde ÖO’ı topraksız.»
2 — İş Erkeğe çobanlık, Kadına halıcılık.
3 — Geçim: «Ayran, fasulye çorbası, su»...
Böylece insanlarımızı bu dünyadan geçirtmişiz-

Onlar da kalkmışlar, «öbür Dünya» uğruna grev ya
parca direniyorlar:

- Birincisi : «Kurban derilerini toplanııya gelen 
Türk Hava Kurumu ekiplerine: KAFİRLER denilüp, 
köy yasak edilmiş!» (İçişleri Bakanlığının «önemli 
İşler» Maddesi (para) ele alınmış.)

İkincisi : «Kur’an Kursu 100.000 liraya mal ol
muş modern bir bina» iken. «Köyün 3 sınıflı İlkokulu 
1969 depreminde zarar görmüş. Ancak köylü» Dev
letin malını biz onarmayız!» demiş.» («önemli İşler» 
in Teorisi savunulmuş)

Üçüncü : «İş... Kaymakam vc Jandarma Komu
tanını linç diniye kadar götürülmüş.» («önemli İş
lersin Pratiği uygulanmış).

Dehşete kapılan gazeteci şu sonuca varıyor:
«Çiçekli köyü halkını bu duruma düşüren Halit 

Karabıyık» imiş.
Kimdir o suçlu biliyor musunuz?
Cumhuriyet: 48 yaşında. Menemen Hâdisesi: 41 

yaşında. Halit Karabıyık: 25 yaşında ve Köy İmamı 
ve «Atatürk Düşmanı» ve Kur’an Kursu Kurucusu 
ve Süleymancı!

Ve körpecik Karabıyık ise gezer tozar söyler
miş:

«Benim Milletvekillerini var! Onların seçilmeler’ 
benim elimdedir-»

Hay, baban canına Rahmet bire Karabıyık!... 
«Devri Süleyman!» dc, «DenıirkırnsLye, buncacık 
«önemli» hizmette edilmesin mi, canım? Neden: «Me
nemen. ben bu İşe gelemen!» deniyor?

. Ağırişçi

GREV

Dertli halkın dilinden
Sayın (Hikmet) bey

• • Hikmet bey, bizim 
' fukaralar mahallesinde 
. Ülkü ocağının bir gün

toplantısına gittifn. İçe
riye girdim. Bana B o rd u 
lar. Dediler ki :
. — Sen eağcımısın 

eolcumisin. Biz sağcı 
alırız-

. Dedim ki :
—- Sağcıyım. Kuran 

kursu âlmaya geldim. 
Maksusen dedim. Beni 

. aldılar içeriye. Girdim 
bakdımkl. içerde benim 

.tanıdığım o mahalleden 
bir çocuk vardır. Bak-

• tun oturmuş yazı yazı
yor. sordum.

— Sen ne yapıyorsun. 
. Dediki :

- — Ben imam hatip 
okulunda okuyorum. 

. Kendim komandolarda
yım. Sen neye geldin.

Dedim ki :
— Kuran örânmeye

geldim-
Dedi ki:

— Sen de gel bizim 
ülkü ocağına kayıt ol. 
Dedim ki :
— Ne için? komando
lar için sebep nedir? 
Bir içerden baktımkı; 
Sait Nurisinin- diğer 
kitapları vardı. Dışar- 
da da afişler yazılı, 
Mehmet Akif Ersoy’un 
resimleri asılıdır. Ayrı- 
yetende içerde Cevdet 
Sunay’ın, Süleyman De- 
mirel’in, Fevzioğlunun, 
Türkeş’in, Erbakan’m, 
Türk-lş Genel Başkam 
Demirsoy’un resimleri 
hemen Amerikaya gön
derdiler onu da ..t.......
....... (okunamamıştır)
Nasü ki bir zamanda 
Cemal Tural öyle yap

tı. Onu Amerikaya gön- $ 
derdiler, daha da sesi- $ 
ni çıkarmadı. Sustu £
kaldı ....................î
(okunamamıştır) görün- i  
ce Demirel şeytan ka- * 
falıdır. Daima kötüye $ 
kafasını çalıştırıyor * 
Almış gericilik gidiyor. * 
Ben Emniyete telefon î  
ediyorumki fukaralar * 
mahallesinde her ak* J 
şam toplantılar yapılı- * 
yor. Bu nedir gelin ba- j  
kınız. Kimse aldırış et
miyor. Sayın Cevdet 
Sunay kalkıp kürtleri 
komünist ediyor. On
lar kürdistanı kurmak 
istiyorlar deniliyor- İf
tiradır bunlar.

Sayın Hikmet Bey 
Başınızı ağrıttım. Ku
sura bakmayınız. Se
lamlarımızı arz ede
riz-

İşveren ve Ağaç - İş 
Sendikası işyerinin Ağaç
- İş kolunda olduğunu ve 
mahkemeden’ bu konuda 
karar aldiklannı ileri sü
rüyorlar. Bu durumda Kini 
ya-lş meseleyi hukuki a- 
çıdan ele alıyor ve Ağaç
- İş kolundaki kararın mu 
vazaalı bir karar olduğu 
ortaya çıkıyor. Olayların 
bu şekilde gelişmesi üze
rine şaşıran işveren, yeni 
oyunlara girerek, işçileri 
Kimya-lş’den zorla ayırıp 
TUrk-lş’e bağ.lı gangas- 
ter, soyguncu Petrol - İş 
sendikasına kaydetmeye 
çalışmıştır Yeni . oyunlar 
karşısında işçiler direnişe 
geçmişlerdir. Direniş ha 
lâ devam etmektedir.

OTOSAN MONTAJ
FABRİKASINDA
OLANLAR

Otosan fabrikası işçile
ri Sıkıyönetim öncesi Ma- 
den-iş’e kayıtlı idiler. Bu 
durumdan memnun olma* 
yan san sendikacılar ve 
patron Sıkıyönetim sıra
sında sendikayla ilgili bü
tün temsilcileri ihbar et
mek‘suretiyle tevkiflerine 

, yol açmış ve bu temsild
ir işten çıkarılmışlardır. 

San sendikacılar patronla 
pazarlığa oturmuşlar ’ ve 
diledikleri gibi at oynat
maya başlamışlardır, la^

ler Çelik-lş ve Otomobil 
lş’i fabrikaya almak iste
memişlerdir. İşveren bu
nun üzerine Metal-lş sen
dikasını işyerine getirmiş 
tir. Bu üç sendikanın iş
yerinde tek bir üyesi ol
madığı halde patron Ma 
den-lş de dahil olmak ü- 
zere dört sendika aidatı 
keseceğini bildirmiştir- E- 
ğer Mctal-lş’e girmeyi ka 
bul ederlerse sadece biı 
sendika aidatı keseceğini 
açıklamış ve Mctal-lş’e 
girmeleri için baskı yap
mıştır. Baskılar karşısın 
da direnişe geçenleri ten
sikat yapıyorum gerekçe
siyle 1800 işçiyi 1500 e in 
dirmiştir.

İşçilerle, Madcıı-lş a ra
sında yapılan toplantıda 
on yedi işyeri temsilcisi

D r. H ikm et Kıvılcımlı *

Toplum biçimlerinin 
gelişimi 

( Tarih te z i)

Yeni çıktı
İSTEME ADRESİ: LALELİ CAD. ÇELİKPALAS 

AP. NO: 1/3 f M-E I, t _  İSTANBUL

Türkiyede 
Finrins - Kapital

l3sl7.Uk ve pahalılıktan canı beren halkımız, AImnnya’ya gitmek İçin I3 ve İşçi Bulma Ktırumlsnnın kapısında aıra bekliyor.

A  d e l  k d l© ıs ı  f a b r i k a s ı n d  «s
seçilmiş, ertesi gün bu on 
yedi kişi çıkışları verile
rek işden çıkarılmıştır. Çı 
karma işlemine direnmele 
ri üzerine bu işlem dur
durulmuştur.

Fabrikanın içinde ve 
etrafında özel polis duru
munda bulunan patronun 
paralı ajanları tarafından 
onyedi temsilciden on döt 
dü Üsküdar Emniyet A 
mirliğine, oradan da. Bi
rinci şubeye götürülüp ha 
karete maruz bırakılıp ka
nunsuz olarak 26 saat hüı 
riyetieri kısıtlanmıştır.

Patronlar, gangaster sa
rı sendikacılar, ve onların 
emrindeki paralı fedailer, 
Otçsan da işçilere zulüm 
etmektedirler. İşsizliğin vo 
Pahalılığın her geçen gün 
arttığı, Ekonomik ve Siya 
si krizin kapıya dayandığı 
günümüzde, zulümler art
tıkça işçilerin haklı dire
nişi bir çığ gibi gelişecek 
tir.

. .\

ve bir kaç örnek
,! ŞAKÎR DALAR

Sosyalistin en fok güre batırdığı, en çok Üzerinde dur
duğu konulardan biri de, Türkiye'nin sınıf orijinalitesidir. 
Bir ülkenin sınıf İlişki ve çelişkileri bilinmeden, o ülkede 
«Sınıf Savaşçılığından», «Proleter Devrimci Hareketsten 
bahsetmek, körün deynekle düşman aramasına benzer.

Türkiye Halklarını soyup soğana çeviren «500 Flnans - 
Kapitalist İle 2.000 Tefecl-Bezlrg&naılır; deniyor. Bu yargı, 
su veya bu yabancı kitaptan asırılmıs, ayakları havada so
yut slogan tekerlemesi değildir. Uzun yıllar çetin ve la- 
bızlı bir araştırmanın ürünüdür. Ülkemizin gerçekliğidir.

Sosyalizm «somut olayları somut tahlil» etmeyi gerek
tirir. «Türkiye'de Finans-Kapltai yoktur» demekle Flnans - 
Kapital yok olmaz. Var demek de, somutluk İster. 1935 yı- 
l-nria Dr. Hikmet Kıvılcımlı gözlerinin İçine baka baka 
«şirketlerin kurucu, İdare meclisi üyesi, delege üye, denet
men, müdür gibi blltün kişilerini topladık; elli banka He 
elli ikisi endüstri, maden olmak üzere 102 şirketin bütün 
kişilerini saydık. Bunlar topyekün 444'U Türk, 181*i’ gayri 
Türk olmak üzere 625 kislclk çıktı. Demek Türkiye’de Fl- 
nars-Kapltal ve dolayıslyle Ekonomi Politik bu be; altı 
yüz kişinin tekelindedir. (Türkiye'de Kapitalizm s. 163)' de
mi}.

1971 Türklyeslnde hakimiyetinin doruğuna eriyen Fl- 
nana-KapItal'ln anlaşılmayan / (gizlenen) yanlarını biraz 
daha açalım, önce kafamızı karıştıran Uluslararası Fİ* 
nanı-Kapital’ln ortaya çıkısıyla, yerli Flnans-KapltaJ'In or
taya çıkısını blribirine karıştırmadan inceleyelim.

Uluslararası Finans-Kapltai, gelişmiş kapitalist' ülke
lerin kendi bünyesinden doğmnstur. Türkiye’de ise dışarıdan 
(Uluslararası Finans-Kapital’ln) etkisiyle yaratılmıştır. Na
sıl mİ ? «İhraç edilmiş sermaye, İhraç edildiği ülkelerde ka
pitalizmin gelişmesini etkiler, hızlandırır. (Emperyalizm - 
Lenin)'s. 8L Gerçekten de Türkiye’de Finnns-Kapl talimi 
sermaye ihraç eden Ülkelerden daha fazla vurgun vurdu. E- 
konomtye. Politikaya hakim oldu. Sermaye biriktirdi. «1; 
Bankasının 1942 yılında iştirakleri 224 bin lirayı geçmezken, 
1934 yılında 11 milyon 334 bin 402 lirayı (şimdiki 1,7 mil- 
yaj) bulmuştur. (Geberen Kapitalizm Kıvılcımlı)». Bugün 
yine büyük bankaların en basındadır. Bizi şaşırtan $ey, U- 
luslararası Flnans-Kapitalln ana vatanlarıyla Türkiye’yi ka- 
nstırjuamızdır. Finans-Kapital’in teşekkülü, Çarlık Husye
siyle Cumhuriyet Türkiye’sinde a;ağı yukarı birbirine ben
zer. «Rusya’d a : 8,. 235 milyon rublelik toplamın 3, 687 mil
yonu yani % 40 ından fazlasını Produgol ve Prodanıet sen
dikalarına petrol, metalürji ve çimento sendikalarına düş
tüğü hesaplanıyor. Böylece Kapitalist Tekellerin kuruluşu 
sayesinde (Rusya’da da) banka ve sanayi sermayesinin kay 

• nasması büyük İlerlemeler kaydetmiş oluyor. (Lenin Emp. 
s : 67) /

«En önemli iki Rus bankası (Rus Dış Ticaret Bankası) 
ve Uluslararası Banka (S t Petersburg Uluslararası Ticaret 
Bankası) 1906-1012 yıllan arasında dörtte Uç oranında Al
man Sermayesi İle çatışarak sermayelerini 44 milyondan ' 
08 mllyoıi rubleye, İhtiyatlarını 10 milyondan 39 milyon rub- 

•leye yükseltmişlerdir, (a.y. s. 65)» ’ * ■' •
BııgUn Türkiye'de «Banka, Büyük Sanayi, Büyük Em

lâk Sahipleri ve Büyük Ticaret Sermayesinin» yani Flnans - 
Kapltal’in, Uluslararası Flnans-Kapltal’le nasıl bütünleştik
lerini kendi yayın organlarından İzliydim.

Vıllardır, ekonomiye hakim olduğu gibi politikaya da 
hakim olan bankalardan Is Banknsına bir bakalım:

«Cam sanayiinde; Çayırova cam fabrikası, Paşabehçe 
Sise cam fabrikaları.

Şeker sanayiinde; OÇUrkiye Şcker^ Fabrikaları A.ş.nln 
Uçde biri İs B&nkasınındır. Adapazarı, Kütahya, Amasya 
seker fabrikalarına ortaktır.

Petrol: Türkiye Petrolleri A.O.nın ortağıdır.
Çimento 'sanayii; Türkiye Çimento Sanayii A.ş.nln ku

rucu ortağıdır. Konya, İzmir ve Ankara çimento fabrika
larına ortaktır.

Bitkisel yağ sanayii; Unülever firması, vlta, sana, flo
ra yağ fabrikalarına ortaktır.

Ağır sanayii; Ereğli demir çelik, İzmir metalürji fab
rikaları, elektrolitik bakır ve pirinç mamülleri çıkaran na
hak Şirketi, Karadeniz Bakır İsletmeleri A.Ş. ve General 
Elektrik flrmaları’na ortaktır.

.Lâstik sanayii; Türk - Plrelii lâstiklerinin kurucu or
tağıdır. ■'

Yün kuma; sanayiinde; İpek-lş’e ortaktır.
Pamuklu sanayiinde; Balıkesir Pamuklu Dokuma Sa

nayii T.A.Ş.lne ortaktır. ;
Bnnkacıiık; Türkiye Sanayi Kalkınma Bnnkası’mn ku

rucu ortağıdır. AMERİKAN TÜRK DIŞ TİCARET BAN
KASI ve Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, büyük’mail Işti- 
raklarımızdandır.

Sigortacılık; Anadolu Sigorta ve Destek Reasürans şir
ketinin büyük bir kısmı 1; Bankasınmdır.»

İş Bankasının 1971 yılj cep defterinden aldığımız bu 
bilgiler, Türkiye'de -hakim olan yerll-yabancı Finans-Kapl-’ 
tai’ln yüzünü açmaya yeter. Yine de biz burada gizlenen Ka
radeniz Bakır İsletmesinin İç yüzüne biraz daha dokunalım. 
Karadeniz Bakır İsletmesi 1 Milyar 8 yüz milyon yatınnılı 
bir ;lrkettlr, Senrıayenln «500 milyon T.L. öz sermaye (yer-'
II Flnans-kapJtâl) ,460 milyon di; kredi (Uluslararası Fl-

_ nans-Kapital), 280 milyon devlet kredisi (Son tahlilde yer-
İğ  II Flnans - Kapltal'in çapulu) dlr. .

Şirket denince," şirketin bütün parsasını toplayan İdare 
meclltlerj anlaşılmalıdır. Biz de' Karadeniz Bakır İsletme
sindeki lyerü-yabâncı Fjnans-Kapltallstlere bakalım; «Ko
rucu Ortaklarımızın en sön durumu eşağidadır, . -

Etlbank:_147 milyon . ,
İS BânkiUıt'04 milyon #90 bin " '  .
T .S.Kalk.B. A.Ş.i 28 milyon (Bu banka dolaylı yoldan 

İS Bankasınmdır.) -; . ! - V -,’ ’ , \  •’ ;
Akbânkt'10; milyon ' ’ * • •/;' •‘î >. •
Endüstri Holdingi 10 .milyon.» . ■ . ■
(Bankacılık Gazetesi 25.1.1071) Finans-Kapltai ekono

miyi böyle hakim olurken, politikayı da. ihmal etmez. Usta 
politikacılarla‘içil dtçlı olur. «Bir.kaç yıl önce bütün gaze
telerde Maliye. Bakanlığı, krediler müdürü, DavldoVun bü
yük bir banka^ hizmetine girmek üzere resmi görevinden 
ayrıldığı-haberi. çalkanimgtı. ; (Emperyallzm-Lenln s. 74)» 
Türkiye Flnans-Kapttâllst’lerlnln, Medeni Berk’! bakanlık 
koltuğundan, 'Akbank. Umum - MUdtlrlUğüne a tamsa l. Celâl 
Bayar’ı îf  'Bankası Umura Müdürlüğünden bakanlığa, oradan 
da Kelslctunhur'edlp’ Çankaya Köskllne oturtması, Türkiye’
nin politikasına,'' ekonomisine, 'dinine ve im anma nasıl ba
kim olduklarım 'gösteriyor.!

HAIA'bo gerçeklere gözlerini kapayan bazı sosyalistle
rimiz «Türkiye sermaye İhraç ediyor mu kİ, Flnans-Kapi- 
tal olsun» diyerek, ortalıkta kavram kargaşalığı yaratıyor
lar. Yeril Mnaus-KapltalT Uluslararası Flnans-Kapltal’in

4. . • •  D evam ı 5, sayfada
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Gerillacı Ütopya ve Panik
Filistin olaylarının düşündürdükleri: IV
D r. H ik m e t  K ıv ılc ım lı .

1 Geçen sayıdan devam)

öyltvae, Gerillalar İktidarı mı ele geçirecek ? 2 kez ba
yır! Olmaz, olamaz.

1  _POLİTİKACA olmaz: «Filistin Direne Merkez Komi
tesi, bu fikri (Komandoların İktidara gelmesi düşüncesini) oy
birliği İle reddetti. Komando örgütleri öylesine bölllnmllj İdi
ler kİ, öyle bir hipotez halinde Ördün anarşi İçinde etfnüp git
me tehlikesine düşerdi.»

2 — EKONOMİCE olmaz: «Tabancı Devletler himayesin- 
*- den yoksun kalan Ürdün, ayrıca, General Dayan ordularıma

İnsafına kalmış olurdu.» (a.y.)
İktidarı almak olmazsa:

! «Kralı yatıştırmak İçin hiç bir şey yapılmadığı halde, bir 
balta gecikme İle uçak kaçırmayı mahkûm etmek niye yarar
dı r  Fed&ller şehirleri işg&l etmekte, Ürdün silâhlı kuvvetle
rine karşı İkide bir kabaca böbUrlcnmekte, Devlet otoritesine 
karşı türlü türlü meydan okumakta devam ediyorlardı.» (a. y.)

Hem İktidarı almıyacaklar, hem İsyan edecekler: İsyanla 
oyun oynanır mı? Bir El Feth’llnln Batı yazara dediği gibi :

«Eğer Düzeni devirmek aracımız, ImkAnımız ve isteğimiz 
bulunsaydı, bütün o yapılanlar tomaralyle meşru olurdu.»

Buna kimi şaşkın ördekler «Maoculuk» diyorlar. Mao: Ja
pon Saldırısı önünde, örgütlenmiş Kızıl Orduyu Çan Kay Şek'- 
İn kumandası altına verdi. Filistin Komandoları, İsrail ve 
Amerikan 6. cı düşman Filosu önünde, birbirlerini bile tanımı
yorlar. Hiç bir Otorite, yetki ve his bir Merkez tammıyan başı
boş başı bozukluktur yaptıktan.

«Oysa, siyasî bir yönetim yokluğu yüzünden, aradaki re
kabet arttıranın üstünde kalsın dorumunu yarattığından, ılım
lı liderler çarçabuk aşılıp taşıldı. Onların yerine geçenlere ki
mileri «Serüvenci» (anatürye).hatta «Emperyalizm ajanı» de- 

• inekte tereddüt etmez oldu.» (a. y.) '
Onun İçin, bir yandan Krala yaranacak anlaşma öneriyor

lar, ötede: Bir «Milli lktldar»ı gözdeleştirmek İçin 19 Eylül gü
nü sınırlı bir Genel Grev hazırlıyorlardı.» Anarşlzm'tn sakro— 
sent «G*nel Grev»I bir daha «t»yan»la karış tınlıyordu.

Bu durumda Gerillalar niye güveniyorlardı ?

BİRİNCİ ÜTOPİ: ORDU VURAMAZ

Devrimcinin geri ülkede iki ciddt dayanağı olabilir:
1 — «Yığınlann ayaklanması»,
2  _«Ordunun çatlaması»..
Yığınlann halini kabataslak bir ortalamayla Şoför Ahmet 

temsil eder. Ordunun halini İse, Nftsır'ın Genel Kurmay Baş
kanı Mubammed Sâdık Ürdün’e havadan indiği 17 Eylül akşa
mına dek giyotin gibi işlemiş tedip seferi açıklar Gerillacılı
ğın bütün hüneri Başsız Develik, Beyinsiz İşgüzarlık oldukça 
sonuç önceden de kestirilebilirdi.

Gerillacılar hep o karlı dağa dayandılar. Fedai Başlann- 
dan çoğu İktidara gelmeyi dilemez ve olanaksız görürken, 
kendisini «ber türlü ic&zetten hür ve serbest Marksist — Le- 
alnlst» İlân eden Havatma ne yapar ?

Bir ân «Denin» olduğunu sanır. Bolşevlklcrln bir ân atıp 
hemen geri aldıkları: «Bütün İktidar Sovyetlereis parolaları 

'kitapta yazar ya.. Havatma de kendisini 1917 Eylülünde gö- 
,. rü p : «Bütün İktidar Dirence» parolası m atm ıştt Kral Ordu

sunun Subay ve askerlerine: «Proletaryanın ve Devrimin, ■»*- 
Ianna katılma» çağrılan yapılıyordu.

60.000 kişilik Ürdün Ordusu. Giob Paşanın bıraktığı gibi 
bile durmuyordu. Her gün biraz daha Fedâl'ler aleyhine «be
dava .provokasyonlar» la kışkırblmıştı. Ordu: «Şu Filistinli ve 
İsrail köpekleri» diye içerliyordu.

«Ak Ev (N&sır’a  yeşil ışık yakan Amerika U. S.) Hüseyin'
in tahtında alakonulıuasuu, Rogers Plânuu uygulamak ve böl
gede Sovyetlerin, hele Çin’in emellerine ket vurmak İçin ge
rekil sayıyordu. Onun İçin İç Savaştan önceki haftalar boyun
ca Ürdün Ordusu debboylarına önemli Amerikan silâhlan ve 
münlmmatı akın akın yağdı.» (o. y.)

Bunu Fedâi'lcrln bllmcuıcsl olamazdı. Bu dununda onlar 
neye güvendiler 7 Ürdün Ordusunda çok sayıda KlllstloU as
kerlerin olsun kendilerine katılacaklarına. Demek, Kedi i Baş
lar o Ordu denilen zırhlı kapalı kutunun ne olduğunu bilmi
yorlardı. İktidar o noktayı hesaplamıştı. Filistinlileri hep ya
ya asker ve kilit noktalardan uzak tutmuştu. Ordu Halkın bir 
parçasıydı, ama «İçine en az işlenir, en çok yasaklanır» par
çasıydı. Ve Kral, Fedftl'lere karşı piyadeden çok topçuyu ve 
öteki birlikleri kullanıverdi.

İKİNCİ ÜTOl’f : KRAL KIYAMAZ ,

Fedâi'lcrln ikinci güvendikleri karlı dağ : «Kral, kendi şe
hirlerini topa tutamaz» umutlan oldu. Demek Fedâl’ler, İç sa
vaşta egemen sınıfların ne olduğunu da bilmiyorlardı. O «İler
İcazetten hür M arksist__ Denlnlst» 1er : İngiliz burjuvazisinin '
İrlanda'da Şartlat Harekette, Frunsız burjuvazisinin 1830 — 
1848 — 1871 ayaklanmalarında yaptıkları katllâmlan nasıl 
unutabilirlerdi 7 Mac Mahon'lar, Cavaignac'lar boşuna mı ak- 
babalık etmişler, kendi halklarının etiyle beslenmişlerdi Fran
sız sömürücüleri, kendi gözbebcklerl, «Dünya' kraliçesi» saydık
ları biricik Paris'lerini 1871 de ve II. Emperyalist Evren Sava
şında, işçiler İktidara gelmesin diye, can düşmanlan Alman 

■ Militarizmine ve Nazi ordularına elleriyle- teslim etmemişler, 
topa tutturmamışlar mıydı ?

' Nete kim HOmeyin Kralcık en büyük katliâmım ve büyük 
Ürdün şehirlerimi topa tutarak yaptı.- Ürdün'ün kuzeyinde Fe- 
dât'leri kuşatmmk ve tek tük ateş etmekle yetindi. Ancak 650 
ölü. 1500 yaralı üretti. Amman ve .Zerka gibi en büyük kent- 

.. lerlnde kan gövdeyi, götürdü. Yalnız Zerka şehrinde 3.000 ölü 
v< 15.000 yanıltıyı Kızıl Haçlılar saydılar.

. Bir. Filistinli şöyle d e r :
«Bu şerefli bir muharebe değil, mftsumlan» pisi pisine katliâ
mı idi.»' ■

Gösterilmiş yırtıcılıktan ve kan içicilikten 50 bin Filistin
li Suriye ve Lübnan’a göçefcnek zorunda kaldı. Bir Amman 

' kahvesinde, çevresindeki işsizlen şâhlt tutan Filistinli işçi 
şöyle haykırıyor;

. «Hüseyin'in , bize yaptığını, Yahudller bile hiç bir zaman 
yapmadılar. Şimdi gözümde tüten rüyam, Ürdün berisindeki 
aileme gidip katılmaktır. Yeter UL İSRAİL yetkilileri dileği
me yol ve izin versinler.»

ÜÇÜNCÜ ÜTOPİ:. NASIR IİERŞKY
Ne Ürdün Ordusunun tarafsızlığı, ne ' Hüseyin Kraİcıgın 

şefkatli Peygamber döllüğfl tutmayınca, Fedâl’ler Nâsır'a sırt 
larım dayadılar. O ise. «karlı dağiann» en az güneşe dayanıklı
sı idi. O çapraşık çelişkileri içinde kalp sektesinden ölmeyip te 
ne yapabilirdi ?

Hüseyin, Amerikan Bakanı Rogers'ln İsrail — Arap Plâ
nını kabul edince, yanına «Milli C^phe» Uderi Süleyman Nsb- 
lûst’yl alarak Kahlrc’ye gitti. Kral İle «Bal»» (Nfiaır) şu ken
di icat ettikleri, ve kendilerinin de beğenmedikleri kanlı Filis
tin kar helvasını halka nasıl yutturacaklarını' bilemiyorlardı.

Nablûsl eski Ürdün Başbakanı, üstelik te «Rai»» in ateşli 
hayranı idi. .
NâsıV ona- şöyle dedi:
- - «— Süleyman Paşa, hem Rogers plânını oygulamıya koya

bilecek, hem fedftl’lere tam emniyette balundoklannı mağiıya- 
bllecek tek adam «İzsiniz. Sizin Milli birliği «avunmada oyıuya- 
cak olumlu bir rolünüz var.»

NablOsl, Fed&l’lerdcn aşağı kalır mı 7 Rois'e şu karşılığı 
verdiğini söylüyor : ' :

«Başkan Nftsıria dedim ki, öyle bir rolü oyntyamatıı. 
Çünkü Nftsır'dan yanlı olmamla birlikte. Filistin Direncinin 
Rogers'plftnını reddedişinde kendimi Dirençte (Fedâl direnişi ile) 

.'dayanışma İçinde hissediyorum.
Bu pazarlığı vo haberi alan Hüseyin Kralcık, bir yıl önce 

başka olayla da beyninden vurulmuşa dönmüştü. Bakın CIA ve 
yeril ortaklan olayları nasıl değerlendiriyorlar. Kral ile Rafa 
1 Eylül 1969 günü başbaşadırlar. Ansızın-ortalarına, bir hava
dis düşürülür. Libya'da Silmiş! Krallığının devrildiği haber ve
riliyor.. Hâşlm! Kralcığı Hüseyin'in önünde bulunduğunu unu
tan hem ikircikli, hem fermanlı patavatsız Rals :-Arap Dünyâ
sında'yeni b ir Cumhuriyet doğuşunu en taşkın • sevinç ve coş
kunlukla kutlayıveriyor.

Hüseyin Kralcık, Fedftl’lere karşı katliâm emrini-vermez
den bir kaç gün önce, âostlanndao birine saklıca şu itirafta 
b u l u n u y o r .
I «O sahne’ ölsem gözüm önünden gitmiyecek kertede belle

ğime çelik balemle kazıldı.»
Kendisi öleceğine. Devrimcileri, onları yakalıyamazsa - Fi

listinli kadın ve çocukları öldürür.

’ BEDEVİ'NİN AZGINLIĞI
Ürdün Ordusu öyle. Hüseyin-Kralcık böyle. v Keskin Rals 

Nâsır dersen, CİA’dan Icilzetli bir ne şiş yansın, ne.kebabçı... 
Bu gidişe önüne gelen köşcbaşında bir gerillacı soğanbaşı ke
silirse,; Hareket ne yapabilir?'Ürdün - Filistin Halkım» diye
bilir? ' ><,~>fitli V lU U m J

Üıdün Ordusundaki Bedevi: Hâşlmt Kralcığına Glob Paşa 
eliyle şartlanmıştır. Vur dediler mİ. vurur. Dost mu, düşman 
mı? Bakmam. Nerede çatırtı kopsa, orada FiHstlnll’yi,• Ürdün- 
lü’den ayıramaz. Ateş eder. Çapul eder.. Bedevi,.. Mubammed 
zamanının Gıtcve’slndcdlr.

Gerillacılar da, Morks’ı. Lenin’I-lâfta, bırakıp, .doğru. Mao’- 
dan bir .Slogan öğrenmişlerdir: Devrimci, Halk içinde «Su 1- 
çlnde bir balık gibi» olmalıdır, de.-niş Mao. Gerillacılar şehir 
varoşlarında, hattâ göçmen kamplarında fakir fukara arasına 
sığınmışlal-dlır.. GüzeL Ama Ürdün Suyu, o Çin-Suyu mudur?' 
Ürdün'deki balıklar hemen Mao olabilmişler midir?

. Hüsoylm Kralcık. «lılr İki saat İçinde Fedâi’lcrln işini biti
rivereceğinin» sanmıştır. Direnç çetin olmuştur. Kafası kızan, 
ne yaptığımı zaten hiç bilmiyen Bedevi aylıklı, asker, gözü ka
rardı mı: mrtık Hüseyin'i de dinlemez. Allah’tan da korkmaz. 
Peygamberden de utanmaz. Saldırdığının yalnız. canını, ma
lım almakla kalmaz. Yere yatırdığının ırzına da geçer. Hele 
Amman ve Zerka avratlarını görünce... Kurbanlardan'bir tâ- 
nesl Ürdün-Elçisinin güzel kızıdır.

Söylemine din, İman, bir mintan saldırı önünde Halk ne 
yapsın? Silâhsızdır, Bilinçsizdir. Hazırlıksızdır. Tek örgüt Fe
dailerde. Onlar da Biricik Programsızdır. Plânsızdır. Tüzük- 
süzdür. Son duruşmada fukara içine kaçıp, Anarşist palavrası 
«Genel Grev» yağmur duasına çıkmışlardır. Slogan tekerlemek 
başka. Siyasi Örgütlü Devrimcilik başka şeydir.

HALKIN EZGİNLİĞİ 1
Yapamıyacağı işi, yaparmış gibi davranan Fedâl’ler Isle- 

dtklori denil. Fedâl, Kahraman olsunlar, Başıbozukluğa sür
dürünce, halkta’ panik başlar. O-halk ki, büyük çoğunluğu 
«Bâbll çağından kalmış, yenik, bitik KUçükburJuvazldtr. Bir 
türlü kesin karara varatnıyan Çitte İktidar (Dlyarşl) • ortalık
ta - işv e  emniyet bırakmamıştır.-

.' •«Bala» Nâmr'da' Amerika U.S.’to Rogers plânını ■ görür 
görmez hoşafın .yağı, kesilir. «Fedailerin yayındayım!» diyen 
Baasçt Irak birlikleri. Ürdün toprağında kılını, kıpırdatamaz. 
Suriye'de,. FedâlleH tutan Baasçılar.alaşağı.edilir. Lübnan’da 
«milliyeti- şüpheli» bir adam Cumhurbaşkanlığına, getirilir. Am
man'da domuzuna Kralcı âlet Vasfi El- Tali, hükümetin .başı
na geçer.

" Halkın yapacağı: Libya re  Kuveyt'çe yapılan, para yar
dımı Ue geçimini «ağlamak ve, Sudan Başbakanının:. «Bn. bir 
jenoslddlr» (İnsan, türünü öldürmedir) lthamtyla teselli bulmak 
olur. Ondan ötesi: Küçükburjuva yığını ve Küçükburjuva Dev
rimcisi-.için, hotzot sökmeyince. «KUlâbını kurtaran -kaptan» 
dır.' * ;

-Bu eğilin! en İyi açıklıyan tip: «yan yoldan-ziyade^ bur
juvaya • yakın, ayan yoldan ziyada» proletaryaya uzak olan 
Fedâl Şoför -Ahmet’tir. Onu en son görenler şöyle anlatıyor
lar: t. •
. . «Siyil Savaştan »onta, Ahmet, artık »ym adam’ değildi. 
Bizi Ürdün Kuzeyine götürmek üzere Amman’ı bırakmadan 
önce,.şehrin’kütüphanelerine bir tu r yapmıştı. Şimdi, askerdi 
yetkililerden ve İstihbarat Bakanlığından adinmiş' buhmdoğu 
serbest geçme belgesine rağmen, umudunun sen damlasına dek- 
çabaiıyarak Kral Hüseyin'in bir ram ini araştınyordu. o r a 
mi arabasının' ön camına yapıştıracaktı. BUytlk yol - kavşak
larında Fedâl’ler İn 'yerini almış olan Orda barajlarında (engelli 
geçit yerlerinde), kip nezaket ve hoş-yüzlUlUğüntt yttinnOkal- 
zln, her «oraya karşılıklar verniye can atıyordu.- Hakh ola
rak,. Ürdünötell konuştuklarında - Filistin asıllı olduğunun bir 
Ürküntü yaratmasından korkarak, Amman asıllı olduğunu id
dia ediyordu. Eski hâlini hilen birlerden de 'sıkılınca, kendisini 
haklı çıkarma' bibında, tam altı çocuk babası oiduğnnn re  
«ne d* olsa yaşamak gerektiğini».bize hatırlatıyordu.» (a.y.)..

Her Feda! şehidinin yeri, devrimcilerin gönlünde ölümsüz, 
leşir. Ama, bir ülkede ken Orijinal Sınıf • ilişkilerini dupduru 
seçmeden,, gerçek-,güçler dengesine 'n rf  duygucul gösteriş ka
badayılıkları' 11e şaşı bakmanın bllânçonı her zaman acıklı o-

DÜNYÂDA NELER ÖLÜYOR

Eski sömürgelerde 
karşı devrim  furyası

Ocak ayında Singapur'da yapılanı İngiliz Uluslar hoşlanmıyan «zengin UgandalIlar» ve Zambiya'lılar 
Topluluğu (British Common-vrealtia) konferansına ve Tanzania’lılar. Hhlk yararına reformları onlar ve 
katılan Uganda Cumhurbaşkanı Obote daha yurduna General Emin- gibi vurucu güç sahpe-kahram anları 
dönme fırsatı bulamadan altındaki koltuğunu çekiver- «tadı kaçmış: bir sola dönüş» olarak görürler, 
diler. Obote, Singapur’daki konferansta, komşusu Uganda kaç yıllık devlet? 1962 ye kadar İngiliz 
Zambia ve Tanzania liderleri gibi, eski-efendileri İn- sömürgesi, demek 8-9 yıllık bir geçmişi var. Bütün 
güzlere başkaldırma cüretini gösterdi: îngilizler şa* riyah Afrika aşağı yukarı öyle. İkinci Emperyalist Ev- 
yct ırkçı Güney Afrika rejimine silâh satacak olurlar* ren Savaşı sonrasında sömürge Ülkeleri saran kur
sa Commomvealth'ten çekileceklerdi. tuluş savaşlarının bir ürünü hepsi de.

Emperyalizm böyledir işte: .Konuşmaz, yapar. Bu kurtuluş hareketlerinde öncülüğün genellikle 
Uganda’da da derhal Obote’yi daha önce İsrail'de^ ye- yerli burjuvazüerde olduğunu görüyoruz. Halkı da pe- 
tişmeşini sağladığı General Emin’e devirtti. Şimdi sı- şine takan burjuvazi- muhatabı olan emperyalist ül- 
ra herhalde diğer ikisinde. İngiliz Finans-Kapitalinin keden şu veya bu şartlarla bir «bağımsızlık* koparıp 
organı bunu saklamıyor, yorumunun başlığı şöyle.: ta  iktidara geldi mi, bir de bakıyoruz, aradan birkaçorganı bunu saklamıyor, yorumunun başlığı şöyle.: ta  iktidara geldi mi, bir de bakıyoruz, aradan birkaç

«Uganda sonuncu olmıyabilir. yıl geçmeden eski efendileriyle, yeniden uzlaşıvermiş.
«Tanzania ve Zambla'da da General Emin’İn dar- Devrimci dönemin yetiştirdiği nisbeten namuslu lider 

besini taklit etmek istiyeceklcr vardnr.» (The Econo 1er halkın ihtiyaçlarına kulak verip te- halk yararına 
npmist, 30/1/1971) "  bazı reformlara girişecek oldular mı, gelsin hükümet

Kimdir onlar? darbeleri... Derhal alaşağı ediliverirler.
«Kndİkal» «Sosvalist» Obote’nin (ve tabii Nyerere Lumumba, Sukamo, Nkrumah vb. den sonra ş'rnı- 

ve Kaunda’ların) halk yararına giriştiği reformlardan di de Obote bu gidişin kurbam sayılabilir.

nanmış yol belliydi: Savaş 
kışkırtıcılığıyla Amerikan 

* ekonomisinin derdine ça-
1965-68 yıllarında Ame

rika Vietnam'daki savaşı 
şiddetlendirdiği zaman her 
şey yolunda gidiyordu : 
İşsizlik azalmıştı, şirket
lerin kârları rekor seviye
lere ulaşmıştı, vs... Yalnız 
bu gidişin bir aksıyan yö
nü vardı. Kızgın savaş 
ateşi her gün daha çok sa
yıda Amerikan askerini 
yutımya başlamıştı. Savaş 
kayıplan gittikçe artıyor
du.

Küçük, bencil vc aşağı 
lık dünyaları içine hapso- 
lunmuş-Amerikan insanla
rı, yer yerinden oynasa 
kıllanm kıpmlatnuyabi- 
lirlerdi. Hele başka ülke
lerin zavallı insanlannın 
başına yağdırılan ateş on
ların konforunu biraz da
ha arttınyorsa..

Fakat işler bu sefer de- 
‘ğiştkti. Amerika, Birinci 
ve İkinci Emperyalits Ev. 
ren Savaşlarında, son an
da savaşa girip pek az 
kayıpla parsayı toplamayı 
bilmişti: • Kore Savaşında 
da, Birleşmiş Milletler 
maskesi altında, bizim A- 
nadolu köylümüzden daha 
bilmem-kaç ülkenin insan
larına1 kadar, yabancı kur
banlıkları savaştırıp kendi 
kayıplarını enazda tutma
yı becermişti. Vietnam 
savaşı öyle olmadı. Yarını 
milyonu aşkın • askeriyle 
Amerika savaşta lıemen

Yeni Vietnamlar: 
Kamboç ve Laos

hemen yalnız başındaydı- 
Ve Vietnam halkının yü
rüttüğü tarih in  en kahra
man savaşı karşısında 
her gün yüzlerce ölü ver- 
miye başlamıştı.

Sevgili oğullarının-Viet-' 
nam’da lıe r an ölümle yilz- 
yüze kaldıklarım gören 
Amerikalıların dünyası 
altüst olmuştu. Bu kaynak-; 
tan beslenen iç tepkiler, •'

.Vietnam savaşınm• kaderi. 
değişti. Bombardımanlar ; 
durdu,' Paris görüşmeleri , 
ve Amerikan askerlerinin 
geri çekilmesi başladık

re bulunacaktı. Bu işe en 
elverişli yer gene Hindi- 
çini olarak seçildi.

YENİ VİETNAMLAR : 
: KAMBOÇ ve LAOS 

önce Kamboç’a müda- 
‘ hale edildi. Şimdi de La-

Yakmdoğu’da İsrail ‘gibi ‘ *os... 
azgın ve güçlü bir müt- Gerek Kamboç, gerekse 
teflk te vardı.’ ■Laos harekâtlarında A-

Yakındoğu, Batı Avru- • merika’nm uyguladığı ye- 
pa’nın damarlarında akan ‘ ni taktik, Güney Vietnam 
kanın, Ortadoğu' petrolü- askerlerini karadan sava
nım kapısıydı. Oradaki sa- şa sürüp, kendisi de ha- 
vaş Batı 'Avrupa’nın pet- , vadan bombardıman, ik- 
rolsüz kalması, dolayısıy- ’ jnal vb. * yollarla destek 
le bütün •< hayatınm felç sağlamıştır. Buna bir de
olması demekti. Böyle bir 
durumun yol- açacağı ge
lişmeleri ise, düşünmek

YAKIN DOĞU-: , _ s  Yakındoğuldaki s a v a ş .ç o k - v - ^ r  ...y.ıeuıaınıaşurına

Sovyetlerin de Yakındo
ğu’da bir güç . haline gel
mesi. Filistin meselesinin 
Arap ülkelerini gittikçe ’ 
sol!aştırması vb. * hususlar 
da . 'dikkate,1‘tahndığıpda.:

isim takılmıştır : Savaşı 
Vietnamlılaştırma... Her 
halde Yakındoğu’daki İs
rail örneği câzip gelmiş o- 
lacak ki .kimbilir hangi 
yollarla, Güney Vietnam 
kukla hükümetinin emrin
de öyle bir saldııgan güç 
kurulmasına çalışılmakta
dır.

..yietnamlaştınna

OLAMADI
Derken, 1967 Haziranın

da, Yakındoğu’yu da-dün
yanın en gergin bölgele
rinden biri haline getiren 
lsrail-Arap savaşı patla
dı. Vietnam savaşının hızı
nı kaybetmesiyle ‘ meyda
na gelen -boşluğu Yakın
doğu’daki' gerginlik doldu
rabilir miydi? ' Üstelik,

lsrail-Arap meselesi çeşit
li oyunlar ve provokas
yonlarla şimdüik gergin
liğini kaybetti- .

Ancak,' .son yıllarda 
Amerikan ekonomisinde 
durgunluk yeniden baş- 
göstermiye başlamıştı. İş
sizlik oram, normal sayı
lan %4’ün birbuçuk katı
na %6’ya yükselmişti. Sı-

zaruretlerdea doğmuştur. 
Bir defa bu yolla Ameri
kan askerlerinin ölüm 
oranı düşük bir seviyede 
tutulup Amerika’daki tep
kiler önlenmek istenmek
tedir. Kamboç harekâtın
da olduğu gibi, Laos hare
kâtında da, Amerikan ka
ra  birliklerinin savaşa ka
tılmadığını ısrarla ve tek-

(Dcvamı S. «aj-fad»)

Fransada çalışan 
Türk işçileri

Ömer Deneli. Yurt dışına çıkalı dört ay olmuş 
Aydın’b. Yirmi iki yaşında. İnşaat ve Boya firmaların
dan birinde çalışıyor. İşinden hiç memnun değil. t)ç 
gündür Lşe gitmiyor.

; Anlatıyor:
. «Eski yüksek taş binaların dış yüzlerini temizli

yoruz. İskele kurarken ağır .kalasları kaldırıp taşıma
ya gücüm.yetmiyor. Zaten kendim elli beş İdloyuro- 
Bazen, iskeleden aşağı bakınca başım dönüyor. Ama 
eloğlu dinler mi? Bir an bile boş tutmuyorlar.»

• S. -.Girmeden önce işi tanımıyor muydun?
. • C. — «Hayır. Aslında benim kontrattaki mesle

ğim boyaca. Ama kendim boyacı değilim. Patron bu
nu,-daha işe başladığımız ilk günde farketö. .Ve he
men işimi değiştirdi.»

S.— Pekiy, nasıl oluyor da, «Boyacı» olarak kont- 
rat-yapabüdin?

.O — «Senin anlıyacağm, biz bütün diğer arka- 
. daşlar gibi, işlerimizi kendimiz bulmadık. Bu gibi iş
lerle uğraşanlar var. Patronlarla anlaşıp bizim adam 
za kontrat yapanlar onlar. Bana, iş çok hafif ve parası 
da İyi demişlerdi.»

.-•S. - t - Yâni, işçi simsarları aracılığı ile geldin Fran
sa’ya. Ne kadar para verdin bu İş İçin? ,. .

•’C. — «Herkes gibi biz de harç-borç Uç bin beş yüz 
Orayı denkledik. Peşin olarak, buraya isteğimiz daha 
çıkmaz memlekette İken ödedik. Tabiî evdeki hesap çar 
şıya uymadı. Meselâ, saat Ücretimiz beş franktı, ama 
patron dört buçuk üzerinden ödüyor. Pazar hariç- di
ğer günler hep çalışıyoruz- Her gün en azından iki saat 
fazla mesaimiz oluyor. Buna rağmen elimizde kalan 
.ayda Üç yüz, üç yüz elli fnuık. Fazla mesailerimizden 
çok kesinti oluyor. Blllyornz ama kime, nasıl anlata
caksın?»

, S..— Burada başvuracağınız bir makam yok mu?
0. — «Yok. Lisan bümediğimizden, resmî makam 

lara gidip denlimizi anlatamayız ki. Yalnız Türkiye’
den işçi getirenler ve çoktandır burada çalışanlar var. 
Onlar da çok para İstiyorlar. Bizim duvara Ahmet abi 
geçenlerde bir kâğıdı doldurtmak İçin yüz frank ödedL»

. ‘ S---- Yemek ve yatacak yer İşini nasıl halediyor-
sunuz?

• O — «Yanında çalıştığımız patron bize kendi ga
rajında bir yer gösterdi. Tek oda. Aym odada dört ki

şiyiz. Dördümüz de Türk. Ranzalarda yatıyoruz. As
kerlik aklımıza geliyor Yalnız çok para alıyor patron 
bu oda için. Adam başı yüz altmış beş frank. Kendisi
ne durumu anlatmıya çalıştık. «Beğenmezseniz çıkın» 
dedi. Nereye, nasıl çıkıyorsun?

«Yemek işine gelince. İlk geldiğimizde, bir hafta on 
. gün kadar memleketten getirdiğimiz erzakla idare e t

tik- O bitince iş bozuldu. Hâlâ da öyle sürüp gidiyor. 
Ancak pazar günleri yemek pişirebiliyoruz. Aslında 
ocak ve tencere gibi ihtiyaçları gelir gelmez almıştık. 
Fakat kimsede can kalmıyor ki. Akşam eve gelir gel
mez yorgunluktan uyuyup kalıyoruz. Zaten iş saatleri 
miz uygun düşmüyor. Yiyecek satan yerler, biz işi 
bırakın caya kadar kapanmış oluyor. Kısacası, öğlenle
ri sandüviç gibi kuru şeyler yiyoruz. Bazen de sıcak 
çorba. O da işyerine bağlı.» «

S. — Peldy, ne yapacaksın? İşe de gitmiyorsun?p «
O. «Ben işten filân kaçmıyorum- Biz lıerşeye k a t

lanıyoruz. Düştük , bir kere. Fakat bu kadarıyla kalsa 
iyi. Başlangıçta stk sık azar İşitiyorduk. Hadi o neyse.

. Ama son günlerde, yanlış İş yapıyoruz diye tokat a t
maya da başladılar. Geçen gün patron bizi kontrola 

. gelmişti. Ben diğer arkadaşlarla İskele söküyor ve kak
laş taşıyordum. Farkında bile değilim. Güya patrona 
çarpmıştık.’Herif kaldırıp İki tekme indirmez mi baca 
ğtnıa- Çok ağırıma gitti. Artık aym yerde çalışamam. 

’ Üç yüz frangı verip kontrata bozacağım. Patron Afri- 
tk a ’ya gitmiş, kısa bir tatil İçin. Şimdi gelmesini bek
liyorum.» -....

- -. Fransa’da Ömer gibi 20.000 Türk İşçisi çalışıyor. 
Hemen hepsi aym ortak dertler İçinde. Bir yanda Kapi 
talimlin vahşi sömürüsü, öte j  türedi İşçi Simsarları
nın'amansız soygunu. Bu Od yavuz hırsız düzeni a ra 
sında- işçiler örgütsüz ve çaresizdirler. •

Batı kapitalizmi, ucuz işelbıi dışarıdan sağlamak
la, hem sömürü oranım arttırmak ve hem de bunu yer 
H İşçi sınıfına karşı koz olarak kullanmak hesabı İçin 
dedir.‘. ' - Vy;;:; . . . “ . •

Sömürü - düzeni varoldukça, işçiler için kurtuluş 
yok. Bir avuç vurguncu flnar"-kapitalistin egemen ol
duğu - Batı ülkelerinden hangisine giderse gitsin.-. 

r ' ÎŞ ve İşçi Bulma Kurumu kayıtlarında resmî ka
naldan Fransa’ya gönderilen İşçi sayısı 1970 yılına ka- 
- “dar sadece 88 kişidir. Bu rakam, îşçl Simsarlarının 
kurdukları gayrı resmî İş bulma örgütlerinin ne dere
ce yaygın ve faal olduğunu gösteriyor. En iyimser bir 
rakamla, Fransa’da çalışan TUrklerin % 75 1 bu yol
la İş temin etmişlerdir, • Yâni, en az 15-16 bin kişi, sim 
sarlara S-4-biner Hra' para kaptırmışlardır. •

• • Neyin • karşılığında ödenmiştir bu milyonlar? Onu 
yukarıda, işçinin kendi ağzından öğrendik.

' l'. J"’ A. S .— Strasbourg (Fransa)
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Proletarya partisi nedir ?
D ım lu n lı  1. 8u>tn(t»>

işçiler, okuryazar işçiler, okumaz yaz
maz işçiler, uzman işçiler, usta işçiler, 
Çırak işçilerkalfa işçiler, ustaşabı iş
çiler, sendikalı işçiler, sendikacı işçi* 
çiler, sendikasız işçiler, ve ilh., ve ilh.- 

İşçi Sınıfı: bütün o zümrelerin 
topunu birden içine alır. Proletarya 
Partisi: bütünü ile işçi sınıfının en ge
nel, en ileri,t en sağlıklı eğilimlerinin 
teorisini ve pratiğim temsil eden ör
güttür. İşçi zümrelerinden herhangi 
birinin veya ikisinin kendi özel eği
limlerine göre kurup güdeceği bir 
Parti, «İşçi» adını taşısa bile, İşçi Sını
fı Partisi olamaz. İşçi sınıfı bütünü
nün teorik ve pratik varlığını, tarihî 
eğilimini tüm temsil edemediği ölçüde- 
güdük, sapık bir zümre, kat partisi 
olur. Oturaklı ve tutarlı bir Proletar
ya Parti»! rolünü başaramaz.

örney'in, Türkiye’de TİP denilen 
bir İşçi Parti»]» var. Buna neden Pro
letarya Partisi diyemeyiz? Çünkü, 
T tP’i kendi özel zümre eğilimlerine 
göre ilkin kuran ve güdenler «Sendi
kacılar» adım alan ve bilinen kimse
lerdi. Sendikacılar, şayet işçi iseler 
bile, çok kez işçiden kopmuş, imtiyaz
lı, «aristokrat» işçilerdi. Sonra hepsi 
«seçme» Küçükburjuva, hatta deka
dan Aristokrat kalıntısı veya hayranı 
Aydınlar TİP makanizması içine ya
bancı cisim gibi sokuldular.

Bu ikisi birbirinden daha şahbaz 
zümrelerin melez örgütü, ister iste
mez: işçi Sınıfı içinde burjuvazinin 
sözcülüğü» rolünü rahat buldular- On
ların ilk işleri İşçi Sınıfının bütünü 
ile de, mücadelesi ile de- Tarihi ile de 
çatışmak oldu, ve kopuşmak oldu. 
Modern İşçi Sınıfına karşıtlıklarını 
«Sosyalist» sözcükleriyle ne denli süs
leyip örtbas etmek isteseler, içleri
nin içlerinde yatan Antikalık (Küçük- 
burjuva eğilimi), Kanıkıılu • ruhlarını 
yer yer sırıttırdı. Polis komplekslerini, 
Felsefelerinin «Amentu»sü yapmak
tan b ir'türlü  yakalarını kurtarama
dılar.

6 —  PARTt NEDİR?
PARTİ nedir? Bir sosyal Sınıfın 

da, bir Zümrenin de Siyasî İktidar Sa
vaşı yapacak örgütüdür. Sınıfın ve 
Zümrenin ne olduğu gözümüz önünde 
bulunursa, bir Parti’nin Parti adını 
gerçekten alabilmesi için başka neyin 
gerektiği daha iyi araştırılabilir. Bir 
Partinin,' Parti olabilmesi için yalnız. 
Sınıf Partisi olması yeter mi? Hayır. 
Sınıf Partisinin, aynı zamanda Siyasi 
İktidar Savaşı yâpmıva elverişli bir 
örgüt te olması gerekir-

Daha doğrusu, her gerçek-Parti»- 
önce Sınıf örgütü, sonra • Siyaset* ör- 

;■ gütüdür. Yahut Sınıf'örgütü demek’,;' 
kendiliğinden Siyaset örgütü demek- 

.tir. Olmıyacak bir varsayımla: Siya
set yapmayı beceremiyen bir örgüt 
sırf Sınıf örgütü olsa ona Parti adı 
verilemez. Bütün zümreleriyle İşçi 
Sınıfını içine almış veya sırf her 
zümreden işçilerin kurdukları ve 
güttükleri bir örgüt hemen Proletar
ya Partisi olabilir mi? Hiçbir zaman 
olamaz. Proletarya Partisi herşey
den önce bir siyaset örgütüdür-

Bunu söyler söylemez siyasetin 
ne olduğu, Proletarya Partisinin ne 
zaman, nasıl Siyasî örgüt sayılabile
ceği birinci problem olur. Siyasî Par
ti bir sınıfın sınırları ve sınıf bencilli
ği içine hapsolmamış bir • örgüttür. 
Kendi sınıfından başkasını görmiyen 
bir örgüt, Siyaset’in dışında kalmış 
ve Parti olmaktan çıkmış olur. Çün
kü Parti, ne bir zümreyi, ne bir sınıfı ' 
Parti, ne b5r zümreyi, ne bir sınıfı de- 
değil, Sınıflı Toplumda bütünüyle bir 
Ülkeyi ve tüm Dünyayı içine alacak.

Yeni Vietnamlar: Zuhur, r .  iktidaım illeıe ihanet ediyor
yönelecek, değiştirecek ; bir örgüttür. 
Parti bu evrensel görevini yerine ge
tirebilmek için sınıf körlüğü denilen 
oar üiışunce ve uavıaıııştaıı kurtul*

- mak, Siyaset yapmak zorundadır.
' Bu bakımdan Proletarya Partisi 

herşeyden önce kendi üyelerini Poli
tika  ̂alanında yetiştirmek, onlara 
Siyasî Eğitim ve . Biİiııç sağlamakla 
görevlidir. Siyusî Eğitim ,' lâfla ol
maz: sınıflı Toplumda var olan bütün 
sosyal sınıf ve zümreleri kollamakla 
olur. Sınıf bilgisi ve bilinci bir tek 
sınıf içine tekyanlıca kapanıp kal
makla edinilemez. Riitiin Sosyal sınıf 
ve zümrelerin içyüzlerini çokyanlica 
kavrayıp işlemek gerekir.

Bunun ise tek pratik ve kaçınıl
maz şartı: bütün Sosyal sınıf ve

-»reler içinde her zaman var olan 
tüm hoşnutsuzları, ve tüm devrimci
leri kendi içine almaktır. Onun için 
Proletarya Partisi yalın/, işçilerin de
ğil. her sınıf ve zümre içinden lliilüıı 
Devrimcilerin Partisi olur. Yeter ki 
başka sınıf ve zümrelerden Proletar
ya Partisi içine gelen hoşnutsuzlar :

1— Gerçekten Devrimci olsun
lar;

2 — Gerilerindeki biitiin kayıkla
rı batırarak gelmiş olsunlar..
7 —  PROLETARYA PARTİSİ
NİN DİYALEKTİĞİ: BİLİMCİL 

SOSYALİZM
Buraya dek söylediklerimizden 

anlaşılacağı gibi, Proletarya Partisi 
problemi, olağanüstü Diyalektik işli- 
yen bir makanizmadır.

O makanizmayı alışılagelmiş 
skolâstik Antika metot ve mantıkla,

. yahut metafizik Modern Burjuva me
tot ve mantığı ile kavrıyabilmek ola
naksızdır. O nedenle, Proletarya Par
tisi içinde ve dışında boyuna skolâs
tik ve metafizik kafalar kırılıp dökü
lür durur.

Proletarya Partisi. hem biitüıı 
işçi Sınıfının içinde olacak, hem de 
öteki bütün Sosyal Sınıfların içinde 
olacaktır. Proletarya Partisi: hem 
bütünüyle işçi Sınıfının Devrimcileri
ni içine alacak, hem de bütünüyle ö- 

• teki Sınıf, Tabaka vex Zümrelerin Dev
rimcilerini içine alacak... Bu apaçık 
bir çelişki değil midir? Bir çelişkidir. 
Ama, akıldan uydurma, sübjektif ve 
soyut bir ölii çelişki, yâni saçma de
ğildir: tam tersine, yaşantıdan gel
me, en objektif, ve en soınıit bir canlı 
çelişkidir, yâni gerçekliğin tâ  kendisi
dir.

Proletarya Partisinin bütün gü
cü ve .bütün dinamizmi bu gerçekle- 

i-rin canlı Diyalektiğinden, gelir...Proİe1 
•"tarya* Partisi .iliklerine dek bir Sınıf 
•''partisi, İşçi SınifııUıı '■ partisidir.' 

Ama egoist, kendi sınıf, tekkesinin 
aşılmaz duvarları içinde bunamış, sı
nıf tekelcisi bir Parti değildir- Örne
ğin İngiliz Trade-union’lannın İşçi 
Partisi öyle dar smıfcıl kaldığı için, 
herşeyden önce, Sendika Ağalarının, 
Finans-Kapital uşaklığına yatkın, iş
çi Sınıfı düşmanı. Emperyalizm dostu 
örgütüdür. '

Proletarya Partisi, yaliıız işçi 
Sınıfının çıkarlarını ve dar çerçevesi
ni düşünmekle kalmaz. Sosyal Sınıf
lar tabusunu, İşçi Sınıfı iJe birlikte 
Toplum alınyazisından siler. Ortada 
yalnız İnsan varlığını yüceltecek bir 
toplum ülküsünü taşır. En az Sınıf* 
cıl olduğu kertede Iıısanc.ıFdır. Hanı 
ervahı (jileden çıkaran başdöndürücii 
Diyalektik buradadır. Bu olağanüstü: 
(Sınıf + İnsan) ülküsünün biricik bi
limi ve bilinci, Teori ile Trafiği işçi 
Sınıfı açısından Proletarya Partisi’n 
de sentezleştirmiş bulunan BUimcil 
Sosyal izin’dir

ı ,  (B hş ta r a f ı  4. uıyİH tln)
,'rar tekrar üzerinde du
rarak haber bültenlerine 
sokma gayretkeşliği bu
nun ifadesidir-

Ayrıca.'/bir başka hu
sus daha vardır *. Viet- • 
ııam’daki Amerikan as
kerleri artık savaşacak 
durumdan çıkmış bulun
maktadırlar. Üçte ikisi 
beyaz zehir müptelâsı üni
formalı hippiler haline 
gelmişlerdir. Uçaklarla 
karalamaca bombalar 
yağdırmak hem riziko- 
suz. hem de kolay oldu
ğu için o işe belki yarar
lar. Ama kara harekâtın
da satılık Vietnam asker
lerinin de altındaki bir 
seviyeye düşmüş olacak
lar *ki, savaşı Vietnamlaş- 
tırma daha elverişli görü
lüyor.

DEVEKUŞU ÖKNEGÎ
Laos’a karşı girişilen 

saldırıyı gözlerden sakla
mak suretiyle tepkileri 
hafifletmek için girişilen 
oyunlar bilki «kafadan 
gnyrııniiscllâlı» Amerika
lılar üzerinde etkili ola
bilir. Ancak'» gülünç ol
maktan kurtulamaz. Aya 
adam gönderme olayına 
■denk getirilerek ve hare
kâtla ilgili haberlere «am
bargo» koyarak dikkat- 

. leri başka tarafa çekme 
çabaları küçük bîr tabiat 
olayı karşısında bir sürü 
karışıklığa yol açtı. Laos 
sınırına yığılan Güney Vi
etnam ve Amerikan as
kerî kuvvetleri yoğun sis 
yüzünden günlerce bekle
mek zorunda kaldılar. Bu 
arada Amerikalılardan 
başka herkes haftalar 
boyu işlenecek. Cinayetin 
hazırlıklarını seyrettiler.

Laos’ta olacak olanları 
bilmek için müneccim ol- 
mıya gerek yok- Vietnam’ 
da Kamboçya’da ne ol
muşsa gene onlar olacak.

' «Düşman»la karşılaşma-, 
dan ilerliyen istilâcı güç
ler, suçsuz insanların ‘ba
şına tonlarca ateş yağdı- 

. racaklar. «Metruk» (bom
boş).-: şehirleri, ıssız yol- 
.lan zaptedecekler. Fakat 
hiç beklemedikleri b ir an- 

. ;.da,.bir saldırıyla bütün 
.  iıçâklan. . yok' ,• edilecek.. 

Yahut .tuzağa’ düşürülüp 
. binlercesi öldürülecek.
• Bu arada, Amerikan sa

vaş sanayiinin çarkları ya
vaş yavaş hızlarını arttı

Açıklama
(Bnştarafı L «aylada) 

nü çıktı. Ancak; yrdl »nyı- 
*!nn son m yayına ıle»rnm 
oılı-nu-ıll. Um tınkıımlnn, rll- 
nlr.ılrkl 0. »ayı nalında İS. 
sayıdır. llnjjlnnlıyt lııırnınk 
Içlıı (!) i— 16) diye mı mu
mladık; gelecek »ayıya »a- 
«lı-c-n 17 »ııyi — nııını«ra»ı 
verilecektir.

Arkadaşların abone ve 
dııcıtım İğlerinde yardımcı 
olmalarını, kitap ve «narta 
paralarım kt»a »amanda 
Rİindcrmclerlnl rlvn ediyo
ruz.

Hay ram dotnyıslyle Ga 
" r.eteınlv. çeçen his (ta 
yayınlunmıştır. Ilımdan 
sonra, her hafta düzen
lice çıkacaktır..

racak. Hindiçihi savaşı 
için harcanan miktar yıl
da 15 milyar dolardan es
ki seviyesine (30 milyar 
dolara) çıaacak, ve onu 
da aşacak. İşsizlik oranı 
«normal» düzeyine ine
cek ve Amerikan ekono
misi birkaç yıl daha ra
hat nefes alacak.

Amasya
Bngtaratı I. Sayfada) 

Bir ilkokul müdürü, bo
ğazına yular takılarak öl
düresiye dövülüyor. O'dü 
sanılarak çaya atılıyor- 
«Demokratik Tiirkiye»de 
kaymakamın, evi taşlanı
yor.

iler giiıı gıı/.etelerde, 
devrimci gençlerin boy 
boy fotoğraflarını görü
yoruz. Yüzlerce genç ha
pislerde sürünüyor. Yüz- 
lerlercesi gıyabi tevkif 
yüzünden, polislerle sak
lambaç oynuyor. İç İşleri 
Bakanı «Demokratik Ha
reketlere katılan iki yüz 
elli öğrencinin fişlerini 
hazırlatmak için,» emniyet 
müdürlüklerine talimat 
yağdırıyor.

Ve Şcrafettiıı, bir gece 
yarısı evinin önünde al- 
ça öldürtülüyor. Amasya 
Savcısı İsmail Hakkı Er 
«TİP İl Başkanı Şerafet- 
tin Atalay’ın Öldürülmesi 
olayının bir siyasi cinayet 
olduğu kanısında olduğu
nu, ancak her şey kesin
likle ortaya çıkmamıştır.» 
diyor.

Şerafettin’in öliimii bu 
olaylar dizisinin dışında a- 
ranmanıalıdır. Artık bu 
işin «kanı» sı falan kal
mamıştır. Her şey «kesin
likle» ortadadır. Şerafet- 
tin’i öldürenler, otuzu aş
kın öğrencinin kanına 
giren, 15-18 Haziran da 
işçileri, Gızlavet Lastik 
Fabrikasında Hüseyin 
Çapkan’ı öldüren, Em
peryalizm ve onun yerli 
ortağı Finans’ - Kapital 
Çeteleridir.

Günah lekesi
(BMİMth l  «*lf»<1»l

şılay&nların, işçileri, öğ
rencileri sokak ortasında 
öldürtenlerin kimler oldu
ğunu halkımız öğreniyor.

Celâl Bayar ve Demi- 
mirel’in yakını Mığırdıç 
Selefyan, milyonlarca lira 
yı cebine indirerek yurd- 
dışına kaçabiliyor. Hem 
de «Komünistlerin nefes 
alışlarını bile dinleyen* 
hafiyclerin gözlerinin içine 
baka baka-.

Israiloğullarınm yedikle 
ri herzeleri «Günah Tcke- 
sine» yüklemeleri gibi; 
Devrimci Gençliğin lideri 

• Deniz Gezmiş ve ynpraımn 
adanı Süleyman Deınirel’i 
harcamakla yerli-yabancı 
Finans - Kapital suçların
dan annamaz.

Kader toplantısı Ortanın solu, küçük üretmenlerimiz
Bnjtnrnfı S. sayfada

bağlıyarak) ve toptan satıp rahatına bakmak. An
cak; bu teklifin «kaabil-İ tatbik» olmadığında «GÖ
RÜŞ BİRLİĞİNE varılmıştır.»

2 — Peki ama, şebeke tam bir «Babil Kulesi, 
kokuşmuş bir kuruluş.» Ya sonra havaya -uçar da 
altında geberirsek? Yarma marma boş ver be kar
deşim- «BIRAKILAN YERDEN TARİHİ GÖRE
VİNE DEVAM!» Ve görev başına geçildi.

«— Oğlum garson- iki viski söylemiştik, nrrri* 
kaldı?» ^

«— Bana bir votka-limon. beye de kanyak.» 
«— Yer 250... iki pot daha. Rest!»

- «— Sen nasıl istifa edersin Halil Abi’ İstifa
ettiğin an işçiler ilk Önce seni vurur»

Mit ve it ajanları ile işçileri vurmakta bir daha 
«Görüşbirlİğine varıldı.»

• işçi Gönüllüsü

Erzurumda devrimcilere
(BkştMntfı L Sx»r»rl»

de var, Mahmut özen, Maksut Çatak, Scplıan öz* 
demir Erzurum Cezaevinde. İki arkadaşı, Muhsin 
Gür ve Mehmet Aslan da aranmaktadır. Bunu 
kimse inkâr edemez. Kimdir bu kişiler?... Mahmut 
özeıı ve Maksut Çatak: İki, üç yıl önce Deniz Harp 
Okulundan çıkarılan devrimci gençler. Yabancı değil.

' bizden. İşın **slı bu. nerd°si altında vatan ger
çeklik bu. Devrimci olmak, yerli-yabancı Finans-Ka
pital haydutlarına karşı, en çetin şartlar altında 
mücadele vermek» gerçek olan bu. Lüzum yok söy
lemeye. Devrimcilere karşı bu komplolar, bu ter» 
tipler sökmeyecektir. Varsın Finans-Kanital ikti
darının zülumlan artsın, tertipleri yoğunla««'n 7,»- 
lunılan artsın ki Ölümleri yaklaşsın.

(Dnstarafı 6. Sayfada) • 
bütün kOçükburjuvalara tam 
ekmek, kapıları değilse bile, 
şölen ve tören sofralarından 
klınl dİ* kovuğunu doldura
cak kırıntılar aunabllmlştl. 
Hftlft o kırıntılarla köşede 
bucakta* CHP «Hnlllllllllğü 
yapan, sayıca pek çok kü- 
çtlkburjııvn vardır. ,
t Yalnız, bugün Devlet vş 

/Devlet' Kapısı rinnna-Knpltaf 
(Un tekelindedir.' Şehir küçük»
( burjuvalarım «llevteCçllljJlA 
i mir.» 'kanallarından sürüyle'.
I Finans-Kapital Partileri ’ her l 

zaman kendi zafer arabaları-, I 
; na zlnclrllycblllrler. "Buna - 

karşı CHP’nln'  «Halk dal- >
1 kavuklumu» etmesi yetmez. •
, Bir An fince Devlet’I ele ge- ! 
içirmesi gerekir. Şehir küçük- t 
.burjuvaları ancak o zaman., 
i kuvvet gördüğü vere eğilme;
■ İçgüdüleriyle. CHP’dcn yana ■ 
olabilirler.
. Kllv OrelıııcııcIklcHııe gc- 
/llnce... Onlar N«vnrutlar ve ■
I FlrAvunlar çagındanberl. 500 
küsur «Kasaba» mtzda 6-. 
rümcok yuvalarım kurmuş 

. Tefcrl-llczIrgAn ağlarıyla , 
.■ kıskıvrak bağlı, gericiliğin 
, maddi mAnevl. tutsağı duru- • 
j mümindir. Büyük ve dehşetli 

yoksulluktan patlanın İterle- 
İ sinde ezik, duran KHylü yı

ğınlarımızı kazanmak .ancak 
i ve yalnız gelenekçi! Tefeci- 

BezIrgAn ağlarını (1300 yıl
larında OsmanlI stalanmızır 
vnntıkları kndnr olsun) hlr : 
vuruşla vnkedehllmekle ola- . 
gnnlasnhillr

Demek CHP’nln başar X 
sansı: 1 — Aşağıda Toprakı- 1. 

; 2 — Yukarıda Devleti.. F' 
r nana-Knnltal ve Tefeci . Be-
• zlrgAn W»eıa#,»lnr tehakktl.
• mflnden kurtarmakta yatı

yor. Bu kurtarış, İkinci Kııv-: 
yimilllyeeliik . hamlesi İster.)

• CHP’nln başında Birinci Kıt- • 
vamilllyecillğln sayılı ve say-i 
gılı liderlerinden en rea lis t; 
olanı var. Ona uzun tLnür- ’■ 
ler dilemek yetmez. Doğa; 
kanunlarının kimse Snüne: 
geçemez. O lider • sağken,: 
CHP: Devleti ve Toprağı,1
Antika ve Modern Tekelci 
Sermaye derebeğlllğlnln pen
çesinden ve tırnağından kur/ 
tarablllr m ir \

OZamnn «Ortanın Kulu» 
veya «Sosyal Demokrat : 
Gençlik» girişimleri ciddiye 
alınabilir. Şehir ve Köy Ktt- 
çükburjııva yığınları ilk kez ; 
rahat bir nefes alarak göz- ı 
lcrinl açabilir. Türkiye’nin 
büyük devrimci İşçi Sınıfı, 
o gerçekten demokratik Kur
tuluş Savaşına bütün yaratı- - 
cı gücü İla dayanak olur. 
Bütün Türkiye Devrimci . 
Güçleri, Birinci Kııvnylınllll- 
yeclllk liderini, venlden çiz

melerini çekmiş olarak, başa ’■ 
geçmiş görmenin güvencini \ 
duyar. «Anarşi» durur. Bl- > 
znntlz.ulvV tavsar. i

Yoksa. Türkçe kııdar Ala- 
.sözü bol dil pek azdır: «Alı; 
alsn Üsküdar’ı geçer.» Ha- 
yat. hepimizden gtlçlüdür.

-Bakarsınız «Gün .doğumdan • 
meşlıne’l şeh’drn neler ıln-

,ğar.» Yûnl: geceler her zn- . 
‘man gebedir. Ve «Son piş
manlık fayıla vermez.»

Ürctmenclklerln (çalışkan 
Kiiylll ve Kanatların) biricik 
uyanık fedai dostu nasıl İş-', 
çl Sınıfı İse, Ortanın Solunun ; 
da blr'.ctk İçten feragatti
dostu Sosyalizmdir. Çünkü, :- 
ne İşçi Sınıfı, ne proletarya 
ülküsü Sosyalizm: ne kimse-’ 
yİ aldatmakta, ne külAh kap
makta hiçbir sosyal prob
lem çözümü göremez.

Çocuk, doğacaktır değil. ■ 
doğuyor. Yazıktır Halk ana
cığa boş yeıe kıvranılırıcı 
sancılar çektirip durmak.

Türkiye’ de
JMftarafı X sayfada 

ana vatanları İle karıştırırsak, meseleleri »rap saçına dön
dürür İçinden çıkamayız.

Yeril Finans-Kapital, Türkiye'nin zaman ve mekAnı I- 
çlnde ortaya çıkan bir olgudur. Flnans-Kspltal'in sermaye 
ihracı, «Sermayenin İhraç zorunluluğu, (tarımın geri kalmış 
olması ve kitlelerin yoksulluğu sebebiyle) sermayenin kArl*

- vatının ninni tınlamadığı bası ülkelerde kapitalizmin «yük
sek derecede olgunluk» kazanmasına bağlıdır. (Knıperya- 
dzm - Lenln s. 10)» İhraç zorunluluğu «IslAnıın heş şartı, 
çlbl bir kalıp drğlldlr. Ülkemizin hakim sınıflarını, ülkemi 
zln şartlarında aramalıyız. Başka ülkelerin hakim sınıfları
nı getirip, Türkiye’nin hakim sınıflarının yerine koymak ıı- 
euz devrimcilikten başka hlr şey olmaz.

(»Hşlnrııfı i. Sayfada) '
Rn eski Sosyalistler, salgın 
velıAlı, «-ü’/zuınlı tehlikeler
dir. »İlgisizlikleri, becerik
sizlikleri, alıdullıkları yü
zünden .Türkiye'de Devrim
ci hareketin başını yemiş
lerdir. Aman hat Onları bir 
yerde görseniz, dik başını- .- 
zı çevirin! Başınıza İş çı- - 
kar sonra, ha»

Uıı öğüdü veren Flnans- 
Ksıdlalin gizil görevlileri 
(CıA ve yeril henzerlrrl) 
idi. 1lu ilğüdü İşçi Sınıfına 
verse, ters sonuç alacağım 
lıHiyardıı. Çünkü ezilen, ye 
nilt İşçi İçin, ezik ve yenik 
oluş Idr suç olamazdı. Kn- 
eskilerl de İşçi Sınıfı gllıly- 
seter, alınyuzıst birliği gi
bi, yürek birliği de var de 
inekti. Demek, gizil görev
lerin, emirlerinde çalıştır
madıkları İşçilere Knrskl 
Sosyalizmi kötülemeleri, 
İşçi Sınıfına Eneskl Sosya
lizmi açıkça övmeleri ye- 
rlıif geçerdi. Gizil l-'lnııııs- 
Hnpilııl giirevülerl 1ın mn- 
dalyayı Eneskl dövüşçüle
rin göğüslerine kendi eliyle 
tnkmnk istemezdi, işçi Sı
nıfı İsi ciddiye alıverlrdl.

Yukarıda CİA öğüdü : 
«cahil lıulk» tan çok yük
seklere kanat germiş, bi
lim ve bilgiçlik İmtiyazını 
tekelimle tutan purlak dü
şünceli Aydınlara sııçıldı. 
Aydınlar İmi İş İçin biçil
miş kaftandılar. Aydınla
rın binde 999’u; Devrimci
liği, heyecanlı hovardalık 
gibi «şAıı olsun» diye yapı
lan lılr gösteri sayarlardı. 
Zafer yoksa, onlar da yok
tu. .ŞAn olacaksa, «benim 
şilinin» olmalıdır. Tarih be
nimle başlarsa, geçınlş ge
lecek bütün «ŞAn ve Şe
ref» ler benim olur.

Un eğlUm, Aydını kolay
ca avlar. CİA da oltasının 
ucuna bu yenil takar. Ay
dının bu yeme bütün gal- 
samalan açıktır. Zaferde 
ve ŞAnda, Şerefte «rakip
siz», «eşsiz örnekalz» kal
mak İçin, Aydın, herşey
den önce : birlikte yola çık 
tığı öteki Aydınlara çelme 
takıp geride bırakııııya ça
lışır. Geçmişten kalına K- 
neakl Devrimci mİ yaşı
yor T Oııu tüfekle vuramaz 
sa. dedikoduyla öldürmlye 
can atar. Neler bulmaz, 
cinayetin! İşlemek İçin T 

Onun İçin, biz, ne zaman 
öyle, «bulutsuz gökten yıl-' 
dırıın» İnerse bir Bildiri 
gördük mü «korkarız», 1)11 
ıllrl’den ıleğll, Bildiricile
rin geoe başlarına klmblllr 
ne geleceğinden korkarız. 
Ya ideolojik, yahut pratik 
çıkmazlarda ziyan olmala
rına acırız. Onlur kendile
rine acımazlar. DAvâya da 
acımazlar. Sapıtmaları İle,.

'• •'1harek*İr<lerfeniştcn ve ışık?., 
tan yoksun ederler.

Bir asgarî 
programın

(»nştarafı 2. Sayfada)
lılr SAFHASI daha gerçekleş 

■ girilsin.»
Yukarıda geçen «İNKILAP» 

«üzcllgünlin şimdiki TUrkçeal 
«IİKYKLM» d İr. «SAFHA» 
sözcüğün linki ile «AŞAMA» ol 
muştur. «Allt.Lt DEMOKRA
TİK İNKILAP SAFHASI, «ö 
zillilin «MİLLİ DEMOKRA
TİK DEVRİM AŞAMASI» bi
çiminde Türkçe'den Türkçe’
ye tercüme edilmesi, başka 
kir anlam getirir mİ ? For
mül olarak hayır. Ama, yal
nız o formülün tercümesi, so 
mut Türkiye ekonomi ve po
litika özlçlııln yerini tıılıılılllr 
mİ t Gene lınyır.

TOPRAK bölümümle şn 
prensipler açık ve kesin olay 
ve rnUaıntardan çıkarıldı :

«İler MİLLİYET dAvAsı gi
bi, ona bağlı olan her DEMOK 
KASI İNKILABI dit her şey
den önce temeli toprağa da
yanan lılr KOYL1) .MEŞKLE- 
St'dlr.»

«Türkiye’deki asıl DEMOK
RATİK İNKILABIN konusu 
KÖYLÜ çoğunluğudur».

«Klüallc anlamıyla DEMOK
RASİ demek, genellikle köy
de ve şehirde he rtllrlü DK- 
KKIIKGI ARTIKLARINI te
mizlemek. özellikle köylüyü 
toprak sahibi etmektir. KÖ
YE DEMOKKASI'yl sokmak
la FİNANS - KAPİTAL’! sok 
mnk İki lıapıbaşkn problem
dir». .

Duralla dnhl «Demokratik 
InkılAp» sözü. «MİLLİYETİ» 
sözcüğü İle yanyana getirile
rek bir slogan balonu şişiril
mek tstennıemtşttr. Marks’ın 
taııı 100 yıl önce (6 Nisan 
18(1» günü) yazdığı şu gerçek 
ele alınmıştır: -

siler raman şu kamda ol
dum kİ. SOSYAL DEVRİM „. 
ciddi olnrak tabandan, yAnl 
büyük eınlAk (Fonslyer) mül
kiyelinden başlamak zorunda
dır.» (K. Marka : Kııgelpıan'a 
Mektup)

İtti dağnııııııı UM) yıl sonra
ki Türkiye’de aldığı özel ori
jinalliği, uzun yıllar emeğin
den bir knç satırla olsun çı
kartılmıştır. Bu orijinalite, 
Endüstri nlnnınn ila, Toprak 
alanına da Finans - Kapital'- 
İn girmesi ve Dereheğlllğln 
onunla kamaşarak hllslılltüu 
yerleşip kökleşmesidir. 1 

Hu nrlI'nnJlte kavranmadık 
es. Tilrklve’d- gerek sosyal 
Strateji ve gerekse sosyal Tak 
tik alanına yakıştırılarak her 
vııvarlnk formül, «Yalmanlaş 
mnk» tan kurtulamaz. Otuz. • 
kırk yılların gerilerine dllşll- 
tttr. Onnnlıeı ekonomik ve »oa 
val gerçeklerden cayılır.. Ya
bancı kitapların deril toplu 
sözleri, sigara çekiştirir, kah- < 
ve höpürdettllr glhl keyif çı
kartmak ; Devrime! düşünce 
ve davranışla karıştırılır.

(Baş taralı L Şayiada) 

' GIDA MADDELERİ
(6 ay önce) 

Devalüasyondan önce
(6 ay sonra) 

Devalüasyondan sonra

Pirinç 1 Kgr." ’ 350 
Patates 1 Kgr. v •••• 130 
Kuru Fasulye 1 Kgr.. 350 
Kuru Soğan 1 Kgr. 95 
Mercimek i Kgr. 300 
Kesme Şeker 1 Kgr. 350 
Toz Şeker 1 Kgr. 325 
Koyun eti - Kgr- 13.50 
Sığır eti 1 Kgr. 12.00 
Tavuk (kesilmiş) 12.00 

ımurta Adedi 45
Zeytin lıK gr. • 700
Zeytinyağı .1 Kgr. 800 
Margarin 1 Kgr. 680 
Süt 1 Lt. . 200
Sadeyağ 1 Kgr. 18.00 
Kaşar pey- 1 Kgr. 18.00 
Beyaz pey. 1 Kgr. 10.00

Kr.
Kr.
K r.'
Kr.
K r/
Kr.
Kr.
L.
L.
L.
Kr.
Kr-
Kr.

600 Kr. 
150 Kr. 
550 Kr. 
125 Kr. 
650 Kr. 
450 Kr- 
395 Kr. 

20-00 L.
15.00 L.
22.00 L. 

75 Kr.
10.00 L.
12.00 L.

Kr. Bulunursa 12.00 L.
Kr. - 300 Kr.
L. ’ 24-00 L.
L. 2400 L.
L. 14.00 L.

AKARYAKIT, YAKACAK
Devalüasyondan önce

Oduıi Çekisi ' 45.00 L. 
Gaz yağı 1. Lt. 00 Kr.
Benzin (Nor.) 1. Lt- 108 Kr. 
Benzin (Süp.) 1. Lt. 147 Kr.

70.00 L 
125 Kr. 
144 Kr. 
190 Kr.

Finans - Kapital ikti
darı, kimsenin gözünün 
yaşına bakmadan ilâç fiat 
larına % 40-50 arasında, 
kiralara % 35-40 arasın
da, akaryakıt- yakacak 
fiatlarına • % 50-60 arasın 
da zam. yaptı.* Devalüas
yon ile Türk Parasının de 
gerini % 66 düşürdü. Ya
ni: Çifte kavruluş.

Uluslararası Finans — 
Kapitalle yerli' Finans — 
Kapital gizlice anlaştılar.. 
İktidar bir gecede her Tür 
kiye’li yurttaşı: 100 ku
ruşluk malını yabancıya 
33 kuruşa satmak zorun
da bıraktı. Aynı yurttaş, 
gavurun her 33 kuruşluk 
malım 100 kuruşa satın 
almaya mahkûm edildi. 
Bütün bunlar, yetmiyor
muş gibi, sıra  sıra yeni 

•ağalara (Tefeci - Beziı- 
vergiler fakir fukara halk 
tan alınıp şirketlere (Fi
nans - Kapitale) ve Hacı 
ağalara verildi. Finans - 
Kapitalizm Tekelci Devlet 

•k'Kapitanzmım:/;kullanarak 
•‘h a k in '1; kursağındaki Jok- 
*niasini Ve bacağındaki do 
nunu bile soyar- Yetmedi 
mi, «Sevr Anlaşmasından 
daha ağır hükümler geti
ren Ortak Pazar anlaşma

siyle» Vatanı toptan satı
lığa çıkarır.

İşler buraya gelip da
yanınca başta işçi Sınıfı
mız olmak üzere köylü yı 
ğmlarının, küçük esnaf ve 
d3r gelirli memurların'E- 
konomik Mücadelesi Siya
sal mücadele için çığlık 
ve kanama halini aldı. Ar 
tık anlaşılıyor; işçilerin 
Fabrika Grevleri, Köylü
lerin Toprak işgalleri, 
Devrimci Gençliğin Poli
tik Mücadelesi, «İŞÇİ SI
NIFININ PARTİSİ* için
de birleşi p sentezleşmedik 
çe kurtuluş yok; hepsi de 
saman alevi gibi yanıp 
sönmeye mahkûmdur. E- 
konomik mücadele (ki ka 
zançian geçici ve sınırlı
dır) bile ancak işçi sınıfı
nın partisi tarafından yö 
netilirse başarıya ulaşa
bilir.

İşsizlik ve pahalılığın 
panzehiri «Teşkilâtlı bir 
Millet olmaktır». Teşkilâ- 
Iatsız millet köle demek- 

Vtir. ' ‘işsizlik ye Pahalılık 
..zincirinden,/Anarşi ve Da 
■ğınıklıktan " ‘kurtulmanın 
tek yolu Proletaryanın Si- 
.yası Partisi ve onun yöne
tim ve denetiminde işliye 
cek yığın örgütleridir.

SAVUNMA
(Baştarafı 2. Sa,-rfada)

ğil Tesis» diyerek cesaret arzederken, Amerikan 
uyduluğumuza başka ad takılmasına çalışıyor.

Biz bunu kınadık- «Amerikan üssii ve uydusu 
durumunda» olmak, Türkiye’de «Devletin siyasi 
ve hukukî nizamları» mıdır? Hayır.

Bir zamanlar Türkiye’de ne incirlik, ne Ka
ramürsel ve benzerleri yerlerde hiç bir ‘Amerikan 
üssii veya «tesisi» yoktu. Trumann Doktrininden 
önce de Türkiye hiç bir zaman böylesine Ame
rikan uydusu olmamıştı. Türkiye, Sivas Kongre
sinde teklif edilen Aıuerikun Mandası olmayı uy- 
gulamamıştı.

Demek Sayın Savcı Y. B. Z. Turan’m suç un
suru diye ele aldığı konulardan hiçbirisi: ne Mem
leketin iktisadi ve sosyal temel nizamları» dır; ne 
«Devletin siyasî ve hukuki nizamlan»dır. Açık se
çikçe yanlış kapı çalınmıştır ve bir Adlî Hataya 
kapı açılmıştır.

Geriye bir nokta kalıyor:
1 — «Dünyanın en geri Çarlık ülkesindeki İn

sanlar»; •
2 — «Dünyanın yan üretim kapasitesini te

kelinde, .tutan Amerika»... Var mı? Var. Yarım 
yüzyıl geçmeden, bu varlıklar

‘«Uzayda ve düzeyde a t başı birlik , yarışıyor» 
demişiz. O da mı yalan?

. Ne «insanları», ne «Amerikâ»yı «methü Istih- 
. san» etmemiş- Oldukları gibi ele alıp, yaptıkların
dan «Memlekete ve «Devlete» mümkünse bir İb
re t dersi çıkartmak • istemişiz. Ne olur. Türkiye- 
mizin de, o «en ileri» ülkelerle «Uzayda düzeyde 
a t  başı. birlik-yanş» yapmasını özlemişiz, yazmışız.

Bu olağanüstü doğal ve mâsum Yurttaşlık 
! özlemine, Sayın Savcı. Yardımcısı Bay Zekâi Turan 

katılmıyabilir. Ama, resmen «suç» olarak: «Neş
ren Köınllnlzm • Propngandııst yapmak» damgası
nı nasıl vurabilir? O zaman uluslararası Spor ya
rışmaları-ve A t yanşlan havadisleri içinde de, işi 
başından 'aşkın Adliyemizi boşuna uğraştıracak: 
«Komünizm Propagandası» aranamaz ve buluna- 
m a | mı?

Ben burada açık bir zühûlün yahut gizli bir 
emrin kurbanı edilmek istendiğimden kuşkulanı
yorum. Savcılık ’ şeklen Kanun emrindedir. Ama 
gerçekte Bakanlığın dolaysızca etkisi altında bu
lunur/Sorgu Hâkimliği 'hiç değilse biçim ve özce 
«Millet adına yargılama» yapan bağımsız Adalet 
temsilcisidir. Savcılığın tutumunu anlayışla karşt- 
lıyarak, işbu gereksiz dâvâda men'i muhakeme 
kararı'vermesini saygı ile dilerim. J

. , Dr. Hikmet Kıvılcımlı
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lenmesl. file karjı karasine
ğin vızıltısından öteye geçe- 
iner, ve geçemiyor.

(Geçen Bölümden Devam) 
Oysa Tefecilik ve Vurgun

culuk, bugün Batı 'Kapitaliz
minden tercüme __ aktarma.
Sandıktan vc Meclisten fır
kana kanunlarla bile «resmen» 
yasaktır. «Kanun Devleti» di
ye gırla gidilen bir (İlkede, 
uretmenclklcrln ejderhalarına 
Oretmendklerln koruyucusu 
olacak bir «Ortanın Solu» bu 
denil' kadife eldiven kullan
malı mı ? Hayır...

Yoksa B. Ecevit Esnaf ve 
■ Sanatkârlar önünde ' hltftbet 
heyecanlle bir «sllrç’U kelâm» 
a, dil kaymasına mı uğramış
tır ? Gene : hayır! Çünkü, sö
züne başlarken yalnız «haksız» 
(!) vo «yersiz» (!) Tefeci — 
Vurgunculara., (pardoh: A- 
racılars» diyecektik) «kısık» 
.ses çıkaran B. Genel Sekre
ter, sözünü bitirirken do ay
nen öyle diplomatlık eder. BU 

' yük bir ciddiyetle, 30 lira ver
gisinden 29 lirasını kaçakçı
lığa getirenlere, 50 milyon ye 
rine 1500 milyon lira vergi ver 
melerinin daha akıllıca bir tu
tum olacağını önerir. Çünkü., 
bakın ne olurmuş o zaman : 

«O zaman Esnaf, evet, ben

senede birkaç bin lira vergi' 
ödüyorum ama. Devlet, Tefe
ciden de, Aracıdan da. Top
rak Ağasından da, milyonlar
ca lira vergi alıyor, o zaman 
elbet ben de üzerime düşeni 
yaparım diyecektir», (a. y.)

Tefeci ile ttrctmcnclgl: 7
bin yıldanberl ' olduğu gibi, 
«birlikte yaşatnuya» çalışan - 
bu tutum nedir ? Dökülen 
kanların üzengiyi geçtiği gün 
kurtla kuzuyu kardeş kardeş 
yaşatan kutsal masal. Bunu 
Tek Parti denedi: rahatça ise 
mlren kurtlar (Sermayeciler) 
ilk fırsatta CHP vesayetini de 
vlrip kendi «Çokpart!» göste
rişli «andıktan çıkma diktala
rını kurdular. Ortanın Solu, 
«Denenmişi denemek» le ki
min sakalını yakmak İstiyor ?

Tatlı HUly&la Acı Hakikat

CHP böyleslne çıkma? so
kaklarda halk denilen çoluk 
çocuğu oyalarken, Kapltşl haz
retleri işini, takıntısız yürütü
yor. Ve Ortanın Solu İle olay 
ederce, bildiğinden şaşmıyor. 
Ve eski oyun sürüp gidiyor.

Nasıl derleniş?
Şu iki gerçeğo kuşku İle bakan her türlü yuvar ve eği

limlerle, temelde hiç bir zaman uzlaşılamayacaktır î Birin- 
cist, İşçi sınıfımızın objekUf ve süpjektlf olarak varlığında' 
tereddüt içinde bulunanlar. îklncisl İşçi sınıfı biliminin, ya
ni, > iarx lst_Lenlnlstçe düşünme ve kavramanın Dr. Hik
met Kıvılcımlı’yı öğrenmekle mümkün olabileceğinde; di
ğer değimiyle, tarihi materyaUzmln somut gerçek olarak 
ögrenllebllmcsinin, Türkiye’nin, tarihi maddesi Içfnde öğre
nilip kavranabllmeslyle mümkün olabileceğinde en ufak bir 
tereddütte bulunanlar.

Şu temel sentezde birleşen her türlü yuvar vo eğilim
lerle her zaman uzlaşabilecektir: İşçi sınıfı kitlesiyle İşçi 
sınıfı bilimini bütünleştirme yolunda kaçınılmaz mayalama 
rollerlnla biUnç ve pratiğinde gönüllü aday olan ve gide
rek İşçi sınıfının savaş partisini yaratmak üzere, önce İş
çi «atfından başlayarak, bütün halk yığınlarını derlerken; 
bizzat, blllmll ve bilinçli militan kadroları derleme ve mer
kezileştirme işinin, en azından bugün bir namus görevi ha
line geldiğlno İnananlar.

Başta sözünü, ettiğimiz birinci olumsuzluğu, biraz. aç- 
mak gerekir, Objoktifllği İçinde ele alınınca kuyrukluçuluk- 
ta özetlenen ; sübjektifliği içinde, ele alınınca İlkel —.yuvar 
eylem tarzında özetlenen, içinde bulunduğumuz günün,, dev 
rimeller mahşeri, başsız, fakat baş arayan; örgütsüz fa
kat örgüt arayan, kitlelerin kendiliğinden gelme sınıfsal 
mücadelelerinden kesinkes kopuktur. Ve bunun bir sonucu 
■olarak; bir taraftan yuvarlar mahşerimizin tarihi sınıf
sal yapısı yüzünden, diğer taraftan uluslararası ve yeril fi-
nans _ kapital akrebinin çeşitli kışkırtmalarıyla, sadece
kitlelerden tecrit 'olunmakla kalınmamış, aynı zamanda 
kendi içimizde kendimiz tecrit edilmiş durumdayız. Hep bi
liniyor, bu tecrit oluşun birinci döneminde lifli kalabalık 
hAklmdl. Bu İkinci döneminde silâhlı kalabalık hâkim hale 
gelmiştir.

Lâflar ve laflara kılıf silâhları; silâhlar ve silâhlara 
kılıf lâflar ne diyorlar, ne istiyorlar ? Bugün en azıudan ya 
nm düzineyle sayılacak kadar yuvarcıklanmız var. Ve ya
rın ne yapılacaksa bunların hapsettikleri devrimci kollek- 
tlf aksiyon potansiyeliyle yapılacaktır. Bütün gücümüz ve 
güçsüzlüğümüz burada düğümleniyor. Yuvarlarımızın güç
lü yanı kollcktlt aksiyona hazır militan kadrolardır. Güç- ; 
süz yanı, kimi noktalarında somutlaşan karlyerlzm ve avsın : 
turizmdir. Karlyerlzmlerl lâflarında, avantüryellkleri İşleri- j 
ne sergilenmektedir. Vs hcplslnln de birleştikleri ortak nok 
ta  _ çeşitli varyantlar göstermek üzere, _ ı İşçi sınıfımı
zın objcktlj veya sübjektif varlığına inançsızlıktır. Lâflan 
.ortadadır. Hepislne de sıra sıra vurulacak. Vurulsun ki, ba
taklarında hapsettikleri militan güçler kafalarına ve yü
reklerine dönsünler.

Gene başta sözünü ettiğimiz, ikinci olumsuzluğu çok
ça açmak gerek: İşçi sınıfına şöylo veya böyle güvensizlik 
beyan edenlerden, İşçi sınıfı biliminde inanç beklenebilir 
mi ? îçten ve dıştan sessiz saldm rezilliklerini reva gör
dükleri bir insanda somutlanmış ‘ ve toplumca beyinliniz 
olan düşüncenin ne söylediğini ve İstediğini biliyorlar mı ? 
Blleblllyorlarsa açılsın, tartışılsın, blrlcşllsln Bilemiyor-* 
larsa, öğrenilsin, öğrenilsin, öğrenilsin.. Bilip te susuyor- ' 
larsa, İşçi sınıfma şimdiye kadar kül yutturmanın yolu 
bulunamamıştır. O, çok geçmeden düşmanlarını tesblt ve 
teşhir edecektir. Ve bataklık yaratıklarının bütün gayret
lerine rağmen uyananlar olacak ; ve- uyananlar uyaracaktır.

. ' Şu bilinmeli bildirilmeli kİ, artık bir kavşağa gelinmiş, 
durulmuştur. İşçi sınıfını», İşçi sınıfı pnrtislm*, İşçi sınıfının 
vo partisinin, bütün halkımızın örgüttü desteğiyle yurdumu
zu ve ulusumuzu İç ve dış düşmanlarından kurtaracak ve 
yarınımızı kuracak yegâne güç olduğuna inananlar . bir 
yana— eveleyenler, geveleyenler bir yana... Cehpe mİ ön
ce doğar, örgüt mü önce doğarJ yukarıdan aşağıya mı, aşa
ğıdan yukarıya mı... Kırlardan şehirlere ml, şehirlerden kır
lara mı... kadrolarımız İşçilerden mİ olsun, -aydınlardan mı 
olsun... eski sosyalistler-mİ sıkı, yeni sosyalistler ml— Yok 
sosyal emperyalizm ml, modem revtzyonlzm ml. Mao Ze-
dung tebeşir çizgisi ml....TtP’llUk ml, MDD’cülk ml— kurt
masallarını erbabına bırakalım. İşe gelelim _ İş bellidir:
Proletaryanın çelik çekirdek partisini yaratmak İçin der
lenmek !• Hasıl Parti a ıl T Amerlkayı yeniden keşfe kalka
cak değiliz. J  Hasıl derlenme ml T Teoride: Açıklama, bi
rinci mlllt kurtuluşumuzun ateşi içinde yaratılmıştır. Sıkıy
sa 'koruşun, çürütün.’'Artık-âusus kumkuması' aökmlyecek- 
tir.- öyleyse-,-'teorlk‘ sentezle •- ıpetkezlleşmekten kaytaran-'j 
lana, dilinin altında bir bakla var„rPratikte:  bütün yuvar-' 
lar. .başta İşçi sınıfımız olmak üzere- bütün yığınlarımızı 
derlerlerken, kendi aralarında başlıca militan kadrolarım 
derlemekte ve merkezileştirmekte hürdürler.'Bu hürriyet
lerini kullpnmıyorlşrsa .göğüslerinin İçinde taşıdıkları yürek 
değil, olsa-olsa b(rrşalgamdır. . t

Ç ukurova Derİenlş K om itesi '

lıya mal edip daha düşük fi
yatla »ntıyor. Bu hayat paha
lılığı karşısında... ve llh„ ve 
Hh.» (a. y.)

Sosyal Gerçekliğimiz Nedir?
Acı hakikati B. Ecevit.bil

mez ml? Bilir. Hattâ söy
ler bile: 4

«Biz, der. çağımızın büyük

duklan gibi ele alalım.
B. Ecevit diyor kİ :
«... Bizim kanımız şudur: 
«Üretici Halk. örgütlenme

lidir.» (Ulus, 28/10/1970) 
Halk İçin vo nasıl örgüt

lenmelidir? CHP’nln ardında, 
birkaç yüzbln kişilik «gönül
lü» Kapıkulu Kadrosu örgüt
lenmiştir; CHP birkaç mll-

Yıllnrılır teşkilâtsız bırakılan küçük üretmenlerimiz politikacılar taraflıdan seçimden seçime böy
le aldatılmıştır. U . Paşa, balktan oy istiyor. ...............

... t «-•-•••'i'' -v.-int 't..-

Esnaf: Çelişkiler Kumku-

Pek Sevimli ve Sayın Ece- 
vit’ln «Sosyalist» alanlarında .  
İşi ml ne? B. Ecevit, Türki
ye’de 4 milyon kadar saydığı 
Sanat üretin enciklerinin sos
yal ülküsüne tutkun -bir po- 
lltikacMiızdır. Olumlu kök
leri en az 500 yıl önce kuru
tulmuş Ahl'lerdenberl, 'sanat 
üretmenclklerlmlz yeniden 
Bâbil artığı Antika bataklı
ğımıza gömülüp gitmiştir. 
Sırf o Bâbil artıklarını ba
taktan kurtarma çabalan,
Ülopl de olsa, • saygıya de
ğebilir. •

Bir ucu kasaba ' Manüfak- 
tür’cüleri He Flnans-Kapltal 
kapıkululluguna zincirlerle 
bağlanan, öbür ucu-topraksız 
köylünün yoksulluğu altına 
varan o blnblr İşkence basa
maklı «Esnaf ve Sanatkâr
lar» kalabalığımızı ne kü
çümseme ve ne* de büyümse- • 
mo aklımızdan geçmemeli
dir. Resmi İstatistikler on- 
Inn 4 milyon değil, -o raka
mın 10 da biri- (400 bin) 
kadar anca buluyor.. Bu - top
tan mahkûm ve yürekten 
yangın dertli İnsanlarımızın, 
bağırınca. - bele bağırtılınca,
- vâveylâlan gökleri doldum- 
rnblllr. Onlar, en ezik 
ve suspus günlerinde bile,, 
bile, bütün «MIH! İniltilerimi
ze» en yaygın ve. ayaklandı- 
n  sızıltılar fışkırtırlar. Bunu 
hiç - unutamayız. /

- . Bununla birlikte, hepsinin 
«abası altında'bir er» ne söz, 
bir «yıılar-ır. aralan!» .' yatan 
Esnaf re Sanatkârlarımızın: 
kişi olarak çokluk görünen 
Katabalıkları da, ajltasyon 
veya dilsiz dedikodu (olarak 
pek etken sanılan- Ağızkaia- 
labalıklan da, çifte.ve çeliş
kili karakterlerin:harman ye
ri olur.

Dünya ölçüsünde ' esnaf 
sanatkârlar: . Flnans-Kaplta- 
lln,- Türkiye'de İse ayrıca te
feci Bezirgân Sermayenin de, 
günah çıkartma - tekeliğlnl 
yapan bir .şamar ' oğlanıdır. 
Pahalılığı önlemek şöyle 
dursun, arttırmak için .kulla- ' 
ntlan, ama'kimsenin» kendisi
ni - kullanamıyacagını. «Tam 
bağımsız Türkiye» olduğunu '  
bol bol haykıran bir zavallı
lıktır.

Esnaf t İntihar Kompleksli 
Dağınıklık . . .  ■.

sizliğini görünce hayâl kırık
lığına uğnyan B. Ecevit sı
zıldanıyor :

«Şlnııll araılun ö yıl knılnr 
geçtikten sonra pek çok kim
senin aracılardan şikâyete lınş 
lallığını görmek şüphesiz kİ, 
bizi sevindirdi. Fakat sevinci
miz yanm kaldı. Çünkü, gör
dük kİ, bazı kimseler aracı 
sözünden esnafı kastetmekte
dir. Oysa lılz, hiç bir vakit ara 
ı-ı sözünden esnafı knııtelmc- ’ 
dik». ,(a.y.)

Sen,Sosyal Sınıflar denil ka 
çamaga yer vermez termlcr 
dururken, «Aranı». «İşbirlik
çi» gibi sının belirsiz aydın 
küçükbuTjuva yakıştırması lâf 
orijinalliğine kapıl. Eloğlu ar
mut mu toplar ? O da senin 
verdiğin silâhla seni vurur. 
Sen yanıp yıkılırsın : Antika 
ve Modern Sermaye ne yaptı
ğını bilir:

«Halkı soyan, sömüren ara- 
nılnnn esnaf olduğn İzlenimi 
haksız olarak yaratılınca bu
nun sonucu olarak ne tedbir 
akta gelir T Esnafın İşini es
naftan almak tedbiri akla 
gelir. Bu şekilde tedbirler atın 
mıy» başlamıştın Devlet ola
rak büyük satış yerleri kurul
ması düşünülüyor. Hattâ .Tür
kiye'nin büyük sermayedarla
rı devalüasyondan önce birer 
açıklama yaptılar ve esnafın 
halkı soyılnğıından şikâyet 
ederek, büyük sermayedarla
rın bir araya gelip, büyük sn- 
tış yerleri, kurmaları gerekti
ğini söylediler.» (a. y.)

«Baba» Devlet Flnans - Kn*' 
pitalln emrinde. Knoltnl ken-' 
dişi erişemedi ml, «Devletçin-. 
gtmlzJ» koşturur. Ortanın So
lu bile. Devletçiliğin nnsıl İsle
diğini bilin İyen geniş topluluk 
lar» « lınlıer vermekten kemli, 
nl alamaz:

«Ama billnmlyen perde ar
kası gerçek şuılnr : E t ve Ba
lık Kimimi»... Orta Anadolu'
daki, Trakya’dnkl. Balıkesir*- 
yedi.'Doğu Anadolu’daki, be
sicileri-sömüren bir avuç İn
sana kredi ve avans verme 
politikası» güder.

«Tütün yetiştiren köylü tü
tününü eskisinden daha pahn-

Işletmeclllk, hatta pazarla
ma ve satışta dahi büyük’ İş
letmenin çağı olduğunu ka- . 
bul ediyoruz. Bu gerçeği gör
memezlikten gelemeyiz.» (ay.
y.)

öyleyse, Büyük-Üretim ö- 
nünc geçilmez bir «gerçek» 
çığ ise. şimdi ne yapılabilir? 
Hcrşeyden önce hangi Eko
nomik vo Sosyal , düzendo ya
şadığımız objektif vc somut 
olarak ortaya konulur. Sonra 
o şartların Üretroenclkler 
yorarına nasıl değiştirilebile
ceği araştırılır ve uygulanı
lır. . .

Türkiye’de egemen Eko
nomi ve Toplum düzeni ne
dir? Melez, karma bir «Mo
dern +  Antika) . Sermayenin . 
sosyal düzenidir. Sermaye 
düzeninde iki karakteristiğin 
önüne geçilemez: .

1 — Sermaye: bir tek üret- 
nıonclğln yan lfadar küçük 
değildir, Birçok, kimi yüzler
ce. binlerce üretmcnelğin 
varından çok daha büyük 
bir aroç’tır. Onunla üretmen
cik (kimi yalancı pehlivan- - 
lafın dcylmlle) «Başa güre- 
şemez.»

2 — Sermaye:'Antika biçi
miyle Uretmenclklerln ■ var 
olmaları için ' şarttır.' Moden 
biçimiyle. Üretmenclkleri Iş- 
çlleştlrlp (proleterleştirerek) 
ortıulnn kaldırdığı yerde bile, . 
büyük üretimle aılllct ölçü
sünde geniş tüke.tman' yığın
ları arasında bütün ekonomik 
ilişkilere egemen olur; Yâni. 
Antika Toplumda da, Modern. . 
Toplumda da Sermaye teme
li bir aracı’dır. *

Türkiye gerek Antika-Ser- 
nı-ıyoıılıı, gerekse Modern
Sermayenin at oynattığı bir 
ortamdır. Bu ortamda CHP. 
solculuğu ne vaiz ediyor? 
Başlıca İki şey :

1 — Aracıların Sömürüsü
nü gidermek;

2—Üretmenclkleri örgüt
leyip güçlcndlıuıck..

Bu İş nasıl olacak? 8ayın 
B. Ecevlt’ln önerilerini, ol-

yon ;oyu' sandıktan ■ 1 çıkaran 
en eski elgal örgüttür.: CHP* 
nln. en yeni'.ve en dinamik 
Genel , Sekreteri büyük .bir 
İyi dilek ve sâf İnançla şöy
le diyor: .

«Esnaf ve Sanatkâr) -ken- % 
’ dlsl doğruılnn doğruya pazar- ' 
lıyaeak bir şeklide örgütlen
melidir. Bir yandan da esnaf 
ve sanatkâr,-o malı aracısız’, 
hlr şekilde alabilecek örgUt-' 
Irnmlya • gitmelidir. Böylelik
le, üreticilerin yapacakları 

' örgütlerle, satıcıların, esna
fın, sanatkârların kuracağı 
örgüt, aracınız . olarak hlr 
araya gelebilmelidir. O za
man esnaf, hem - üretici payı 
artacak, hem de halk daha 
ucuza mal alacaktır.» (a.y.)

Sermayeci Fil önünde: Ü- 
retmenclk Karıncasının ö r 
gütü

Bu ■ «örgüt» anlayışı ■ ne
dir? AvrupalInın . «Küçük- 
bıırjov»» dediği «esnaf ve 
sanatkâr» İnsancıkların beş- 
yüz, beşbtn yıllar yılı boyu
na özlediği, ha ulaştım san
dığı ânda çöl serftbı gibi n- 
vuçlan İçinden ebediyen ka
çırdığı;. «Küçük ' Üretmen 
Cennetindir.

• Cennet’i kim.sevmez? Ge
lin görün kİ, Antika-Toplum
da 6500. yıl Tefecl-Bezlrgân 
Sermaye, Modern Toplumda 
500 yıldır Kapitalist Ekono
mi, o «Üretmencik -Cenneti» 
nl-tft‘ temelinden yıktı durdu. 
Şimdi gerek ' Antika, gerek 
Modem Sormaycye «Aracı» 
demekle ne ■ değiştirilebilir? 
Sayın Ecevit. kimi keskin 
«Sosyalist» İmimizin de özen
dikleri--' «Aracı» ‘deyiminin 
patentine sahip çıkıyor:

«Çünlıtt Siyaset dilimi». 
Aracı termlnl biz -getirdik» 
(a.y.) diyor.

Bizimkilerin . «İşbirlikçi» 
lâflarına pek 'benziyen o 
term. ne-yazık ltl, yalın ka
faları biraz daha bayağılaş- 
tırmıya İtelemekten -başka, 
hiç ml hiç bir şeyellileri be
ceremiyor. Adıyla anmvln 
Flnans-Kapltal ve Tefecl-Be
zlrgân domuzuna • örgütlendi 
önünde: Üretmencik önr'lt-

Bin esnafın-bir’ay da yapa- 
mıyâcağt ' fltetlml'.îjlr^ günde 
çıkarıp .piyasaya-; atan Büyük 
Sanayi önünde, ; maddece ve
mfloevlyatça: Yeldeğlrmen-
lerine saldıran Donklşot’tan 

•daha acıklı ve gülünç duru
ma düşer. Bu aşağılık doygu
su yaratmış v durum don. ken
di başına • kurtuiamıypcagını 

(sezdikçe,-öbür ’ 'uca': 'kaçar, 
öyle*.-bir; aşağılık’ kompleksi
ne; kapılır' kİ,Bâbil .çağından 

' örsclene;’çürüye':turşu- küpü
ne dönmüş karanlık .dükkân, 
çığından ve hele knfacığın- 
dan daha'haklı ve güçlü biç 
hlr şeyin yeryüzüne gökten 
incmlyeceğini ölesiye' savu-, 
nur.

Böyle bir sosyal Kalaba
lığın sğızkalabaiığı He «Ev
rene düzen» vermlye - kalk
mak. yahut hiç- değilse pa
halılığı kaldırmayı ummak, 
ölü gözünden , yaş beklemek
ten daha üzüntülü, bir .ku
runtu olur. Türkiye’nin Tefe
ci - Bezirgân/kanburu' üstü
ne Flnans-Kapltal kanburu 
oturtulmuş «bozuk düzen» 
İni. düzeltmede «Esnaf ve' San
atkârlardın hiç bir -zaman 
ciddiye almıyacaklnn, ancak 
vurgun kırıntıcıklnnyle İkti
dara av cdllccoklerl örgüt
lerinden beklemek:... . Bftbll 
Kulesi üzerine Firavunların 
Mezar-Ehramını . oturtmıya 
çalışmak-olur. .. ( : .

' Çünkü esnafın kendisi 
«mühtac’ı himmet, bir dede» 
elktlr. cVIrân' olası hân ede 
evlâd'ü Ivâl»:1 esnafın boy
nuna esılmıs altı batmanlık 
lâledir. İlk fırsatta. Hacıağa
nın bir kuru ' «Aferin!» İni 
kazanmak İçin, büyük Bey
efendilerin bir yaş çıkar ol
tasına solungaçlarından.'takı
lın havada salkınmak.. İçin, 
göstermedik sAdo suya »beye- 
ra a ve kaypaklık hıroknıng. 
Neler «İcat* etmez kİ T

Ortanın Solar Esnaflığa
• Bavthnamair - . Sosyalizme
Avtlmalı -
CHP belki Sol yoldan b'r 

esnaf öncüsü -olabilir. Eski 
günbrln - «Büyük Efe«ıdl»leri 
OHP’HvdMcr. CHP uzun yıl
lar biricik «D»vlet Partisi» 
oldu. O zaman-«tas elinde, 
koz elinde» bulunduğu leln 

(Devamı ö. sayfada)
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EleştiricU’siniz. ’.v 'i
1 — TÜRK»' sözcüğünü, Türkiye’de yaştyan 

‘her Yurddaşıh «Nüfus k&ğıdı»nda yazılı «Tabiiy- 
yet» karşılığı, ’ biraz da kimi alışkanlık olarak ara 
sıra kullanıyoruz. Yoksa, elbet bir ırk ve etnik 
gruba ayrıcalık - vermek düşünülemez.. Netekim 
Türitiye’den başka yerlerde de «Türk» 1er vardır, 
hattâ TUrkiye’dekinden daha kalabalıktırlar.

. 2 — «KUVAYÜÜLLİYE» sözü, «Halk Savaşı 
Plânlan» ve  «Anarşi Yok» metillerinde: ( Birinci 
Kurtuluş Savaşı’mıan kendi kendine aldığı ad’dır 
Onu, sözlük analmına bakıp ; değiştiremeyiz- Kal
dı ki, 1919-23.yıllan Türkiye’de egemen bir Yerli 
Finans-Kapntal bulunmadığı için, Kuvayimilliyeci- 
lik deyimi Antiemperyalist savaşa pek te yanlış 

' verümiş b ir ad sayılamaz.
Finans-Kapitale karşı savaş bir yol Halk 

dilinde «Kuvamilliyecilik» biçimiyle yaygınsa (ki 
öyledir) onu, halka İkinci Millî Kurtuluş Savaşı’m 
daha yi kavratmak için de kullanmak, bir gelenek
ten-olumluca yararlanmaktır. Her kullanüdığı yer-, 
de şimdiki • Finans-Kapitali kendi dışına ve karşısı-. 
na' atmış saydır.

öz bakımından Demokratik Devrim burjuvala- 
n  da kapladığı için «Milli» den başka bir şey ola
maz. Kapitalizmde Sosyal Devrim: ne bir Parti, ne 
bir Sınıf ile ol/naz Bütünü ile Milleti kaplamış bir 
bunalım ve çöziim'dür. Tabiî, o bunalımın içine 
Flnans-Kapital d e ,; «ödemiyorum, yedemiyorum!» 
diyecek durumuyla katılır. Ama* biri kalkar da: 
«Maden bunalıma katıldı, demek Fİnans-Kapital 
devrimden yararlanma.'».derse, - aşınca - Medrese 
(Skolâstik) kokan bir Sofizm (safsatacılık) yap
mış olur. Çünkü, her bunalıma k&tdan sınıf ve züm 
re mutlak «Devrimci» olur demiye benzer bu. 
Flnans-Kapital, ’katddığı ve sürüklendiği bunalım
da ' tehakkümilnü yitireceği için «Karşı-Devrimci» 
olur. Ama Devrimde olur bu...

Bir sözün görünüşüne aldanmamak Diyalektik 
Maddeci Metot ve Mantığın alfabesidir. Her sözcü
ğün kabuğu içinde,, hangi dayağın  yattığım bul
malıdır-

3 — UYARMAK ÇİN» metninde* 1-34 kez eleş
tirdiğiniz «'Millet» sözcüğü için de anlatılmak iste
nen olaycık. önemlidir. Sizin de pek'"güzel işaret 
ettiğiniz gibi, , o metnde Millet: «terimsel» değü,
«deyimsel» anlamına kullanılmıştır. HİÇ bir Ağa’- 
nın bulunmadığı-Halk kalabalığı içinden biri kal
kar ötekilere : «Hey! Millet» diye bağırırsa, bun
dan: «İçinizde Finans Ağası da var» anlamı çıka
rılır naı?

.. Popüler (Halk diline yaygın) Millet deyimini, ’ 
daha kolay anlaşılmak için,»(bilimsel terminoloji» 
deki yerini bilmek vo dozunu kaçırmamak şartıy
la) ara sıra kullanmak olağandır. Küçükburjuvazi 
olağanüstü Millet antuzyazmlıdır. «Uyarmakçin»: 
yöneticisiyle, yığınıyla ^ç^ k b u rju v a  .‘sansasyonel-. 

Ji^^Xüuyguçıüi.uğu).w kaçuulm8LZ-T-olan----TlP’lilere -

dille yazılmak istemniştir. -
Gene de «dozun kaçırıldığı» kanısmda iseniz.. 

«Halkın sözü, Halkın sözüdür» der, uyarınıza te
şekkür eder,. yanlışlarımızı dilzeltmiye çalışırız.

Bir yan kalıyor. Eleştiri, Osmanü Tiyatrosun» 
dakl-ünlü: «KUlâhm sûreti» mi diyelim, yoksa «Kü- 
lâhm siyreti»mi tartışmalarıyla gülünçlüğe düş
memeli. Ne dersek diyeüm: demekle kalmıyalım. 
Tek tek sözcükler- üzerindeki duygululuğunuzu 
acep, okuduğunuz metillerdeki AKSİYON (ey
lem) önerileri, düşünce ve davranış problemleri 
üzerinde de gösteriyor musunuz? Yalnız, kâğıt üs
tünde, yahut ahbap çavuşlar arasında, sâde suya 
duygululuktan, reçetedük peçetecilikten söz etmi
yorum. Halk yığınları içinde serinkanlı, tutarlı ve 
sürekli örgütcül düşünce ve davranışlardan ne ha
ber?

Canlı • çabalarınızı o yönde yoğunlaştırsanız 
çok sevinirim. .

" Gözlerinizden öperim- Dr. Hikmet Kıvılcımlı

Tarihsel maddecilik 
yayınları
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CHP «Aracı» düşmanlığı oıı 
ediyor t  Mükemmel! Flnans - 
Kapital anasından «loğdu do
lalı «atncı» lana düşmanıdır. 
Bütün mesele o clfiûh olmaj 
böcekler» gibi üşüşmüş kim
seleri, Tekelci Sermayenin di
siplini altına sokmakla çözüm 
lenlr. Kalın Sermaye'nln böy
le CHP’yl şaşırtan yavuz hır-

Ortamsı solu , küçük
üretm enlerim iz
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