
ADEL KALEM FABRİKASINDA İŞGAL KÂRVERİZM - DEMOGOji - PARTİ

K artal Adcı-Kalem Fabrikasında Kim* 
ya-Ifl’e geçmek için başlatılan' grevden 10 
gün sonra, Igveron bütün İşçilere, yevmiye
lerini ve saat ücretlerini arttıracağım bildi
ren davetiyelerini göndererek lşbagı yapma
larını bildirmiştir. Faka t İşçilerden 10 satıl
mış İşçi hariç, 265 kişisi İşbaşı yapmamıştır.

15.2.1971 do bu işveren, dalkavuğu olnn 
10 kişiyi Kartal’dan minibüs kiralayıp, di
renen İşçilerin protestosuna rağmen asker 
nezaretinde fabrikaya sokar ve*akşam İşten 
çıkarır. Ertesi gün minibüs bu İşe gelmez.

, Hatta Kartal’dan hiç bir minibüs bulamaz
lar. Tuzla'dan vasıta kiralanır.. 10 işçi aynı 
şekilde direnen İşçilere tabancalarım göste
rip, «Komünistler» diye bağırarak fabrika
ya girmiştir. Bu durum ilgili makamlara im
zalı dilekçelerle bildirildiği halde, fabrika 
mallan asker kontrolünde 10 İşçi vasıtasıyla 
dtşanya çıkarılmıştır. -

17.2.1971 saat 18.00 de direnen İşçiler
den aynı semtte oturan 5 kişi minibüs kira
layarak, İki askeri vasıyayla beraber fabri
ka önünden ayrıldığında, satın alınmış ve sl-

l&hlandınlnuş olan 10 İşçi minibüsle peşle
rine takılır. 500 metro ilerde asfaltta durdu
rup all&hlanyia, evlerine gitmekte olan işçi
leri tehdit ederek ertesi glin İşbaşı yapma
larım ihtar ederler. Tehdit edilme durumun
da olan işçiler, bu gangster bozuntularım 
yanlarına sokmamak İçin vasıtalarından 1- 
nerek . taşlarlar. Fabrika Önünden durumu 
gören'İşçiler olay yerine gelirken Uzatmalı 
Çavuş' Kaşim askerlere- v u t emri verir. Bu 
emre askerden. önce . satılmış İşçiler uyar. 
Jandarmalar da havaya 2000 civarında mer
mi attıklarında, fabrika İşçileri geriye çeki
lirler. Haşlm Çavuş’un emrine Hk uyan Dur
sun usta, İkincisi • Cemal Küçüker’dlr. Olay 
yerindeki yakalanan 4 İşçi, dipçik ve taban
ca kabzalarlyle yaralanmıştır.

Tutuklanan i  işçiyi kafakola bırakan 
Haşlm Çavuş, çatışmadan 2.5 saat sonra as
keri vasıtayla süratle fabrikaya dOnmüş. İş
çilerinin içine dalarak işçi Mehmet Üzüm’ün 
boğazına sarılıp yere düşürmüştür. E trafı n- 

■ daki askerler de. yere düşen İşçiye dipçikle 
( D e v a m ı  5 . s a y a d a )
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İL  H A Ç L I S E FE R !
Em peryalizm , solun İçine soktuğu CiA  ve MİT ajanlarının 

provakaşypnlarını; tertiplediği soygunlar, sabotajlar 
: ve saldırılarla perçinlemeye çalışıyorEmperyalizm, siyasi ve eko

nomik sancılar içinde debele- 
' nlyor. Ekonomisi, politikası 
allak" bullak oluyor. Gittikçe 
çürüyor. Çürüdükçe • ecel ter
leri döküyor.. Ezilen uluslar 

.üzerindeki .tahakkümünü,, sal 
/dıraanUğa,."vardırıyor, '■ • Via:- 
' nam ■luiıHiıuıi'’ üierlliıs,'ÎSıitsi* ■' 
dır bomba. yağılırıyo?. ■ Orda 
Doğ-u da, İsrail maskesi ta
karak,' petrol damarlarına sal
dırıyor.

Emperyalizmin baş' temsil
cisi A.B.D’lnde; «Her ons luk 

' altının resmi karşılığı 35 do
lar İken, serbest piyasada 38 
dolara yükselmiş bulunuyor. 
(T. İktisat gazetesi 11.2.19711» 
Doların değeri hızla düşer
ken, D.P. Milletvekili • İhsan 
GUraon; bütçe' müzakerelerin
de; «Devalüasyon, büyük dev
letlerin etkisi ile yapılmıştır.» 
diye bangır bangır bıığıny.r 
Ve «İkinci.bir devalüasyonun 
kaçınılmazlığından» bahse dİ
yor. Bu iki haberin üzerinde' 
blrkz durmak gerekir.

I — Doların değerinin düş
mesi,

II — İkinci bir devalüasyo
nun kaçınılmazlığı, 4

A-B.D'nln başım çektiği em
peryalizmin, Türkiye üzerinde
ki etkinliği gözönünde getiri
lirse, bu İki haberin birbirini 
son derece etkilediği ortada
dır. ı

Birincisi; Doların değerinin 
düşmesi, A.B.D stoklarındaki 
altınla (Jünya piyasasındaki do 
lana  arastadaki uçurumun git
tikçe derinleşmesi, emperya
lizmin ne . denil çürüdüğünün 
İfadesidir. ,.

İkincisi; . Emperyalizmin de-, 
’ jyelüasyo'n yapılması İçin, Tür- .- 
/klye’y 45 baskı ' yapm ası, ikinci 
•Rlç-jdevalUasyonu'-ckaçınılmaz» 
ihalp getirm iştir.. -.

1Dolarm:'değerinin.'-' düşmesi, 
bütün 'kapitalist* ülkeleri-' .ol
duğu- ğtbh Türkiye’yi do. etkl- 
AendşUr.-7 Böylece -. ekonomik 
{emeli. çürüyen emperyalizm, 
kehdl'İılokundald'ülkelere' ol- 
duğu:‘.gibİ',sTUrklye-üzerine de 
yaptığı -siyasi vc ekonomik bas 
kıyı saldırganlığa vardınyor. . 

r. Yerll-yabancı Flnnns - Kn- 
pltal’ln bu saldırganlığına kar
şılık, Türkiye’de 60 yılı aşkın 
dcn-iylerl olan bir sol hare
ket viardtr. Son 3 yıl İçinde.

; 30 u aşkın-şchlt veren kadrolar 
vardır, «Emperyalizm, •>. solun 

) »• ' "

Dr-Hikiıiet Kıvılcımlı
Sosyalizmde, en hayasızca demagoji, 

Karyerizm (Mevki hırsı) için yapılan 
gösterişli lâf kalabalığıdır, örneğin,' 
halkımızın . deyimiyle, «daha' donunu 
bağlamağı bilmeyen» her «çocuk» ve
ya «adam» veya «kadın», Sosyalizm 
üzerine, kimden olursa olsun, üç'beş 
kitap okur okumaz, hemen «doktrin 
sahibi oldum» derse, bu demagoji ol
ma eğilimine çanak açmanın başlangı
cıdır. Nerede, hangi kriteryum ile ken 
dini ve düşüncelerini denemiştir? Bir 
Partinin Çelik Çekirdeği içinde bulun
madığına göre: havada! •-

Aynı Sosyalizm heveslisi çocuk ve
ya adam veya kadın, dünyanın en iyi 
dileğiyle de olsa, bir kendini beğenmiş 
dangalağın apık sapık «Teori» saçma
lamalarını bahane ederek olaylar du
rurken şöyle de konuşabilir:

« — l.şto ortalıkta Sosyalist geçinen
lerin İmli lradur. Hepsi ya karacahil, 
ya ne oldum delisi ukalâ, ya kuşbeyin- 
İi manyak, Sosyalizm papağanıdır, öy
leyse, ey gençük, ve ey Sosyalizm sen 
patJzanı işçiler, köylüler ve halk benim 
ağzıma bakın. Ben falan ülkenin,. fjlân 
İNişanh Sosyalizm üstadı adına konu
şuyorum. O kendi ülkesi için ne de
miş, ne yapmışsa hepsi, iıer zaman, 
her yer için amel edilecek kuraldır, tek 
doğrudur. Ben de onnn bu topraktaki 
eşsiz sözcüsüyüm.

«Salon benden başkasını dinlemeyin- 
Elınas cevheri maden benim kamunda 
yatıyor. îşte ben Erdim. Haydi, «Kal
kın ey ehl’i Vatan!», Çevremde topla
nın. Sosyalizmin daniskası ben ne der

il sem odur. Başka kimseyi dinlemeyin.
Yoksa, alimallah sapıttığınız gündür. 

,3 Toptan oportünist kesilirsiniz. Reviz- 
’|i yonizm Cehenneminde ebediyyen yana* 
ğ smız. Benim aktanhldanbdan başka 

Devrimci, İlerici, gerçek «proletarya- 
% <*ı», bilimsel «sosyalist» kavram ve ey- 

lom yoktur, olamaz. Vardır diyenin 
j | alınım karışlarım. Piriniz, üstadınız be- 
5  n in t!»  ’ • •
« Kaç yıllar yılıdır, hele sosyalizm'suç 
s  sayılmıyalı heri, Türkiye’de böyle-toy 

luiclardan geçilmez oldu. Bu söyleyiş
ti 1er ve davranışlar, 50 yıllık Bilimdi 
2  Sosyalizm Savaşının gelenekleri doğ- 
«§' muş, kan kusularak denenmiş, savûnul 
§ muş bir ülkede, ikide bir her ayağa 
I? çelme takmaya kalkarsa, ve bildiğin- 
v den şaşmazsa, iş büsbütün değişir.-Toy

1luk, düpedüz, bir insanın, başka hiç 
bir belge aranmaksızın, Sosyalizm dı-. 
şına atılmasına yeterli bir suç olan 

|  Karayerizm kül âh kapıcıhğmın en utan 
mazcasına dönüşür! X £

İ  Özellikle. £7 ^layistâh 
X  v<i'cıkniis fa'üb-yâiisüeîiro çdöît' gÖrüfttÖye 'çıkmiş’fa'qb,yâlis'tI-T;_, .

te çok hakli olduğu ölçüde harekette

20. Yüzyıl Haçlı seferlerin den bir sahne.
İçine soktuğu CİA ve MİT 
ajanlarının provakasyonlarını; 
tertip liliğ i soygunlar, sabo
tajlar ve saldırılarla perçinle- 
meye çalışıyor.»

• PROVAKASYON : » ,
’ H: ! ücretlerine zam isteyen Ha

cettepe-Üniversitesi sağlık per
soneli işçileri, zam -istekleri 
reddedilince,;'başhekimlik,', oda ■ 
sın» işgal' ederek direnişe-,geç-. 
tiler. 'Devrimci- ̂ öğrenciler,- di
renişi' en İyi -biçimde .destek- 

..ledl. Yer .-i yabandı saldırgan- 
ta r /  hu dayanışma karşısında/
II. Haçlı Sefert-.-UAar v.etUler:
Halkm (!) (Yobazların) tah
rik ve saldırılan arsamda te
aruza geçtiler. 6 sâa t süren 
kanlı savaştan sonra, Hacet
tepe Üniversitesini tealim aldı
lar. . Kızlan- linç etm ek iste
diler. Asistanlar yuhalandı.
-Devrimciler bütün bu olay- 

, ların karşısında ne yaptılar?
'  Asistanlar Zafer an ıtına kadar 
' yürüyerek, beyaz gömleklerini

■ç^ît'-gdrüftiîş
„  3_______________ ' harekette
uçurumlar v'ö parçalanmalar açan' de
magoji Ierden ve.Karyerist kabadayı
lıklardan sakındırmak; isteriz. Bu teh
likeli ipin üstünde oynanan Sosyalistin, 

• canbazhklannda çabuk ün yapmak, 
kendince etkili olmak görünüşleri kim
seyi aldatmamalıdır. Bir doktorm-ve. 
hareketin Tarihinde-beş on yıl en ö- 
nemii basamak ta  olabilir, güme git-' 
miş boşuna pis debelenme de olabilir.

Hele elli yıllık çaba Tarihçe» bulu
nan bir Doktrine ve harekete, .otuz 
kırk yıl sonra nasılsa gelmiş;katılmış 
olup ta. eline bir örgütü veya bir or
ganı geçirir geçirmez: «İşte ben zııhur 
ettim!» yollu maşnk’ı âzamJaşmak, u- 
tanmazlığın, demagojinin, karyerizmin 
en aşağılık hayvanlığıdır.

Gelin görün ki, 27 Mayıs önceleri 
yerin altında azçok sesi kısık geçmiş 
iıice traji komik küçükburjuva soysuz 
Iuklan, 27 Mayıstan sonra, sokakları
mızı basan geriz sulan gibi açıktan 
açığa ortalığı kapladı. Düşünce de dav 
ranışlan leş kokutuyor.

Sosyalizm lıerşeyden Önce, alabildi
ğine objektif ve somut momentleri her 
an tersine dönüp birbirine giren bir 
karmaşık Sosyal Sınıflar Savaşmn 
hareket kuralıdır. Bu hareket ve sa
vaş en Modern anlamlı Siyasi İktidar

•Savaşı .yapacaık son kerteye dek bilinç 
li/aon kerteye dek tecrübelLson ker 
teye dek nanouslu.bir ÖRGÜT içinde 
olursa olur. Olmazsa, ona ne sosyalizm 

: ğı'bin yakıştırma beyinsiz işgüzarlık ya 
hut,;miğde bulandıracak kadar iğrenç 

:.ve maskara gevezelik kesilir. ■ 
i >' ÖRGÜT deyince: 3 Aklıevvel kişi
nin, bir 'Mülkiye âmirine pulsuz dilek
çeyi dayaması ile kuruluveren şey 

;akla gelemez. Proletarya Partisi: bir 
.zümrenin veya bir tabakanın, bir ma 
kamdan esinlenivererek «Ol!» deyince 
oluveren, gelişi güzel tekerleme formül 
fer .alanı değildir. Kendisinden önce o 
alanda, atılmış bir tek adım bile, varsa 
o, derinliğine ve genişliğine benimsenip 

-yaşanarak doğacak bir canhorğaniz- 
, madır. /.'

.Darvinizme göre İnsan Maymundan 
: gelmiştir. Darvinden önceb unu İbni 
Haldun yazmıştır. Bilimde, yâni olay
ların dilinde bile öyle uzun birikimler 

k gerekir. Hayatta Maymun olmadan İn 
san" olmaya kalkışmış bir varlık düşü

nülebilir-mi? Her ülkede Proletarya 
Partisi de, eğer canlı bir varlıksa, o 
adı- gerçekten almıya lâyıksa, bir el 
çabukluğu mârifet hokkabazlığı veya 
provakasyon sahtekârlığı değilse, mut 
lak kendinden önceki birikimi lâfla de
ğil, yaşryarak benimsemek zorundadır.

1 Bizde en az anlaşılan doğru budur, 
"Ve ne çekiyorsak, daha kötüsü Tiirki- 
. ye :Işçi Sınıfına, Türkiye Halkına ne 
..çektiriyorsak, hep o çok basit hakikati 
, anlasak bile bir' türlü namusluca, vic
danlıca,’ insaflıca' uygulamıya katlana- 
namamakta çekiyoruz ve çektiriyoruz. 
Kendimiz çekmekte better olalım, boy 
numuz altımızda kalsın. Ama, şu Tür
kiye’nin acıklı insanlarına çektirmek
ten ne zaman utanacağız?

Rahmetli Mehmet Akif, Türkiye in
sanlarım Allaha şikayet ederken şöyle 
demiştâi: . '.

«Göster, Allahım, bu Millet kurtulur 
bir mûcize

Bir utanmak hissi yer gaaip hâzinen 
den bize!» --
, Akif, «Utanmak : hissini» Türkiye 

’ Burjuvazisinden beklemişti. Allah ver- 
' medi öyle bir şey. Türkiye’yi resmen 
/Amerika’ya Us ve Sömürge yapıncaya 
dek utanmazlıkta devam etti- işveren 

'  Sınıfımız, işçi Sınıfımız ağırbaşlı oldu 
ğu kadar çok alçak gönüllü, çok utan- s 
gaç özgücümüzdür. Gerçek Sosyalizm- Ş 

- de ancak İşçi Sınıfımızın düşiince-dav | 
Tanışı kural olabilir, öyleyse, o sınıf i 

. dışı sözde sosyalist utanmazlıklar ne- f 
: reden-çıkıyor?- İşçi sınıfımız içine so- î 
.'.kulmuş Burjuva ve Küçükburjuva'e- ’ 
ğilimlerinden. . . • . . - • • •

•̂ » Sosyalizmde ^utanmazlıktan kurtul- 
^mahın'tek -:yolu; V TÜrkiye.vjıîşçi Sunfı

gir

‘̂ m /tai^j!yoî^M Vram şı ^.:çrade"inhm j 
.^çıraklık. yularım adsız er olarak göğüs 
r’liyebilme. yiğitliğini-hiç kırpmadan gö 
ze.almaktır. Yoksa, derme çatma, çal- 

-ma/- çırpma sözüm • -yabana «Teori» 
maymunluktan,- görülmemiş «İdeoloji» 
aydıkları, özenenleri Faşizmin balta 

' girmemiş çöngül ormanında avlanıla
cak  hayvan olmaktan öteye götüremi 
; yeeektir. -

- O -tip düşünce ve davranışlar «kişi-
• cü» gibi, görünürler. * Gerçekte, - eğer 
.işveren sınıfmuı kurnaz ajanları de- 
değilseler * - tipik Küçükburjuva deni

• len: Köylü, , esnaf, aydın vb. Antika 
çağ. kalıntısı tabaka ve zümrelerin dö
küntüleridirler. «Döküntüleri» sözcü
ğü üzerinde basa basa duralım. Çün
kü, işinde, gücünde, namuslu çalışkan 
Köylü ve Esnaf gibi Aydın da azçok 
alçakgönüllü ve dürüst olmayı bilir.

Ancak, hangi (Smıf-Tabaka-ZUmre) 
den olursa olsun: Kökünden ve işinden |  
den kopmuş döküntü insan İşçi Sınıfı |  
içinde ve yaratıcı üretimde erimedi mi * 
Paçavra Proleter adaylığından yakası- ^ 
m kurtaramaz. Artık öylesi İçin am- i 
bisyomın (külah kapma hırsının) > so
nu yoktur. Sosyalizm denli en yüce 
insancıl eşitlik ve sonsuz kardeşlik ala 
nında hile Paçavra Proleterin hırsı: 
yanımdakini çelmeliyerek veya çiğniye

. ’ • (Devamı 8» sayada)
— — — —— ’smanaBmsnraaiBM

şUK-unnııiHinııemmımaNmımıımıtHmHHitıç

Bildiri
TARIM  İŞÇİLERİ TO P R A K S IZ  
A Z  TO P R A K LI K Ö YU tîLER

ADANADA AK ZILGIT
. Halkı.^»». üzerindeki Amerikan . 

. emparyalizaninin .ve yerli ortaklaruun, 
sömürüsü her geçen gün artıyor.' Sö- 

•-mürücü smıflann çıkarlarım savun
makta siyasi iktidar ve tüm partiler 
elele hareket ediyorlar.

Sömürü ve zulüm alabildiğine, iş
sizlik ve pahalılık aon haddine geliyor. 
Gün geçmiyor ki, yeni vergiler, yeni- 
zamlar olmasın.

Bu durumda halk sessiz mi kalı- 
. yor, ? Hayır. Sömürüldüğünün farkına 

varan işçiler, köylüler, memurlar dire
niyorlar. Haksızlığa, sömürüye ve has 
kıya karşı mücadele ediyorlar. Devrim 
d  gençlik, halkın mücadelesinde en. ön 

• saflarda döğüşüyor.
‘ -1 İşbirlikçi iktidar ve tüm partiler 

•halkın ve devrimci gençliğin mücade
lesi karşısında telâş içinde.'Ne yapa
caklarım bilemiyorlar. Çareyi baskıyı 
vc zulmü drttırmakta, işçileri, köylüle
ri ve gençleri kurşunlamaktan buluyor

 ̂ lar. |
. ;.Baskı,'ye zulüm halkın mücadele- 1 

sini daha .'da‘şiddetlendiriyor. Devrim i  
bilincini keskinleştiriyor. I
' Çuücurpva' köylüleri de bu mücade I  

lede yerinl’aimalıdır. |
Çukurova'da1 en verimli binlerce. 1 

onbirleroe.'dönüm topraklar bir avuç |  
toprak ağajuiın elinde. Ağalar, ellerin 1 
deki topıaklarrn çoğunu.çeşitli yollar- |  
dan gasp etmişlerdir. Bu gasp edilen |  
toprakların;.bir,kısmı da hazine arazi- |  
sidir. Yine onbirlerce dönüm hazine! 
ara2İşi hpîfıiumalctadır. |
' .'..Köylülçr-'ya topraksız ya da az I 

to nraklıdır.i-Köylülerin binlercesi uzak İ  
bölgelerÜçti,'gelenler de olmak .üzere, i  

: bit topraklanan çoluğu çocuğuyla, 
ı çok dUşilk4Üaetlerle çalıştınlmakta- 

dır. Haihaiık, İçlik, ölüm mgatlar için- 
:-'dir.' Iş 1 güvenliği, çalışma güvenliği 
. voktur,' Hifr kimse yarınından emin

'•  • ‘ «' W  «;J (Devnım S. Kayada)'
ItniUMMKUUUM.

Adana'dtL, devrimcilere 
-kaı;ı günlerdir aürd&rülen 
baskılar ve tedhlgler »on 
KÜnlcrde had safhaya uleıj 
mıhtır. Polisler ve façltsler 
tam bir işbirliği lçlndo ha- ' 
reket etmektedirler. GeçU- 
jiimla günlerde duvara afi; 
yapıştırmak isteyen devrim 
ellere karçı, polis kurgun- . 
ln.r yağdırmif, S—1 devrim 
clyl bacaklarından ve kal
çasından vurmugtur. Kimi 
önder olan devrimcilere de 
bizzat öldürmek kaadıyla 
ateg edilmiştir. Siyasi • po- I 
Un ele geçirdikleri devrim
cilere karşı insanlık dıgı 
hareketler ve İşkenceler 
yapmaktadır. Bunlar burju - 
va gazetelerinde yer alma
maktadır. Bir de Finons - 
Kapital çevrelerinin ve Te
feci - Bezirgan hacıağa ta- ' 
kımıntn beslemeleri faşist ' , 
It sürüleri vardır. Orda bur ' 
<in devrimcileri takip edip, 
linç etme tertipleri İçinde' 
olanlar. Bu boak'ı, hu akzıl- ’ 
git altında mücadele veren - 
de»rrimel kuruluşlar (TÖS. . 
Adana Akademini Fikir 
KıılübÜ, ve Adana Sanat , 
Severler demeği)' ortakla
sa m  hlldlrivl vayımlanue

ve dununu kamu oyuna du : 
yurmuçlardır, «IgıUUk ve 
pahalılığı yaratan, halkımı- 
a  slyaat ve ekonomik su- ' 
tümleri.altında İnleten Ame' / 
rikan emperyalizm* ve yer 
11 ortaklan gellgen bağım
sızlık va demokrasi .kavga
mızı kan ve glddetle baa- 
tırmak iztlyor.. Halkımızın 
davasım savunan Dev-Genç 
’in Adana yöneticileri- sık * 
sık 1. Sobeye çekilerek dö- 
vülmekte ve tehdit edilmek 
tidirler. -U

Son olarak Piki» Kulübü. 
Bogkoıu Mahir Cemlloğln 
ve yönetim kurulu -1 üyesi 
Mehmet özel, .14 Şubat da, 
Aksaray Sineması ..önünde’ 
Ülkü Ocaklı bir gurup'sop-' 
banın ' saldırısına/uğramı»-, 
tır. 15 Şubat günü Banka-, 
lar'Karakoluna lilc&yete gl- ; 
den Mahir Cemlloğltf ./v e ' 
Mohmct ösel i-karaliotun. 
önünde gene ülkü  Odağına ’ 
boğh zorbaların: aaMınsına ■ 
uğromı« ve «ğ*», ■• şekilde ,'

, tartaklanmıştır. Fbnnlyet - 
yetkililerinin bllgist dahlUn \ 
de olan bu saldırılar ne.flk,f, 
ne de sondur»,
Oerçekten ne nk ae de ......

. -. I . ! . t  ' i :  1 .  ! .

sondur. Bütün bu tertipler 
. devrimcileri - yıldırama». 

Nitekim .Adana Siyasi po
lisi, igçilere bildiri dağıUn 
Akademi Fikir Kulübü yö
neticileri Mahir Cemiloğ- 
lu, Zihni Ayhan, Mehmet 

' ö ze l. ve 4 arkadaşını ya
kalayarak mahkemeye sevk 
etmiştir. 3. Sulh Ceza mah
kemesinin bildiriyi topla
ma karan alması üzerine, 
polis bunu fırsat bilerek 
TÖS’e, DİSK’e, Adana Sa-- 
nat Severler Derneğine,

- Akademiye ve devrimci ki
şilerin evine baskılar ya;K 
mistir. „

Netice ne oldu ? Mahke
meye çıkarılan devrimciler 

• serbest bırakılmış, polisler 
baskınlardan- eli bos dön- 

. müslerdlr.
; ' Varsın Flnans - Kapital 
."'Raeıağalan kendi iktidar-1 
/U m u, canlanm, meilanm 

korumak için yeni kanun- 
' lar' çıkarsın. Varsın tedhiş-' 
"lerinl arttırsın, KuruUcak’,- 
: Çelikten bir Froleterya Par ' 
-tisi'onların  canına okuya-’ 
çaktır. Gerçekten iççi sim - 

;fı devrimcisi elanlar-bunun. 
bilincinde ve çalışmam ‘

- HhkUdlrier.. •

bırakarak olayı protesto e til
ler. öğrenciler fonun düzenli- 
yerele, kinlerini, trafik 'aksata
rak  gidermeye çalıktılar. Dev- 

■ rim el kuruluşlar, ajltasyon ta- 
..şan . - bildiriler yayınladılar. 
Hepsi, o kadar. .. . -

- Hacettepe olayı, •*. de,vr|mci 
harekete' yapılan ne İlk ne de 
son saldırıdır. : Devrimci ha
reketi .çıkmaz sokaklara doğ- 

. ,ru- sürilklü.yen provokasyonla- 
,n.n: tipik ,bir, örneğidir. . j 
/. HAZIRLANAN ..OYUN : 

îşçl sınıfının elini; ayağını 
•gangast«r\ sendikalarla- bağ

ladıktan sonra, öğrenci hare
ketlerinin gelişmesini de önle-

• mek gerekti, öğrencileri so
kak ortalarında öldürerek, ö- 
lüm korkusu İle, silahlandır
dılar.. Sllfthlı öğrencilerin üze-

; rine dizerine-giderek anarşi 
yarattılar. Peşi peşine"’4oy-

• gunlar, saldırılar ■- ve-.'sabblaj-,
• 1ar tertiplediler. '  Arkasındaıi
• «Tupamaro -Türkiye'de*:-..-.çığ-,
. Iıklan atarak, 6ol maceracılık;

kışkırtılmaya çalışılıyor,. . Oy? 
nan oyun Solu :'parçalıyar&k 
halkı ezim : ezim ezmektir.'

TEK ÇÖZÜM, PRK 
ÇÖZÜM:

Bütün bu döndürülen do
lapları, l ’roleterya partisinin 
zoru bozacaktır. Dünyanın tek 
Devrim öncü Gücü: ' Proleter- 
ya  partisi üzerinde balon- uçur- 

•••.-n'ayı' gereksiz buluyoruz. İş-4 
çi sınıfımız, 'her gün; her saat 
Suni -Savayı veriyor. Devrimci
ler! nerede? Kendiliğinden taş
mış i harekete öncü-güç nere
de?/Soru. -karşılığım-dA-ken- 
rll.,Içinde.bağırıyor,'«Yetcr.be!»
: ûyan-.ve çağnaım yine" tekre r- 
hyoruz.
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DÜŞÜNCE

SunuşBu notlan kisin kale* 
me alıyorum? Onu izah 
etmemek, İçine girilmek 
istenen meselenin kapıcını 
açmamak, binaya baca 
dan dalmak gibi olacak.

Uzatmamak için,

cak: Partici 4- tnkllâpçı 
+  Proletere!...

O tarifi daha elle tutu-fl 
lur hâle getirmek içini’ 
Böyle açalım î

1) Parti çerçevesi İçin
de

2) Parti disiplinine uy
gun münakaşa kavrajrunıf 
burada uzun boylu açnu- 
ya lüzum görmüyoruz. Teki 
sözle: mutlak ve so\me sarılışın . iki sebebini T 1?*’ ' ve I^ AÜ1’in .d®#* «ndirmemektir. ____  __

söyliyelim : ‘ ^  v °  '^ b e le r t e n  ç,- Ve tartışma için tartışma
1) Genel sebep; i  r  Î*XÎ 0İB +de” * 1 *terle «kendl değil, Partinin pratik ve-
2) özel sebep... var. «»bne sokmak ü- kendim tenkit ve raura- ya teorik ilerleyişi için va-
1 — GENELPSEBBP “ ” ^ nd“k*.an , *nkUâP etmeyi» bilmemek- planlara yarariığı 8 9 *doku- 
Adeta enternasyonal ^ î rS fHî>lr,<îtîia^«an tiröı * ı , , ,  64,1 ve «»eek karara varı-!

olan sebeptir (Okunama- v6rd,t dün- Bir itiraz fışkırabilir : hncaya kadar sürecek bir
dı.) bütün dünya seksiyon İ T * 1 *“ “  Carlun* t?nklt ve mü* münakaşadır,
lam a kendisini dayatan dalganın rakabe «baş» lann yapma- ^  ^  sosyalizm
sebeptir. idmanü kolaçlanyle atla- dıeı bir sev mi sanki? ' u w ç e - sosyalizm

s sapıtn‘a*
(ülkü) ile tutuşmuş inkı- ıir) «i5,  irinde sinmi* S S d ^ l

Bu sebebi bugünkü ger- 
çek sosyalizmin, Leninizm- Ü S j V  a£ “ft 
İti döfarkdD «ttılı w  «v ^  tutı
n u n a  k a d a r  s ü n  S a y a  tu -  gP«>. v a r l ık la ra  b u n d a n  ö y le  T ü rk çes i «neyd iğü  n i m d ’d e c i T  
t u n d u e u 'b ü y ü k  in k ılâp ç ı b ü y ü k  d e r s  ve  b u n d a n  d a - belirsiz» g ö rü ş  ve  biliş- ^  t
Î S S S t a d S ^ S l S  h l  8™ k  h r i  m llrad e tm ly o n u !. J L ¥ -  S S u o ^ l
nln 1802 M «t » n ra d . . . .  „ „  Biriachi : P»rH meyda- Ş , J g *11”  |
bitirdiği «Ne Yapmalı?* .Bu ^ j-d a k ı «gençliği- danında maskesiz dövüşen ?  P ’J
sıyla Sosyalizmin sağlam ™İ7'* k" k r  boşluğumuz ve maskeleri amammn yjj 6) Blrkf? .'!
teorisini tortriiM  *Wi< ^  he*M ,h  V* bU l* t l,l%Wl W  düşüren diyalektik, !a.r parçahyau dehlizleri! 
diyordu- r  y derinliği kadar uçurum- disiplinli kanaatlardan l5lnâ* kaybolmamış veya

Genç hareketimiz, öteki laşmış bir hatânm karşı- bahsediyoruz. 
ülkelerin tecrübelerini İçi- «Uda buğun birçok engin- îkinciat : yalnız Parti
ne sindirmedikçe meyyali leşmemış, yahut mekanik- «baş» lan arasında gece tekmil vücudun bütün hile- 
olamaz.» * , i ^ l ş ,  taşlaşmış başlar 0ök |,|r kürdOvllşOntt oay- « ilin in  lı «sıı-erinl sa*

LAkiiı, o başkalarının Onuyor. Ve he dediğini, m-yoruz. Partisinin kitlesi ” l S kan,İ X !
d en em ele rin i h a z m e tm e k , b ilm ezcesine, ö nünde  ve  İçinde, h iç  o k  *n*
«temsil ve temeaaül» et- gıtükçâ firtmalaşan yaşa- mazsa Parti kadrosu çer-
mek (kanına karıştırmak, dövüşü içinde inkılap- peşinde, Partiliye; «Dö- mtoakaş gerektir... Daha 

. içine sindirmek) işinin sa- S ^ r  sınıf yolunu şaşın- vllşüyorum, demek İd va- doğrusu göz ve kulakla 
dece o tecrübeleri tam- yorlarsa, bu şaşkınlığın rı»ni» dedirtecek cinsten duyulur, fakat daha »ya- 
mak, ezberlemok ve İstin- sebeplerinden başlıcasım : çarpışmalardan komışııyo- y»*1» mçhndc imede- 
»ah etmek, kopya etmek kendini icııkll ve ,m . nice) akıcı, sürükleyici, |
demek olmadığını da ıs- mürakabo etmeyi» bilme- Bu çeşit çarpışmalara saldırıcı münakaşa bize g 
rarla anlatıyor ve yazıyor- jd&te bulmak mümkünviiu- «nmj münakaşa» (bilimsel gerek. f
du: Lenbı, bir teşkilâtın ne tartışma) denir. Sosyalist- Buradaki görülüp tutul- -

«Kendi kendini tenkid olduğunu anlamak için, çe İlmî, münakaşa nasıl o- mak şartı dostlar içindir, 
ve mürakabo (eleştiri ve hataları karşısında ne lacak? Yoksa elbet münakaşaları-
denetleme) etmeyi bilme- vaziyet aldığına bakın, Lenin diyor kİ: Parti 1- mızı düşman görmemeli- 
İL» (Ne Yapmalı?) der (Çocuk Hastalığı). Ve çlnde inkilâpçı vasfım ve dir. Bunun aks» kimin ha-

Lenİn'in «genç» teşkilâ- daima söyler: Bir hatayı İşçi karakterini kaybetmi- tınna gelir? Fakat bizde 
ü  bu öğüdü beynine çivi- görmek ve kavramak, ya- yen her İlmî münakaşa aki- en eksik olan şey yan İle 
lediği »çildir ki, objektif ,n yanya düzeltmek de- dece, mezhepçe (doktrin- fikir bildirmek şeklidir, 
şartların imkânlarından inektir (Ne Yapmalı?). ce) bir ilerleyiş, bir terak- Peki, herkes ağız (içinde 
da hız alarak, Avrupa’nın Hata nedir? Oriada \ kİ »milidir: (Ne Y«pniâ= g*V6İ*ntlNİIB D« «DİaSlIli 
n  ikinci EnlCFnasyenarifl 1) «Öİeltİ ülkelerin tec- lı?). dedikodu hangi prensip ka
lüklerine kadar hakikaten Hibelerini hazim ve tem- Demek, Leninci müna- zanema kapı açabilir?
«esld» ve «ihtiyar», hattâ sil» etmemek, kanına ve kaşa şu vasıflan tanıya- •  d«tmiu a **ri«d*

EKONOMİ POLİTİK

B ugünkü Türkiye Ekonom i Politikası

Koy ve
Türkiye insanlannın Toptan alınyazısı işsizlik —

Pahalılıktır. Feal nüfusun tümü için doğru olan bu 
durum, Üretim alanlarının başka başka dallan için 
nasıldır?

Başta Köy insanımızı kaplıyan Tanm ile, Şehir 
ve Kasaba kalabalıklarını içine alan öteki (Sanayi - 
Ticaret, vb.) fealiyet alanlarını birbirinden ayrıca ince
lemek gerekir. Bu ayrımı biz yapmıyoruz. Kapitalizm 
yapıyor. Sermaye nerede doğduysa orada Sanayie 
önem ve yatınm verdi. Tanma girse, kânndan Top
rak beyine de İrat ayırmak ve haraç vermek zorunda 
kaldığı için. Sanayi ve Ticaret vb. ekonomi alanlarına

Yıllar Tiiııı nüfııs Ş e h ir  n ü fu su

girmeyi önerir. O yüzden, nerede Kapitalizm gelişirse, 
orada köyle şehir arasındaki uçurum büyür. Tanm ge
ri kalır. Köy üretmeni okkanın altına gider.

Onun için Kapitalizmin en sakar sömürü kerimine 
giren Türkiye’de Taran alanını aynca ele almak har- 
yerdekinden daha büyük önem taşır.

Cumhuriyet tarihi boyunca iki büyük konak ay
rılır

1 —  Birinci Emperyalist Evren Savaşından İkin
cisinin sonuna dek (1927*1950) 23 yıl; t

2 —  ikinci Emperyalist Evren Savaşında sonrası 
(1950-1965) 15 yıl...

Oran (%) ' -;v,v Köy nüfusa________ Oran (%)
1927 13,640 mily. 3-5 mily. ' 24 ,  .. • 10Ö mily. 76

1935 16,156 mily. 4 mily. 23 12,5 mily, 
12,416 mily.

771940 17821 mily. 4,340 m\)y, 24,29 75,61
J 0<S i>V/!*0 mily. 4,687 mily. 25,20 14,073 müy. 74-80
1950 20,947 mily. 5,240 mily. 24,88 15,629 müy. 75,12

Çok anlamlı olmak üzere, Türkiye’nin Tekpârti 
çağı sayabileceğimiz 23 yıl boyunca nühı» gellşlrhl 
mutlak bir durgunluk İçindedir. 1027 de Köy ntlfuâun 

sın» 11100 yılı *£75,12 sini tular. Bu tam bir as
kerdi yer. tide say olayıdır.

Ondan sonra gelen Çokparti çağı, 1945 te başla

mış bulunda bile. 1950 den önce İktidara gâlmiş tty>  
lama». I

Yâlnız hissedümiyecek bir yavaşlıkla 10 bin ve 
daha yukan nüfuslu yerlerin 5 yılda %1 çoğalması 
Ue karşı karŞıya bulunuruz:

1935 1940 1945 . 1950
10 binden çok nüfus- 

İnler,
10 binden az nüfuslular...

%
17
83

%
18
82 . .

%
19
81

7o
19,5 

. . 80JS
Çokparti çn 

Yıllar

ile birlikte neler görüyoruz : . 

Tüm nüfus Şehir nüfusu % KÖy nüfusu;
Geçen 5 

yılla fark
1955 24,065 m. 6,927 m. • 28,79 17,137 m. 71,21 — 3,91
1960 27.755 m. 8,859 m. 31,93

34,44
18-890 m. 68,07 - — 3,14

1965. 31,391 m. 10,805 m. 20,585 m. 65,56 2.51

DP iktidarı Ue birlikte, Finans-K&pital köye doğru , 
en korkunç perendesini attı. Tekpârti çağında bini bul- • 
sa benzini kesilen traktörlerin, 10 binlerceeini birden 
köylere saldırdı. O zaman, 23 yıl Köy nüfUSIUIim G§- 
fiei NİİfUs loplalmıııla oranı fr l  bile zor değişir ve 
azalırken, şimdi her beş yılda bu oran %2,5 ilâ %4’e 
yakın düşüşler gösterdi. 23 yılda %1 zor düşen Köy 
nüfusu oram, 15 yılda %9,56 oranında alçaldı.

Bu ne demektir? Kapitalizmin en azgın biçimi 
olan Tekelci Sermaye baskını altında Türkiye köyle- 
lerinde Proleterleşmenin (Köyden şehire akının, Köy- 

10 binden az nüfuslu

Toplam — 9,56 
lünün işçileşmesinin) 14 kat aşın bir hu  kazandığı 
demektir. Böylece, çeyrek yüzyıl sayı İle yerinde sa~
y*n «Purpın Komslim'in yerini, Menderesten'* 
m bişifli yiyen tehlikeli «ilareketli EkonomLsi almış
tı. Ok yayından çıkmıştı. Onu 27 Mayıs bile ancak 
yüzde yarım (%0,63) kertesinde güç frenliyebildi.

Bu. Türkiye köyünde: KUlâhmı kurtaran kaptan
dır», yahut «Altta kalanın canı çıksın» parolasını bay
rak yapmaktı. Aynı tempo 10 binden yukan nüfuslu 
yerlerin de eskiri gibi her 5 yıl geçtikçe yüzde yarım 
ilâ bir değil, yüzde 3-4 çoğalması ile yanştı.
İ t  ' -n çok nüfuslu yerlerin

Demokratik Devrim
Milli Kuıiıiînş

anlamları
Günün pratik, somut problemi nedir? Devrim Stratejisi 

mİ? O 90 yıldan beri konulmugtur. önce onu bitelim. Sonra, 
yeniden bir daha ve bir daha da konulabilir. Tek şartla: ter
cüme veya adapta formül papağanlığından sakınılacak. Ta- 
pilmiş yeril formül papağanlığından takınılacak. Yapıtımı 
yeril aragtırmalar elegUricl g»xi« (yankg düzeltilip, dogtueu 
atlamlmıyaraV) değerlendirilecek. Günün ekonomik v« sosyal 
orijinalliği İçinde Igletlllp fellgtirllecek.

öyle zahmetlere katlanılmıyor. Tam terslner boyuna ağır 
basan Flnana - Kapital ve Tefeci • Bezirgan sınıflan üzerin
den sıçranıbp geçiliyor. Hangi gün geleceği bilinemez, nasıl 
momentlere basacağı kestirilemez Gelecek Devrlm'in sınıf çe- 
llgkllerl dıgında, ezberlenmlg kolay spekülâsyonlara kapılımyor.

1019 İle 1060 arasında 90 yıl geçti, özlçt (muhtevası) ve 
biçimi defflgen toplumda. Stratejik ağama 90 yıl Sncekl gibi 
bugün de «Demokratik Devrim» kılıfı içinde sunulursa yeterli 
ve anlaşılır otur mu

Kılıf, biçim kolay ssayılabillr. Alafranga konuşmanın at- 
hk kompleksli insanlarımıza daha hog gelebileceği düşünülebi
lir. Yapma re dar bir çevre dıgında yığınlar içine gidildi mi 
kılıfın da Bneml büyür.^ Dünyanın her ülkesinde «Demokratik 
Devrim» şöyle durasun,* «Sosyalist Devrim» bile yeril adıyla 
popülarite edilmeye bakılır.

Türkiye'de dag bağındaki çobanından, İlkokula baglıyan ço
cuğuna dek herkes, 90 milyon nüfusumuzun 90 milyonu da 
«Kuvaylmllltye» sözcüğünü Igltmlgtlr, ve az çok anlar. Hay
di ona yeni kugagı yabaacılagtırdık. «Kurtulug» tan daha 
«öztttrkçe». sınanmıg, yerU, popüler sözcük olur mu? Türki
ye’de «Milli Kurtulug» ıın bir -«Mlllt Demokratik Devrim» ol
duğu kime anlatılmaz? «Kurtuluş» »sözcüğü İçinde hem «De
mokrasi». hem «Devrim» deriegık ve blrieglktlr.

Ayrıca, «lktod KuvaytmllIlyeclHk» ve «tklncl MIHI Kur
tulug» parolaları Türkiye'nin Devrimci eyleminde yer almış 
birer terindirler. Bu terminoloji 1019 yıhndac beri: 26 yıllık 
•om eavaglar denemesinden geçerek geldi. Hareketin sürekli
liği mİ önemlidir, kopukluğu mu? Kaldı kİ, Tflrklyede «De
mokratik Devrim» İn öz*l karakteri: dün bir «Mim Kurtulug» 
olmamdır ve yann da bir «Milli-Kurtulug» olacağıdır. Dün 
dış Ernperyaltzm'den kurtulunmuŞtur. bugüa «a Emperyaliz
min tç baskısı, dış baskısından ayırt edllemlyccek kertededir.

.Mesele sırf bir teminolojl lncellg1r.de keinn, modaya düş
kün olr geri ülkede cAlafranga» sözcükler de heDri daha çeki- 
ol sürümHI olurdu. Halkımız, «Avrupa m»bı na, yeril mal
dan birkaç kat e«m değer vermiyor mu? »Kurtuluş»u 
tutmaz da «Demokratik» 1 öae.naer. Urml-rln özlçlerl-
ne «ıro gelince, iş hüsbütün değişir, o  zamaz «BiMnol Ku- 
vsytmliılyerlllk» yahut «Birinci Milli Kurtu'us, UrrnUri U* 
«ikinci Kuvaylmllllyeclllk», yahut > ı'km c Milli Kurtuluş» 
tem leri yalnn nnjlnalleri 11e değil, Anlam »eocialfkUrl ıu  de 
önem kazanırlar.

HllUMOtjfcuBTÜl.DŞ - rm.vfK «cvmruf.Tiş
• ; > y ’ KEDBKLElrt

, ister Kı..’aylmlUyecllık olsun,' İster MIIV Kurtuluş deualn, 
neden «Birinci» , ve «Ddncl» cıra numaraesı gvrvklyog? Asıl 
problem burada başlıyor. Çünkü,'hangi teminolojl ku Tl anılır
sa kalİMUİaa, henüz hiç kimse, 1010 Ue 1000 -nTUrt arasın
daki Devrim veya Kurtuluş VoetMunda Nr su’t, brr önoül 
eoonul geliş bulunduğunu açıkça lnkAr etmiyor.
• Problemin nedeni, «nrf: «O »aman yıl lOio du, şimdi

1060 dur» gibi mekanik bir atlatmaca rakam ayırdı Ue baş
tan aavtiama*. Neden «dddlUkle» aranacaksa, v ı Mltmcil sos
yalizmde ciddilik: Ekonomi temeli ve' sOeyel emıf yapım de

mekse, İşe oradan bağlamak şart olur.
Türkiye’de 1910 yılının ekonomik ve sınıf çelişki ve İliş

kileri Ue 1069 İlişkileri ve çelişkileri hangi başkalıkları gös
terir?

Bu soruya gerçekçi karşılığını bulmaksızın, 1010 un ni
çin Birinci ve 1060 un neden ikinci olduğu flzerind» yapıla
cak ner açıklama: küçükburjuva bilgiçliğinden va burjuva 
yakıştırmacılığından öteye geçemez.

A. EKONOMt tabanı açısından: 1019 da, 1969 da Tür
kiye’de Kapitalizmin İlişki - çeklşklleri önündeyiz. Auna, bu 
İki Tarih arastada, ne dünya İçin, ne Türkiye İçin Kapitalizm 
olduğu gibi kalmamtştır.

1 — (1010) Kapitalizmi t Batı’da Tekelci Kapitalizmin 
Birinci Emperyalist Evrem Savaşı İle temelinden earmlıp, yer 
yer yıkılma blçimlna girdi. Aynı Kapitalizm, genellikle Do- 
ğu'da özellikle Türkiye'de, çok daha İlginç bir karakter göe- 
terdi.

Türkiye, 10. cu yüzyıl ortassındanberl Flnana - Kapltal'ln 
yabancı Şirket hegemonyam altında girdi. Ancak bu hege
monya Türkiye’de BezIrgAa • Komprador tipi ekonomik İliş
kileri 1010 yılma dek egemen kıldı.

Birinci Milli Kurtuluş Savaşı: Ko.nprador Kapitalist eko
nominin hegçmonyasıoe karşı bir dövüş oldu.

2 — (1969) Kapitalizmi i Batl’da olduğu gibi Türkiye'
de de. Flnana - Kapital tekelciliğini egemen kıldı. Kapttalizmln 
19. cu yüzyıl yadigârı olan Komprador ekonomik tipi gibi, 
Prekapltallzmln antika Tefeci .  Bezlrgln ekonomi tipi de 
egemen olmaktan çıktı.

İkinci Mlllt Kurtulug Savaşı: 1929 yılından sonra, önce
yavaş yavaş, Mustafa Kemal'in hastalığı İle birlikte sıçrama
lar yaparak Komprador ekonomiden egemenliği tekeline gı- 
çlrmlş bulunan Flnana - Kapital tahakkümüne karşı bir dövüş 
halini aldı. • (

B. SINIFLAR 'yapısı açısından: 1010 da, 1969 da Tür
kiye Kapitalistler sınıfının, Burjuvazinin egemenliği altında
dır. Kimi yakıştırmaçılana sandıklan gibi, «Küçükburjuva» 
Iktldan yoktur, yahut sırf kolay devrimlllerln kuruntu evle
rinde vardır.

Ama. Kapitalist Sınıfının egemen olan Zümresi 1910 da 
Komprador Burjuvazi İdi, 1060 da Flnana - Kapital zümresidir. 
1910 Sosyal Stratejisi Ue 1019 unkl aramada ayırt, o İM apay- 
n  eosyal zümrenin eğilimlerine göre yön ve anlam kazuur! 
özgüç Proletaryanın durumu şöyleydL

1 — Birinci KavnytmltlIyeeUlk (Eski MUM Kurtuluş): 
Türk milletinin Komprador burjuvazi Ue Derebeğlllğln İS- 
TlfeDAT ve TAFıAKKllM'ünş karşı KURTULUŞ Savaşı İdi.
O Savaşta: t|*< Sınıfım:* eylemce savaşa bütün gücü ila ka
tıldı. Ama. çoğunluğu durumca yabancı Emperyalist İşgali al
tındaki ı İstanbul. İzmir gibi hema nbütlln Marmara, Boğa»- , 
lar, Trakya. Ete. Antalya, Klllkya: Adaım, hattâ Zonguldak 
bölgelerinin) büyük şehirlerde pratikçe tutee.k (erir) bulunu: 
yordu. ,

Türkiye işçi Sınıfının geçirdiği biricik pratik devrim de
nemesi, Meşrudlya» günlerinde oldu, p  da, Komprador Bur- ‘ 
juvarinln Kumpanyalarla birlikte İşçi Sınıfımla en baalt İn- ‘ 
m  haklarından yoksun etmesiyle sonuçlandı, o  baekı altında, 
proletaryamı* en ufak Soeaya) Bilinç gfleterlstnc yol verllmf- 
yen barit bir «Sınıfın kendisi» olarak eÖmflrüM.vordu.

2 — ikinci KnvaylmlIlIyeoUlk . (YenlMlItl Kurtuluş): 
Türk milletinin Finans - Kapital süzırtel İla Derebefi artıkla- 
nrm  Tekelci SÖMÜRÜ ve TAHAKKÜMÜ"n* karşı KURTU
LUŞ savaşıdır. . •

Bu Demokratik Kurtuluş Savaşında, Türkiye işçi Sınıfı: 
50 yıllık aeçellk (kantlte) ve nitelik (kalite) birikimi ile ge
lişmiştir. Toplumumuzun ve Politikamızın HALK CFi’iıESÎN- 
DK en dinamik ,vc er ilerici başlıca Özgüsü öncü sn«v8ı Sı- 
mfı’dtr. O karakMr) 11e, Demokratik baklarmı aradıkça her 
gün daha bilinçli ve örgütlü Olan bir «Sınıf kmuttal İçin» du
rumuna girdi.

Yıllar yorlorin yüzde*!

1935 83
1940 82

L » 1945 ı
s 1;  - . w  -K

81 i 
8 0 ^

1955 77
1960 74
1965 70
10-000 nüfustan fazla kalabalıklaşma, köy nüfu

sunun şehire akını idi. Tekpârti çağında her yıl ancak
1 tane artan bu kalabalık yerler, Çokparti çağında her
yıl 3-6-9 rakamı ile artnuya girişti. Hız, gene 3 ten
9 katma doğru İlerledi. Türkiye Köyü re Tarımı böy
le bir koşuya kaldırdı.

sayısı Fark
17 ■ : 95 ..

5
fl.9 " ' -105 , 5
m .ı 71İ0 5

23 125 . 15
26 155 30
30 , 1 199 44

Bu koşu nedir? Dünyasından kopmuş, Ahirete 
adanmış Köylü yığınlarının ansızın uyamç.İır. Büyük 
şehirleri korkunç Gecekondu varoşları i>e r  
Smıflnın sayıca ve bilinççe Türkiye- sınıflar savaşma 
kılıcım bütün ağırlığı Ue koyuşudur.

TÜRKİYEDE SOSYALİZMİN TARİHİ

Tuecarzade ve Sosyalizm
Sosyalist’in notu: A. 

Cerrahoğlu tarafından ha 
zırlanan ve gazetemizin ü- 
çüncü sayısından beri ya
yınlanan bu yazı serisi, çe 
«itli zamanlarda Türkiye 
içinde ortaya çıkan çeşitli 
çevrelerin sosyalizm an
layışlarını yansıtır. Bu ya
zı serisinde ileri sürülen 
görüşler gazetemizi bağla-
m*7r,

Haydar Rifat (Yorul
maz), 1910 da, kendi im- 
zasile, Georgen Tournere’ 
den Sosyalizm adlı bir e- 
ser daha çevirmiştir (1).

. Bu eeer sosyalizmin se- 
beblerinden, hizmetlerin- 

'  den, sosyalistlerin toplum 
‘-hayatındaki görevlerinden 

>~ve İzlenen maksat ve ga-
- iyeden bahsetmektedir.

* Tercümenin başında E- 
ditör İbrahim Hilmi’nin 
bir önsözü var ki, bir edi
törün kaleminden çıkma
sı itibarile dikkate şayan
dır (2).
. İbrahim Hilmi, «ifade» 

sinin başına sosyalistlerin 
sık sık tekrarladığı meş
hur atasözünü yerleştiri
yor: «Biri yer, biri bakar 
kıyamet ondan kopftr.»
‘ Tüccamde İbrahim Hil

- mi Jiyor ki:
Sosyal hayatın henüz 

gelişemediği, endüstri ve 
ticaret hayatının doğama-

- dığı bir memlekette sos
yalizmden bahsetmek bi
raz gariptir.

Oysa ki, memlekctimiz- 
!de sosyal bir Devrim el
zem. Bünün için de, mil
letin fertlerini, mümkün 
olduğu kadar demokrasi
ye eürüklemeUyiz. Bu da,

ancak, tanmda genişlik, 
endüstride yenilenme, ti
carette yayılıp açılıma has 
salarım gerçek fiilî suret 
te doğurtmakla meydana 
gelecektir. Polisit bir Dev 
rimle, hiçbir vakit, hiçbir 
millet çöküş ve inkıraz de 
recesinden kurtulamaz. 
Sosyal yaşayış bir biçime 
girmez; birimizin felâket 
ve mutluluğundan diğeri- 
rr £ [zy  almazsa; Hükü
met ayn, millet gayrı ya
şarsa, o ulusun, o Hük - 
metin yarınından, varlığıü 
dan emniyetle sözedilemez.

Sosyalizmin Avrupada- ? 
ki şekli ve durumu, ta- 
biatile, memleketimizde 
bugün ayenen uygulana
maz. Ancak, sosyalistle
rin toplumdaki verieri pek 
önemlidir, hizmetleri pek 
çoktur, müfritleri ne ka
dar zararlı İse, mutedille
ri de o kadar faydalıdır.- 
Sosyalistlerin işçi haya
tında, sosyal basit taba
kalarda ne büyük devrim 
lere vesile olduklan, aris 
tokrasi ve zadegân sınıfı
nın haiz olduklan İmtiyaz 
lann kaldırılmasında ne 
büyük hinnet ettikleri in
kâr olunamaz. Hatta ya
kın bir gelecekte, bunlar 
nn mevkii her tarafta da 
ha önemli ve daha parlak 
ve belki biricik hâkim o- 
lacaktır. ’

Memleketimizde her ne 
kadar patron hayatı he
nüz yok gibi ise de, kasa 
balarda ve köylerde müte 
gallibe ve nüfuzlu zorba 
ağalar çoktur. Zavallı köy 
Hİler bunların elinden ne
ler çekiyor. Köylünün e-

ineğinin büyük kısmı bun 
lann zenginliğini ve re
fahım arttırmağa sarf e- 
diliyor. Birçok büyük çift 
lik sahipleri, zürraı, renç 
peri hayvan gibi çalıştın- 
yor. Bunların refahını ve 
dinlenmesini asla diişiin- 
miyerek; çiftliğinin vari
dat ve imanna vücudunu 
hasretmiyerek - kendileri 
hiç çalışmayarak • sefahat 
âlemlerinde pûyân oluyor 
lar. Böyle kayıtsız, vur
dum duymaz, ve müste
bit mâlikâne sahiplerinin 
kulağını bükmek ve onla

ra gereçeği anlatmak için 
biricik etkili faktör sos
yalizmdir.

Sosyalist bir hayatın 
uyanması herhalde fayda
lıdır. Zaten bu uyanmamak 
kabil değildir. Oysa, haya
tımızda daima zorbalığa 
ve istibdada bir yönelme 
Var. Bu yönelmeyi kıracak, 
hatta Hükümeti bile kamu 
h&klanna riayet ettirecek 
bugün başka bir kuvvet 
yok. ,

Çok sürmeden bizde de, 
birçok şimendiferler yapı-

(D «r«n u  6. cApad*)

EKİM YAYINEVİ 
DK HiKNIET KIVILCIMLI 

Toplum Biçimlerinin

Bu kitapta, Marks’ın :Forxnen çalışmam Dr. 
Hikmet Kmlcımlı’mn Tarih Tezi açısından yorum 
lannuştır. Kitabın genel kuruluşu içinde Marks’ın 
mülknyet tanımlamaları'. verilmekte, bu tanımla
malardaki soyut anlam ve somut tarihteki sıra
lan imcelenmekte ve aynı zamanda Tarih Teri sis- 
temattik bir biçimde a'Tcı bir anlatımla özetlen
mektedir. Marksist — Leninist bilimde tüyttk 
önemii olan , bu çalışmayı bütün devrimcilere du* 
yunuruz. . '*
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t u r k k ö y ü v e J İŞE BAK:
SOSYALİZM 8 Hangisi asıl Süleymancı t
(Türkiye örnek köylerinde ilkel Sosyalizm ge

leneklerinin oynadığı rol Üzerine yapılmış, henüz 
• yayınlanmamış,, bir etüt var. Bü* etüdün Önsözünü 
aşağıya alıyoruz. Daha sonraki sayılarda da etüdü 
yayınlıyaçağız. Verilen rakamlar, yakıştırma değil, 
Başbakanlık istatistikleriyle örnek köylerin ista
tistiği karşılaştırılınca varılmış çürütülemez mate
matik sonuçlardır.) - .

ÖNSÖZ
Ülkemizde «Mavi Hikâye» çoktur. Bİr tanesi 

-ve en yaygını da, Köylümüz üzerine söylenir. Ona 
benzer niceleri, Abdülhamit zamanı «Maarif», şim
di «Eğitim» veya «Kültür» dedikleri şey üzerine 
çok anlatılır. Derler ki: «Türk köylüsü sosyalizm
den anlamaz».. Doğrudur. Köylümüz Paşa babası
nın dadı-matmazelinden yabancı dili anadili gibi 
öğrenmediği için- frenkçe SOSYALİZM sözcüğünü 
işitti miydi pek bir tuhaf olabilir. Hiç mi hiç anla
maz. Halk her zaman öyledir. Herşeyinde, boş lâf 
konuşacağına, işiyle davranıverir. Sosyalizmde de, 
yakından bakılınca görülür ki, Türk köylüsü bü
tün o «Öztürkçeci solcularımız* gibi işin lâkırdı
sıyla geçinmez. Frengistandaki adının ne olduğunu 
aklına getirmeksizin, kendine göre düpedüz bir sos
yalizmi yaşayıverir.

Bunu nasıl mı yapar? Basbayağı. Aşağıki ince
lememizde açıkça seziyoruz. Konunun malzemesini 
(notlan,.rakamları) kendimiz bulmadık. Gözü açık, 
özü pek bir gazeteci gencimiz, gitmiş, kafasından

«Köylü ̂ memleketin efendisidir» gibi veresye gazel 
okuyacağına,' önüne "çıkan birkaç "köyü röportajla 
sanki fotoğrafa çekmiş. Orada anlatılan «örnek 
Köy», Anadolumuzun dört bucağına serpik alevi 
köylerimizdendirler. Alevi köyü- Orta Asya’dan kı
lıcı sıyınp gelmiş göçebe atalarımızın, içine girdik
leri medeniyetin gelişkin sınıflı Toplum reziletleri- 
ne en az bulaşmış topluluklarıdır.

Çobanlık ekonomisini yaşıyan medeniyet önce
si topluma İlkel Sosyalist Toplum denir. Tabiî, göçe 
be atalarımıza kimse kalkıp: «Siz sosyalistsiniz» 
dememiştir. Dese de, onlar bunu dinlemezlerdi. Ba- 

. lık suyun ne olduğunu bilmeden içinde yaşar. Ale
vi köylerimiz de, ne olduğunu bilmeksizin bir çeşit 
sosyalizmi yaşarlar. Genellikle Anadolu halkımızın 
İMECE’si ekonomik sosylaizm midir? Onun Şama- 
nizinle sarıp sarmaladığı MÜSLÜMANLIĞI, kültü
rel sosyalizm midir? Tartışmayı bırakıyoruz. Olay
ların dili herkesten iyi konuşur.

Köylümüzün yaşadığı ve süründürerek te olsa 
yaşattığı sosyalizm, modern Batı uygarlığının ya
rattığı yüksek sosyalizm değildir. İlkel Sosyalizm
dir. ilkel sosyalizme mi dönelim? llayır. Hayatta 
ve Tarihte ölmek var, dönmek yok. Burada, iki ke
re iki dört ederce belirli bir gerçekliğe değiyoruz. 
Metot olarak sosyalizm öylesine verimli ve yüksek 
bir yaşama ve dolayısiyle kalkınma yoludur ki, o 
bin yılların aşındırdığı İlkel Sosyalizm biçimi ile da
hi, Toplumda rol oynamaktan geri kalmamıştır. 
6.000 yıldır . Kapitalizm öncesi, 500 yıldır Kapita
lizm hep onu yıkmıya çalışmıştır. O gâne ayakta 
durmuş- Kapitalizmin son vuruşunu yapamadığı 
yerde, ilkelliği ile dahi Sosyalizm üstün başarı gös
termiştir.

. Bırakalım modern yüksek teknikli sosyalizmi 
bir yana. Tarımda bilimsiz, traktörsüz, ekerbiçer- 
siz insanoğlu, çil coğrafya karşısına etiyle, derisiy
le çıktığı zaman, eğer en ilkel bir sosyalizm kalın
tısıyla olsun azıcık tcşilâtlı ise, o teşkilât ve meto
dun yoksunu kalmış köylülerden çok üstün başarı 
sağlıyor. İlkel Sosyalist kalıntılı köy, öteki, Bezir-, 
gân ekonominin çil yavrusu gibi dağıttığı köyleri
mizden kat kat üstün verimli ve kültürlü ve mutlu 
yaşıyor..; Bugün, bütün Türkiye köyleri modern 
tekniğe kavuşmaksızın dahi (yâni, modern ekono
mik yatırım görmeksizin)- şimdiki varı, bilgisi ve 
araçları ile, eğer sırf ve yalnız sosyalist çalışma 
metotlarım kütlansaydı ne olurdu? Onu bize, İlkel 
Sosyalizm kalıntılarım azıcık saklıyan örnek Köy- 

' 1er anlatabiliyor. Her4 köyümüz bir örnek köy ol
saydı, Türkiye şunları kazanırdı:

* İnek ve kümes hayvanlan sayısı 4 kat, bağlar 
6 kat, ceviz ağaçları ve an  kovanları S kat, bal 10 

' kât, pekmez (bugün ürettiğimiz şekerden) 4 kat, 
kuru meyva ihracatı 20 kat, şarâp üretimi 100 kat 
artardı.

Köyde kooperatif sayısı 12 kât, kooperatif üye- 
bİ 108 kat, köylüye açılan kredi (1959 yılı bütün 
kooperatifler akar heSabuiâ ğörâ) 52 kât- köy ko
operatiflerinin iş hacmi 266 kât ârtârdı.

Nüfusumuz şimdikinin 4 katma çıkardı. Şim
diki dağınık 35 bin köyümüz S bin derli toplu ve 
teşkilâtlı, geniş, râftat tânm  birliği durumuna gi
rerdi. ’ .

Soâyal konulu dergiler, yalnız köyde 140.000 
nüsha satardı. Her lOO kişide 96 kişimi* okur ya
zardı. Suçlâr 50 de 1 e dUŞefdi. (5Ö Suğtân 49 u İŞ-

. •  Haramı S. sayfada

Gördes halı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde «Sü
leymancılar» genç Kaymakamla Jandarma Komuta
nını :

«— KAFİRLER! Dinimizi elimizden alıyor» 
(gerçekte: «Postumuzu elimizden alıyorlar» diyecek
lermiş.)
Çığlığını kopararak taşla yaraladıkları için, 28 kişi 
yakalanmış, I4’U kadın olmak üzere 19’u tutuklanıp 
zindana atılmış.

Yazık değil mİ?
içişleri Bakanlığı «önemli İşler Dairesi «Vatan

daşlarımıza duyurulması ve neticesinden bilgi veril
mesi» için, bütün «temiz yürekli köylülerimize» gön
derdiği broşürde:

«İnandıkları Peygamberleri . GAVUK olan... 
Gençlerin dininden şüphe» edilip koğulmalan isten
meli miydi?

Çiçekli köylülerimiz de *.....\vman»a inanmış-
lar.«SUleyınan»ın dediğini yapmışlar.

«Süleyman- Başbakan buyurmuş.
«Süleymancı» köylümüz ona uymuş.
Bu da mı suç?

★  ★  ★

Hadi Canım Sen de!
Şu Manisa’nın Gördes İlçesine 28 kilometre uzak 

Çiçekli tükenmez.
• «Köyde_ her yıl 5-6 kişi öldürülmekte, kaatiller' 

bulunamamaktadır.»
Çünkü Çiçekli’de Karakol yokmuş.
Ya, gizli, açık «türlü çeşit» Polisten, Trafik 

Polisinden- Narkotik Polisinden, Enterpol Polisinden, 
MİT Polisinden, Adliye Partisindee, Enterpol Polisin
den, MİT. Polisinden, Tut Polisinden. Adliye Polisin-. 
den, «Görevli». Polisinden, «Bekçi» Polisinden, Bele
diye Polisinden, ayrıca Jandarmasından, Toplum 
Jandarmasından, ve Karakolundan- Milyonluk Mo
dern Karakolundan geçilmiyen Başkentlerde kaç yıl
dır 30’u aşan yüksek öğretim genci ve işçi öldürül
dü, öldürülüyor... Kaatilleri bulundu mu?

Kaatillerin ayak izleri Beyazit Meydanlarında 
güpegündüz Polis arabalarının basamaklarına dek 
çıkmış görülüyor da, Takainı Meydanlarında Coptu 
Polisle işbirliği pozunda fotoğraflamyor da kendileri 
gene bulunamıyor... Karakol olsa ne olmasa ne?

★  ★  ★

HACI İHRACATI - KOLERA İTHALATI
Türk Parası değerinin 3’te 2’si Dolar Tann mih

rabında kurban edildi. Sözde «İhracatımız artacak» 
(artarmış gibi), Dış Tisaret açığımız kapanacaktı. Dış 
Ticaret açığımız yılda 1 milyar lirayı aştı.

İhracatı artan tek «Yerli Malımız»: Hacı Aday
larımız. Bu «Mübarek matahımız», geçen yıl 6 bin
den, bu yıl yalnız uçakla 10 bin 800 başa çıkmış. Mk* 
şâallah, resmen her yıl yüzde 80 artış- Kara sınırın
dan Davar kaçakçılığı ile mayın tarlalarını atlayıp ge 
çen Kaçan Hacı sayısını Allah bilir.

Boeing 707 ve D.C.-9 (Gâvur marka) uçaklar 18 
.gün içinde .98. şef eri e Müslüman taşımı^: 2,5 'milyon 
Amerikan doları (37,5 milyon Türk lirası) gitmiş. 4 
milyon da Aramko’nıın (Amerikan Petrol Şirketinin) 
Kralı Seud’a «Ayak hastı Parası»... Şöyle böyle 50 
milyon... En az 50 milyon da görünmez başka mas
raflar ve dincil kaçakçılık. (Çünkü kaçakçılığın Hacı
lık kılığında daha çok kârlı ve az zararlı olduğu güm 
rüklerde anlaşıldı.)

Bildiğimiz Kolera vibriyonu Hindistan Hacıları

mın yıkandığı kutsal Gauj ırmağında akıyordu. Ulus
lararası Sağlık Bilginleri, iz üzerine düşmüşler. Varâ- 
vara Tor Kolerası vibriyonunun kaynağını Mekke’de
ki kutsal «Zemzem» suyunda kuyulaşır bulmuşlar... 
Demek yılda 100 milyon döviz ödiyerek özel Kolera 
ve... Medine Türbesi Şeyhinden gördüğü sahih «SU- 
lcymâncılık» rüyaları ithal ediyoruz.

Amerika’nın ClA casusluk örgütü, Türkiye’ye 
bir türlü «Nüfus Plânlamasını uygulatamadı. Anla
şılan bunu her yıl 100 milyona: «Hacılık +  Kolera- 
cılık +  Süleymancılık» kıyımıile plânlıyor».

*  ★  ★

roşnlann Paşasının «Paşalığı»
Ondan sonra bizim çok ciddi, çok tecrübeli, hem 

dikenli, hem sempatik en eski Devlet Adamımız 
«Tatlı Paça» dedikleri 1. 1. Paşamız, «Süleyman Ba
canakla» yârenliğine tebelleşip içine dert ediyor:

«40 yıldır motor yaparak Mühendis ararım. 
Mühendis çıkar, gelir, iktidarı aldı mı, Said’i Kürdi* 

- nin Nurculuğunu işletir.» 
diyor. Doğru. CHP Tarihi, ikide bir, üzerine yatılan 
yumurtalardan civciv beklerken, ördek yavrularının 
çıkıp suya dala dala uzaklaştıklarını gören Ana-Kuluç 
ka gibi şaşıp kalmalarla geçiyor. Bu neden?

Biricik «Paşa» mızın ne şakalarını, ne sınanmış 
ölçülerini değiştirmek haddimiz değil. Ancak, bir 
doktrinin daha objektif «Erkânıharp» metodu acıcık 
insafla göze alınsa, deriz. Olanlara daha az şaşılırdı.

«Motor yapmak» bir ülkede «Kişi» meselesi de
ğildir. Kişi yapmak» bir Toplum ve Sosyal Sınıflar 
problemidir. «Mühendis»: Tefeci-Bezirgân tohumun
dan Finans-Kapital yetiştirmesi olursa- elbet Türki
ye’de Sanayi de kurmıya kalkışsa: ilkin vurguncu 
rantiyeliği (asalak iratçılığı) sağlama bağlamak üze
re «Nurculuk» Motorunu işletmeyi âr değil kâr biür.

Gene de mâzurdur. «Paşa», tutkun ve yapkm 
karakteriyle son Osmanlı «Sunfifu Devlet» . gelene
ğinde başan bulmuş kendi Kişiliği’nin ağırlığım, «ki
şi» işi saymamalıdır. Tarihte ve Sosyal Sınıflar kar
şısında bulmalıdır.

★  ★  ★

. Finans-Kapital: istemiyor Sosyal-Mosyal!
Anayasa : Türkiye’nin «Demokratik-Sosyal» bir 

temel dayandığım yazar. Fbıans ve Tefecilik Ağalan 
10 yıldır o Devlet temeline saldırıyor... CHP’nin bir 
«Sosyal-Dc-nıokratik» gençlik örgütü işitildi. Yaptığt 
Forum uğursuz geldi. Bilmem hangi Mahkeme kara
rıyla çarpıldı, gitti. Arada sesi çıkıyor. Kapatılma
dı mıydı? Merak eder dururuz. Bir örgüt kayboldu. 
Bulan hayınna bildirse?

Son İürk-lş Kongresinde bir Sosyal - Demokrasi 
lâfı sızdı.Deniz Yol-ls Sendikasında kokusu çıktı. 
«Komando» lan imdada çağıran bir Sendika Ağası’- 
ntn panoları hep şunu yazmış: Komünizme Basamak: 
Sosyal - Demokrasi»!

•f. Finans-Kapital «Bizde» İnsanı «Sosyal yaratık 
«.»aymıyor: Bir Cdngiil Hayvanı gibi görüyor. Serma
ye dişleri ve pençeleri keskin ya: Insanlan «Koman
do» Onnan Kanunlarıyla, gık dedirtmeden parçalayıp 
«huzur» içinde yiyecek...

CHP Ortanın Sotunun «Aşırı Uçlar felsefesi ve 
Sosyal-Dcmokrasini buna ne buyurur? Çalma kapıyı, 
çalarlar kapım mı? Biitiin Osmanlı mezar taşların
da ilkin şu yazılır: «Biıgün benâ ise, yârın senâdür»!..

AĞIR İŞÇİ

(«çiler her »ast »ınıf «arağının içindedir..

Dertli halkın dilinden
EZİLME YÜRÜ

Anadolulun dört tarafında Çalışan perişan ve za- 
valı işçi Kandaşlarım. Bizim bu perişân hallerimizin 
soıiu ney olacak bizim sonumuz. Her zamân mı Hacı 
Ağalara kul köle olarak mı doguyp ölecek sizlere so
ruyorum buna bir son vermek lâzım değilmi hakimizi 
aramalı deyilmiyik hak için hangi kapıya gittikse ko
vulmadık mı bunu bildiğimiz halde neden birleşip di- 
renmiyk neden zengin zümhclerine ayak altı olmalıyık 
zenginler insanda işçi ve köylüler taşmı onlar Allahın 
kuluda bizler Allahın kulu deyilmiyik kardaşlanm 
işçi ve köylülerimiz gece demeyip günüz demeyip yağ 
morlarda karlarda savukt&n titriyerek çalışıyk da 
efendi Hacı Ağalar sıcak sobanın başında karılarından 
çocuklarından kef etmelerinin sebebi ne onnar hava
dan zemildenmi indi bizim çocuklarımız ön .yaşına gel
diğinden neden işe koşuyk okutmıyk şimdiyedek işçi 
sınıfında yüksek bir mamur yanı hekim doktor bunlar 
kimileri çıkmışını hayır çıkmaz sebebi vatandaş in- 
şata amale olarak çalışıy yirmi ylrmibeş lira alıy bu 
parayla çocuğunumu okutsun ev ihtiyacmımı gürsün 
fabrika ve bunun gibi yerlerde çalışan işçi kardaşla- 
nmızda aynısıdır Hacı Ağlar anasondan zenginmi 
doğmuştur hâyır hiç bir insan anasından zengin doğ- 
mâz mesele şunuda soruyorum size zengin Hacı Ağa
lar bizim yanı işçi ve köylü sınıfının sırtından yanı 
sömürerek zengin olmuyalarmı bunnarı bildiğimiz hal 
dâ nâdön «esimizi • çıkarmıyk bizim gözümüz kapalı ' 
uyuSmuşuk kardaşlanm birleşmemiz lâzım birbirimizi 
uyârmâmız-lâzım hakimizi haksızlara kaptırmıyak r.en 
giA Hâcı Ağlandâ biz İşçilerle beraber çalışmaya mec 
bur âtmeliyık bunu yapmamız için birleşip mücadele 
etmâlıyık bizim yolumuzun aonıı aydınlıktır zengir. 
fakir diye sınıf ayrılmıyacakdır hepside bir sevyede

çalışacakdır. Saygılarımla kurtuluş bayrağı altında 
toplan arkadaş.

önder DR. Hikmet Kıvılcımlıya hayranlığımı ile 
tirim bu yazıyı olduğu gibi yazmanızı rica ederini 
Gaziantepli Haydar Doğan: İşçi.

EZİLME YÜRÜ
Dünyanın haline baksana kardeş 

ı Zenginler fakiri eziyor yürü 
Eski câhil kafa kükremek ister 
Uyuyan insanlan uyarda yürü

Sâna derim sana cahil meslektaş 
Hâkim zengine yedirme yilrü 
Hak için ezilen yinede sensin 
Kafam kulanıp çalıştır yürü 

Gün doğmadan gün batana kadar çalış 
Uyan işçi kardeş saat ona kadar yata karış 
Haklı iken hakaıssın dedirmemiye çalış 
Belinde önlükle keserle yürü

Sömürür fakiri zenginim derler 
Ezilmiş fakiri özeyim derler 
İşçi vatandaşlar efendi derler 
Efendendiyi ezmeye birleşte yürü 

îşÇİ vatandaşlar'kafam kullan 
• Hakin olan mücadeleyi yapmaya davran 

Fırsatı kaçırma emekler sarfet 
Hödefe ulaşmaya söz verde yürü.

KURTULUŞ BAYRAĞI ALTINDA TOKLAN 
ARKADAŞ.

. AD ANADA înşat işçisi Gaziantepli Haydar Doğan

Sağlık işçileri Hacettepe hastanesi 
Başhekimliğini işgal ettiler
Hacettepe üniversitesini ve Hastahanelerini ba

basının çiftliği; işçileri, öğrencileri, asistanları ve dok
torları ise çiftliğinin koyunları zanneden modrn-dere- 
beği İhsan Doğramacı, keyfince yönetmek ister bu 
çiftliği. 7

Peki, kimdir bu derebeğl?
— Türkiyedeki sayısı 500’ü geçmiyen yerli yaban 

cı sermaye sahibinin maaşlı kapıkuludur.
Neyapmak İster?
— İşçileri iliklerine kadar sömürmek ve küçük 

dünyalı uysal tekniksiyetıler, doktorlar yetiştirip bü
yük patronu Amerikaya göndermek ister.

Peki, bilmez mi bu. derebeği geberen-kapitalizroin 
tarihin kanunlarına uyarak göçüp gideceğini, çağımı
zın devrimler çağı olduğunu, tarihin işçi sınıfından ya
na olduğunu?

— öğrenciler, asistanlar, doktorlar kendilerini A- 
merikaya satmak için hazırlanmış yönetmeliklere el 
koymaya çalışırken, işçilerde insafsız sömürüye son 
verme uğruna yönetime el koymaya çalışırlar.

‘ İşçilerin bedenini, öğrencilerin, asistanların, dok
torların ruhlarını, bilgilerini, fikirlerini Amerika hesa
bına ucuza satın almıya çalışan mod em-derebeği yö
netimine karşı mücadele içinde birleşilmesi: devrimci 
güçlerin bütünleşmek özlemlerini somutça göze çarp- 
tırmıştır. .,'■■■

İşte, işgal böyle oldu.
Uzun zamandan beri haklarını alamıyan hastaha- 

ne personeline işsizlik canavarını göstererek onlan 
sindirmeye çalışan işveren bu sefer aciz kalmıştır. 
Çünkü, kendi aralarında birleşen işçiler, öğrencilerle 
de dayanışarak HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PER
SONEL SENDlKASI’m kurdular; burada beraber dü
şünmeye ve beraber davranmaya başladılar. Çarşam
ba günü 600 . sağlık işçisi toplantı yapmış ve ek ücret
lerini alamıyan işçiler hastahane baş hekimliğini işgal 
ederek yönetime el koymuştur. Çareyi terör estrmek- 
te bulabileceğini zanneden işveren ise hemen 1000 top 
lum polisi çağırmıştır. İşçileri tutuklamaya başhyan 
polise karşı verilen mücadeleye devrimci öğrencilerin 
yiğitçe katılması işvereni temelli şaşırtmıştır. Son ça
reyi üniversiteyi kapatarak polise sığınmakta bulan 
işveren gene yanılmaktadır.

İşveren ve polis zılgıtı geri tepmiş, Hacettepe İşçi 
lerinl H. Ü. Per-Sen’de birleştirmiştir. Yalnız Hacette
pe’de .değii, bütlin;TUridye!<le.;.pçvrimci Hareket,,ken 

. diliğindert' ağır- akaak—yürüyüşü ile-ulaşabileceği■. üç 
noktaya .varmıştır.-Artık her. olay.-kendiliğindenlifin 
kırılması, örgütsüzlüğün sebeb olduğu emek-israfinin 
ve kan-kaybının durdurulması için bir çığlık halini at
maktadır. Hedef: PARTİLEŞMEK’tir.

İşçi Gönül üsü

Sümerlit boru 
işçileri anlatıyor

«Bizler Süperlit Boru" Fabrikası işçileri olarak İş
yerinin ük açıldığında Tim-Iş denilen bir sendikaya gir 
iniştik. Bu Tini-fş Sendikası bizlerin hiç bir hakkımıza 
ne savundu ne de aradı, zaten tabela sendikasından 
başka bir şey değildi şimdi ismini bUe işitmiyoruz. 
Sendikamızın, yok olduğunu ve hakkımızı aramadığım 
gördüğümüz için başka bir sendikayı Çimse-îş'i fabri
kamıza aldık. Fakat; işverenle yapmış olduğu Toplu 
İş sözleşmesinde bizleri sattığını gördük. Ve Toplu 
sözleşmeden sonra da bu sendika bizleri hiç bir suret 
te aramadı. Toplu iş sözleşmesinden sonra da 85 ar
kadaşımızı işveren işten çıkardı. İşveren, Çimse-îş sen 
dikasıyla anlaşarak bizleri istedikleri gibi baskı altına 
aldılar. Bu durumdan bunalan bizler topluca DİSK’e 
bağlı Keramik-îş sendikasına geçtik.

15 ve 16 .Haziranda, Türkiye İşçi Sınıfımızın ses 
dikal haklarını korumak için yaptığı Tarihî yürüyüşte 
İşçi Sınıfımızın içine sızan sermayedarların adamları 
yürüyüşü tahribat ve askerle çatışma şekline sokma
ya çalıştılar. Bu durumu bahane eden hükümet Sıkı 
Yönetimi ilân etti: '•
’ . Sıkıyönetimi fırsat bilen işveren sendika.temsil

cilerimizi ve Sendika yöneticilerini sıkı yönetime ajan 
lan vasıtasıyla jurnal ederek tutuklattırdı. ,

İşveren ve adamları bizleri San sendika olan Çim- 
se-lş’e geçmemiz için baskı yapmaya başlayarak, «tem 
silcileriniz artık hapisten salınmayacak. Keramlk-lş’te 
kalmaya devam ederseniz direnenler heın işten atıla
cak, hemde hiç bir hak alamayacaksınız» diyerek biz 
leri tekrar Çimse-lş’e girmek' zorunda bıraktılar.

15-16 Haziran olaylarından 88 giln sonra, yani 
Sıkı Yönetim kalktığında temsilcilerimiz ve Sendika 
İdarecilerimiz mahkeme tarafından serbest bırakıldı
lar. Ve bizler tekrar Keramik-lş sendikasında birleş
tik. İşveren Keramik-lş’e girmememiz için kendi ter 
tiplemiş olduğu olayları sanki bizler tarafından çıka
rılmış gibi gösterilerek 20 arkadaşımızın ikramiytele- 
rini vermemek istedi. Fakat bizlerin bu durum karşı
sında topluca direneceğimizi anlayınca ikramiyelerimi
zi vermek zorunda kaldı. •

Çimse-Iş’in Toplu sözleşmesi 1.1.1971 de bittiğin
de 322 arkadaşımızın 302 si Keraraik-lş’in üyesi idi. 
Buna rağmen İstanbul Bölge Çalışma Md.ğü yetkiyi 
San sendika olan Çimse-îş’e. verdi.

Bu haksızlık karşısında İst. l .  îş mahkemesine 
Sendikamız vasıtasıyla itiraz ettik. Ve hatta noterden 
tasdikli Çimse-lş’e üye olmadığımızı bildiren dilekçele
rimizi gönderdiğimiz ve de onların belgesinin sahte ol 
duğunu bildirdiğimiz halde 1. İş Mahkemesi gerekçesiz 
olarak İ s t  Böl. Çal. Md. gibi yetkiyi Çimse-lş’e ver*. 
Bu haksızlıklar karşısında hiç bir dayanağımız kal-- 
mayan bizler'İşyerimizde direnişe geçtik.

Biz işçiler; her gün hızla artmakta olan hayat pa
halılığı ve bundan doğân bunalımdan ziyade iş g&ran 
timizin sağlanmazım istiyoruz. Çünkü işverenlerimiz 
her yıl 70-80 arkadaşımızı gerekçesiz olarak işten atı

, •  Defamı & tayfada
IIIIMHIfl
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İÇ YORUM
1 BUGÜNKÜ ORTAMIN

BELİRGİN’ YANLARI
* \

'— Ortama genel ola
rak küçük burjuva yapı 
hakimdir. Küçük burjuva 
karakterler şu ya da bu 
şekilde yansımaktadır.

v,— TtP'lilerin İçinde
bulundukları yersiz mo
ral, ve . mesnetsiz gü
ven dışında, sola genel 
olarak şaşkınlık, yılgın
lık ve umutsuzluk havası 
hâkimdir.

'— Dedikoduculuk, a- 
dam karalama, yersiz 
«oportünist» suçlamaları 
vb., gibi hastalıklar de- 

* vam etmektedir.
* — Kariyerist yönetici 
klikler tabanlarından, ko
pup önemli ölçüde tecrit 
olmuşlardır. Militanlar 
yöneticilere karşı güven 
duymamakta ve isyan
kârlığa, disiplinsizliğe a- 
narşiye . sürüklenmekte
dirler.

— Teorik bUgisizlik 
hâkimdir. Türkiye’nin ta
rihi ve bugünü militan
la r tarafından bilinme
mektedir. Geçmiş dönem 
.deki kısır tartışmaların, 
sol gevezeliğin sonucun
da teori düşmanlığı geliş
mekte, «her şeh eylem
dir» kanım yaygınlaş
maktadır, maceracılık e-

. ğilimleri alan kazanmak
tadır.

— Bütün bu olumsuz
luklar, uyanık ve bilinçli

. unsurları tedirgin etmek
te  ve onlan devrimci ör
gütlenme doğrultusunda 
birleştirmektedir. İçinde 
bulunduğumuz dağınıklık, 
anarşi ortamında, işçi sim 
fı soyalizmi gerek düşün
ce gerekse eylem prog
ramı planında güçlen- 
mekte, günümüzün görev
lerinin ne olduğu konu
sunda ortak görüş belir
ginleşmektedir.

TÜRKİYE 
| İŞÇİ PARTİSİ 
1 Türkiye İşçi Partisi 
kendinden önceki iki ay
r ı  birikimin üzerinde güç
lenmişti:

1  — 1960 öncesi sos
yalist hareketin birikimi

: 2 — 1960 sonrası nisbl

üzerine araştırı
özgürlük ortamında ya
yılmaya başlayan «sol» 
düşünce ile beslenmiş 
küçük burjuva' aydınla
rındaki «sosyalizan» eği
limler.

Bununla birlikte, Tür
kiye İşçi Partisi’nin ge
rek Anadolu’da gerekse 
büyük şehirlerde , yeni 
bir kuşak yetiştirdiği, 
parti içinde çalışan uya
nık unsurlara bir örgüt 
tecrübesi kazandırdığı in
kâr edilemez. Ayrıca 
TİP. Yön dergisinin kü
çük burjuva radikal bi
lincinin genç kuşaklarda 
sosyalizan bilince dönüş
mesine yardımcı olmuş
tur. örneğin, bugünkü 
örgütsüzlük -anarşisinin 
TİP deneyinden geçme
miş, TİP’in geçmişteki 
kitle çalışmalarında ak
tif görev almamış, sadece 
gençlik eylemleri içinden 
yetişmiş militanlarda 
yaygın olduğunu, TİP’de 
uzun süre görev alan
ların ise asgarî bir ör
güt anlayışına’ sahip ol
duğunu söylemek gere
kir. Küçük burjuva yapı
sındaki TİP bile, —bilim
sel sosyalist anlamda 
olmamakla birlikte— ge
lişmeye a^ık bir politik 
örgüt bilincini verebü- 
miştir.

• TÜRKİYE 
İŞÇİ PARTİSİ 

ÖRGÜTLENMESİ î 
1962-1965

TİP, başlangıçtan iti
baren parlamenter a- 
maçlara göre örgütlen
meye girişmiş, seçimlere 
girebilmek için 15 ilde 
teşkilâtını tamamlamağa 
çalışmıştır. Burjuva de
mokratik imkânlarının 
daha kısıtlı olduğu o 
dönemlerde, legalile mü
cadelesinin bir parçam 
olarak atılan böyle bir 
adım «normal» sayılsa 
bile, aynı tutumun «seçi
me girme hakkını elde 
ettikten sonra da «devam 
etmesi ve 67 ilde «Ta-

bela teşkilütı» kurma ça
baları TİP yöneticilerinin 
parlamentocu niteliğini 
belirlemektir, abartmak
tır.

V aygm örgütlenme, ne 
pahasına olursa olsun, 
kimlerle olursa olsun teş
kilât kurma anlayışı par
tiye: 1 ) küçük burjuva^ 
ların, 2) kariyer arayan 
birtakım güdük politika 
esnafının, 3) polislerin. 
4) lümpenlerin, girmele
rini kolaylaştırmıştır, ö* 
zellikle Anadolu teşkilâtı 
baştanbaşa küçük bur
juva ilericileriyle doluş
muş, bu üyelerin bilinç
lendirilmesi için hiçbir 
çaba sarfetmeyince. TİP 
içine buı-juva pariamen- 
tarist yapı ve burjuva 
dernekçilik, sendikalizm 
işleyişi hakim olmuştur. 
Ayrıca Doğu Anadolu 
teşkilâtı, ilerici, Sosyalist 
gençlerden . çok aşiretçi 
küçük burjuva ve preka- 
pitalist elemanların eline 
terkedilmiştir.

Geçmişte, yakından şa- 
hi tolduğumuz TİP Ana
dolu teşkilâtlanması şöy
le olmuştur :

— Anadolu’da 1960 ön
cesi birikiminin devamı 
olarak yetişmiş revrimci-, 
lerin müracaattan ve 
görev almalan ile.

1960 sonrasında so
la açılan aydınların 
(doktor, avukat, emekli 
subay vb.) müracaatları, 
ile

— SerbeBt meslekle 
iştigal eden eski Köy 
Enstitüsü mezunlarının 
çabalan, ya da bunlann 
akrabalannın yakınlan- 
nın gayretleri ile

— Daha önce örgüt
lenmiş illerden gönderi
len partililerin sahte ad
res ihzarı ve sahte ika
metgâh kâğıdı ibrazı ile 
(ki bu kişiler müracaat- 
lannı yaptıktan sonra 
kendi bölgelerine dön
mekte, kongre zamanı 
tekrar o ile. veya ilçeye

giderek kongre mazbata- 
sim mülkî âmire vernıck-

. teydiler.) TİP’in örgüt
lenmede yararlandığı un
surlar :

— TlP'iıı Anadolu ör
gütlenmesi (!) ve pek 
çok yere Ialıçla asabil
mesi, yukarıda sıraladığı- 
nıesi yukanda sıraladığı
mız usûller veya sol bi
rikimler dışında, etnik 
ya da ıtıezltcpçi farkla
ra dayanmaktaydı :

— Aşiret küçük bur
juvaları ve prckapitalist- 
ler, daha önce çeşitli bi
çimlerde sürdürdükleri 
mücadelelerini kısa za
manda ve gitgide cesa- 
rctlencrc'- TİP çerçeve
sine kanatize etmişler-\ 
dir. Bu yüzden Doğu A- 
nadolu’da üye kazanmak 
tabela asmak gayet hızlı 
olmuştuı 1965 seçimle
rinde Urfa, Diyarbakır 
Ağn, Kars illerinden alı
nan nisbeten yüksek oy
lar bunun kanıtıdır, ö r 
neğin, 65’de TİP Urfa 
Diyarbakır ve Kars ille
rinden birer milletvekili 
çıkarabilmiştir.

— Anadolu’daki dini 
taassuba ve sünni baskı
sına karşı direnen Alevi'

- lerin desteği ya da fiili 
katkılan da bu örgütlen
meye yardımcı olmuştur. 
Ne var ki, C.l.A.'nın Bir
lik Partisi’ni kurdurma- 
sıylo TlP bu payandadan 
yoksun kalmış, TİP’li a- 
levller Birlik partisine 
akmıştır.

— 1965 seçimlerine . 
kadar Anadolu örgütlen
mesi bu şekilde geliştiril
miş, TlP Merkezi, aynı 
usullerle 1969’da TÎP’in 
bütün illerde seçme gi
rebilmesini sağlamıştır.

Seçim meselesi TlP 
Anadolu teşkilâtında da-' 
ima «bir hadise» olmuş, • 
liste başına geçme kavga
ları sürüp gitmiş bölge 
parti yöneticileri için, 
parlamento, vazgeçilmez .

t( . — . <Ilhvnmı 8...'»oyu<Şli , v

DÜNYADA NELER OLUYOR

PETROL
«Batı Avrupa'nın şu .sıralarda karşılaştığı tehlike 

sadece |»etrolii vesikaya ' bağlamak değihlr. cııdüstr- 
ııiıı enerji kaynağından malınım kalması da söz ko
nusudur. Bir zamanlar... bir grup geri iicke, bugün 
Orta Uoğu’da petrol iirctici ülkelerin yaptığı gibi, 
o atı ekonomilerini fidyeye bağlamak istiyccek olsa
lardı, göz açıp kapayıncaya kadar savaş gemilerini 
Ivörfe/.dc demirlemiş görürlerdi. Savaş gemisine da
yanan diplomasi artık gerilerde kalmıştır. Fakat, 
büyiik ülkeler bazaıı onun yerini tutacak başka bir 
silâha snlıiı» olmamanın eksikliğini duyarlar, bugün 
çekilen sıkuıtı gibi.» (Tlıe Economist 30/1/1971) 

Petrol Batı Avrupa için böylesine bir ölüm-kalun 
meselesidir. Batı Almanya, Fransa gibi ülkelerin e- 
nerji kaynağının en az üçte ikisi petrolden elde edi
lir. Bu oran Hollanda'da beşte dörde çıkar. Sanayii 
en köhne olan İngiltere'de bile enerjinin yarısı ka

darı petrolden eldeN edilir. Petrol fiyatlarında yapıla
cak ton başına 1 Sterlinlik fiyat artışı, İngiltere’ye 
yılda 100 milyon Sterline mal olur.

. Bunun karşısında petrol üretiri ülkelerin dilek
leri vardır. Petrol x kendi topraklarından çıkar. Fakat 
yaratılan değerden onlann payına düşen 10da 1  dir. 
Geriye kalanı .10 da 9 değeri uluslararası petrol şir
ketleriyle-eımperyalist devletler kâr ve vergi olarak 
paylaşmaktadırlar. Petrol üretiri ülkeler paylarmı 
yükseltmek iistemektedirler. '

Bir süreden beri Tahran’da sürdürülen pazarlık 
bir ara çıkmıaza girmişti. Libya ve I r a k  gibi' devrim
ci hükümetler, şirketlerle onlarin gerisindeki emper- 

.yalist devletler karşısında .sıkı durmaktadırlar. An
cak Orta Doğu’nun çok fazla gerginliğe tahammülü 
yoktur. Toplantıların yeniden başhyacağı bugünler
de bir anlaşmaya varılması mümkündür.

M .E -S  işçile ri 
k o n u ş u y o r

Sendik izinlerimizi ise 
gereği g ib i. kullanamıyo
ruz. Fabrikamız açıldığın

Bizler Makina Elektrik 
Sanayii işçileri olarak, iki 
yıldır, işveren sendikası 
OTOMOBİL İŞ’c kayıtlı
yız. OTOMOBİL IŞ’tcn 
bugüne kadar hiçbir iler 
tutar menfaat görmedik. 
Ve de göreceğimiz yok. Ha 
yat pahalılığı oktan fırla
mış yay gibi biitiin hızıy
la yükseliyor. Ran şendi- 
kanuı bunca zamandır, biz 
lere işverenden aldığı üc
ret zammı ise, sadece 45 
kuruştur.
• İşveren bu ayın beşinde 

Lvermesi gemken aylıklan- 
ylhızı, 16 suda verdi. Daha

doğrusu paramızı devamlı 
20-25 gün geç vermekte. 
İkramiyelerimizi dahi tak 
sit taksit veriyorlar. Ço
luk çocuğumuzu çok müş 
kül maddi şartlar altında 
evde bırakıp, işyerlerinde 
ötesiyle çalışmak zorun
da kalıyoruz. İşveren,'bu 
şartlar altında çalışan biz 
İcri; ufak ve basit dalgın 
lık hatalarımızdan, ötürü 
bahane ederek İşten 
atmakta. Bunu «bilmem 
ne kanunu, falanca madde

yerlerinde tatbik edildi
niz. Fabrikamız açıldığın- ği gibi, v«?ir«^ AYDIN 
dan beri izine şflpumyan OZEREN baştemsilcimize 
arkadaşlar var. izin günle telefon ederek «Çalışın ça 

hşm ama dışarıya karşı o
arkadaşlar var.. İrin günle 
rimizi kendi - duruinlanna 
göre ayarlıyorlar.. .'.Bizler, 
evlenme, düğün, ö«üm gibi 
durumlarda' yıllık İrinleri
min kullanamıyoruz. On- • 
lana verdikleri izinde ise, 
beş parasız evde'hapis gi 
bi oturuyoruz.'

Genato fabrikası işçile
rinin, işveren tartından lo 
k av tıv e  diğer işyerlerin- 
deki tenkisatlan protesto 
için, san  sendikamız OTO 

.-MOBtL - lŞ ’in .başlattığı 
. oturumlarda (!) bütün Tür

turuyormuş gibi görünün» 
diyerek telefonu kapattı. .

. Fakat, paramızı alama
dığımız için yaptığımız 
protesto oturumumla işve 
ren bizlere «işimden defo
lun, hepinizi işimden kov 
mak için fırsat veriyorsu
nuz.» diye bize hakaret- et 
tiğinde sayın başkan (!) 
Aydın özeren’i  değil fabri
kada görmek, sesini teJo- 
fonda-bile'işitmedik:

MİMARLAR ODASI
işçi sınıfı ve köylü yığınlarının 

devrimci mücadelesine 
katılacağını bildirdi

si» diyerek yapmakta, ya 
ni kanunlarına mrduruyor4 ,o tu ru m l^ la  U) DUtun;ıuE ^  * ’,f.. .
lar. ' -  -  î ^ f .  ~ JL E .S .Ig ^ e rf

Teknik boya fabrikasında

GREV

«İşçilerin zincirlerinden başka kaybedecek bir 
şeyleri yoktur».

i»*>m.#********)M-******+*****>m-******,*-********».>
*
t  * ♦

_ _ _  Yurdumuz Türkiye, em
peryalist dünya zinciri
nin sömürülen bir halkası
dır; ve yabancı-yerli te
kelci sermaye ile tefoo1- 
bezirgan sermaye tarafın- 
yağma edilmektedir. Hal
kımız ise günden güne da
ha çok yoksullaşmakta ve 
ezilmektedir.

Tekelci sermaye sömü- 
rilsünü sürdürebilmek için 
Ülkemizdeki' yatırımları 
ve buna bağlı olarak tek
nik kadroyu kontrolü al
tına almak istemektedir 
13u kontrolü kurumlaştır
mak üzere, siyasî iktidar
ları aracılığı ile yasalar

çıkarmakta ve girişimler
de bulunmaktadır. Perso
nel kanunu, Devlet Pro
je İhale Usulü Kararna
mesi, Ortak Pazar’a katıl
ma, özel Okullar, Odala
rın hukukî durumunda ya
pılmak istenen değişiklik
ler hep bu çirkin oyunun 
birbirini tamamlıyan par
çalandır.

Bu oyun, halkımızı yer 
altında ve gecekondular
da oturmağa; bizlori ise 
Boğaz Köprüsü ve lüks 
konut ressamlığına, daha 
fazla sömürülmeğe gide
rek işsizliğe ve yoksullu
ğa mahkûm etmek istiyen-

lerin oyunudur.
Halkımızın, mesleğimi

zin ve bizlerin sonınlan 
ayni sorun’ün parçalardır. 
Bütün bu somular ancak 
ve ancak birlikte çözüle
bilir. Ve mücadelemiz hal
kın mücadelesinin bir par
çasıdır.

Biz, Mimarlar Odası ola
rak, işçi ldiylii yığınlan- 
nın devrimci mücadelele
rine, öğrencilerin ve bü
tün demokratik yıırl se
ver güçlerin lınskı ve terör 
kanunlarına karşı müca
delesine katılacağımızı hal
kımıza duyururuz.

AÇIKLAMA i Bildiri
[ S. Sayımızda yanlışlıkla «ikan tieny Sinemanın bildiri»! J  
|[ Ürerine gelen Slnematek'ln açıklamasını yayınlıyoruz. Sos- a  
t yall»t| genellikle çalrçaa yığınların, Szettlkle işçi Sınıfının £ 
r emıf problemlerine arenadır. Bir sanat dergisi değildir. Ve- $ 
t  a l yanlılıklara yer kalmaması İsin, bu tür yarıların gün- J  
j; derilmem esini rica ederiz. *

Sosyalist î

H alk ım ıza
Sosyalist Dergisi Tazı İşleri Müdürlüğü *
Sosyalist Dergisi }
LAlell Caddesi, Çelikpalas 1/3 î
Lâleli -  İstanbul jj
Sosyalist Dergisi Tazı İşleri MUdOrlügUne. %
Sosyallerin 6. sayısında hem Sinem atekle görevli olan biz- * 
lort, hem da binlerce devrimci Sinematek üyesini »aşırtan * 
bir y an  okuduk. Yazı «Slnematek'ln Bildirisi* baslığını ta- î  

. «uaakta, altında da Genç Sinema dergisini çıkaranların ya- $ 
£ yınladıklan ve Slneraatekt Amerikan emperyalizminin yar- J  

dakçıst.durumuna düğmekle suçlayan bir bildiri metni yer * 
almaktadır. / • £
Bu yan  konusunda birkaç noktayı açıklamayı gerekil bul- i  
duks s
1. Sözkonuıu bildiri Sinematek tarafından değil. Geoç sı- * 
nema dergisini çıkaranlar tarafından yayınlanmıştır. ■ $
2. Sosyalist gibi devrimci bir derginin sözkonusu «ayışım $ 
çıkaran arkadaşlar, ülkemizde devrimci alne.ua örneklerinin J

« —------- -------------  - »— ,— ------------------  i
*  çeklerini yansıtan bir sinemanın kurulması yolunda bunca * 
J  ( •  Devamı S. sayfada *

Bossa, Giincy sanayi. 
Paktaş ve özbucak fabri
kalarından atılan yüzlerce 
işçi, bugiin hiçbir fabri
kaya, hiçbir işyerine alın
mamaktadır.

Patron ve san sendika 
zulmüne karşı geldikleri 
için. SÖMÜRGE BAS 
KALDIRDIKLARI İÇİN. 
Bossa’da üzerlerine cop. 
bomba ve kurşun yağdırı
lan yüzlerce işçi kardeşi
miz;'önce karakollara çe
kilerek işkencelere tabi tu
tulmuş, sonra da işyerle
rinden koyulmuşlardı. Btı 
gün bu işçilerin tümü KA
RA LİSTELERE alınmış
tır. Yâni aileleri ve çocuk
tan ile birlikte AÇLIĞA 
ve SEFALETE mahkûm 
edilmişlerdir. Kimi işçi 
kardeşlerimiz hasta ço

cuklarına ilâç vc doktoı 
parası bulamamaktadır.

Milyonlarca İŞSİZLER 
ORSU’na gittikçe yeni yı
ğınlar katılmaktadır. Aç
lık ve sefaletin üstünde 
KANLI BİR İKTİDAR 
SÜRDÜREN PATRON
LAR SÖMÜRÜYE BAŞ 
KALDIRANLARI VUR
DURMAKTADIR!

Zonguldak’ta, Kanlı Pa
zarda, Aliağada, 15-16 Ha
ziranda, Gamakta, Gis- 
lavette şehit edilen işçi 

kardeşlerimiz İŞÇİ SINI
FININ en yiğit, cn karar
lı. en. bilinçli savaşçılany- 
dt.

vÇukurovanın yiğit işçi
leri!’

KARDEŞLER!
İşçi dayanışmasının ül

kemizde en güzel örneğini

verdik. Çukurova Basma 
fabrikasında, grevci işçi 
kardeşlerimize karşı pat
ronların birleştiği günler
de ADANA’DA bütün fab
rikalarda tezgâhlarımızı 
dıırdu rarak oyuna gelme
dik.

Bossa’du sarı sendika 
ve patrona karşı mücade
le eden bilinçli işçi kardeş
lerimiz işten atıldığında 
İŞÇİ- DAYANIŞMASI ne
dir? gösterdik

O günkü birliğimizden 
korkan patronlar, arka
daşlarımızın kartlarım ge
ri vermek zorunda kaldı

lar.
Bu gün gene Bossa’da 

tenkisat karan alınmıştır. 
800 işçinin tekrar işten 
atılarağı söylenmektedir;

•  Davamı l  aayfads

Topkapı da 450 işçi ça
lıştıran Teknik Boya fab
rikasında 11 Şubatta baş- 
lıyan grev işçilerin bilinç

li li birlik ve dayamşmasıy- 
la yürümektedir, işveren 

U İbrahim Acar ile Hür 
4 Mensucat Sendikası ara- 
ji sında yürütülen ikinci do- 
g nem toplu sözleşme müza- 
|  kereleri uzlaştırma kuru- 
8 lundan da çıkmıştır. Uz- 

lnştırma kurulunun kara- 
;i rıııı gerek sendika gerekse 
H işveren kabul etmemiş- 
ij tir. Bunun üzerine Hür 

Mensucat Sendikası haklı 
jl; olarak grev uygulamasına 
■4 geçmiştir. Hür Mensucat 
l' Sendikası işverenden ta
li lcplcrini geniş ölçüde işçi- 
İ  lere danışarak istemiştir. 

İşçilerle yaptığımız konuş-

§ malarda, işçiler neler is
tediklerini şöyle sıraladı- 

jj lar :
S 1 — Asgarî ücret 28 T. 
$ Lira '
d 2 — Ücret zammı birin- 
R ci sone 8 TL. ikinci sene 
1 S T. Lirası 
|  3 — İki maaş ikramiye

4 — Çocuk zammı 20 T. 
Lira

5 — Yemek parası 5 
TL. yol parası 4 T. l i r a  

6 — Odun param 500. 
00 TL.

7 — Doğum parası 500. 
00 TL, ölüm parası 750. 
00 TL., evlenme parası 
1000.00 TL

8 — Beş seneye kadar 
bir ay izin.

9 — îki kat iş elbisesi, 
bir çift Beykoz kundurası.

işçiler bütün bu haklı 
isteklerini işverene kabul 
ettirebilmek için GREV’e 
gittiklerini, asıl önemlisi
iş g ü v e n l iğ i  istedikle
rini ve hiç birinin iş gü
venliği olmadığından yakı
nıyorlar.

işçiler neler diyor : Bir 
işçi; «işveren dilediği an 
bizi kapı dışan edebili
yor. B una. dur demenin 
yollan aranmalı, işveren 
bizi istediği zaman 'fabri
kadan çıkaramamak» di
yor. Bir başkası; «İşçi, 
isteği üzerine işten .ayrıl
ma . durumunda, işçinin 
kıdem tazminatının. veril
mesi lâzımdır. . Bu hakkı
mızda, garanti altına alın
malıdır.» Yine aynı yerde 
çalışan bir başka işçi bir 
başka derdini dile getiri
yor: «Atölye iken fabri
ka yaptı, işçinin sırtın
dan. Aşitli, klorlu, zehirli 
maddeler, sular içinde ça

lışmaktayız. Hava tertiba-î 
tı tok. Fabrika doktoru! 
gelir gider, işçiye görün- f 
mez. işverenin işleri çok| 
iyi gidiyor, istese bizim! 
hakkımızı verebilir. Tek-,., 
nik Boya olarak Türkiye’-.! 
de birinci, Avrupa’da ü -r 
çüncü». Diğer bir işçi ar-ğ 
kaJaş da şunlan söyledi 
«Pahalılık işsizlik her şe-| 
yin karşısındayız. HUkü-| 
metin tutumuna karşıyız.) 
işçinin silâhım elinden al-' 
mak isteyen tutumlara^ 
karşıyız. Bu kadar zengi-i 
ne, bu kadar kodamana,! 
bu kadar önem vermeyip 
karşıyız. Biz işçi olarak.| 
bunlann hepsine karşıyız. I 
Yürüyüşlere mitinglere? 
katılacağız. Yeni kanun-1 
lardan haberimiz var, on-b 
larada karşıyız. Biz işçi 
olarak, pahalılığın karşı
sında, bir çayın 40 kuruş 
olmasının karşısuıdayı:

«Son konuştuğumuz i«' 
arkadaş da şu fıkrayı an
lattı bize: «Bir kediyi bile 
iki üç gün aç bırakırsan 
ne olur? Yiyecek bir şev| 
verecek diye bekler. Dör
düncü gün ne olur? Açlık
tan ölmemek için fırlar! 
gözüpü çıkanr. Bunu bil
sin işverenler».

fs m a m m a MSSfCSX
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KARVERiZM - DEMOGOji ■ PARTi
* (BayUntfı 1. w»yfsds)
tartm aktır. Bunun en küçükburjuvaca 
geçer aJcçaaı, her ne olursa olsun:' 
(Otorite dtişmanlığı +  Otorite roegola 
uanlığı) dır. Aklınca «Adam Kandır* 
inaktır». -

Aman: bin düşünüp, bin davranıp 
bir söyliyelim. Karyerizmin ezeli mas 
keşi demagojidir. Demagoji: yalan, 
yanlış lâfla kuru kalabalığı ayartmak
tır. Bu iki başlı canavarın en az kur

ban bulduğu yer: Modem İşsl Sınıfı, 
özelikle «Fabrika Cehennemi» nin ate
şi İçinde yana yana arınmış Çalışanlar 
yığınıdır. Karyerizm ve Demagoji ca 
navannın başını kesmek için icat e- 
dilmiş tek giyotin: Proletarya Partisi
dir. Proletarya Partisinde, kişi 'boynu 
nu kıldan ince bilmiyen kimsenin Sos
yalizmi ağzına almasi, bir suikast de
ğilse, affedilmez toyluk olur.

S U P E R LİT
•  IİHflurufı I, 4Uyf«»ta

yorlar. Bunu toplu sözleşmelerdeki aldığımız lınklıır 
neticesinde ücreti artan arkadaşlarımıza uyguluyor
lar. Sabah yataktan kalktığımızda acaba çıkışımız ve
rildi mİ? İş garantimiz yerinde duruyor mu? korku- 

' suyla İşyerine geliyoruz. Yerinde durduğunu gördüğü 
müzde bizi 2. büytik korku alıyor. Acaba bir hata ya- 
parmıyım işveren bunu bahane ederek işten atar nu 

. düşüyncesiyle çalışırken makinalara elini, kolunu vc 
hatta kafasını kaptıran arkadaşlarımızın feci akibet- 
lerine çok kez tanık olduk. ' 
rine çok kez tanık olduk. •

Bu nedenlerle Fabrikanızda isteklerimizi alınca
ya ve Toplu sözleşmemiz yapılana kadar DİRENİŞİ
MİZ devam edecektir.

Haçlı seferlerine A d e l K a le m  F a b rik a s ın d a  işgal
(Bajteraf» «. Sayfada)

U m l id i ikisi, arasından da «Cav — Cavların» ve 
«Mav — Mavlann» Kurbağalı Deresi akıyordu, ö te
den, Saray — Sazende Hacıvatbaşı «kaba kaba» yellen 
dikçe, doğma büyüme Dere Han olan Karagözbaşı 
karmağnsından beter bir «gurultu» tutturdu. Ortalı
ğa toz duman arttırdılar. 50 yıl, Kelle-i Hacivat saye
sinde, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte deccal kesil
di. Korkudan dişler kenetlendi, gözlere perde indi. Bi
ra* ayılır gibi olunca, bir de baktık k i : Kelle-i Kara
göz sayesinde, 50 yıl, şu meşhur «Aptal Bakire’den» 
daha masum bir tazecik olup çıkmış. Bu sefer de mille 
tin erkekliği kabarıverdi.

Sahneyi tutan yalnızca Hacivat ile Karagöz olsa 
insan gam yenıiyecek İşte gelmiş gidiyorlar, varsın şıı 
Dede — Yadigârları da İşçi Sınıfının sırtından bir 
«Dem çektin» diyecek. Ama, sanki Mart kedisi müba
rekler! Ne zaman Kerime', ve Mahdum sahibi oldular, 
ne zaman Kerime ile Mahdumu başgöz ettiler; doğru
su, bu el ve- bel çabukluğuna 50 yılın emektarlan bile 
pes etmiş olmalı. İlk cenin ana tarafından Hacıvatgi- 
lin. Baba tarafından Karagözgilin yavrusu. Dişi çıktı. 
A d ı: Akpembe. Mahalleli, «Mav — Mav Gelinlik» diye 
çağınr. ikinci yavru Karagöz Hatun’dan doğmadır. 
Nerden peydahladığı bilinmez. Tıpkı destancıl Ayka- 
ğan gibi, «günlerden bir gün» Karagöz Hatun’un «gö
zü yanıp parladı. Erkek — Oğul doğurdu. Çocuk birin
ci gün yürüdü, üçüncü gün ata bindi, yedinci gün Ok- 
Yay kuşanıp avlanır oldu.» Dedem Korkut, ol yiğide 
«Aktolgar — Caygar» adını bağışladı. Aktolgar — 
Caygar Efe ile Mav — Mav Gelinlik şu günlerde «Yol
cu» bekliyorlar.

Hâlâ kanayan kurşun yaralarının üstüne tulûat 
tuz — biberi mi ekmek istedik ? Kat'iyyen HAYIR! 
İlk ihtanmm yapıyoruz : Bitsin artık rezil tulûatçılık
lar uğruna İşçi Sınıfının ve İşçi Sınıfı Devrimci Aydın 
Militanlarının kırdınlması!

Genç arkadaşlar, sizin yediğiniz kazıklardan, ba
şınız üstüne çevrilen fırıldaklardan, çok çok bir kuşak 
daha eski olan bizler de aldık nasibimizi. Yüzlerle sayı
lıyorduk, geriye bi rdüzüne ya kaldık, ya kalmadık. 
Çoğunluk, doğru dürüst bir savaçsık olsun veremeden 
rezil demogoglann ve kalpazanların elinde çarçur olup 
gitti. Baktık ki, GENÇLİK HIZI ile davranıp bataklı
ğın üstüne yürümek birşeyi çözmüyor, tam tersine 
hep biz kaybediyor, biz telefat veriyoruz : İşçi Sınıfı
nın Düşüncesi ile Davranmaktan başka çıkar yol ol
madığını kavradık. Kavradık ama, çok geç. Ve bu bize 
pahalıya oturdu.

Tarihe "şöyle bir bakın:. Tarikat — Yuvar Şeyh
lerinden, Mollalarından, ve Efelerinden Türkiye Bur- 
juvavisi bile hayır görmemiş ; biz mi göreceğiz ? Kü- 
çükburjuva ikirciliğinc yer yok. Elinizi kapan kalpa
zan ellerini koparıp alın. Yoksa; kolunuzu kökten ver
seniz gene kurtulamıyabiiirsiniz. Bu işte İşçi Sınıfı DU 
şüncesi ile işlenmemiş ham yiğitlik sökmez. Ya bir hain 
kurşunla pisi pisine götürürler insanı, ya tez zamanda 
paçavraya çevirirler. Bir daha, bir daha tekrar ediyo
ruz; bir tek çıkar yol var : 1 — İşçi Sınıfının Kurtu
luşu uğruna 100 ve 50 yıl durmadan sancıyan BEYİN
LERİN ÜRETTİĞİ BİLİM VE TEORİYİ, asgari ölçü- 
dde olsun, özümleyip sindirmek. 2 — Top top derlenip 
İşçi Sınıfı Denizine dalmak; orada her çeşit burjuvaca 
ve küçükburjuvaca kirlerden arınmak; böylece, İŞÇİ 
SINIFI ÎLE DAVRANAN, tam hedefe tam zamanında 
vuran. GÜÇLER OLMAK.

Bunu göz alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz ? 
Mer Militanın — Hayır, işçi Sınıfının değil — alınya- 
Asım cizecek yakıcı soru işte bu- Cevabını işçi Sınıfı
na de*»». k»nH:pİ7e vereceksiniz.

(Daytamf. 1. Miylmlnl 
vurmuştur. Olayı Fabrika İşinden gören ko
mando üsteğmeni ve komando başçavuşu o- 
lay yerine koşarak, gelişmesi muhakkak 
mü.Ttkün olan bir olayı önlemiş. «Neden ve 
kime vuruyorsunuz» diyerek Haştm Çavuşu 
ve askerlerini olay yerinden derhal uıaklaş- 
tırmıştır.

Olayda bayılan İşçi Mehmet Ür.Um; İşçi 
arkadaşlarının sırtında asfalta kadar götü
rülüp hostahaneye sevkedllnılş, rapor almış- 
tır. Halen evinde tedavi olmaktadır.

Tutuklanan 4 İşçi geceyi nezarette ge
çirmiştir. Ertesi gün saat 13.30 da Hükümet 
Tablbllglne çıkarılmış, 10'a r günlük rapor a- 
lındıktan sonra, saat 15.00 de Sorgu Hakim
liğinde norgıılnrı Alınarak mahkemeleri baş
ka bir güne ertelenerek serbest bırakılmış
lardır. Kız İşçi, tekme ve başka darbelerden 
rahatsızlandığı İçin, Haydarpaşa Nı».nune

T ü c c a r z a d e
(Baş ta  rafı J. Sayfada)

lacak; ticaret şirketleri, ka 
Ballar, büyük tanm vc 
endüstri kurulacak; o va
kit Sosyalist hayat ister is 
temez genişleyip yayıla
cak.

Herhangi bir memleket 
te fabrikalar, şirketler ku 
rulursa, orada, mutlak, 
sosyal hayat uyanır. Her
hangi bir yerde, hayat ne
deni sosyal bir biçime bil 
rüniirae, orada sosyalist
ler türer.

Memleketimizde pek ba
sit olan işçi hayatında bi
le/ -örneğin reji, vapur, 
gaz, tramvay şirketlerin
de - işçinin yaşayışı ne ka 
dar elemli ve sefalet • â- 
mizdir.

Acaba bunların hakları 
korunuyor mu? Kaza ve 
felâketlere karşı kendile
rine yardım olunuyor mu? 
Aile ve evlâtları yoksullu
ğa'düştüğü-zaman elinden 
tutuluyor * mu, korunma 
tedbirleri alınıyor mu? Bu 
müesseseler milyonlar ka
zanıyor, koskocaman han 
ve apartmanlar yaptırıyor. 
Direktörleri, idare Mec
lisi üyeleri lâstikti araba
lar içinde. Nice israflarda 
ve sefahatte!.. Acaba, ser 
vetlerinin en büyük üreti
ci giicü olan bu sakat ve 
perişan vücutların dinlen
meleri için bir kulube ol
sun yapmak fikrinde bulu 
nuyorlar mı?
. işte, şu en küçük mü
lâhazalar gösterir ki, bir 
Hükümetten istibdat şek
li, despotizm kalkmakla, 
oradan zulüm ve tahak
küm kalkmış olmaz. Bü-

tabakalar, yine bin türlü 
ihtiyaç ve haksızlığın kur 
banı olarak inler. İşte bu
na biricik çare demokrasi 
ve özellikle SOSYALİZ
MİN GELİŞMESİ VE 
GENİŞLEYİP YAYILMA
SIDIR.

Bir defa memlekete e- 
lekrik yerleşsin, endüstri 
hayatı ve büyük müessese 
ler teşekkül etsin; o vakit 
SOSYALİZMİN NE BÜ
YÜK BİR KUVVET, NE 
SAĞLAM BİR KORUYU
CU VE DAYANAK NOK 
TASI olacağı anlaşılır.

(1) Haydar Rıfat’ın da 
ha önce yayınladığı «Av- 
rupada İhtilâl Fırkaları» 
adlı eser, için bakınız:.

A. Cerrahoğlu, Türkiye- 
de Sosyalizm (1348-1925)
S. 70-72.

(2) Sayın Doçent Mete 
Tuncay, bu önsöz hakkın
da, şu hükme vanyor: «BU 
gili olmasa da, gerçekten 
büyük-bir sağduyu He ka- , 
’-me alınmıştır.» Türkiye-'* 
de Sol Akımlar (1908 - 
1925), S. 43-44.

A, Cornılıoğltı

TİP üzerine
(Buşlnrafı 4. tayfınla) -

tır.
1965-1970
Bu dönemde örgütlen

me —1968 sonrasında
Aybar’ın seçim çabalan 
dışında— büyük ölçüde 
yavaşlamış, Aybar/Aren 
bölünmesinden ve MDD I 
ajitesyonlanndan, hele | 
yitirilen özel 1969 seçim
lerinden sonra: önce ilçe
ler, sonra da iller birer

Hastahaneslne gönderilmiştir.
İşveren, kendi arabanını, uşakları olan 

10 işçiyi, «orgu hakimliğine ve İlgili yerlere 
götürüp getirmek üzere, emirlerine vermiş
tir.

Direnen İşçiler yaralı arkadaşlarıyla 
muntazam İlgilenerek, İşverenin çeşitli oyun
larına göglis- gerip, mücadelelerine, azimle 
devam ediyorlar.

İŞÇİ SINIFININ DÜŞMANI; 
UZATMAM UA.Şİ.M ÇAVUŞ 

"15-16 Hazlraa İşçi Direnişinde r«*rnınyr- 
darİAnn kiralık tahripçileri ve ajanları tara
fından Haymak fabrikası tahrip edildi. A- 
ma. Sıkıyönetimden İstifade eden İşverenler 
ajanlan değil,’ hiçbir aııçu olmayan, billıns- 
«n fabrikanın eski İşçilerinin (llcrell»rl yilk
selmiş ve tazminatı lılrlk.ıılş olun 44 kişi
nin) listesini Haşini Çnvıış'n vererek tutuk
lattırdılar.

Yakacık Kni-nkulıııuln lılr ye 
- ce tutuklu kalan İşçiler erteni 

gün sorgularına devanı edilmek 
üzere Kartal Jandarma Kata- 
kılıma alındılar; Haşini Çavuş 
tanırından sorguya çekilen ZO 
kişinle İfadeni İle diğer 24 İş
çinin ifadeleri birbirinin tam 
tersidir. İlk ifadeni alman 24 
İşçi Sıkıyönetim mahkemesin
ce serbest bırakılmıştır.

Haşini Çavuş'un 20 İşçiye 
İmzalattığı İfadeler kısaca şöy 
ledlr: «Ben liayınnk fabrikanı 
tahribatına katıldım.. H.-tymngı 
taşladım., polislere mukavemet 
etlim., suçluyum., suçumu ka
bul ediyorum.»

Sıkıyönetim mahkemesinde 
avukatlar bu iradelere İtiraz 
etmişler bunun Özerine Haşini 
Çsvuş •.ııuhkenıeye sevkeılllıniş- 
tlr.

Sıkıyönetim esnasında ser- 
beat bırakılan İşçiler Karini 
Jandarma Karakolundu Ilaşi.u 
Çavuşu ziyaret elliklerinde ka 
rakolda bulunan 4 aylık lıAml- 
le eşi korkudan çocuğunu dü
şürmüştür.

Adel Kalem fabrikasındaki 
işçilere karşı 2000 civarında 
mermi yaktıran ve İşçi Meh
met Üzüın'ün boğazına sarıla
rak akaerleriııe ülbçlkleten za
lim Haşini Çuvuş; tutuklu A- 
del İşçilerine «Benim size III 
Hnzlran'dau klııluı vur bııııım 
acısını sizden çıkaracağım» 
şeklinde konuşmuştur.

- e  OlINKK İŞÇI 
D A Y A N IŞM A SI 
Maltepe K.C.A. pres döküm 

fabrikaları İşçileri keudi ara
larında kurban kesmek Içlıı 
1300 Ura toplamışlardır. Fu- 
kat; Adel Kala n Kalırll«ı.«ındıı 
İşçilerin, İşverene karşı .sendi
ka seçme İhtilâfından ötürü 
başlattıkları direnişi öğrendik
lerinde çadır ve ylyvcek İhti
yaçlarını karşılayabilmeleri I- 
çln; topladıkları kurban para
sı 1300 lirayı Adel Kalem Falı. 
İşçilerine vernılşlrr ve n.vncn 
değişik günlerde temslleli.-ıly- 
le beraber 3-4 defa Adel Ka
lem Fabrikasına gruplar ha
linde giderek arkadaşlarını zi
yaret etmişlerdir.

Yaşnain Türkiye îşçı Sınıfı
nın beraberliği ve. kıııdeşçe da 
y aııışııınsı!

tün basit ve yoksul sosyal ikişer kapanmağa başla
mıştır.

Tarım İşçileri
(Bnşlarafı 1. sayfada)

değildir.
Un binlerce topraksız, az toprak

lı ve çoğu ırgatlık yapan sîzler böyley 
ken; Neden Anayasa uygulanmaz ? 
Neden tarım iş kanunu çıkarılmaz ? 
Neden toprak reformu yapılmaz ?

- Çünkü bu düzen sömürücü sınıf
ların düzenidir. Siyasi iktidar ve tüm 
partiler sömürücü sınıfların çıkarların 
dan yanadır.

Sîzler ‘ (Bezirgan) PARTİLERİ 
BIRAKIP BİRLEŞMEDİGİNİ2, SEN
DİKA VE KÖYLÜ BİRLİKLERİ ŞEK 
LÎNDE TEŞKİLATLANMADIĞINIZ, 
DIRENMEDİGINIZ M Ü D D E T Ç E  
HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEKTİR 
(1) Sömürüye kargı mücadeleye girme 
diğiniz sürece gün günden kötü gele
cektir. (2) *

İstanbul’da, Adana’da İşçiler, Ri
ze’de çay, Ordu'da Giresun’da fındık, 
Ege'de tütün üreticileri, Kızılcahavlu, 
Tire, Atalan, Gollüce, Çukurovada Ak 
dam, Kilise. Zeynepli’nin topraksız köy 
lülen nasıl direndilerse., direniyorlar- 
sa Çukurova köylüleri de öyle diren
melidir. .

: HAKSIZLIĞA VE SÖMÜRÜYE
KARŞI DİRENMEK
ANAYASAL HAKTIR

. Çukurova’nın tarım işçiliği yapan, 
topraksız, az topraklı köylüleri ola
rak :

— ANAYASANIN, ÇAlJŞAN 
KİŞİLERİ HARKINDAKİ
h ü k ü m l e r ! y e r in e
GETİRMESİ GEREKEN 
TARIM İŞ KANUNUN ' 
ÇIKARILMASI,

— ANAYASANIN, TOPRAKSIZ 
KÖYLÜYE TOPRAK 
VERİLMESİ HAKKÎNDAKI

HÜKMÜNÜN
UYGULANMASI,

— BÜYÜK TOPRAK 
AĞALARININ 
GASP ETTİKLERİ 
TOPRAKLARINIZI GERÎ 
ALMAK,

— İŞSİZLİĞİ VE PAHALILIĞI 
PROTESTO ETMEK

İÇİN
HAKSIZLIĞA KARŞI
BİRLEŞELİM.
BİRLİK HALİNDE .
DİRENELİM.
HAKLARIMIZI ALMAK tÇÎN
TEŞKİLATLANALIM. (3)
NOT : Devrimci teşkilâtlar ve mü 

cadelende yanında olacaktır, ■ onlarla 
bağ kur.

TÜRKİYE DEVRİMCİ GENÇLİK 
FEDERASYONU (DEV — GENÇ) 

'KURTULUŞ GAZETESİ — ADANA 
iktisadi Ticari İlimler Akademisi Fİ
KİR KULÜBÜ — MERSİN DEV
RİMCİ GENÇLİK DERNEĞİ — HA
TAY DEVRİMCİ GENÇLİK ÖRGÜ
TÜ — CEYHAN DEVRİMCİ GENÇ
LİK DERNEĞİ — KADİRLİ KÜL
TÜR KULÜBÜ — KOZAN DEVRİM
Cİ GENÇLİK ÖRGÜTÜ

Sosyalist'in Notu : (l) «Tanm İş 
çileri, topraksız ve az topraklı köylü
ler» işçi Sınıfının Partisi olmadan, 
«Sendika ve Köylü Birlikleri şeklinde» 
teşkilâtlanabilir mi ? Tcşkilâtlanııa bi
le bu neyi «değiştirecektir» ?.

(2—3)' «Sömürüye karşı mücade
le, Birleşelim Direnelim, Teşkilâtlana
lım» güzel, hoş çağrılar. Ama, İşçi Sı
nıfı Partisinin yönetiminde ordulaş- 
inak girişiminden ne haber ?.. Bunun 
için iş olarak (laf olarak değil) ne ya
pıyoruz ?..

1970 Büyük 
sinden sonraki

Kongre- 
TIP yö-

. netimi işçi sınıfının yo- 
Vğunlaştığı illere ağırlık 

vererek, çalışmalarını bu 
ralarda yoğunlaştırma 
yolunu tutmuştur.

(D erttim  gelecek Karıda)

AÇIKLAMA
(Bsştarafı 4. suyfıuln) 

ma alanında da olsa kişisel amaçlarla saptıranlara söylene
cek çok kesin sözler olsa gerektir. Nitekim Slnennlok'te 
yapılan ve Genç Sinemacıların da çağrıldıktın ı toplaıılnla 
gerekil cevaplar verilmiştir, bundan böyle- de verilecektir. 
S. İlişikte size Slnematek'ln Ocak ve Şubat ayı programını 
yolluyoruz. KOçOk bir Incelema kurumun özelliklerini belir
lemeye yeter sanıyoruz.
Sinematek görevlileri adına bn açıklamamızın Sosyalist o- 
kurlarına İletilmesinde yardım a olacağınızdan emin olduğu
muzu bildiririz.
Saygılarımızla. ,

Türk Slneınatek’l
emeği geçmiş bulunan Stnematek'l yanlış ve kışkırtıcı bi
çimde suçlayan bir bildiriyi yayınlamadan önce suçlnyıcılar 
ve Sinematek konusunda gerekil bilgiye sahip olmalı İdi
ler. Bunun tersi yapıldığında devrimci eyleme yardımcı o- 
labllen bir kurum, onu tanımayan genle »bıır kitleleri gö
zünde yanlış değerlendirilir ve sinema alanında da ulan da
ha geniş plandaki devrimci eyleme zararlı sonuçlar doğu
rur, Ama şu anda sorun bu noktanın nasıl gözden kaçlığı
nı tartışmak değil İçin doğrusunu okur önlindc birlikte ve 
doğru bir biçimde yeniden koyabilmektir.
3. Sinematek, 5 yıllık programlarından da anlaşılabileceği 
gibi Potemkln Zırhlısı, Ana. Sıradan Faşizm, Kuru Ha
yatlar v.s. gtbl filmlerin yanısıra politik özü bulunmayan 
ya da yanlış bir politika çlzglalnl öneren filmleri de göste
rir. ÇOnkö amacı genç kuşaklara şimdiye, kadar sinema sa
natı atanında yapılanları aktarabilmektir. Önemli olun, bit 
filmlerin Slneınntek'te hangi yolda değerlendirildiğidir. Ül
kemizde, ddvrlmcl nitelikteki filmlerin bıı niteliklerinin, ol
mayanların dn 'yanlışlıklarının geoç kuşaklara gereğince 
anlatıldığı ve tartışıldığı Slnematek’den lıaşka bir kuruluş 
bulunduğunu bilmiyoruz. Böyle olunca Slnematek’ln Ame
rikan, Jnpon, Hint ya da Sovyet filmleri göstermesi önemli 
olmaktan çıkar, bu rilıutrrl değerlendirmesi önemli duruma 
gelir. Atfierllutn filmleri de aynı yolda dergerlemllrllmlştlr.
4. Slnematek’ln Amerikan emperyalizminin yardakçısı olup 
olmadığına dair karar vermek Genç Sinenin dergisini çıka
ranların yetkisinde değildir. Binlerce genç İnamım sinenin 
sanatının örnekleri İle hesaplaştığı böyle bir kurumun ye
rini saptamak ancak gerçek devrimcilerin ve onların ör
gütlerinin Sinematek Üyeleri İle hlrllkte yapabilecekleri hlr 
İştir. Ve böyleslne bir saptamada da devrimci eylemi sine-

H a lk ım ız a
(llıışlrtrnfı 4. nnyfıuta)

Kardeşler; Patronlar 
sendika farkı gözetmek
sizin bütiin bilinçli işçileri, 
grevcileri ve işçi davasın
dan yana olanları fabri
kalardan kovmak niyetin
deler. Çüııkü, artık pat
ronların oyunlarına karşı 
UYANIŞ BAŞLAMIŞTIR. 
PATRONLA MÜŞTEREK 
ÇALIŞAN SARI SENDİ
KALARDA BlLE taban- 
daki işçi, sendika jönetici- 
sinden hesap sormakta
dır.

Patronlar işçilerin bi
linçli ve kararlı dineniş- 
lcri karşısında boyun ey- 
ınck zorundadırlar.

0  halde bize düşen gö
rev nedir? Ne yapmalıyız?

1 — işçi çıkartılmasına 
karşı,

2 — Fabrika temsilcile
rini işçilerin seçmesi için

3 Çıkartılan işçilerin 
iişlcrine geri alınması i- 
çin,

4 — İşçilerden kanunî 
sendika ödentileri dışın
da paı ıı kesilmemesi için,

5 — Askeri Ücretin,_ pa
ramızın bugünkü değeri
ne göre yeniden düzenlen
mesi, ücretlerimizin 74tııı- 
lar, vergiler ve pahalılık 
güzününde tutularak artı
rılması için,

Amerikan emyer- 
ynlizmi ve yerli ortakları
nın ekonomik ve siyasî zul
müne karşı mücadele e- 
denleriıı yolu BİZİM YO
LUMUZDUR!

Bu yolun sonu zaferdir! 
DEVRİMDİR!

YAŞASIN DEVRİM!
YAŞASIN HALKIMIZ!

ADANA İ. T. I. A.
FİKİR KULÜBÜ

S u n u ş
(Ilnşlarafı 2. Sayfada)

Bizde bu yok!
O yoksa, tam bir 

«Sosyalist parti» de yok
tur.

Tabiî yok sözü ortada 
hiç bir şey bulımmuyor de- 
ıııekjJcğildir. Bir cereyan, 
bir hareket, hattâ bir teş
kilât bulunabilir. Fakat 
bu hareketin ve teşkilâtın 
Leııinei kavrayışla «Par
ti» olması çok- dalıa başka* 
şeydir. İleride göreceğiz? -

Bunu bilmiyen, yahut 
bilip te söylemekten kor
kan kişi, ya Leninizm! 
softaca ezberlemiş bir 
skolastiktir, medrese kaç 
kınıdır; yahut ta gayet 
sinsi, gayet tehlikeli bir 
«harekette kuyrukçu» ve
ya bozgııncu’dur.

Her iki lıalde de her iki 
kategori zihniyet, prole
taryanın inkilapçı keşif 
kolu için yalnız lekedir ve 
yalnız ağır bir yüktür. -0 
kadarla da kalmaz. Hare
ketin bir kaııkıram ve düş- 
damdır, öylesi hemen a- 
nıeliyat edilmiye muhtaç
tır.

Bu yanlış!
Sosyalist yanlış karşı

sında ne katır inadıyla 
direnir, ne «kocakarı» bu
naklığı ile yamyassı apışıp 
kalır.

Gerçek sosyalist, yanlı
şı önünde, o hatayı düzel- 
tiııciye kadar çelikten bir 
yay gibi önce gerilir ve 
sonra sağlamlaşan ve dü
zelen taze inancıyla, geri- 
leyişini fersah fersah aşa
rak, bir hamlede zenhere
ğinden fırlar ve ilerler.

işte günün gücü! Ve 
boynumuzun borcu.

«Kişiler (bireyler) için 
doğru olanı, uygun deği
şikliklerle siyasete ve Par
tilere de tatbik etmek 
mümkündür. Makul olmak 
yanlışa düşmemekten İba
ret değildir. Hatasız in- 
kul olmak, esaslı yanlış- 
sını yoktur ve olamaz. Ma
lara düşmemek ve yanlış
ları kolayca ve çarçabuk 
tamir etmeyi bilmektir.» 
(L.: Çocıık Hnstaiığı, s. 
25)

Onun için hayatı Parti
nin vaşayışı ile hal ve ha
mur olmuş, saçını orada 
ağartmış, başını ona ada
mış bulunan her mücahit 
(militan) yoldaş, o Parti 
«günah» inin kefaretini 
böyle açık .seçik satırlar
la vermiye mecburdur.

Mecburiyete uydum. * •
üıı gücü ne dereceye 

keaar başaracağım?
Yalnız, elimden geldi 

ği kndar değil, - son Mer 
kez Komitesinin kararına 
göre — mecbur olduğum 
dereceye kadar uğraşaca
ğını

4i>c\ aitti gelecek sayıdı.) fi

, A fy o n  d e v r im c i  
; g e n ç lik  ö r g ü lü  

tu z u g u
AD ve MERKEZ: '
Madde 1 — Afyon Devrimci Gençlik örgütü ce

miyetler kanununa göre kurulmuş bir gençlik örgütü
dür:

Adres: Vali Paşa Cad. 42 Soyak A pt Daire: 1 
Fatih — İSTANBUL

NİTELİK VE AMAÇ: . .
Madde 2 — örgütümüz Emperyalizm ve Feodal 

kalkımnlara karşı verUen halkımızın Milli Demokra
tik Devrim mücadelesinde Sosyalist Gençliğin düşün
ce ve eylemini geliştirilmesi amacı İle kurulmuştur, 
örgütümüz amaca ulaşmak için gerek eğitim ve propa 
ganda çalışmalarında bulunur, Toplantılar . düzenler, 
yayın yapar sergiler açar.

ÜYELİK: . 1
Madde 3 — örgütün amacım benimseyen Afyon 

yöresinden olup Istanbulda yüksek öğrenim yapan her 
genç üye olabilir. Üyeliğe kabul için aday üye giriş 
bildirmini doldurmak gerekir. Üyeliğe baş vurduktan 
en çok altı ay İçinde örgüt yönetim kurulu asil üye 
olup olmayacağı hakkında karar verir. Yönetim kuru 
lunun üyeliğe kabul etmediği kimselerin örgüt genel 
kuruluna baş vurma haklan vardır. Üye olabilmek 
için cemiyetler kamumda yazılı şartların olması ge
reklidir. Üyeliğe baş vuran her aday üyeden bir de
faya mahsus olmak üzere 10 TL. ödenti alınır. Aday 
veya asil her üye ayda en az 2,5 TL. ödenti vermek 
zorundadır. Yıllık ödenti tu tan  120 TL. nt geçemez. 
Üyeler yetkili kurullarca verilecek görovlorl yapmak 
zorundadır.

Aday üyelerin Genel kurulda söz haklan vardır. 
Oylamaya katılamazlar, örgüt organlarının seçimle
rinde seçme yada seçilme genel kurul toplantısının kfL 
tılan asil üyelerin hakkıdır. Asil üyelerin 1/5 nin im
zası ile örgüt genel kurulu toplantıya çağnlâbilir. Üye 
likten ayrılma, üyelerin yazılı istifalan ile olabilir.

Madde 4 örgütümüzün hiç bir siyasi amacı 
yoktur.

ÖRGÜTÜN ORGANLARI:
Madde 5 örgütün Organları yönetim. Dene

tim, onur ve genel kuruludur.
a) Genel kurul:'örgütün asil üyelerinden oluşur. 

Ve salt çoğunlukla toplanır. Çoğunluk temin edilemez 
se ikinci toplantı çoğunluksuz yapılır. Kendine bir baş 
kan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman* seçer örgü
tün geçmiş yönetim kurulunu aklar.

' Yönetim, denetim, onur kurullarım seçer. Örgüt 
tüzüğünü değiştirir. Bu değişiklik en az toplantıya katı- 
lanlann 2/3 oyu ile olur. Kararlarım üyelerine yazı He, 
başkalarına basm yolu İle bildirir. Yılda en az bir kere 
toplanır.

b )  ' Yönetim 'kurulu : 5 asil, 2 yedek üyeden oluşur, 
ilk toplantısında bir başkan- bir yazman ve bir sayman 
seçer. IŞki genel kurul toplantısı arasında örgütü yöne 
tir- Gerekli çalışmaları yapar.

c) Denetim kurulu : İki asil bir yedek üyeden 
oluşur. Yönetim kurulunun çalışmalarım, hesapları
nı İnceler, .Genel kurula rapor verir."

.d) Onur.kurulu :..Üç asil bir,yedek üyeden ota»

Bu cezalar para caz&sı üyelikten geçici ve : kesin' 
çıkarmalar"olâbilİr.‘“ ömir kuruluna [ancak yönetim 
kurulu aracılığı İle baş vurulabilir.'

ÖRGÜTÜN GELİRLERİ :
Madde 6 — Örgütün başlıca gelirleri ödentiler,

■ bağışlar demek mallarından ve yayınlardan elde 
elde edilenlerdir. * ,

ORTAK HÜKÜMLER:
Madde 7 — Yedek üyelerin bulundukları ku

rullarda söz haklan vardır. Oy haklan yoktur.
'  Madde 8 — Kapatılma durumunda örgüt mal
lan yönetim kurulunun alacağı . karara göre aym 
amaçlı başka bir örgüte verilir.

GEÇİCİ HÜKÜM :
' Madde 9 — Bu tüzüğün genel kurulca kabu

lünden sonra yönetim kurulu gerekli işlemleri ya
llar.

Madde 10 — KURUCULAR 
Adr ‘ve soyadı, Baba adı, Adr **.. işi doğumyeori 

. . > ve yılı
Uhami Aikan, Peyami- Afyon Talebe Yurdu 

Şehremin/Istanbul, öğr. Afyon 1950, T.C.
Metin Üsluf Enver, Afyon Talebe Yurdu Şehre- 

min İstanbul, öğr. Afyon. 1948 T.C.
• Hamdi Hızal, İbrahim, Afyon Talebe Yurdu 

Şehremin İstanbul, öğr. Afyon. 1949 T.C.
Kâmil Keskin, Muhsin, Afyon Talebe Yurdu 

Şehremin İstanbul, öğr. Afyon. 1949 T.C.
Mehmet öztekin, İsmail, Afyon Talebe Yurdu, 

Şehremin İstanbul, öğr. Afyon. 1949 T.C.

Türk koyu
(Baş tarafı 3. sayfada)

lenmezdi. Bugün ise, köyde ekonomi tabanına da- 
yandınlmaksızm zorlama okul açılınca, hiç görül
medik suçlar köyü kaplamaktadır.)

.Modem sosyalizm göyle dursun, en ilkel sos
yalizm yoluna girseydi, Devlet bugün israf ettiği 
üretimsiz tüketimini 100 yerine 2' oranına indirirdi. 
Yurttaşın sırtındaki ağır pahalı Devlet yükü 50 de 
1 e düşerdi. Ve memleket 1959 yılı yurttaşın Dev
lete ödediği.yol parasıyla gül gibi idare edilirdi.

Burada sonturlu Devletçilerimiz paniğe kapıla
caklar: ya o Hükümet konaklarına sığmayıp apart
manlara taşmış kalem odaları, yazıhaneler, masalar 
dolusu memur kapıkulları tâifemiz ne olurlardı? Açı 
açma, sokaklara mı dökUlUrelrdi?

Hayır. 1959 yılı genel bütçeden maaş almış bil 
tün memurlarımla küçük bir stajla, öğretmen ya- 
pılıverselerdi (yılda 3‘ay tatil ile) yetmezlerdi: 
50.000 öğretmen ihtiyacım daha Katma ve özel 
İdareler kadrolarında sinek avlamaktan, yahut can 
sıkıntısıyla yurttaşa güçlük çıkartıp betdua almak 
tan kurtarmak, ve yeni Kuşaklar yetiştiren Eğitim 
d , öğretime! üretmen yaratımlar durumuna sokmak 
elden gelirdi. .

Bu rakamlar kuruntu değil. Resmi istatistikti 
araştırmanın kaçınılmaz sonuçlan. Tekrar edelim, 
bugünkü geri teknik ve bilim dışı metodu ile dahi, 
köylümüz, sırf ilkel Sosyalizmden 1 kalma yollarla 
yuknrıki mûclzeyi gösterecek." Bir do köyUnıüze, 
Emperyalist şirketlerin pis soygunculan, Ortaçağ 
artığı tefeci-bezlrgânlar yerine: yüksek Modem tek 
nikli Sosyalist metotlan soktuğumuz göz önüne ge
tirilsin.. 0  zaman Türkiye'de Sosyalizm mi, yoksa 
Kapitalizm mi kalkınma aram yapılmalı tartışması 
kendiliğinden-anlamım yitirir. Türkiye’yi de, Türk 
köyünü ve köylüsünü do- yalnız vc ancak Sosyalizm 
'••’-tanr. (Devamı gelecek sayıda)
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Geçen aayvtusda da haber 
Tcrdiglmlz gibi, 20 Şubat 1970 
Cumartesi gtlnü İstanbul TÖS 

' salonunda Dr. Hikmet Kıvıl
cımlı arkadaşımız «Finon» - 
Kapital v« Türkiye» konulu' 
bir konugma yapmıştır.

Bini aşkın dinleyicinin İlgiy
le İzlediği ve sonunda birçok 
sorularla konunun {laha da 
açılmasını sağladığı bu konuş
mayı gazetemiz aynen ya- 
yınkyacaktık.

Bu «ayıda konuşmanın İlk. 
Flnana - Kapitalin genel ka
rakteristikleriyle İlgili kısmını ■ 
sunuyoruz. Bu konferans İs
tanbul TÖS şubesince düzen
lenmiştir.

Sevgi ve saygı değer arka
daşlarım,

Hepinizi • büyük acıyla se
lâmlarım. Acuruz nedir? 17.Cİ 
yüzyılda Batılı kefereler «Uy- 
var Ününde, Estergon dnünde 
Türk gibi» diye korkarlar ve 
titrerlerdi. Şimdi öyle bir du
rum a geldik kl; «Öğrenci yur
du önünde Türk gibi!» * diye
cek aynı Batılı Efendt gavurla
rın  ktskıs gülmelerine ve tır
naklarına tükürmelerine şa
h it oluyoruz. . Acımız budur. 
Bu acı nedeniyle değerli va
kitlerinizin 30 saniyesini bu

acıyı' protesto İçin susuş sa
niyeleri soymak İstiyorum.

(Sol yumruklar havada 30 
saniyelik saygı duruşu).
Neden ve niçin bu duruma düş 

tük? Bunun tek sözcükle kar
şılığı; Flnans .  Kapitalden, olu
yor. Onun İçin bugünkü konu
muzun, sonıloblldlğindcn • çok 
fazla, son yüzyılın alın yazı
mızı temelinden İlgilendiren bir 
konu olduğunu belirtmek İsti
yorum.

Flnans __ Kapital bizi bu
hale getirmişse, onun içyüzü- 
oü burada elden geldiğince kı
sa olarak tartışm ak görevimiz, 
dlr. Bu tartışm aya girerken, 
metodolojik dedikleri tutula-, 
cak yol üzerinde' İki şey söy
lemeden edemlyeceglm. Bu tar 
tışmamız her şeyden önce bi
lim tartışması olacaktır. Bi
lim deyince... Sanıyorum ço
ğunluğumuz okur yazar tâlfe- 
siyiz, kitabiyiz: Kitapta yazı
lanların bir araya gelmesini 
bilim saymak eğilimindeyiz. 
Oysa kitaptaki yazılanlar c- 
ger olaylara uyarlarsa bilim
dir. Olaya uymıyan her yazı 
bilim dışıdır. Demek oluyor 
kl, biz burada bilimdi bir a- 
raştırm a yaparken, kitapların 
yazdıklarına elbet eğileceğiz, 
gerekirse. Ama, esns olaylara

Şirket Kazığı ■ Sendika Dolabı
Türkiye petrol üretiminin ve dağıtımının yüzde 70’lnl 

elinde tu tan  Brltlsh Petrol, Mobil Oll, Shell Şirketleri İle 
Petrol —  İş Sendikasının cilveleşmeleri 5 şubatta greve dö
nüşüverdi.

Petrol — İş, yerll-yabanct sermayenin bir milyon Tür
kiye işçisine vurduğu demir boyunduruk Türk — Iş ’e bağlı 
bir sendikadır. Bu sendikanın başkanı l.Topkar ise. An
kara’nın Kızılcahamam’ında cızırtılı sesler çıkaran kuarte
tin (dörtler) önemli kişilerinden biridir. «Türk — İş parti
ler üstü politikadan ayrılıp eyleme geçmeli».., «Türk — îş 
sırça köşkte seyircilik yapmamalı»... «Marx!st proleter İh
tı 141i gelir ha...» gibi cevherler' yumurtlıyan dörtler, fi
kirlerinde İsrar edlnde toplantının havası bozulmuştu. «Ten
cere kıçın kara - seninki benden kara»... «Aman bunları 
konuşmıyalım sizde bu raporu geri alınız»... Tartışmaların
dan! sonra dörtler raporu geri almıştı.

İşçi sınıfım satmanın zorlaştığını, gerek hızla artan 
pahalılık, gerekse işçi sınıfının uyanması karşısında : Flnans 
Kapitalin dikkatli olması gerektiğini, dilinden dUşürmlyen 
Petrol — ÎŞ’ln san sözleşme tekliflerini üç yabancı şir
ket beğenmedi. Sağından solundan kırpalım; dedi. Conun- 
da, san  sendika -İşveren Cilveleşmeleri greve dönüştü. 6 
Şubat: Bakanlar Kurulu aK ran bir çuval İnciri berbat etti!

«grev milli güvenliği bozucu nitelikte»

. Brltlsh Petrol, Mobil Oll, Shell Şirketleri Türkiye Cum
huriyetinin milli güvenliğini elinde mi tutuyormuş ?

Bir şaşkın tcl&ş alır şirketleri ve etraflarındaki zeva
tı. tTeşhJT mİ olduk acaba?)

6 Şubat: Türk _  îş  Genel Sekreteri zevahiri kurtar
maya kalktı, «Hükümetin aldığı erteleme karan  ülkemiz 
gerçeklerine uymaması bir yana, onur kırıcı ve endişe ve
ricidir. • Çünkü grev memleketin milli güvenliğini tehlikeye 
düşürücü görüldüğü İçin ertelenmektedir. Hükümetin ka
rarm a göro memleketin milli güvenliği yabancı petrol şir
ketlerinin elinde bulnmaktadır. Biz bu görüşe katiyetle ka
tılmıyoruz.»

Şimdi, Türk — İş, yabancı petrol şirketleri arasında 
Enerji Bakanı aracılığıyla ortalığı temizleme görüşmeleri 
sürmektedir.

Yeril yabancı Flnans - Kapitalin siyasi ve ekonomik 
sancılan Türk — îş  lçinds de yansımaktadır. Türk -L. îş  
İçindeki bu debelenmeler İşçi sınıfının devrimci mücadelesi 
kızıştıkça artacak ve gerçek yilzü İşçi sınıfı tarafından teş
hir edilecektir.

İŞÇÎ GÖNÜLLÜSÜ

Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nm çıkan kitaptan-.

Tarihsel Maddecilik 
Yamalan

TARHI — DEVRİM — SOSYALİZM
12,5 TL.

t ü r k  İy e d e  k a p it a l iz m
7.5 T L

İLKEL SOSYALİZMDEN KAPİTALİZME
4 T L

BİLİMSEL SOSYALİZMİN DOĞUŞU 
(Marx —- Engcls Çağı)

8 TL.
HALK SAVAŞININ PLANLARI 

/ 7,5’TL.
DEVRİM ZORLAMASI DEMOKRATİK 

ZORLATMA
7.5 TL.

ANAItŞl YOK, BÜYÜK IUİKLICNİŞ
100 kuruş

' UYARMAK İÇİN UYANMALI
UYANMAK İÇİN UYARMALI

5 TL.
MARKX — ENGELS (Hayatları)

_______________  4 TL.

A N T Yayınları
27 MAYIS VE YÖN HAREKETİNİN SINIFSAL 

AÇIDAN ELEŞTİRİSİ
12.5 TL

. Ararat Yayınları
METAFİZİK SOSYOLOJİ ELEŞTİRİLERİ

7.5 T L
.. Ekim Yayınları

TOPLUM BİÇİMLERİNİN GELİŞİMİ 
(Tarih Teri)

12,5 T L
GENEL* DAĞITIM: GE-DA — İSTANBUL

bakacağız. Olaylara bakışın 
da gene tutulacak yol açısın
dan İlginç b ir yanı var. O 
kanştınyor zaten zihnimizi 
en çok.

Olaylar varlığın İçinde: ha
yatta ve toplumda bir sebebi 
netice sıralanışı içindedir. Ve 
bu sıralanış: hiyerarşi, mer
tebeler zinciri güder. Kimi o- 
laylar temel olaylardır. Kimi
si ondan sonuç olarak: İkinci 
derece, üçüncü derece sonuç 
olarak çıkar. Olaylar bir mah
şerdir, gerek varlıkta gerek 
toplumda içinden çıkılomıya- 
cak kaos gibi gözüken, bir
birini tutm az zannedilen bir 
kalabalıktır. Şu halde biz, o- 
laylara baktığımız zaman, o 
koas içinde olaycığı seçmek 
durumundayız. Temel olaın ele 
almak durumundayız.

Flnans-Kapital üzerinde son 
zamanlarda, açık olmamakla 
beraber, ağızdan, kulaktan bir 
çok eğilimlerin yanılmalarına 
şahit olmaktayız. Bu yanıl
malar Flnans - Kapitali İlk 
defa kimi kitaplardaki for
müllerden, kimi de bazı yü
zeysel olaylardan esinlenerek 
ele almaktan İleri geliyor ka
nısındayım.

Temel olay... örneğin bir 
canlı hücre olmadan can diye 
bir şey yoktur. Biz can'ı an
lamak için onun maddesine, 
iniyoruz. Tıpkı bunun gibi, 
insan beyni dediğimiz vey, yâ
ni madde olmadan, yeryüzün
de yaratıcı düşünce, yâni ze
kâ olayı görülmemiştir. Bili
min binlerce yıldan beri arayıp 
bulduğu tartışılmaz gerçek bu
dur.

Tıpkı bunun gibi, toplumda 
da bir temel İlişkiler alanı bi
liyoruz. Billmcll Sosyalizm 
yahut Tarihsel Maddecilik açı
sından. yâni gerçek bilim açı
sından temel olaylar dalma 
ekonomik olaylardır. .Ekono
mik olaylar nedir ? Orada da 
bir hiyerarşi vardır. Ekono
mik olay, biliyoruz: Üretim
(yâni yoktan var etmek) eko
nomik olaydır. Üleşim: var cdl 
len değerlerin İnsanlar arasın
da paylaşımıdır. Dağıtım: o
paylaşılan değerlerin toplum 
İçinde yayılışıdır. En sonunda 
da tüketim gelir. Bunlar da 
ekonomik olaylardır.

Bu dördü içinde dahi, bili
yoruz ki, bir hiyerarşi vardır 
ve temel olan üretimdir. Eğer 
bir ekonomik olayın üretim açı 
sından karakteristiği .kavranıl
mazsa, mutlaka yanılma şan
sı çoğalır. Hepimizin bildiği 
gibi üretilmiş bir şey, bir nes
ne ortada yoksa; ne paylaşıla
cak nesne vardır, ne üleşile
cek, ne tüketilecek hiçbir şey 
yoktur. .Mecburuz Üretimi İl
kin gözönündo tutmaya. (

Flnans • Kapital dediğimiz 
zaman da, bunun özellikle üre
timdeki karakteristiği ana ka
rakterdir. Flnans-Kapltalln İÜ 
gat, sözcük anlamı... Flnans: 
eskiden Mail Maliye derdik. 
Bugün, bam arkadaşlar halk 
anlamaz belki bunu diyorlar, 
tstersenlz, tam  çevirisini yap
mak gerekirse: Fambalmsı
demek mümkündür. Finona - 
demek parababası demektir. 
Kapital de, bildiğiniz gibi, Üc
retli İşgücünü satın alıp on
dan nrtı-dcğer çıkaran bir 
kurumdur, diyelim. Demek o- 
luyor ki, Flnans-Kapital de
dik mi: Kapitalin par&babalan 
elinde, parababalan kapitali ha 
line gelişi oluyor.

Ama nasıl parababolan? Mo 
dern toplumda, 20.c! yüzyıl
la birlikte başlamış bir para- 
babalığı karakteristiği var
dır. Kapitalizmin son şekil, 
hattâ  yatalak, cançeklşen şek
li diye de târifl vardır Flnans- 
Kapitalin. Bunun nasıl geliş
tiğini bize üretim ilişkileri be
lirtir.

Kapitalizm 19.cu yüzyılın sa 
nuna kadtvr bildiğiniz gibi ser
best rekabetçiydi: yftnl vur 
vuranın, tu t tutanın... Her ka 
pltallst öteki kapitalistin aya
ğına karpuz kabuğu koyup 
onu yıkmak, kapitalini şu 
veya bu yolla ele geçirmek, ta 
bii küçükburjuvalatı (köylü
leri, esnafları) büsbütün ta 
rum ar etmek, onlann kapital- 
clklerlnl ele geçirmek suretiy
le işliyordu. Buna kapital bi
rikişi diyoruz.

Bu birikiş I9.cu yüzyılın so
nuna kadar, bep bildiğiniz gi
bi, ben tekrarlamış oluyorum, 
karıştırılmasın diye: I9.cu
yüzyılın sonuna kadar serbest 
rekabetti. Y4ni kapitalist ol- 
m&k sortiyle herkes herkesi, 
bütün kapitalistler birbirlerini 
çelmelcylp devirerek kendi ser 
-mayeslnl, özel sermayesini a r t 
tınrdı.

Bunun sonucu olarak İlkin 
küçük, cılız kapitaller İflâs e t
tiler. Ve bunların değerleri, ya 
vaş ynvnş konsantrasyon de
diğimi* biçimde bir anıya ge
lip yoğunlaştı. Sonra bu kon
santrasyon yapmış kapitaller 
de daha geniş ölçüde, daha 
yüksekliğine birleştiler: Snnt- 
rallzasyon yaptılar yâni... Böy 
lece, kapital serbest rekabet 
kavgasıyla bir yandan kendisi 
büyürken, sahipleri gittikçe 
küçüldü, ve konsantre oldu.

santrallzc oldu.
-O hale geldi ki, en sonunda, 

santrali zasyon tekelciliğe ka
dar vardı. Yâni kapitalistler 
serbest rekabetçiyken, serma
yeleri muazzam ölçüde büyü
yerek sayılan azaldıkça: ara- 
lannda birbirlerini yememek 
için b ir takım anlaşmalar o- 
lanarak haline geldi. Hattâ klâ
sik bilimde bir rakam da 
söyleniyor, yani pekiştirilmiş 
bulunuyor: Herhangi bir üre
tim dalında 20 kadar kodaman 
kapitalist İşletme kaldı ..-m, 
20 kapitalist kendiliğinden, 
başkasının kışkırtmasına ge
rek olmaksızın b ir tekel ku
rarlar. Aralannda herhangi 
bir gazinoda buluşurlar, ya
hut onlann meşhur klüpleri 
vardır, oraya giderler: Sen
üretimini ne yapıyorsun, ben 
böyle yapıyorum, der ve fii
li tekellerini kurarlar.

Binaenaleyh, aşağı yukan 
demek, herhangi bir ülkede 
monopol dedikleri tekel ka
pitalizmde var mıdır, yok 
mudur diye bakıp anlamak is
tedik mİ, oradaki belirli üre
tim dotlannda en kodaman, o 
dala egemen olacak kadar üre 
t in  yapan kapitalistlerin 20 
ye kadar İnip İnmediğine bak
mak bize bir fikir verebilir, 
tnmlşse, orsda tekel kurul
muştur. aKpItallatler budat* 
değiller artık. 20 kişi kalmı
şız. belki 10 kalırız, ama bir
birimizi yersek, 1  kalırsak ne 
olacak? Alaşağı da ediliriz. 
Artık tehdit haline gelir, teh
like haline gelir. İster istemez, 
yâni şeylerin gidişiyle serbest 
rekabet kalkar kapitalistler 
arasında.: Tekelcilik başlar.

îşte bu tekelci kapitalistler

ve bulurlar.
İşte uluslararası ölçiiıle te

kelci sermayeden kaynak alan 
bu durumun kişilerine, tekelci 
kapitalistlerin topuna birden, 
her ülkede: Oligarşi derler, 
yahut riiitoknuı derler. l>lü- 
tos: Zengin, Kras: Egemen ol
mak» Zenginlerin tahakkümü 
anlamına gelir. Plütokratlar 
teşekkül eder. Kapital tekel
leşti mi, kapitalin sahipleri o 
memlekette bir avuç tehak- 
küm yapan zengin haline ge
lirler.

Ve tabii bu zenginler, yalnız 
ekonomiye tahakküm etmekle 
kalmazlar. Memleketin bütün 
üstyapı ilişkilerine do tırnak
larını, pençelerini uzatabilir
ler. Ve uzattıkları için de ora
da tehakkümlerin! yürütürler. 
Onun için, azınlığın tehakkü- 
mil anlamında bunlara Oll- 
garklar da denir.

Demek oluyor kl üretimde 
tekelin, monopolün, tekelci ka
pitalin teşekkülü Flnans - Ka- 

. pitailn temelidir. Bu temel ii- 
zerlndo bir o ülkenin İç iliş
kilerinde gelişim başlar. Bu 
gelişimin birinci basamağı 
Plütokrasinln ve Oligarşinin o 
memlekete egemen olnınsıdır. 
Bu egemenlik ikinci bir netice, 
daha doğrusu İkinci kategori 
bir sonuç daha verir. Bu sonuç 
da, asalak ve gerici Ollgarklar 
ve Plütokratlar sisteminin 
doğması biçiminde olur.

Tekelci kapitalistler: Oll
garklar ve Plütokratlar kendi 
ifln, gidip artık üretimle uğ
raşmazlar. Biliyorsunuz. Bü
yük fabrikaların, büyük şir
ketlerin gidin İçine: Kapita
listi nerede? Yoktur ortada. 
Müdür vardır, İdare Heyeti

Taınur
inimin
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her ülkede kendi dallarına ol- 
Uuğu gibi ülkenin çeşitli eko
nomi alanlarına ve ekonomi 
temelinin üstündeki bütün Üst 
yapıya: Hukuk ilişkilerine, Po 
lltlka ilişkilerine, Kültür iliş
kilerine, Devlet İlişkilerine 
batU Din ilişkilerine (b l i£  öb 
duğu gibi) yavaş yavaş kolay, 

ca el atmanın yolunu ararlar

vardır, hatta İdare Meclisleri 
vardır. kapitalist meydanda 
bile yaktur. Hatta kapitaliste 
gitseniz, ' senin kapital nerdo 
İşliyor deseniz: Bana ne der. 
ben falan şeye verdim, o be
nim sermayemi kullanıyor. O- 
onun ilgilendiği: Zaman zaman 
o yatırılmış büyük kapitalinin 
nasıl gelirse galsin. Uşakları.

ona sağladığı gelirdi.*. Neden, 
hizmetçileri, memurları, adam
ları, ajanları.. Onlar hiç zah
metsiz sen otur köşende, biz 
sana getireceğiz, derler.

İşte bu asalak tip haline ge 
Ur bu yoldan tekelci kapitalist. 
Ve tabii asalaklığı ilerledikçe 
göze çarpar: Yahut bu adam 
oturuyor, hiç bir fonksiyonu 
yok. 19‘cu yüzyılda İyi kötü 
kapitalist dediğimiz bir giriş- 
kin adamdı. Gider, taştan su 
çıkarır, bir takım İleri adımlar 
atar, memlekette bir sanayi 
kalkınmasında hızlı gelişim 
sağlar, falan.. Bir görevi var
dı. 20'ci yüzyılda kapitalist 
meydanda yok, ama kapitalis
tin tehakkümü ve hazır yeyi- 
elliği var.

Binaenaleyh, nedir bu ha! 
diye devrimci tepkiler belirir. 
Buna karşı, bu devrimci tep
kileri, yân i. bu haksız tahak
küm sistemine karşı halk için
de, çalışan yığınlar içinde do
ğan tepkileri bastırmak için 
Plütokratlar ve OUgarklar is
ter İstemez, kendiliğinden ge
rici, yâni İlerici, devrimci ha
reketi geri alacak tedbirler 
»rarlar.

Bir üçüncü basamağı vardır 
tekelci kapitalizmin bir ülke 
içinde. O basamak da Flnans- 
kapital çağının kritik bir çağ. 
bunalımlar çağı oluşu ve bir 
geçit çağı oluşu biçiminde gö
zükür. Bunalımlar deyince, bi
liyoruz, en başta her gün önü
müze çıkan ekonomik krizler 
gelir. Yahut ekonomik krizle
rin çözülmeylşinden, ekonomik 
krizlerin sonucu siyasî krizler 
başlar. Bunların başında harp 
ter gelir, savnşlnr gelir. Eko
nomik durumu çözümllyemi- 
ysn kapitaller, her ülkenin ka
pitalisti öteki ülkeyi talan e- 
dip bu işi biraz daha sürdür
menin yolunu arar. Bu sa
vaştır.

Tabii, biliyoruz hepimiz ör
neklerini: Krizler, savaşlar bir 
birini kavala?--n İnsanlık ta
payı atar ve kapitalist düzeni
ni alaşağı eder yer yer. Onun 
yerine yeni bir sisteme geçilir. 
Birinci Cihan Savaşından son 
rakl devrimler! biliyorsunuz 
İkinci Cihan Savaşından son
raki devrimler! gene biliyorsu
nuz.

Işto bu açıdan tekelci kapi 
talizmin, Flnans - Kapitalin 
bir ülke ölçüsünde, — ve tabii 
dünya ölçüsünde,— ama dahn 
çok o ülkenin iç İlişkileri ve 
çelişkileri İçin başlıca karak
teristiği bunlardır.

Ondan sonra gene aynı Fl
nans - Kapitalin öteki devlet
lerle, dış ülke İlişkilerinde bir 
takım kaçınılmaz gelişimleri 
vardır. • Bunların başında ser
maye Ihrnrt gelir.
' Türkiye’de 'F lnans - Kapita
li inkâr etmiye çalışanların en 
çok uğraştıkları bu: 8ermaye 
ihracı meselesi var mı, yok mu 
dlve blrşcy. Oysa, söylediğim 
gibi, sermaye ihracı: Üretim 
olayının İkinci basamağıdır, 
memleket Içl değil, memleket 
dışt basamağıdır.

Bütün tekelci kapitalist dev
letler kendi üretimlerini ayak
la tutabilmek İçin halkına ve
remediği matları, ' satamadığı 
mallan. —çünkü dalma aö- 
mürüldüğü İçin bütün mallan 
halk satın alıp tüketemez,— 
bu mallan dışarıdaki pazarla
ra  salar. Ama kapitalist mem
leketler hepsi birbirinden ko
caman Flnans • Kapital cana
varı haline geldi rai, İster İs
temez mal İhracına karşı güm 
rüklerl yükseltirler, birbirleri
nin gümrüklerini karşılanna 
alırlar. O karşılıklı gümrük 
yükseltmesi sonucu, gümrük
ten mal geçirtmeyince Paranın 
kokusu yoktur sözüyle anlaşı
lacağı gibi, para aktarroıya 
başlarlar. Sermaye İhracı ya
parlar.

Gene ikinci nokta, bu serma
ye İhraçtan yollu gittikleri ül
kelerde nüfuz bölgeleri kurar
lar. Yâni İçine işledlkteri böl
geleri: Şurası senin, burası be
nim diye dünyayı paylaşırlar. 
Ve aralannda harp patlayınca- 
ya .kadar böyle kendi sınırlan- 
nı birbirlerine tanıtan anlaş
malar yaparlar.

Bu anlaşmalann da bir had
di vardır, bildiğiniz gibi. Simdi 
ye kadar gördüğümüze göre. 
20.Cİ yüzyılın başında Flnans 
Kapital gelişti ve M yıl son
ra. 1014 Emperyalist Evren Sa
vaşı, yâni Birinci Emperyalist 
Evren Savaşı patladı. O bitti. 
Arkasından krizler, patırtılar. 
1938 - 39 yılında U r de baktık 
İkinci Emperyâllst Evren Sa
vaşı palkık verili. xRüylnco 20 
3(> sonede bir. Adeta U r hastalı 
ğın nöbeti gibi, emperyalist sa 
vnşlaria İnsanlık karşılaşıyor.

Slmıll, bu özetlediğimiz ka
rakteristiğiyle Flnans - Kapi
tal dediğimizin ne olduğu al- 
»lıntlk biçimde anlaşılıyor.
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.  OTO KRİTİK
Haçlı sdidırılarına 

• karşı ne yapmalı ?
Firians - Kapital, her gün sinsice Us beş devrim* 

tiyi avlatmakla yetinmiyor artık. Düzenli birlikler ta
rafından yürütülen, plânlı, açık ye genel (toptan «te
mizlik» hedefini güden) saldınlara geçti. Dün Ortado
ğu, Siyasal Bilgiler, bugün Hacettepe, yarın kimbüir 
nere ? Olayları anlatmanın, yorumlamanın ; kimlerin 
yaptırdığı, kimlerin yaptığı üstünde durmanın anlamı 
kalmadı artık. Herşey apaçık ortada, işte, Finans - Ka 
pital Devletinin radyosu söylüyor: «Saldırıya POLİ
SİN yaranda BAZI TOPLULUKLAR (?) 'd a  katildi.» 
İşte Bab-ı Âli gazetesi yazıyor : «Silâhlı saldırıya giri
şen POLİSLER, yakaladıkları öğrencileri olay yerinde 
biriken BİNLERCE KİŞİLİK BAZI SİVİLLERE (?) 
dövdürmüşlerdir. (Demek : Finans - Kapital diktatör
lüğünün, yalnızca Ankara’da, resmî işgal kuvvetleri
nin dışında, binlerce kişilik çete birlikleri var.) Olay 
yerindeki İZLENİMLERDEN (sevsinler böyle izlemi) 
»•.nlenlctimnu, pröre : Po'mler. yakaladıkları öğrencilerin 
BAZI SİVİLLER tarafından dövülmesini daha önce
den plânlamışlar. Bunlardan bir kısmı BİR KIZ ÖĞ
RENCİYİ FECİ ŞEKİLDE DÖVEREK LİNÇ ET
MEK istemişlerdir. Gazetecilerden Ali Doruk, özgen 
Acar, Yaşar Uçar BAZI SİVİLLER tarafından feci şe
kilde dövülmüştür. Bir Hava Harp Okulu-öğrencisinin 
sırtına sopalarla vurulmuş, öğrenci linç edilmekten zor 
kurtulmuştur.» (Cumhuriyet. 20r-Şubat)

Haçlıların kurşun • yağmuruna karşı çıplak el, 
açık göğüsle çıkma yiğitliğini kim küçümsiyebilir ? 
Ama görüyorsunuz : Akü silâhından, BİLİMDEN ve 
BİLİNÇTEN soyulmuş kör yiğitlik yalnız başına para 
etmiyor. İşçi Sınıfının en göziipek müitanlan pisi - pi
sine kınlıyor. Herbiri yüz Finans - Kapital çakalına 
değişilmiyecek nice kurban verdik^ Gelin, yakıcı ger
çeğe gözümüzü kırpmadan bakmaya cesaret edelim: 
bu tarz savaş, işçi Sınıfı Aklına, Bilimine ve Bilincine 
uymuyor.

Evet, Haçlı saldırıl arına karşı ne yapmalı ?
önce şu çıplak durum çivi gibi beyinlere çakılsın : 

Kurşun yağmuruna karşı, çıplak göğüsle çıkan devrim
ci gençliğin yanında kimler vardı ? Hiç kimse! işçiler 
yoktu, yoksul köylüler yoktu, küçükburjuva radikalle
ri yoktu, sırf adlarım sıralasan sayfalar dolduracak 
devrimci kuruluşlar yoktu. Ama bu yoklar kulesinin 
tabanında da tepesinde de bir acı gerçek oturuyor : ÎŞ- 
CI SINIFININ İKTİDAR SAVAŞI VERECEK PAR
TİSİ YOK! Hep söylenir, tekrar söylenir,.tekrar tek
rar söylenir : işçi Sınıfı sosyalistse her şeydir, sosya- 
’-'st değilse hiçbir şey! Ve işçi Sınıfını ancak ve ancak 
onun partisi sosyalist yapabilir, öyleyse, ne yapsın İş- 
’ Sınıfı. Gençliğin yanında nasıl varolsun ? Gene dur

madan yazılır, çizilir, söylenir: Yoksul köylülüğü an
cak ve ancak İşçi Sınıfı Partisi ordulaştımbilir..Öyley
se ne’ yapsın yoksul 'köylülerimiz, Gençliğin yanında 
nasıl yer alsın.? Kılkuyruk:küçükburjuva kuruluşları
nın Partisiz nasıl, güdüleceği üstünde hiç .durmayalım..
Onlarjküçükburjuv&r.fiHmamlarımnE-'nanuisunu bile
kurtaramaz oldular artık. ' ' .

-Öişine tırnağına kadar silâhlı Finans - Kapitalist
ler ve Tefeci Bezirganlar: ClA’sıyla, MIT’iyle, ÎTiyle 
TOPLU Polisiyle yetinmeyip binlerce kişüik çeteler 
düzerken biz hâlâ eli bağımda, gözü burnunda bekli- 
yccek miyiz ? Hâlâ ölülerimizin sıcak kanlan üstüne 
ütft:”r.ıd.tn aczin gözyaşlarını mı dökeceğiz ? Bunca 
acıü ağrıdan, bunca tulûattan son ra : hâlâ işçi Sınıfı 
Partisini örmeğe girişecek CESARET yokmu bizde ? 
Yoksa H. Kıvılamlı’nm deyimi ile «ZATEN BİZ YO- 
KUZ» diyelim de olup bitsin.

Flnans - Kapitalin Haçlı Seferlerine.karşı ne rai 
yapmalı ? Saniye sektirmeden, işçi Sınıfının • yenmez 
yutulmaz demirleplebi - Partisini örmeye girişmelL Na 
sil mı ? Yüz kere söylendi, yazıldı; somutça, duruca 
ÇAĞRISI yapıldı. Köyde, kentte, her yerde: Devrimci 
Derieniş Komiteleri kurulsun, dendi. (Bu iş için üç mi
litanın bir araya gelmesi büe yeter.) Devrimci Derieniş 
Komitelerine Halk Uyanış Güçleri örgütlenmesi öneril
di. Asgarinin de asgarisinde Demokratik - Merkeziyet
çiliği sağlamak İçin,' şimdilik (Derieniş Komiteleri el
birliği ile Merkezi Derieniş Komitesini gerçekleştirene 
dek) Sosyalist Gazetesİ’nİn «ortak bağ noktası» olarak 
hitfen kabul buyurulmam rica; edildi. Diyalektik, konu
nun‘ancak bu kadar şemalaştmlmasına itin verebilir
di, Hâlâ, işçi Sınıfı Partisinin tasarısını îşhanı projesi 
gibi bir şey sananlar va* Mimarlar Odası’na başvur
sun; belediyeden de bir ruhsat çıkartmayı unutmasın.

. Meselenin bir başka yanı daha v a r : işçi Sınıfı 
Partisine demirleplebi olabilecek kırattaki (nitelikte
ki) militanların büyük çoğunluğu Tarikat - Yuvar 
bataklıklarında debeleniyor. Tarikat - Yuvar Şeyhleri, 
Mollaları, Efeleri; kollardan, bacaklardan, her çeşit 
küçükburjuvaca eğilimlerden sımsıkı tutmuşlar; dur
madan çekip asılıyorlar, bühtanlar, Şeyhlerin, Mollala
rın ve Efelerin yağlı kazığını yedikçe, Flnans - Kapi
talin zağlı kurşunu üstüne koşuşuyor. Olmadı; kara
sevdalı aşıklar. gibi, ..vurup sazı omuza yuvar yuvar 
dolanıyor. Dolaşacak yuvar (daha doğrusu, deveyi yar 
dan atan bir. tutam ■ umut—otu İnle) kalmaymcaya 
bütün dağlara küşüp köşesinde büzülüyor, ya «Belli Ta 
hm — Terbiyesine» güvenerekten, «özümüz öz yuva
rı için» başlıyor sallanıp yuvarlanmaya!

«Boş Kurtarmak'— Baş Yemek» » üstüne Türki
ye İşçi Sınıfı ile Sosyalizm Kalpazanlan arasındaki sa 
vaş yeni değil. Eskisinin bazı bölümlerini Gazetemiz- 
yaymlamıya başladı. Yenisi, Hikmet Kıvılcımlı tarafın 
dan, dört kitapta ve bir çok makalelerde verildL Daha 
da durulup işlenecek. Onun için, bu seferlik kestirme
den gidelim, s - ' . ,V  i-'-

ABAa Hacrvatl&r altı kaval, üstü canbazhane kıçı 
kınk bir partiyi saltanatlarına «Garanti Bankası» . 
sandılar. Parti'— Megalomanyakhğmı TEZLEŞTİRDİ 
LER. MDDti Karagözler, - partisizler sömürürilnü 
«Ömür boyunca aylık gelir» bellediler. Partisizlik — 
Megalomanyakhğmı ANTtPEZLEŞTlRDlLER. Beriki 
ler belirsiz TtPTeri ile, ötekiler BELLİ Tl£* sizlikleriy • 
le  işçi Sınıfı Militanlarım TOP yapıp oynadılar. Haa- 
vatbaşı, 50 yülık Türkiye Solunu yok saydı. Karagöz* 
başı, 50 yülik' Türkiye Solunu ninesinin peri masalına 
çevirdi. Oysa; 50 yüın' bir yakası baştanbaşa ihanet, 
döneklik ve satılmıştık kuburu gibi. Öte yakası: Her 
çeşit nankörlüğe, her çeşit ikiyüzlülüğe ve rezilliğe, 
Iher çeşit zulüm ve algıda karşı dişle, tırnakla santim 
santim kazılıp hazırlanmış,, gelecek kuşaklar için Bİ
TLİM ve TEORtCE dayanıp, döşenmiş İşçi Sınıfı îstih-

(Devamı S. sayfada)'
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