Bir işçi
BImmm KapI(Al. «K»p«kullnn a m t Yûnl Cinayeti.

Hatırlarsak, sendikanın son eylemi, bini açkın Hncottepe
İSÇİ r e .‘personelinin rektörlük
TlUardır asri cinayetlerin* _(v« başhekimlik binalarım İs:
hunharca davam «den Anana
gal ederek haklarını İsteme^'
•kapital «memurları» aon ola
İcrl olmuş, arkasından ttnlverra k H ıdır Altınay arkadaşımı
slto tatil edilmiş, polis çağırıl
zı kanunları, htCO «ayarak k at
mış, ertesi gün de öğrenci yur
letmişlerdir. ' Veli Dcmlröz, Igduna bildiğimiz kotluk saldırı
4t sınıfının vo emekçi halkın
sı düzenlenmişti.
kurtuluru İçin verUmokt® olan
Saldırının üzerinden bir haf
mlicadeloya baıj koymuş, genç
ta geçmeden sendika göne!
ve gfeUpek bir kardoglmlzdl.
sekreteri Hıdır Altınay arka
daş potle tarafından emniyete
H ıdır Altınay, sarı sendika
lara karçı -önceki ay kurulan 'götürülmüş vc orada sorgusu
ve hızla gelişen llü H -l’E lt- - sırasında ya da daha sonra
öldürülmüştür. Tarafsız hlr
-6EN (Haatahano vc Üntvernltıp bcyetl tarafından otopsinin
teler Porsonelt Sendikası) nın
yapılması bu hakikati ortaya
akUf bir Üyesiydi.
çıkaracaktır. Katiller Hıdır'ın
HUr-Per-Son' son zamanlar- . „ 10'cu kattan aşağı atlayarak'
da Hacettepe vo Ankara Tıp
İntihar ettiğini söylcmoktcdlrFakültesinde yoğunlaşan dev , ler, savcı da bunu tcyld etmek
rime! çabaların ve yaratılan bi
tedir.
rikimin sonucunda vkurulımi!}
ve kısa zamanda İşveren du
CİNAYETİN URSAM
rumundaki yöncılcllcro knı-şı
j i i ;t i ,a k a
başarılı, eylemler vererek, iiraiSOUUI.AÇAKTIR
.verslte ve hastahanc persone
Böylo «intihar» türünden ci
li için- güçlü bir' silâh haline
nayetleri hangi ıır4nan CİA
gelmişti. '
ajanlarının Amerika gibi Tür

Haftalık Siyasî Gazete • Sahibi: IUknıct Kıvılcımlı

tsrexm ssxssttes»-’ ■

İŞÇİ SINIFININ TARiHCiL GÖREVİ
kiye’de de uyguladıklarım bi
liriz. H ıdır Altınay İntihar e t
memiş, Anane kapitalin kö
peklet! tarafından öldürülmüş
tür. •
" •
Hıdır, ya sorgusu esnasında
İşkence yoluyla öldürülüp,
sonra pencereden aşağı atıl
mıştır, ya da canlı canlı 10’cu
k at penceresinden atılarak öl
dürülmüştür. Flnans kapital
ve tüm kargı - devrimciler bil
sinler ki bu cinayetin de hesa
bı bir gün mutlaka faillerinden
sorulacaktır. -

KARUKŞUEK;
İkinci Kurtuluş Savaşımızın
şolıltlcrl gitgide artıyor. Vc.. .t'lar, Taylan'lar, Necmoltln-’
lor,. Hıdıo'lar vo dnha niceleri..
Karsı - dovrlmellorin İSÇİ sını
fından aldığı şehitlerin sayısı
çoğalmaktadır: Çünkü düş
man, İsçi sınıfının devrimci
«yitimlerinin, Halk Kurtuluş
Mücadelesinin öncü meşalesi
olduğunu bilmektedir. Çünkü
düşman, örgiitlli bir İsçi sını
fının kitlclori çığ gibi peşinde
Dovnmı B. sayfada.
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-İİ-vKVANDA'Sî^lZlBtk Is'ç t DİRENİŞ KARARIALDI ..clû’i .yayınlayarak -bagu .bulundukları' Akson senâika-J
DSÎ vkuru-s d . b t i g ı ^ ~ t K İ ] l t ü t û ^ ; . .. ..____
feoîü'A b'ui işçi direniş karni
kirli oyunlardan söz ederek, kurum 'yöneticilmnin şjıh
Ylardır.’
,ı;-4axuır. a
- .r* .)•
f* • . ,
sı çıkar .vo ikbal peşıucıo koşuuuıu-uıi bedrtmişıorcni.''
.yt.j.'./Kif Sarı sendikacılann işçi hareketlerini geciktirme
İŞÇİ IJLAltEKKl'i JlİURJL)LiitLıjuAjUilüACAK'i'HU .1 . :
;.,çabalarrbir sonuç vermemiş, sendikacıları toplantıya
.^zorlayan, işçiler işvcrenlorc Mart başına kadar ,mçlüi , , . Bu olayların.iki önemli yönü vardır :., ...
X — Devrimci işçi harekoti büyük şehirlerden da. lıa. küçük şehirlere cıoğı-u hızla yayüınaktadır. Büyük
sanayi merkezlerindeki işçi hareketleri artan bir iv*
meyus devam enersen, Anadolu'daki işçiler do çok dd■ di bir. silkiniş İçlno girmişlerdir.
2 — şıuuuyı; Knuar sonuntacılar liaeriuc fazla
baskı yapmayan işfci. kesimleri büe.büyük bir uyanış
içinde sa n aendikajdlığın tasifyesine aoğru adım at• maktadırlar. Tabam büsbütün elinden kaçıracağım gö- ren sendikacılar -ise işçi kitlesinden gelen baskılara
karşı çıkamamaktadır. Böylece, dalga dalga gelişen iş
çi haıoKcti sa n veya oportihıiat «melikalaı-m üstünden
çığ gibi, akıp geçecektir. ..
...
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Devrimci (Ordu
gençliğinde) kıyım

Bundan bir «üre önce beg
'* askert Ubblye öğrencisi, (sol
' propaganda yaptıkları, dav-.
, rim el eylemler» katıldıkları»
' grrokçeslyle. okııl komutanlı
ğı tarafından mahkemeye ve- rllmlgtl. Askeri mahkeme, bu
. beg askeri tıbbiyeli için berat
.karârı' verdi. Buna rağmen,
' L ütfü Dokusoğlu, Necati Ertürk, Gürhan Dirik, M urat
Tan. Abldln öge islır.lcrlnd*-• ki öğrenciler askerlikten çı. knnlımgiardır. Çıkarılan dev, rim el S9kcri tıbbiyeliler düİŞÇİ SINIFI PRATİĞİ SAİ’âLUA Bl
«enledikleri basın toplaııtunnREDDEDİYOR •
' da; «Aslında jnahkeme d« be• ;
> ra t ettiklerini fakat
Kara
Yukanda yerdiğimiz -ufacık iki haberden, bile aia- - Kuvvetleri Komutanlığının em
. cağımız dersler varcıır.
' rl-İle askerlikten çıkarıldıkla• Şöyle ki.; •
• n n ı ve Danıgtaya baş vura] ' 3, — Devrimd işçi hareketinin Anadolu’ya yayıl* ' oaklannı» oçıklamıglnrdır. Ay
, <inası,; pröletaryanin sadece tarihi misyonu 'kitaplarda. ■ipca «bundan sonra llnlforinçinin fabrikada köy’ kalan bir; sınıf olmayıp, ■aynı zamanda fiili güç •öldüğü >>ırmmız,
•'lüıiUn tarlada giydiği; kıglanü nbsyaİ, pratikte uir kez dalıa kamuuyan oir oıgıi- ’ mız tllm Anadolu’dur... 1. Mildur.
; K kürtulııg savağında, kitabı
işçi sınıfını sanayinin merkezleştiği büyük şe-, ' bırakıp tüfeğe »anlan yiğtllelıirleıutn ibaret görerek, Aııaaouı unu \uğer Kesimle ' rlıı -bananğı ankeri tıbbiye, bu
’. 'tflu ' atisanı&zdı ve austiıadı»
rini «köylülük» diye .kabul.etmeniu-affedilmez
i demlilerdir.
' hata olduğunu arliK amamalıyır..
• 2 ‘_ Yukarıda sözüıım ettiğimiz işçiler'genel-diat-! '• CIA yeni oyuolor ou tdzhırıyla sanayi işçileri sayılırlar. Bunlara.tarım prole .. ğ4nlamakta ?
taryasının üovıımci gücunil de eklediğimiz zaman İşçi - Bunu sonııak b.'lo fasla. Bu
ğlzli servislerin varlıktannın
sınıfının nicel ve nitel önemi açıkça ortaya çıkar.
ö — Anadolu’daki işçilerin keımı köyleriyle bağuı- ' - sebebini dilgünmck ber ge.yl
açıklıyor. Dünya ölçüsünde,
vermek-'şartıyla direniş k aran almışlardır.
tıları büyük kentlerdeki sanayi ışçuenu bağlanndaıı
faaliyet gösteren CIA, TUrklAKDENİZ GÜBRE SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKAYI
daha güçlü ve somuttur. Gerçekten devrimci köylü . "ye'de
durur mu ? Elbet
SATJLMIŞ İLAN. ETTİ.
örgütlenmesinin işçilerin bilfiil çabalarıyla etkinlik 1ta ‘rdunııaz.bog'
Teryttzttnün çeşitli tll
.'Akdeniz Giibre Sanayiinde çalışan işçüeıybir bil-. zaııacağım kabul ettiğimize göre, Anadolu’da işçi ha *• »kelerinde hükümetler dllglireketinin güçlenmesi, köylülük içinde çalışacak prole '.,ren. ayaklanmalar çıkaran.
ter kökcnıı militanların da sayıca yüksek olacağının . "cinayetler İşleyen • özellikle.
; Birleşik Amerika’nın kendi
bir kanıtıdır,4. — 'iüm devrimci-mücadele ancak vc ajıcak ' içinde siyasi cinayetler Igle;-yen
CIA Tllrklye’mltde, bllPKOLMTAK* A PARTİSİ önderliğinde yürütüleceğine
bilmediğimiz nice olay
göre, bu partinin üç beş büyük şclıire sıkışıp kalacak ” dlğlnılz
lor tertipledi, nice aiyast elbir parti olmayacağı açıktır. Tersine, İşçi sınıfı ül '-nayetler lglcdt. Şimdiye ka
’ Millctvakill maaşlarının 7500’dc kalması ve bu
ke çapında ya>gmlıgma ve sahip olduğu devrimci di
tutarın Ödenmesinin engellenmemesi için CHP'niıa
dar onlarca genç arkadagımınamizme uygun olarak, Türkiye'nin dört bir yanında . ,*zı vurduran vuran elbet CIA
diğer burjuva partileriyle Anayasa değişikliği üze
örgütlenecektir. Böylece mahalli köylü örgütlenmesi ‘dır. Devrimcilerin blnblr par
rinde anlaşmaya gitmesi partiyi karıştırmıştır.
ve eylemleri Proletaryanın önderliğinde disiplinli bir • ça olmasında RİrJl eervls «J»nParti içindeki sağ muhalif unsurlar Eccvit eki
lormm rolü yok mu? Elbet
binin bu açığım fırsat bilerek saldırıya geçmişler.
şekilde gerçekleşecektir.
• 5 — işçi sınıfının uzun süre san veya oportünist -. vardır. Sivilleri böldü parçntaEcevit ekibi ise tornistan ederek maaşlar için ana
Devamı 6. sayfatln ,dı. Yıldıraonadığını vurdu. Ayasa değişikliğinden vazgeçeceğini söylemiştir. •
. Janları vasıtasıyla binblr pro. .Orta sol" görünümlü ekibin ayağı sürçmüştür. Sağ
M-**#-*****.***#-**************»****+*>1-*****«•*+***» - vakaayonlar yaptı. Şimdi de
‘muhalefet- ise auı-cti haktan görünerek, vatan mil
üzerinde mi ? Gerçi, ye
î
ANKARA’DA:
* ORDU
let edebiyatı içinde ortaya çıkmaktadır. Bu man
•
* pl a kla ğelnıl; gibi konuluyor
zara tipik bir burjuva partisinin içindeki çeşitli ali
ama, jrlzll servisler en çok
.onun üzerinde duruyor olma
cengiz oyunlarını, tahtaravalUciliği açıkça ortaya
lı, Hele hele Türk Ordusunun
koymaktadır.
*
.
*
bir dc orjlnntltes! var.sn. Dosta
Kendirine «orta sol» süsli veren, ama gerçek
5. Mart 1071 Cuma günü saat 18 de Siyasal $ .dügmnna bir kero 'duba lıaanlamda bir sosyal demokrat çizgiyi izlemekten k a _ *S Bilgiler
‘
Fakültesi konferans salonunda. açık otu- J tıletalım da. anlnmıyanlnr
çınan CHP iktidar ekibi samimiyetsiz davranma* ğ l * riim vardır. Konu: BÜYÜK DERLENlŞ, vc PRO- * antasın. «Türkiye Devriınelnın, tutuk vo pasif kalımum cezasını çckırvıktcdir.
* LETARYA PARTİSİ konuşmacılar:
* Uk Tarihinde Gençlikle Oıdn
Orta sol ekibinde şüphesiz ki iyi niyetli kişiler var- M î
birbirinden nynlmnzlnr. I *»•
.Dr. HİKMET KIVILCIMI,!. MİHRİ BELLİ. ? ‘ha
Dcvıum S, snyfaılnöf
doğrusu: «Ordu
demek
$ MAHİR ÇAYAN.
% (Ordu Gençliği) demektir.
*
*
(Devsnıı
*.
Saytadsl
<**‘*-l<***** +i‘i>i‘-i'****-ı>***********+* *************<

olur. Onlar yaptıkları soygunlarım,
kanlı haydutluklarım hâince, alçakça
nıaslekemek için, örtbas edip herkesi
aldatmak için: Sınıflar Savaşı İstemi
yoruz!» diye ikiyüzlülüğün en namusSevgili işçi Kardeşlerimiz;
suzcasını işliyorlar. Ve ardından gizli
Hangi Cehennemde nasü yakıldığı- açık silâhlı adamlarım işçilerin üzeri
mizi. siz herkesten iyi biliyorsunuz: ne saldırtıyorlar. Karagöz’deki çıfıt
No zaman kanunca ve insanca hak ara- gibi: hem vuruyorlar, hem «No vurumıya kalksanız önünüze İtimler çıkı- yorsun be!» diyorlar.
yor? Besbelli, önce Patronun her znBu kahpece oyunda şaşırmamak
nınııki bekçi köpekleri sizi Urikütmiye için istenıiycrck„başımıza açılmış bu
çalışıyorlar.
lunan Sınıflar Savaşını: büyiik işçi
O sökmedi mi, Patron, sizin, sınıfımıza yaraşır bir uyanıklıkla hal
bizim içimizden yüzde bir iki zayıf kı içinde sayılan birkaç biu zibidiyi
ruhlu, zayıf yürekli, zayıf vicdanlı geçmiyen bir avuç satılık, vatansız
toy câhil biçare işçi arkadaşı kandırı millet sömürgeni, İşçi düşmanı I’arayor. O kandırılmış boş on satılık kııl babası'nın niçin her dakika halkımızı
köleyi silâhlandırıyor: paralı asker Sınıflar Savaşma
zorladığım iyice
gibi üzerimize sürüyor.
kavradık mıydı, ondan sonrası kolay
Bu üç beş kuruş bahşiş almak, dır... Bu, kulağımıza küpe olması geyahut işinde kayrılmak, işinden atıl- rekeo,Birinci Derstir.
mnmnk için kendi öz. kardeşinden ya
•v . Bir kaç bin kurnaz yalancının
kın olan işçi kardeşleri üzerine taban • mumu yatsıya kadar bile yanmaz.
calarla, bıçaklarla saldırtılan zavallı O -bir’,kaç bin kurnaz, niçin ve nasıl:
lar çoğu hâin oldukları için korkak çalışanların hergiinkü bir lokma ek
çıkıyorlar. Sizin silâhsız, kendilerinin meğini bile çak görüyor; işçi ve Köysilâhlı olmaları bile yetmiyor. Elbir , Hl -fukaranın çoluğu'nu çocuğunu, evi
liği elmiş yüzlerce, binlerce işçi kar ni barkmı darmadağın sokağa atabi:
deşimiz önünde, o ciğerlerini beş pa liyor: hakkını .ariyan emekle; değer
raya Patron alçağına satmışlar bozu yaratıcı insanlarımızın üzerine ikide
luyorlar.
bir süngü, ateş, kurşun... . sıkışınca
O zaman, İşverenin Karakolda, tank, uçak yağdırabiliyor? Niçin ve
yahut Müdüriyette peylediği bir iki 'nasıl- mı? Çok basitçe: Siyaset, ikti
kanun çiğner, yahut rüşvetçi Devlet- darını TEKEL’İnde tutarak ve tutabil
Silâhlı güç âmiri kışkırtılıyor. Gizli diği için... Bu, kulağımıza küpe olma
yollardan işçiler düşman gösterilerek sı gereken İkinci Derstir.
çağırılıyor. Onlar, hakkım ariyan ça
Çivi çiviyle sökülür. O, ciğeri beş
lışkan işçi yurttaşa vurmanın suç
okluğunu biliyorlar. Kendilerini ceza para etmez, memleketin gümrüklerini
«Batılı»
dedikleri
Parnbabalanna,
dan kurtarmak için: o beş on işçi hâ
inini önlerinden iterek yedeklerine a- «Ortak Pazar» dalaveresine kurbali
lıyorlar. Hep birden namuslu çalışkan ederek Milleti resmen satan bir kaç
lara can düşmanı gibi saldırıyorlar. ■ bin soyguncu ortada. Bu giüuh ıııâNeredo fabrika, işyeri varsa, her dem ki Politikanın mu başlarını kese
giin, her saat işlenen bu cinayetler, rek, İktidarı tekelinde tutarak türlü
büyük şehirlerin dışındaki ıssız işçi canavarlıklarını yapabiliyor. Sonra,
semtlerinde, Kanunun görcmiyeccğini Meclise soktuğu Adamlarıyla kayıkçı
umdukları sapa kırlarda, vahşi yer dövüşleri çıkararak dikkati o hokka
lerde geçiyor. Ama sizin gözleriniz bazlıklara çekebiliyor. Sonra, ezik, bi
önünde haksız saldırının bir noktası tik, aç,' işsiz yığınlarımıza koleralı
bile gizli kalmıyor. Her' ân kurşM - ' zemzem’satarak, her çapulun ve hay
dutluğun «Dlıı İman, ilin Mintan» adı
lanan, bıçaklanan biz işçileriz.
No işyerinde rırhat bir soluk ala na yapıldığını da rahatça yutturma
biliyoruz, ne evimizde çoluk, çocuğu nın yollarını parayla, zorla, sürü silmuzla emniyette yaşıyabiliyoruz. Son rü sözüm yabana «gizli» tarikatlerlo
zamanlar, artık işçi olmak, dağ başın „' arayıp bulabiliyor. Bunun önüne Siynda eşkiya eline esir düşmekten bin s î‘iktidarı ele alma savaşından başka
kat better oldu. Nedir bu başımıza İliç bir şey geçemez. Bu, kulağımıza
gelenler? işçi okluysak' günaha mı küpe olması gereken üçüncü Derstir.
’'. İktidar lâfla alınmaz. Normal ola
girdik? Ne istiyorlar kan ter dökerek
rak Siyasî İktidar Savaşı yapacak bir
geceli gündüzlü çalışanlardan?
Boyuna emeğimizle Patrona 10 Sınıf. Partisi ile alınır. Bir askerdi
değer yaratıyoruz. Patron bize 3 de- -vuruş, bir çete baskını: herhangi şartğerlik bir gündelik vermiyor. Üstelik-»' !ı momentten, veya sürprizden yararbin hakaret, baskı yetmiyor. * .AylıMy lanarak İktidara çıkamaz mı? :
askerlerle^ kurgun, dipçik yağdırılarak"
hürriyetimize, ;lıjıyatınMza^)caj»t^Û^
yor. Neden‘işçive dâğdâkrhayâüttâi) ,
daha kötü gözle bakılıyor?
dern .bir Sosyal Sınıfa gerçekten daScvırili işçi kardeşlerim. Bu başı- " yanmış, yedek KOâyal güçleri akıllıca
- ...........
bir öncü ö rg ü t (Siyaeî
miza gelenlere, dünyanın her yerinde.' kullanabilen
«Sosyal Sınıflar Savaşı» denir. Bİz. Parti) ile olur. Çalışan yığınlarımızın
Siyasî
İktidarda
tutunacak- örgütü,
İşçiler her yerde, barışçı! yoklan en
basit insanlık hakkımızı arıyoruz, iş ancak-İşçi Sınıfı Partisi olabilir. Bu,
verenler, hemen bekçi köpeklerini, kulağımızda küpe olacak Dördüncü
külhanbeylerini, aylıklı askerlerini . Derstir.
• Fabrikaları, Yolları, Çiftlikleri,
açıktan açığa silâhlandırıyorlar. Biz
işçilere karşı tabancalı, tüfekli I;an-- Sarayları, Şchiricn, Gecekondulan
çerli Sınıflar Savaşını kışkırtıyorlar.
yapan ve işleten İşçi Sınıfımız, Dev
Demek biz istesekte, istemekte, rimci Gençlikle elele: isçi Sınıfı Parti
işveren sınıfı işçilere karşı sürekli sini dc yapacaktır. Çünkü işçi Sınıfı
Sınıflar Savaşını hiç utannıaksızıh sürt Partisini yapıp yürütmeyi becermedik
«Sürmektedir. Üst katlarını pençesin çe, başka herşoyi yapmanın, DUnyade tuttuğu Devletin silâhlı güçlerini İan yeniden kurmanın, İnsanca, yaşadc, kendi özel bekçi köpekleri, aylıklı" .inak için yetmediğini, her günkü gözaskerleri ile birleştirmenin hileli yol yaşlı ve kanlı denemeleriyle sınamış-,
larım arıyor. Ve ne yazık kı, sık sık . tır. Daha da çok sulayacaktır. Yaşa-,
o fırsatı da bnhıyor.
manın ve bin bir günlük dövüşün ver-,
Bir kansından dayak yemiş fco-, . diği bu en büyük denemeli Ders, öteki
miser, bir aferin budalası çavuş, açlık- • aşınca açık. 4 Düşünce ve Davranış
tan nefesi kokan bir rüşvet delisi . dersi ile çelikleşecek, mızraklaşacak,
tcımîHH seçiyor. Bizim gibi köylü, şe bir avuç asalak gerici, geriletiri Va- j
hirli işçi olan Mehmetçikler, işsizlik tan hâini Parababasmm Iktisnd Teke- i
ten kırılmış Polis mamurcuk lan, kim Um ve Sınıf TelınUkiimünü yenecek-, |
senin görmediği yerlerde üzerimize tir.
'j
ateş et nüye zorlanıyorlar. Sonra, kar
Tarihin yörüngesi, cn ufak ikici
şımıza geçen işveren sınıfı, biz işçileri liğe yer bırakmıyacak ölçüde, işçi Sı- j
hiç utanmadan Sınıf Savaşı yapmak ntfınuı yörüngesine girmiştir. Ne den- \
la mıçluyor. Yavuz hırsız işveren, Ev li parlak göktaşı görünmek tutkunlu
ğu içinde bulunurlarsa bulunsunlar,
salıibl işçi Sınıfım böyle şaşırtıyor;
Böyle oldu bittiler önündejlşçi eğer uzayın sağır boşluklarında yit
Sınıfımız ne yapacaktır? Storla-‘içine mek istemiyorlarsa, bütün Devrimd
itildiği Sınıflar Savaşım görmezlikten . yıldızlar, Tarihin ve işçi Sınıfının yögclmekto, şaşırmakta haydut Para- rüngesi içine akmalıdırlar. Bu yörünbabakırnun ekmeklerine yağ 3lirmek go Proletarya Partisidir.

C .H .P . K A R I Ş T I
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Eınperyaliznün ve onun
yurdumuzdaki baş ortağı
yerli flnans kapitalin gi
riştiği açık faşizm planla
rı adım adım uygulanmak
ladır.
Gerekli ortam yaratıl
dıktan sonra, barkı ted
birleri meclise sevkedihniş
tir. Şimdiki bu baskı ted
birleri, ıuitingfı yürüyüş,
işgal vb. gibi devrimci-ilcriri kitle eylemlerini kı*
sıtilayncnk tedbirler gibi
gösteriyor.
Bu tü r eylemler için ön
enden konulan cezalar art

tırıl maktadır. Gösterilen
erteleme hakkı mülki amirlere verilmektedir. Gös
teriler için mülki amire
dilekçe verenler, gösteri
ler sırasında çıkan olayla
rın suçlgsu olarak yaka
lanacaktır. İşgal ve diğer
devrimd. eylemler için ce
zalar
ağırlaştrrılmaktadır.
Bu faşist tedbirleri ye
ni faşist; adımlar izleye
cektir. Finans kapitalin
gelişen faşizmini gerilet
mek Proletarya Partisi

Halkın biricik ve cephede
Büyük Derlemişi İle başa
rılır. Bu parti saflarımı
za sıklaştıracak, balkın
devrimcd eylemleri ile ay
dınların yürüttüğü dev
rimci mücadeleyi bütünleş
tireccktir. Ancak Proleter
ya Partisi, işçi sınıfını ör
güllü olarak Halk- Kurtu
luş Savaşımızın öncülüğü
no kazandıracak vo yük
sek örgütlenme düzeyini
gerçekleştirecektir. Prole
tarya Partim sadece müm
kün değil aynı zamanda
kaçınılmazdır.
ı
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TIP üzerine araştırma
/ - H Törel « P örgütleri İçinde,
öüyük şehirler ve bazı m er
kezler diğer kesimlere n a z a -'
ra n daha gelişmiştir. Bunlar,
İstanbul, Ankara, İzmir, Zon
guldak, Esklçahir, Adana, Di
yarbakır, Kar.Vdır. Anadolu'
d a on güçlü olan ilçeler: Sö
ke (tan m proletaryası), Si
verek, Ereğli (Karadonlz) di
ye sayılabilir.
TİP ÜYELERİNİN
GENEL Y A P IS I:
T aşra: Türkiye İççi Partisi
özellikle Anadolu’da sol bi
rikimin büyük bir kesimini
temsil etmektedir. Tnşra üye
lerinin çoğunluğu esnaf, zaaatk&r, serbest meslek sahi
bi (avukat, doktor vs.) gibi
îolçttk burjuvalardan ve bir
kısım yoksul, küçük ve orta
köylüden (yan-prolcter ve kır
küçük burjuvazisinden) mey
dana gelir.
İller dıgındaki teşkilât mer
keşleri için özel lokaller yok
tu r. Mülki amirlere adres ola
ra k berber dükkanları, kah
vehaneler, -avukat yazıhane- •
leri göaterllmlstlr. Tngra'dak l T İP üyesi- provakatörle r dışında • genellikle o İlin
y a da İlçenin en llerlot kljl. leri arasındadır ve adları
«komllnlet'e» çıkmıştır. Bu
nunla birlikte bu üyeler, ora
nın yerlileri olduğundan, baş
langıçtaki aert tepkileri göfctls
leyebllmlsler, «olcu olmayan
unsurlara kendilerini
kabul
ettirerek onlarla «barış k in 
de bir arada yaşamayı» sağ
layabilmişler. h attâ antl-komflnlst şartlanmayı, komü
nizm düşmanlığını -yobazlar
dışında- çevrede bir ölçüde kirabllmlşlcrdtr.
MAHALLİ ÇALIŞMALAR:
-Kimi üyenin köylerle iliş
kileri vardır. Zaman zaman

köylere gidip çalışır, propa
ganda yapar. F ak at genel
likle II veya İlçe merkezinde
oturur, kendi işiyle meşgul
olur, akşam ları TÖS lokalin
de İlerlet öğretmenlerle soh
bet eder, k âğ ıt oynar veya
onlarla
meyhaneye
gider.
Taşra teşkilâtında -yaratıcı
ve aktif yöneticilerin olmadığı
yerlerde- eylem yapılmaz. Se
çimden aeçlme bütün teşkilâ
ta bir hareketlilik gelir, ö zclllklo liste bağında olanla
rın gayretleriyle parti üyeleri
köylere dağılırlar, çalışırlar..
Seçim geçtikten sonra, heye
can ve hareketlilik de geçer.
BÜYÜCEK İLLER:
DlSK’ln
bulunduğu daha
büyük taşrn İllerinde, mono
ton bir hareketlilik
vardır.
Böyle, yerlerde genolllkle TÖS
örgütleri de güçlUdUr. Oku
ma alışkanlığı daha fazladır.
Partili üyeler sendikada veya
TÖS'dc düzenlenen konferans
lara. eğitim çalışmalarına ka
tılırlar. H attâ arada bir İle
rici tiyatro topluluklarını di
ğer İlerici örgütlerle birlikte
dAvol ederek, o İlin aydınları
na yenilik bile sunsrlar.
Böyle İllerin köylerinde, tek
tük de olsa bilinçli diyebilece
ğimiz yoksul kttylüler bulu
nur. Ender sayıdaki bnzı köy
lerle sosyalist grupların ta r
tışmaları bile yansıyabilir.
Büyücek İllerde hablre yeni
kuşaklar yetişmektedir. Ge
rek liseden, gerekse fotoğrsfçı, kitapçı gibi genç esnaf
lardan yeni devrimciler yetiş
mekte ve TİP'in bünyesinde,
ya da etrafında toplanmakta
dır. Taşra teşkilâtında en
güçlü: diyebileceğimiz yerler:
Zonguldak, Söke, Siverek ve
Kars'dır. Tunceli. Adana. Es
kişehir, M alatya, Antalya,
Diyarbakır, İllerinde de nlsbl
bir canlılık vardır. (Karade

niz bdlgrsl İse, son zamanlara
dun sonraki M.Ali Aslan yöne
kadiirTrabzon dışında M.D.D.' timi EMEK-DOGULU koalis
ntn etkisi altındaydı.)
yonu halindeydi. Daha sonra
ki şabAn Yıldız yönetiminde
DOĞU ANADOLU
ise, DoğulAr, Merkez Ko
TEŞK İLA TI:
Doğu Anadolu'nun T İP taş- • mitesine temsilci sokmakla
ra teşkilâtı İçinde -yukarıda
birlikte, bu temsilcilerin ken
•aydığımız özelliklerden dola
di bölgelerinden kalkıp mer
kez toplantılarına gelmemele
yı.- özel bir yeri vardır.
ri nedeniyle, yönetime
pek
OPORTÜNİZMİN
OYUNLARI:
karışmadılar.
Ayhnr - Arcn bölünmesinde
1070 KONGRESİ:
Aybar Doğu'ya
yaslanmak
1070 Büyük Kongresi İçin
İçin, etr.ik yanlan okşamak
EMEK, Doğulularla çeşitli pa
yolunu seçmiş ve Doğıı’nun
znrlık yollannı aram ağa baş
desteğini sağlamıştı. Ayrıca
ladı. Bu tutum EMEK'In «Tilr
klyc Halkları» sloganını be
Doğulular.
Aybar’ın sosyal
demokrat çizgisini, Aren-Bo-( nimsemesine yol açtı. F akat
Büyük Kongre’de Doğulular
ran ’ın daha sol İddialı ’ görü
la bir anlaşma gerçekleşeme
nümüne, -kendi uzun'vftdell
am açlan açısından,- tercih et
di. Doğulular, M.D.D.'cllorln
partiden tasfiyesine karşı çı
mislerdi.
kıyorlardı. EMEK İse, hiç
LİSTE BAŞI KAVGASI
bir zaman buna yanaşmıyor
VE AYBAR SONRASI :
du. Kongre sonrasında Do
Ancnk. 1000 seçimleri a r i
ğulular kendilerini «Bu kez
fesinde Genel Yönetim Ku
de EMEK'den kazık yemiş
rulu toplantısında Aybar, oy
hissetmektedirler.»
Böylccc
hesaplanna dnyanarak. Do
birkaç yıllık süre boyunca Do
ğu ’lulan sendikacılara tercih
ğuluların birtakım oportünist
etti. Rıı dıırıım her na kndnr
knrlyerist nmnçlnrn âlet
eDoğıı’lıılnrın İsine geliyor Idly • ılllnıek İslenmeleri nedeniyle,
se de, çok daha önce Aybar’çoğu Tl Irk sosyalistleri İle
la kader birliği «den sendika
Doğulu küçük burjuva dev
cıların Aybar'dan «kazık ye
rimcileri
arasındaki bağlar
meleri» Doğu'lulann da gö
lıayll kopuktur.
Doğulular,
zünü açtı. Aybar*m halklar
TİP'In halklar meselesini ıs
meselealne samimi olarak de
rarla savunmasında arlık sa
ğil. sırf oportünist amaçlarla
mimiyet payı aram am akta,
yaklaştığı Doğu’lular tarafın
dlğc> bazı keskinlikleri
ise,
dan da anlaşıldı. Ayrıca 1060 «prnvokâsynn olarak nitelendir
seçimlerinden sonra Aybar’ın
nıektedlrler.)
parti İçinde prestijini yitir
Bu durumda Doğu Anadolu
mesi üzerine Dnğu'lular tak
teşkilâtı zaten geçmişte sa
tik
değişikliğine
giderek
hip bulunduğu özerk
tutuEMEK'I desteklemeğe
haş
nuımı büsbütün arttırm ış, ba
ladılar
Ayrıca o dönemde ğımsız bir örgüt niteliğinde
M.D.D'cIlerln küçük burjuva
çalışmağa başlamıştır.
TİP
şoven tutumu, Çoğu genelevin yönetimi İse .ne Doğu teşki
küçük burjuva redlkallzml lâtına söz geçirebilecek du
ne öncülük tanıyan eğilimleri.
rumdadır, ne de onları par
Dogu’lıılan F.MF.K'In yanına
tiden İhraç etmek gücüne sa
İlen başlıca faktördü. Aybar'hiptir

Sınıflar savaşı ve
klasik halk kavramı

Bugünkü

Kov

T ü r k iy e e k o n o m i p o litik a s ı

ekonom isinde
zm ın

parçalanışı

Genel nüfus sayımlarının sosyal sonuçlar verebile
cek rakknmları 5-10 yıl geciktirilmeden açıklanmıyor.
Dünyanın' pek nz yerinde, rastlanan, höyleslne kö
künden yolunur köy ekonomisi İçinde olayların daha ay
rıntılıca gidişi neler gösteriyor?
«Kol kırılıyor, Finans - Kapitalin yeni İçinde kalıyor.»
Onun İçin, 1070 Türkiye'sinde ancak 1955-7060 İstatis
tikleri İle yönelmiyor. 10-1 .7 yıl önce 15 yaşından btlvtlk
Faal nüfus içinde. Tarım faal nüfusu şöyledtr :
Tarım (Orman, av)
Tanının
Yıllar
Tüm faal nüfusu
fıınl nüfusu tüm e oranı

işverenleri 2781 den 49.473 e çıkarak, 8 yılda yüzde 1672
(16-17 kata çoğalmış görünürler. Yukarıda bir bakıma
yorum ladığım ız'bu olağanüstü gelişim şüpheli de olsa,
köyde işveren Sınıfının muazzam bir çoğalışa kavuştuğu
gerçeğine çürülemes belge ölebilir.
Köy burjuvazisine karsı ister İstemez fışkıran Köy
proletaryasının sayısı, ae denil saklanan örtlllomlyecek
• bir düzeye çıkmıştır. 6 yılda S katına çıkmış % 177 ço
ğalmıştır. 1963 yılı 1 Kasımı, Türkiye İm alât Sanayiin
de tüm isçilerin »ayısı 679.462 olarak sayılıyor: Büyük
sanayide 352.441 İsçi gösteriliyor. Ondan 8 yıl önce Ta
rım İsçileri 244.235 İken, 8 yıl önce 676.701 kişiyi bulu
1055
12.20.V27Z
İM10.102
% 77
yor. Böylece köy proletaryası, şehir proletaryasının İma1000
12.0H.7.2I5
0.737.480 ' % 78 *,
'U t Sanayiinde çalışanlarını hızla geçip gitm iştir.
Nüfusun IlImlI İçinde faal nüfııa hor 8 yılda % 3.4
13ıı sessiz köy ihtilâli yanında, ondan dnhn »esile ve
ar.alirken, o faal nüfusumuz İçinde köylü faal nüfusun
bellralzoe göze çarpan İkinci derin çcllgkl kutup t Bü
oranı Çn 2 azalıyor. Türkiye sanayileştikçe: KüyUlloçma
yük köy heyelim, Tanm dnğlannm kayısı gelir. Bu köy
geriliyor. Bu gidiş hâlâ allrllp gidiyor mu? FlnAna - K a
hsyel&nı: Köy ekonomisinde Ücretsizler diyeceğimiz bo
pital orasını saklıyor. Bir yanda proleterleşmiş şiddetle
ğaz tokluğuna aile İçin çalışan adsız tan m köleleri Ilı,
arlarken, faal nüfusça köylüleşme de artmıyor. 1953-1060
onların yanı basında, daha doğrusu Ueretslzlsrln bağınDi* «llnrekelll Ekonomisi» hu çelişkiyi geliştiriyor.
• da «Kendi hesabın^ çalışır» d1y» anılmış bulunan asıl
O jfpnal ÇİZİ İçinde Türk köyü 5 yıl İçinde çıt g-e- . . 'köy küçük Uzetmenlorl karşıtlığıdır.
İlgimi gösteriyor:
Kendi hesabına çalışan küçük köy üretmenleri 6 yıl
Tarımda
da % 9 artm ışlar, 262.976 JclÇl çoğalmışlardır. Onlara
tşveren
Tüm fim llar
Ucrrtlltor
karşılık, daha doğrusu onların altında Ücretsiz çalışan
aile köleleri % 8 azalmışlar, 570.950 kişi gibi yarım
244.235
1955
9.440.102
2.781
I
milyonu askın yığınlarıyla eksilmişlerdir. Besbelli Uo49.473
1960
9.737.489
676.791
| . retelzlerln eksilişleri He üreticilerin artışları arasında
46.602 ■>
-f 432.556
. s I kaçınılmaz bir ortak İlişki (kololftsyon) var.
Dlgl-jlkllk + 291.387 +
Belki İçlerinden bir bölüğü do «Kendi bennbına ça
% 1672
% 177
Değişme oranı <$> 3
lışır» bağımsız küçük Urotmcn olmuştur. Ancak K<*mll
'
Kendi.
(Alla)
' bosabınn'lkı'nf hepsi ücretsizlerden gelse:
hesnlnnn
Bilinmeyen
ÜrrH*lzlMr
Ücrctslzllkten çıkanlar
.......................... 570.950
çalışan
Kendi hesabına çalışır çoğalanlar .......... 262.975
2.640.134
7.103
6.668.782
Gene
ücretsiz çnlısırlıktan kurtulm uş 307.975
2.903.109
6.097.832
10.284
kist ortada kalır W. onlar ve ötekilerin çoğu 432.556 kl+ 262.975
+ 3.181
V 570.950
Sİ artm ış bulunan ücretli köy proleterllğtne geçmiş köy
+ % 9
+ % 44
çalışkanlan demek olurlar.
- % 8
Bu rakamlara göre Türkiye köylerinde, Klnans-KaH er sey, tek nedene bağlanabilir. Türkiye köyünü
pltnllıı (anı trçlılznl snldırıvn kalktığı İkinci 6 yıl İçinde
Flnans-K apltal denilen en azılı Kapitalizm canavarı do
akıllan durduracak hlr altüstlük, dilsiz bir İhtilâl olmuş
lam ıştır. Uzunca T ekpartl çağının «MUt*rnkklp ve Mutur. Bıı İhtilâl: köyde bütün dehşeti İle bir kapitalizmin
raakıp» ba ta k durgunluğu, bin yıllık gelenekcll Türkiye
köy yığınlarını, en çetin vn en modern çelişkili bir Sosyal
köyü İçin ebediyen ölmüştür. Bu acıklı da olsa objektif
Sınıflaşma içine artm ıştır.
ve som ut olarak kaçınılmaz olan ekonomlk-aosyat ve bü
Bu ekonomik ihtilâl, dıq bakışta, köy faal nüfusunun.
yük zonuotur. Bilinmez köy İnsanlarının 5 yılda 3)81 kl8 yılda % 3 artması gibi İnsana geri geri gldls. köylüleş
şi. 98 44 a rtışı d»:. Flnans-Kapltal d A la y işin in yarattığı
me İzlenimini veriyor.,Görünüşe nldnnmıyalım. Gidisin
dağılış, parçalanış, kOl&hını kurtaranın kaptan oluşudur.
İçyüzüne bakınca, birbirinden çıkan hlr muazzam Altüstlük
H e.denil olumsuz görünürse en az o denil çatışık
lle..blf. da opdnn-Asağı kalmtynn bir, dağların kayısı g ib i.
,. .I« e ve A ntitezlerini 'en ücra' Türkiye -köyünün- bağrında
ikl’keskln kutuplaşma ha? gösterir.
"
1 h an çerler‘g lb r çarpıştıran-gidiş, elbet en 'gürbüz Sentez-,
Birinci altüstlük kutlumda: Köyde, neredeyse ansı
lere -gebeliğin diyalektiğini yaşatm aktadır. Bütün nail
zın sayılacak, yaman hlr Kapitalist çelişkili Sınıflaşma
lik veya parasız Küçükburjuva kuruntulu provokatör ya
m eydan‘gelir. Köy İşveren Sınıfı İle köy işçi Sınıfı bir
h ut an arşist romantizmleri, Türkiye köyünde dahi öldürü
birlerinin karsısında keskin cephelerini kurarlar. Köy
cü V uruşuyla tepelenmektedir.
İK T İS A T Ç I

•Türkiye’de «Sosyal Devrim Stratejini* hiç değil- deki birçok «Zümre» 1er, «YABAN» (Vahşi) Kapita
' ee aydın gençlik arasında epey popülarize edildi. Çün list durumuna girdiler. Aynı burjuvazinin sınıf çatı
kü, objektif sosyal durum, iki düşünce ve davranış sı altında,-büyUk İşveren çoğunluğunu kapsıyan «Ya
‘rcephâsi yarattı:
ban» (lar, bir-,çeşijt İşveren ve BLiyük Emlâk Sahipleri
, ■ 1 — Devrimcilerin tuttukları Halk Cephesi, '
aristokratları olan Finans • Kapital ' zümresince alt
2 — Tutucuların kışkırttıkları Karşıt Cephe.
edildi.
Tutucular iktidarda oldukları için, Devrimcileri
Her zümreden en kodaman kapitalistleri ve en
kolayca suçlandırıp cezalandırabiliyorlar. öne sürü kodaman büyük emlâk sahiplerini Banka - Şirket kub
len «Suç*: yıllar yılıdır hep «Kanlı İhtilâl* çıkartma beleri altında sultanlaştıran bu Finans - Kapital züm
- iddiasıdır.
resi, egemen sınıflar içinde nzınlığın azınlığı idiler.
. Şimdiye dek hiçbir gerçek «Devrimci»: tok in 50-100 milyonluk bir muazzam emperyalist Anayurdu i
sanın burnunu kanatmadı. Değil ki kanlı kargaşalık içinde, çoğu parmakla sayılan birkaç yüz aileyi sayı
ları özlesin. Silâhlı iktidar ihtilâli yapan 27 Mayıs dev ca geçmiyorlardı.
rimelleri bile, «Kansız» olmakta öviluç buldular.
Böyle bir durumda, leyleğin yuvasından (Finans
. Buna karşılık, «Tutucular* Cephesi her gün kan - Kapital tahtından) atılmış bütün Öteki az çok kala
içerek sarhoş oluyor. Eli bıçaklı gözü dönmüş gerici- balık az büyük, az tekelci, orta, küçük kapitalistler
. lör her gün, her yerde, herkese saldırıyorlar. Kara ve emlâk sahipleri zümreleri ne olacaklardı? Yavaş
göz perdesindeki Osmnnlı Yalıudisl gibi: hem vuru yavaş kendilerinin do sezmiye başladıkları gibi: Ege
yorlar, hom «Ne vuruyorsun, be!» yollu bağırıyor men sınıf olmak durumundan gittikçe uzaklaştırıl
lar. İktidarın zabıta kuvvetleri: gericilerin öldürdük- dılar. Egemen sınıflıktan hayli çıkmış bulunan o «Ya
ban» İşverenler ve Emlâk Sahipleri nereye itilmiş
: lerinl suçlu çıkarmıya çabalıyorlar. .
öyleyse, olayların adını koymak gerekiyor. Olay lerdi ?
2. ÖZEL SEBEP
İster istemez Halk yığınları yönüne ve yanına...
•lar, açık seçik bir «Sınıflar Savaşı» dır. Bu savaşın
Millî sebeptir, üz bi
biçimini Tutucular belirlendirdilcr. Devrimciler De Bu, 19. cu yüzyıl kitabının pek yazmadığı bir olay
zim illettir.'
mokratik güreş diyorlar. Tutucular, Demokrasiye da- dır. Yeni gerçeklikte «Yaban» burjuvalar ile yaban
llliyeti (determinizmi)
yanamadıkları için, Ar.ayasa'yı çiğııiycrck, zorbalığın emlâk sahipleri bir bakıma «Halk» sırasına girmiş
oportada: en isterik kriz
‘ her biçimine girişiyorlar. Sınıflar dövüşünü kanlı S ı-' sayılabilirler. Hele bizde, bu tip sürüyle «Kapitalistleriyle bar bar bağırı
nıflar. savaşına çeviriyorlar. Hem de 6. cı Filo önünde 1er» ve «Emlâk'sahipleri», mülkiyet imtiyazlarını doyor!
namaz kılarak, uluslararası Finans - Kapital adına yunlannda bir lâle (kürek mahkûmlarının bukağısı)
Tabiî, «Umumi Sebep»
Amerikan (CİA), Ingiliz (Entclicaııs Servis) casusla- gibi taşıdıkları sık sık anarlar,
in (Genel ncdeıı’in) dün
nnm plânladıkları kanlı savaşı Türkiye'de uyguluyor-' '
Onun için artık «HALK» denildi mi, bu deyim
yaya
getirdiği ucube elar.
içinde başlıca şu Uç küme yığmlaruu bulmamak elden
niktir bu.
Kim bunu görmezlikten gelebilir? Görülünce de, gelemez:
Yukarıda bir uçurum
1 — İşçi Sınıfı,
açık Sınıflar Savaşı’nda hangi güçlerin, nc rolü oyna
dan, bir uçurumun üstün
2 — Küçükburjuvazi,
dıklarını doğru görmek ve bilmek çok görülemez.
'lc dönen başlardan, yo
3 — Yaban Kapitalistler re Yaban Emlâk Sahip-1
Türkiye Halk Cephesi'ndc hangi ordular ve güçler kı
lunu şaşırmış dolaşık ba
mıldanır? Soru, iLkin, her «Devrimci yayınlan» hat- leri..'
Gaklardan söz ettik. Şüp
Bugün, Emperyalizmin kandırıcı binbir yaldızı
medenin cesaretle, kolayca döktürebileceği denli ba
hosiz o başların içinde
sit bir formülle karşılığına kavuşturabilir sanılıyor. kazındı mı, yeryüzünde hor klasik kapitalist ülke,
koparılması gerekenler ka
Bütün kargaşalıklar da hep o «Simplicismus» dedik beş aşağı on yukarı bu sınıf ilişkileri ve çelişkilerini
dar, dönmemesi icabcden
gösteriyor.
leri aşırı yalınkat basitliklerden çıkıyor.
ler
de var. Fakat uçurum
Ancak biz klâsik kapitalizm ülkesinde yaşamıyoHazır formüllerin göz kamaştırıcılığmdan biraz
başımızı kaldırıp, olaylarımızın Üzerine eğildik mi, ruz. Burası Türkiye! Türkiye’nin «Bizi bize benzeten»^ öylesine sarp ve derin ki.
konunun hiç te sözcükler denli kolay kavranılıp çö- özelliği var. Türkiye’de normal kapitalizmin sosyal j’AJ Kuşku yok. Dolaşan ba
zümlcııcmcdiği göze çarpıvcrlr. O zaman en yal inikal sınıf ilişkilerinden başka, bir de Prekapitalizmin =fj caklaı* yalnız başka sınıf
laıın meyhane ve kerha
kavramların gerçekte daha yalın kavramalara indir- (Kapitalizm öncesinin) sürüyle sosyal sınıf ilişkileri
nesinden yeni çıkmış sar
ve çelişkileri, çok korkunç güçlü dişleri ve tırnakla
•genmesi gerektiği anlaşılmaya başlar.
hoşların bacakları değildir
En yalın sözdiklcrden birisini ele alalım: HALK rıyla Ekonomimize ve Politikamıza saldırmış bulunu
1er. Bunların hatta çoğu
yorlnr,
nedir? yolun çetinliğim*, Uyum,
. 10. ou yllzyıltlıı. I-lulk denildi iril, lıoıııeiı iki kü
ORTA SINIF
dikenine takıldığı için
me insan çoğunluğu ortaya çıkardı:
Batı’da sosyal sınıf olarak Tefeci — Borirgân sı- fs sapıtıyor ve sendeliyor
"
l — İşçi Sınıfı (Proletarya),
2 — Küçükburjuvazi (Köylü, esnaf, dar gelirli). nıfı artık pratikçe YOK’tur: Türkiye’de VAR’dır. * lar. Sapıtmamaları ve sen
ödememeleri gerek. Bu
• »,‘Buııa' karşılık öteki azınlığı gittikçe azalan iki Hem dehşetli vardır. Bu «varlık» 20. d yüzyıl orta
nunla birlikte, yol öylesi
mında ilginç sonuçlar ve ilişkiler yaratır. Klasik ege
küme rinsan da vardı:
ne karanlık vc çorak ki..
men sınıflarla (yâni Kapitilist ve Emlâk Sahipleri
v. $-'1' — .işveren Sınıfı (Kapitalistler, Burjuvazi),
Harp meydanına geç
‘ 2 — Büyük Emlâk Sahipleri (Fon si yer Mülkin sınıfları ile) Halk yığınları arasında karşılıklı bir, jg gelmiş
bir ordu, bir sınıf.
—söz yerindeyse.— alışveriş olur.
gj
ler).
Bu yem sınıfın henüz
Egemen sınıflar: kendi içlerinden «Yaban: VahGerek Burjuvazi, gerekse Büyük Emlâklilor bü
sevkülceyş ve tabya (strıı
tün zümreleriyle iki egemen sınıf idiler. Her ikisi de, şi» saydıkları birçok Kapitalist ve Emlâk sahipleri Bg tejl ve taktik) plânlarını
Türkiye'de «Avam»,' Bntı'da «Kamu* (Kom'Vn) deni zümre ve tabakalarından pek çok elemanları Halk f§| çizmiş taze bir keşif ko
len Halk sözcüğünün kavramı vc gerçekliği dışında yığınları İçine atarlar. Bu ne egemen, ne ezilen sın ıflı İu (öncü Parti). Munta
sayılamıyacak İnsan yığınlarına: «Orta Zümreler» j j
kalırdı.
........
...... .......^_____
__ adı verilebilir. Çünkü, gerçekten ORTADA: «iki Câ- j j | zam, plânlı, tutkun bir
Denebilir ki,
klasik
sosyalizm, h__________
attâ Bilimdi Sos
valizin ana kİtnp!nn~ içhıe'«gömülen»nice dehalar, mt arasında bly.ıamaz» dedikleri çeşitten ARAFATp meydan dövüşü yerine ha
Halkı bugün de Burjuvazi - Büyük MUlklüler tezi kar- TA vc ARADA sıkışıp kalmış kümelerdir bunlar.
gg lâ gelişigüzel çete çarpış
şısında cepheleşen: İşçi — Köylü antitezi kümesinden'
Küçîikburjuva olamazlar mı? Hayır. Gerçi o ka- iü malan oluyor... İşte man
zara bu.
başka birsev savmazlar
'
daman Finans - Kapitalist- canavarlar yanında, «YaÇete muharebesi bili
^
^ ** y
ban» lar pek «Küçİük» kalırlar. Ama Küçükburjuvanir. Biraz «gönüllü» savıl
20. OlYÜZYILDAHALK KAVRAMI
dan çok Jyn « E ktirler:
masıdır. Gönüllü demek,
Ne var ki, 19. cü yüzyılın herşnyi gibi, o klasik
ı _ Küçükburjuva gibi, kendi işletmelerinde be
sosyal sınıflar kavramı da, 20. d yüzyılda epeyce de- denleriyle de çalışmazlar.
__ hani ya, cam istemiş te
ğiştl. Yer yer altüst bile oldu. Kapitalist Sınıfı için(nevamı s. Snyfoa.-o §g| gelmiş, demek gibi bir şo*
dir. öyle ise. cam istedi
mi, geldiği gibi gider do. B L,’ W

Sosyalizm tarihimizden
Teorik, bir .belge
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Gönüllüler içinde sava
şın sapılmaz hedefine ha
yatî bir zaruretle candan
itilmiyen kimseler, herhan
gi bir ikinci kerte hoşnut
»uzluktan kopup takıl
mışlardır. Yahut Lenin’in
A-lmancndmı aktardığı ke
lime ile sırf mitleufer (bir
likte seğirlici, ', yürilyüş
vo yol arkadaşı). Bizimle
ancak bir konağa kadar
gidebilecek ve ondan son
ra bizden kendi yolunca
ayrılacak yolcular zanne
dildiğinden daha çoktur.
O
gibileri, uzun ve acı
tatlı tecrübelerle anladığı
miza göre, onlar yola çı
karken bizden ve herkes
ten daha kıyak nâra atar
lar ve eğer hedefe bir iki
gim içinde varıl iverse, o
gibiler yaygaralarının öııilııc geçilemiyen kişiler
oluverirler.
Kimden söz ettiğimiz *
anlaşılıyor: Küçükburju-

değil aklınca, «canı iste bütün bulandırmak ve
diği» için işçilerle yanya
karıştırmak.. Lenin’in sil
na gidiyordur. O mübarek sık kullandığı deyimle
canı istemedi miydi, dile
«Konfüzydnizm» (şûrişçi
diği gibi hareketine hiç lik: karmakarışıkçılık) obir şey engel çıkarmama
layınm iş ve disiplin sa
lıdır.
hasına dökülmesi alır vü
Çene harbi inkişaf etti riir. Bu hal daha iinlii adı ve sanıyla; Anarşi’dir
de gönüllüler keşifkolu
nizamında bir hizaya ge
2
— Knçanıak temayül
tiıilmiye başlandı mı, çin
leri. Küçükburjuva yiğigar kopar. Tilrkçedeki tir tiııin kendine göre bir yo
yald sözüyle: «Zor oyu ğurt yeyişi vardır. Onun
nu bozar». Ancak, oyunu, öyle derin «kendi kanaat
bozan .aktör küçükburju- ' leri», öyle değeri ağır
vadır.''
«kendi bakırları», o ka
dar orijinal «kendi fikirli
Küçükburjuvamn ken
dine göre ' muazzam. bir
ri* vardır ki, mutlaka dik
«nâmus> u, müthiş bir
kat gözüyle ele alınmalı
«izzet’i nefs» i vardır. O dırlar. Yoksa Parti teh
hiç bir vakit ’açıkça ve - likededir. Yangın var! Bu
mertçe: «Ben şâhsımı bu
hal Konfüzyonizmin (ka:
kadar severim!» deyip çe • makarışıkçıİığın) söz ve
kilomez. Buraya kadar . "'ori alanına sokulması
beraberdik, artık ben giolur.
Buna
önlü ad
demiyeceğim, tarzında bir. vo sanıyla: Oportünizm’
Allahaısmarladıkla ayrıla
dir!.
maz.
Proletaryanın çetin sı
vnziıleıı!
öyle açık görünüş vo
nıf knvgnsınn dayauımm
Bir /.nnmular İşçi sınıfı
açık yürek onun, mistik i yıp tabanı yağlıyanlar sa
na, hele onun keşif kolu
(gerçeklikten
kopmuş)
nıîdığı kadar tehlikeli de
na adım uydurmuş bulu
ve esrarengiz fikriyatına • ğildirler. O samimi ka
nan
kiîçükburjuvazinin (ideolojisine) ve ruhiya
raktersizlere ve korkak
mcşlıur marifetine kanık
tına (psikolojisine) zıt ol
lara hatta şöyle bir te
snnyynn şuurlu (bilinçli)
duğu kadar, «namusuna
şekkür elsek, pek tc he
işçi bilme m kalmış mı
ve izzct’İ nefsine» de pek sapsız iş yapmış sayıla
dır?
dokunur.
nlayız.
Marifet şudur: bir küöyle ise?..
Büyük tehlike bu mü
çüburjuva, — sınıfça ve
öyle ise, bütün P ırti
cadele kaçaklığını bir sü
ya asılca küçükburjuva
tarihlerinde görülen şu
rü kaçamaklarla karmakafası, — parlak bir gö
iki makule ' temayüller
karışıklaşlırmaktır. Ken
niiİlil çeteci olabilir. An
(katagori eğilimler) fış di bozgununu Parti boz
cak yaylımı geniş bir mey kırır:
gunu gibi görmiye ve gös
dan muharebesinde, kat’i
. 1 — Kaçmak temayülü. termiye gitmektir. Asıl
Parti içinde kırılacak pot
Deliceye kadar siperini
tehlike bu kaçaııiRk vc
hırnkııı.Tinıya
gtlemoz.
lar bulunduğunu, imtiyaz bozgun vnpmıya kalkış
İlcin siperini bırnkmanııh sultaların (keyfi otori
mış pratik ve teori s- *k
talerin) müstebitliğine kaı [arındadır. Yâni Oportü
ya «ıiKcbur» edildiğini
şı koymak lâzım geldiği
görmiye hiç dayanamaz.
nistlerde vc anarşist'ler
Onun için savaşçı ordu
ni, «kontrol», tenkid* ve dedir.
disiplini altına sokulaca îlh. «-hürriyet» lerinin hal
Bu sapıklar, — bütün
madiğini söyler durur
ğını sezmek ölümdür.
«izzet’ı nefis* li (onurlu)
küçükburjuva.
Bulanmak
Küçükburjuva yukar.- küçükburjuva sapıkları gi
dan gelen bir emirle ve • için fırsat kollıyan, karış
bi, — biz sapıttık diye(Davoau 5. Saj-faüs),
mıya elverişli fikirleri büs
nşe.ğiOr.n vuran bir sözle
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TÜRKİYE KÖYÜ
ve SOSYALİZM
—II—
«1960 Genel Mlfu» Sayırru» ca göre ortalama ISO
kl(lmlzden 70 kikimiz köy
de yasıyor. İki
buçuk
milyon kalabalık aileden
fazlayı (18;-,9) «UtatlIıtiU
Yıllımı») bulan köylüleri
mizin problemleri, sayıca
ve önemce bilmez tüken
mez araştırm alara konu
olacak kertede uçsuz bu
caksızdır. Biz burada, gün
lük gazete «Utunlannı çat
latmıyacak ölçülerle, ad
sız bir köyümüzün en üs
tünkörü anketle dahi gö
ze çaVpabilen karakteris
tikler», en örnek verici özelllgl üzerinde durmakla
yetineceğiz.
Köy: Sivas’ın Kayseri
sınırına yakın KARAÖZÜ
köyüdür. Karaözü. kendisin
de pâdişâh yetkileri gör
müş yapmacıklı bir «Baş
kan» m. bol keseden yap
tığı devlet bağışlarıyla
sözde «kalkınmış» bulu
nan, şişirme köylerden de
ğildir. Tersine, bütün dün
ya onu ıssız bozkırlar or
tasında unutmuş, hattâ top
lumca lânetlemlştir. He
men her köyümüz gibi, en
şenlikli bayram günleri bi
le, • plâtonik edebiyat dı
şında, • hiçbir şeyle, kim
se onu elinden
tutmıya
kalkmamıştır. O sırf ve
yalnız kendi İnsanlarının
çabasıyla, ülkemizin ya
şanır, arasıra da öğünüUir köşesi olabilmiş, so
nunda kendisini üst katla
rına bile dayatmayı . be
cermiştir;
«Bilindiği gi
bi her ilçeden bir örnek
köy seçilmiştir. Gemerek II
^ çcnlnln örnek köyü Kn-’
raöztt.» «(F. Otyam: «ör
nek Köyde Çabalar», Cum
hurtyet, 21 Ekim 1963).
Karaözü köyünün «ör
nekliği» neresindedir? Asıl
araştırmamıza girebilmek
İçin, üst katlardan başlıyalım. Göğsündeki «Zin
de Kuvvet» etiketiyle top
lum kanunlarının üstüne
çıkabileceğini
uman si
lâhlı,. silâhsız her aydını
mızın gözlerini kamaştı$.'racak yüzey »öyledir: >
. r ATATÜRKÇÜLÜK Kn» ö zü köyünde HEYKEL' LEŞMİŞ’tlr:
' «Bağlı olduğu İlçe, hâ
vi lâ bir A tatürk anıtı de
ğil, büstünü diktirmek İçin
uğraşa dunun, Karaözü
köy tinde Mustafa Kemal
herkesten mutlu mavi ma
vl bakmaktadır.» (Keza,
21 ) .

KÜLTÜR Karaözü kö
künde BAYRAMLAŞMIStır:
1 — OKUL : «Karaözü
İlk ve ortaokulunda ay yılR
dızlı bir bayrak dalgalan

maktadır. Altı İlkokul, lUttt orta. 60 metre uzunluftıında, şimdilik 16 gözlük
bir bina,,. Bıı da yelmiyor.
Venl bir ilkokul gerek. Köy
lülrr taşını, kumunu çek
mişler. 100 incire küp tn«
hıır.ır. Can kurban okuya
na, yazana.» (Keza, 21).
2 — BASIN t «Boş kah
vesi olan köye Ankara ve
İstanbul'dan olmak üzere
İS günlük gazeteden gay
rı Yarlık, öğretmen. İme
ce, Ilayat, Köy ve Eğitim
İle Yön dergileri geliyor
muntazam.» (Keza).
3 _ RADYO s «İki bi
ni nşlıın nüfuslu 330 ev
lik hu köyde 400 radyo vsr.
Yâni, evden fazla radyo,
dünyaya açılmış pencere.»
(Keza.)
Bu, vilâyetleri kıskan
dıracak olumluluk nere
den geliyor Karaözü kö
yüne? Onu «nlıyablllrsek,
köy problemimizin en İlgi
çeke yönü aydınlanır sa
nıyoruz.
Genç gazetecimiz, Karaöz'nün «sır» ım, - 27
May işçilerimiz gibi, • oku)
ve. eğitimin anahtar deli-

13 yılı aşıyor, yerli Parababalanııın
sattıkları mallar listesine bir kalem da
ha Aklendi: İŞGÜCÜ.. Bu ahm-satımın
epey acıklıgülünç hikâyeleri var.
Aylardan beridir yazılıyor,, çizili
yor: Almanya’da 40 binin üzerinde «ka
çak» denen işçilerimiz varmış.

lunu bulup gidiyorlar. Oradaki katmerli
sömürüye rıza gösterecekler. Ama ra
hat bırakan kim?
Cumhurbaşkanımız
Almanya’ya
gittiğinde, gûya bu «kaçak» işçilerimi
zin affedileceğine dair kendisine söz ve
rilmişti. Ne oldu?
Böylcdir işte: Biiyük FinansKapiİş ve İşçi Bulma Kuruntunun kapı talisler önünde bizim gibi ufaklıklar
larında ömür boyu beklenir mi? Bu her bozuk para gibi harcanıverirler
adamın harcı değil.
Mızrak çuvala girmıyeceği için de,
Türkiye’de işsizlik vc pahalılık in
sanlarımızın canına tak demiş. Bir yo artık hepsi sus pus!...

Cızlatvet kanlı olayı '■

NİRE KAÇAK
Almanya’da «kaçak» çalışan işçi
terimizle Alman polisi arasında bîr kö
şe kapmacadır gidiyor.
Alman polisi çeşitli tuzaklar kura
rak işçileri yakalıyor. Yakaladığını da
derhal sınır dışı ediyor.
Bizimkilerin işi kötü. Türkiye’ye
döniip İşsizlik ve Pahalılık cehennemin
de yanmak var. Orası he de olsa umut
dağı!...
Kimisi son çareyi: Ren nehrini yüre!k Hollanda’ya kaçmakta bulmuş.
Ne hale getirmişiz insanlarımızı?
Birkaç parça malı mülkü yahut eşyası

• h a l l e d i l m iş b u lu -
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Ticaret vurguncuları böylec« ar. üretllrh'lrn malin İste
dikleri gizli fint yükaelllnılorlyle karaborsa den«n cam
bazlıklarını sltrdürllp Kartın’taşırlar. H -r mahallede, bir
mllvoner luı yollarla türetilir,
tşlcnelıllen toprakların hüylth
çnftımluCıınıı pek küçük hlr
gıırup toprak ağasının et'nde
kalsın, buna kargılık büyük
köylü yığınlarım'* gelinecek
kadar toprnfta kavuşanlasın
diye gerek faizciler, gerekse
fakir köylümüze bir nebze fay

Bu kaçıncı bozuîuş ?

26 Şubat 1971 tarihli Milliyet’in
İngiliz Financial Times gazetesinden
aktardığı haber şu :
«Türkiye’nin en büyük meşruhat
maddeleri firması olan İMSA (Koka
Kola’yı çıkaran firma) n«n iki numaralı
adamı Onis, 18 ay önce Londra'ya ge
lerek Vlktorya semtinde bir daireye
yerlcşlmti. Aradan geçen şiire içinde
fabrika iç'.n bir milyon sterline yakın
(30-40 bin lira) yatırımda bulunan Onis*
in bu fabrikasının konserve ve şişeleme

* glndcn görüyor: • » '.
«Bütün bıınlıırın, diyor,
bir sırrı varılır kİ, arnnııya, deşelemlye gerek güstnrmlyen; bu okuldur, eği
timdir.» «Cehaletin kara
örtüsü, e&ttlm akı karşı
sında 1300 yılın kini İle,
çekişmesi ile toz olup git
miştir, Çan canı sevmede
dir, okulla, eğitimle. Ki
nin yerini Inann sevgisi al
mıştır, İnsan saygısı almış
tır, birlik olmuştur. Okul
la,- eğitimle.» (Keza. 21).
Doğru mu? Doğruysa,

dası olanıaynn sermayedar sis
temin emri ve yönetimindeki
kooperatif, hattâ bankalar köy
kahvelerinde reklâmlarıyla ya
rışırlar.
İşsiz köylü yığınlarımız ;»•
hlrlero, hattâ yabancı ülkele
re akın ederler de gene ora
larda işsizlikten kurtulamaz
sürünürler.
Türkiye'mizde nüfus arttık
ça bütün gelişine yollan tıka
nır da tıkanır. İş bulma im'kânlnrı her gün biraz daha
sıfıra dngnı dltşcr. Bugün İk
tidarın hakanlarının bile gizleyımediM glhl, torunda bir
milyon İşsizimiz cenneti özler
resine açlıktan kırılır. Yarım
milyon İşçi yabancı ülkelere
İş aramaya kaçar. İş ve İş
çi Bulma Kunımnndn hlr mil
yon İsçimiz yabancı ülkelere
kaçmak İçin sıra bekler. Ye
fırnkn balkımız, parn bahala
rının elinden hlr dirhem sa
daka düşürürüm umuduyla bli
tün gerici efttllm ve partilere
sngnnk »njnnk oyunu »âtnınk
zorunda kalır.

Dr. Hikmet Kıvıfomlı

*Toplum biçimlerinin
gelişimi
Bu kitapta, Marks’ın Formcu çalışması Dr. Hikmet
Kıvılcımlı’nın Tarttı ’lhzl açışından yorumlanmıştır. Klta- 0
bin geneı - kurutuşu ’.çi~!e Morka'uı mülkiyet tanır.Mamalan verilmekte, b’.ı tA.i'ı.ılâma'.M’rlni’.l zeyut anlam ve *omut larlhtokl âm ı'an l»:elenmaktc vc. aynı zamanda Ta
rih Tezi slsto.nat'.k b.r biçimde akıcı bîı anlatımla özetlen
mektedir. Marksist — Lcntdat blllmüe büyük öcenıl o'.an
bu çalışmayı bütün devrimcilere nuyvrurıız.
» 6 sayfa 1İ..5 lira. )’ K. 7*7 K ız ıla y . Ankara
IsUme Acirmi : tfpvV l* Oevr'esl L«lell Cad. 1/3

nurdu. Oysa, ne oldu?
Bir başka hesap daha.
Karaözll’nde: 1928 yıU ilk
okul, 1956 yılı ortaokul açı
lir. 1928 yılı Türkiye'de
6599 HkokuİA karşılık 78
ortaokul vardı. Her İlkokul
27 yılda bir orta okulu ar
dından getirmlye yetseydi,
1960 yılı Türkiye’de 6599
ortaokul açılması gerekir
di: gerçekte 717 taneyi geç
memlştlr. Neden?
Demek konu, acele hü
küm vermeden, çok yanlı
araştırm aya değer.

2 Mart 1971

¥

varsa, onları da satıp sipsivri kalmışlar.
Hiç değilse en son malımızı: İşgücümüzü daha iyi bir pazarda satabilir miyiz
diye.
Ne gezer? Eloğlu hesap üzerine iş
görür.
Şimdi 40 bin inâanımız Arvupa poüslerinin şamar oğlanı olmuş.
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Türkiye’de çalışmıyayım, grev ya- *
payım dersin. Karşına polis çıkar. Avru- a
pa'ya gidip çalışayım dersin. Karşına a
gene polis çıkar. Nedir bu başımıza gelenlcr?

M SANASERMAYEİMHACI!

Halkımızın baş belâsı:
Bugünkü toplumda İşsizlik
doğaldır. Çalışan .fakir halkı
mıza balkı yapabilmek İçin
toplumda İşsizler ordulunun
bulunması İşverenler İçin bir
nnvi ctıvenllk sigortasıdır. Ka
kir İşsizler no kadar- çoğalır
sa fakir çalınanlar o kadar
baskı altına girer, hakkını
enyamaz. Çünkü : Kemli yer
lerine daha uz pnrnyla çalı»ocak İmanlar hazır beklemek
tedlrler. Böylece İşveren serma>«darlar az para vererrk
daba çok sömürge fırsatını
kazanmış olurlar.

......................................
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İSE BAK

ondan kolayı yok:
her
köye bir okul içmekten
başka İşimiz kalmaz. İÜtün köylerimiz Karaöztl'De
dönüverir.
1927 yılı 40991 tane olan
köyümüz, her yıl 166 ta 
nesi eksilerek, 35408 e İn
miştir. (1063 te: 34910 ol
malı). 1959-60 yık 19070
köy okulunda 29(02 köy öft
rctmenl vardı.
Okulsuz
1,1847 köy kalıyordu. Bu
gün 20 bin köy okulu oldu
20 hin Karaözü gibi kö
yümüz var mı? Olsa. • aşa
gıda göreceğiz. - Türkiye’
nin Milli Geliri, Tarım sek
töründe beş on mislinden
çok daha yüksek bulunur
du.
Başka bir hesap yapa
lım: Köy Enstitüleri, köy
de evini okulunu kendisi
kuran öğretmenler yetiş
tirme sistemiydi. Yılda ortala-.ua 1891 öğretmen ye
tiştiriyordu. Açıldığı 194243 ten 1962-63 yılma ka
dar 37820 köyümüzde bi
rer Enstitü yuvası okul
kurulabilir ve köyün okul
dâvası olsun, sırf okul aç
ma bakımından. • 2910 faz
la s ıv la
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kısımlarını bir aya ka4İar faaliyete geçmesi beklenmektedir.»
Uluslararası pazarda bizim FtnansKapitalin payına düşen de bu: Bir yanda Amerikan koka kolasıyla Türk halkını zehirlemek, ötede Türk üretmeninden yok pahasına alacağı sebzeleri ve
meyve sularını kutulayıp, şişeleyip
başka ülkelerin pazarlarına sürmek.
Ortak Pazara girdiğimize .göre, bu
kadarını oisun bize çok görmüyorlar demc-k. ■
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5
yevmiye ile pahalılık zammını almak için 13 —
Ekimde oturma grevine başladık. İkinci gün 200 işçi
(İd bunlar Kauçuk-îş Sendikalarına kayıtlıdır). Diren
meden vazgeçtiler. 15 Etkim sabahı saat 4 te polisler- ‘
le komandolar geldi. Komandoların başındaki binba
şı; DIŞARI ÇIKIN dedi. Bizde: «SENDİKA ÎLE AN
LAŞIN ÇIKALIM» dedik.
Ondan 9onr& graderle demir kapilan kırdılar, dn
varlan yıktılar. Asker geri çekildi. Polis silâh atarak
üstümüze saldınya geçti. Fabrikanın içinde kaçmağa
başladık. Polis yakaladığını öldüresiye dövüyordu.
Kanlı bir harp meydanına dönmüştü içerisi.
Başından, kaşından, bacağından sırtından hafif
yaralanan hariç, 20-30 .kadar ağır yaralı işçi vardı.
Hatta bir arkadaşımız başına yediği copla olduğu yere
bayılıp düştü. Hastahaneye kaldırdılar. Gözü yumruk
gibi dışarı fırlamıştı.' 4Kendine geldiği zaman gözü
görmüyordu. 3-5 gün sonra doktorlar irkadaşa iş
başı verdiler. Halen içerde tek gözle (yanm. güzle)
çalışıyor.
Diğer bir arkadaşımızın kafası yediği coplarla 5
yerinden yarılmış. Bir diğerinin ise ısrtı dayaktan çar
şaf gibi simsiyah olmuştu. Ekleri bıçak gibi yarılmış!
«Bunlar kardeş değil abi gavur tohumu Gavur bile böy'
le yapmaz.»
Bir kadın işçiyi de ayni şekilde dövdüler. Hatta
üstüne çıkıp çiğnediler. Hastahanede gösterdi, vüctt*
dunda polislerin ayak izleri mosmor belli oluyordu.
Bu olaylardan sonra polis zoru İle KAUÇUK İŞ
SENDİKA’sına geçmek için işçileri lastik iş Sendika
sından istifa ettirdiler, işçileri bizzat 1. Şube Md.
Ilgz bey tek tek kenara çekip «SENÎ VURDURURUM»,
LASTİK İŞTEN ÇIKMAZSANIZ HAYATINIZ TEH
LÎKEDEDIR» Diye tehdit ediyor.
Polisin baskısından başka kauçuk İş sendikasının
içeride tabancalı kiralık adanılan var. Bir tarftan
onlarda baskı yapıyorlar.
Patron onlardan, polis onlardan4şaşırdık kaldık
korkuyoruz. .
'
Ama bu böyle devam etmez, isçi çıkış yolu arı
yor.
I
Î5Sİ “
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ANILAR ve
DÜŞÜNCELER

Yayınlan
1 P. Sinan
K. 740 - İstanbul
*

0KDYUCDL8RIMIZR
Gazetemize liç aylık Abone olan Okuyucuları
mızın Abone süreleri biten okuyucularımızın Abo
nelerini yenilemeleri duyurulur.
Işjçi Sınıfının «Düşünce ve Davranış Gazetesi
Sosyalistse,
Abona Olun 1
Abona Bulun !
Hesap NO : t§ Bankası Lâleli Şubeni
Adres: Lâleli Cad. Çelik Pala* A pt No s 1/3
İSTANBUL
Abone Şartlan : 1 Yıllık : i>0. TL.
: 6 Aylık : 25. TL.
t 3 Aylık : 12. TL.

Cihan Adi Komandit
Şirketi — Cihan Batarya
Anonim Şirketi: izi Goldenberg - Hügo, Hacı Meh
met Güler - Şirketin baş
lıca hissedarları.
Adı geçen şirketler. Top
çular Kışla aCddesindcki
Pertrix, Yıldız’daki Grun
dig fabrikalarının sahibi
dir.
Pertriîcsin 270 işçisi
Grundigin
150 işçisi.
DİSK’e bağlı Kimya - iş
ve Maden - iş Sendikaları
tarafından örgütlenmiştir.
Toplu Sözleşme müzake
relerinde işveren şirketin,
işçilerin taleplerini kabul
etmemesi üzerine sendika
lar grev kararı aldılar.
Grev 31 Aralık 1970‘ten
beri devam ediyor, işçile
rin talepleri şunlar:
1 — Ucıet zamlar: 1
yıl satte 150 krş. 2. yıl
yıl saatte 175 krş.
(işveren 125 - 125 tek
Betrlıt İKİlerl grevde..
lif etmişsede işçiler kabui
ması.
etmemişlerdir).
4 *— Yıllık ikramiyenin işçi Sın’fı partisinin oluş
2 — Haftalık çalışma
3 — Fazla mesailerin İki maaş‘olması.
, turulmâsıyla mümkündür
nın 5 gün ve 45 saat ol % 100 zamlı ödenmesi.
5 — Disiplin kurulunun' işçi Sınıfımızı, tüm olarak
teşkili.
sömürüden ancak PARTİ
6 — Ücretli izin primi Sİ kurtaracaktır.'
• Bilinçli işçi '
nin haftasına 250 TL. ol
ması.
7
— Çocuk zamlarniın
tahsil durumuna göre 30
kümete karşı gelinimi eee memet niikümet senin hü
- 50 - 75 - 100 TL. olmakümetin değilini bilmiyurum ki pekeyi meniet hiç
K.
bir şey düşünümüyurmusun ve düşüneyim kardeş me
8
— İşçinin kıdeminin
sala köyünüzün yakınına bir okul olsada senin çocuk
1 . yıldan başlaması ve her
Türkiye Merkez Banka
lar okumaya gitse olmazmı git işine be kardeş sona
kıdem yılı için 60 günlük sının yetkili uzmanı, Anie
benim çocuklar hükümetini olacak korkma memet
tazminat ödenmesi.
rikalı
bayan Kruger’İn
sen senin çocuğun okursa 6en dayakdan kurtulursun
Grevci işçiler pat-onun 1953 de olduğu gibi, 1970
ne süylüyursun sen kardeş çocukların kuru ekmeğini
pest diyeceği günü bek to do devalüasyon hazır
zor kazanıyorum ben çok gönlerde aç yatıyur çocuklar
lemektedirler.
ladı. Bunu Türkiye Büyük
birde mektep işi çıkarma başıma korkma memet hü
Grevdeki işçilere, işçi Millet meclisinden büe ğe
kümet onları okutur git kardeş işin yokmu senin hü
Sınıfı devrimcilerine na çirmeyâ lüzum görmedi
kümet beni karakolda dııver eşeğimi satar çocuğum
muslu sendikacılara:
3-5 bakanın kabul ettiği
aç kalır kaldı ki benim çocuğum okusun pekyi ramnet
Tantanalı toplu Sözleş- devalüasyonun acna. Tür*
çocukları okutamasan çocuklara ne gibi bir iş yaptımerasimleri (işçilerimizi . kiye halkının sırtına çök
rısın valahi hepisno bir iki tane eşek bol bol odun sa
doğrudan doğruya patron mekle kalmayıp, 10 bü
tarlar geçinirler giderler memet sana verilen orman
lara peşkeş çekenlere za yük sermayedarın 2 Sini
suçu diye cezaları nasıl ödersin ooolı oooh sorma bun
ten lâf yok!) işçi sınıfı tasfiye ediyor.
ları bana beni gızdırnıa nasıl onsa hükümet mapusa
mızın yaşama şartlarının
Bunun en büyük açı
atıyur knrakolnda dövüyür hele muhtar bunu eyi dübiraz olsun düzelmesini sını kim çekiyor?
vün dedimiydi sabaha kadar yandır, bir daha köye
sağlar. Bir anlamda da
Tabii kİ başta İşçi buugelirken bile hesap edersin da.ya.gi ne yapalım memet
daha sağlıklı, daha verim furtız olmak üzere tilm hal
le yol ayrılıyur haydi kardeşim meemet 1946 1950 yi
sömüryü hazırlar, işçi Sı kuruz. Bunun en açık Ör
hnda buluşalım birazda ozamnn ‘..cnuşainn şimdilik
nıfımızın ve Türkiye Hal neği:
hoşça kalınız.
kının Firnuıs Kapital zul
Ankara asfaltı, Soğanlı
Birinci Bölüm (Devamı yar)
münden kurtulabilmesi, ik köy sapağında ysayana
Haşan FÎLfö
(D enm ı &
ti dar s&vaşrm yönetecek

DERTLİ HALKIN DİLİNDEN
Sene 1942 ormana asker bakıyur o yıların ce
fasına Bir göz atalım bakalım r.e olmuş çilekeş orman
Köyünde Devletle milletin nasıl bir ayrılık ve yaban
cılık olduğunun gerçek yüzünü görelim ve insanlık ne
bekliyur Bütün Kama (kamu) oyuna açıklayalım o yı
lartia bir orman köyünün içinde ne gibi bir hal oldu
ğunu yazıyurum aynen yazdığım gibi geçmiş bir gön
dür şehre dört saat mesafede tam ormanın içinde
yeteri kadar toprağı yok kiminin fciç yok hiç olma
yanın sadece bir eşeği var her gün o eşeğin saybi
rnernet bir yük odun keser getirir ştlıirc 125 kuruşa
sc.tar evi olan o yuvasında dürt çocuğu ve birde anesi vardır memet yedi nufuslu bir ayleye sayip birde
eşeğe sahip memdin başka hiç bir şeyi yok memedin
geçimi nasıl acaba sorsak bize nasıl bir cuvap verir
memet kardeşim nasısın çok şükiir eyiyim geçimin
nasıl sorma orasını neye memet ney olsun kardeş or
man askeri hiç peşimi bırakmıyorki bıraksada hafta
da yedi ylik odun satnbilsem ııc memet salanuyormıı
sun satacam ama şu hükümetin askeri olmasa memet
sana ne yapyu askerler daha ne yapacak ki beni tu
tup hükümete götürüyorlar mahkemeye veriyurlar
birde pşeğimi «tıyudlar eee memet başka birşey yok
mu ne sorutursun kardeş »ân birde orman k acakçsı
diye karakolda dayak var pepeyi memet onlar seni
büyle düverken seti ne diyudfiun nedeyim kardeş hü

Patronların
ayunu

Sayfa: 4«
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SOSYALİST

Cini
m tanımak i*

Hindistan Başbakanı
Bayan îndira Gandi bir
kaç yıl önce ülkesindeki
belli başlı bankalan dev
letleştirmek istemişti. Finans - Kapital tapınakla
nna böyle bir saldın hiç
affedilir miydi? Derhal
Anayasa Mahkemesi çı
Hür Mensucat Sendikasına bağlı Teknik Boya
karılan kanunu bozdu ve
İşçileri 3 haftadan beri grevdeler. Bu yazımızda
iktidardaki Kongre Par
grevde olan işçilerin politika ve sendikalar hakkın
tisi ikiye bölündü.
da ki görüşlerini, olduğu gibi veriyoruz.'
Daha sonra Mihracelc
re devlet bütçesinden yu
Politika hakkında neler dediler?
pılan ödenekler de kaldı
nldı.
- Recep Şenglil (Sendikacı): «İşçiler karıncalar
Bayan Gaııdi'nin başka
gibi ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar esas, musluğun
başına geçmedikten sonra bu iş köklü hallolmaz. -fil nı bulunduğu Yeni Kong
Bugünkü şartlar içinde ölmemek için mücadele Itİ re Partisi, diğer bazı par
ediyoruz. Esas gayemiz musluğun başım tutmak. Fİ3 tilerin de desteğiyle, Mec
liste bir süre azınlık hü
O zamana kadar böyle ölmemek için mücadele ede- |p kümeti olarak idare etti.
eeğiz.»
{S
Bir başka işçi arkadaş: «Arkadaş musluğun
başına geldi. Esas dava depoyu zehirlemeden muhafaza etmek. Depo Ankara demek. Depo Büyük
Millet Meclisi demek. Depodaki adamlar pis ise,
depo pis olur. Sular gene bulanık ve pis akar. Fakirin gününü hiç bir zengin adam görmeye gelmiyor,
Çünkü biliyorlar, variyet onlann aleyhine doğru
gidiyor.* Depodan da, musluğun başından da maksat bir. İKTİDAR.

j§|
M
|jg
|g
§3
si
§§j
m
jgf

Başka bir işçi: «işverenler, işyerlerinde k i p
İşçileri hakir görüyorlar. Onlann da insan oldu- i
duğunu unutuyorlar. Biz işçiler de insanız, insan "
gibi yaşamıya hakkımız neden olmasm? iktidar
da her zaman işverenin yanındadır, işçi Sınıfı şu
anda ezildiğini bilmektedir ve bu ezilmeye karşı
bütün güciiylo mücadele edecektir. İşçi Sınıfı birligini bozmayacaktır. Birlikten kuvvet doğar. Birlik
olan yerde dirlik olur.*

Şimdi Mart başlarında so
çime gidiliyor.
Hindistan, ilk Antika
Medeniyet beşiği olmuş
ülkelerden biridir. Kuzeyi
ni çepeçevre saran Hiıııa
laya dağlan, ülkeyi âde
ta bütün dünyadan tec
rit etmiş, sapa bir yer
haline getirmiştir. Onun
için medeniyet yaratığı
sosyal sınıflaşma da, bu
ülkede dünyada eşine rast
lanmayan bir Kastlaşma
şeklini almıştır.
Kast sisteminde en ali
ta «Dokunulmazlar» var
dır. Ruıılann sayısı bu
gün 70 milyon kadardır.
En üstte de, gene bugün
sayıları 279 olan Mihra
celer bulunmaktadır.

Böyle bir geçmiş olan
üLkede yığınla sosyal prob
lcmlcrin ortalığı kasıp ka
vuracağı tabiidir. İşsizlik,
açlık, cclıalet, bölgecilik,
kastlar, çeşitli din vc dil
1er bunlardan başlıcalan
dır.
Şu halde seçimlere 70
siyasî partinin katılması
na şaşmamak gerekir. Ruıı
lar arasında Bayan Gan
di’niıı en büyük rakibi
dörtlü koalisyondur. Dön
lii koalisyonda şunlar var
dır:
1 — F-ski Kongre P-'*
lifti: Bankaların dev '
lirilmcsi teşebbüsü iiz-rine Gandi ile arkadaşları
na karşı çıkan Kongre
Partililer.

2 — Swatantra Parti
si: Sanayi kodamanlarıy
la Mihracelerin partisi.
3 — Jan Sangh Partisi:
Bizim Hitler mukallitleri
nin Hindistan’daki bira
derleri.
4 — Samyutka Sosya
list Partisi: Bu da her
halde Finans - Kapital
sosyalizmi olacak.
Toplumun en gerici un
surlatı kader birliği yap
mış durumda görülüyor
lar.
Sosyalist partilerin du
runıu da çok ilginçtir.
Hindistan’ın en sanayileş
miş bölgesi olan Batı
Bengal’de (Kalkütta’da)
çoğunluğu Marksist - Ko
• Drvnmı fi. «rvrfftd»

para
Ortak Pazar’ın 6 ku
rucu üyesi (Fransa. Fe
deral Almanya, İtalya.
Belçika. Hollanda vc lAik
aemburg) aralarında yap
tıklan bir toplantıda «Av
rupa birliğine doğru önemli bir adım» sayılan
yeni bir anlaşmaya var
mışlardır Bu anlaşma,
ekonomi ve para birliği
sağlıyacak
somut bir

plânı öngörmektedir.
Anlaşmaya göre, 10 yıl
sonra 6 ülke (vc tabii
bu arada katılabilecek
diğer ülkeler: örneğin İn
giltere) aynı para birimi
ni kullanmıya başlıyacak
lar. Yâni Frank. Mark.
Sterlin vs. kalkacak, bü
tün bu ülkelerde geçerli
tek bir para bulunacak.
Bunun yanında, vergi

sistemlerinin uyumlu ha
le getirilmesi, bütçe ve
ekonomi politikalarında
koordinasyon sağlanması,
güçlükle karşılaşacak ti
ye ülkelere yardım için
- İstikrar Fonu» kurulma
sı da anlaşmaya, varılan
hususlar avustndadır.

sında birlik sağlanacak.,
derken, millet sınırlan
kaldırılıyor demektir.
Biz de Ortak Pazara
aday üye olduk. Ve pa
ramızı değerden düşür
mekle alınmış kararlara
»atıldık bile.

Sendikalar için no dediler?
Bir işçi arkadaş sendikalar hakkında şunlan
söyledi: DISK’e kadar gelen sendikaların hepsi
işçiyi uyutmuştur. Türk-Iş’e bağlı sendikalar işve
renin yanını tutuyorlar. Türkiye’de işçi Sınıfı uyan
dığında Türkiye’yi terkedecek sendikacılar çok
olacaktır. DİSK kurulduğundan bu yana sendikacı
lığa biraz olsun yön vermiştir, işçi Sınıfı DİSK’ten
çok şeyler beklemektedir. Bugün Türkiye’de üç
çeşit sendika var. 1 — Patronların yanında olan
Türk-lş. 2 — Bünyesinde devrimci işçilerin barındığı
D*SK ve diğer sendikalar. 3 — Bağımsız ve üç kâ
ğıtçı sendikalar. Türk - lş’in işverenlerle işbirliği
yaptığını biliyoruz. DlSK'e bağlı sendikalar mes
eleleri işçilere danışır. Uç kağıtçılar toplu iş söz
leşmesi yapılacağı zaman ortaya çıkarlar. >
Tekstil iş kolunda ki sendikaları da başka bir
işçi arkadaş anlattı :
«Tekstil kolunda esas üç sendika vardır. 1 —
Teksif sendikası, 2 — Tekstil sendikası, 3 — Hür
Mensucat sendikası. Teksif sendikan işçileri uyut
ma politikasına gitmiştir, ve bu politikaya devam
etmektedir. Bunu en son Adana’da Bossa da gös
termişlerdir. Hazırladığı tasarıda on lira istemiş,
işveren DlSK’e bağlı sendikadan çekindiği için
kendiliğinden on iki lira vermiştir. İstanbul’da 20
işyerinde grev yapmışlar, ve işçileri bir kere daha
satmışlardır. İşçiyi de şöyle uyutmuşlardır : İki se
nelik toplu sözleşmede güya alınan on beş lirayı
üçe taksim etmişlerdir. Birinci sene sekiz lira, ikin
ci sene onuncu ayda dört lira, ikinci senenin son
üç ayında iiç lira daha... Tekstil sendikasından söz
etmek istemiyorum. Göz göre göre İşçinin yanında
olmadığım belli etmektedir. Kayıtlan yaptığı za
man fişleri işverene gönderir... Hür Mensucat sen
dikası ufaktır ama, bütün yaptığı işleri tabana
danışarak ve işbirliği ederek yapıyor. Hür Mensu
cat sendikası kıınıldııktan sonra, diğer sendika
lar işçilerin uyanıp Hiir Mensucat sendikasına geç
mesinden korktukları için kolayca satnmamışlardır işçiyi. Biz Teknik Boya işçileri Teksif vc Teks
til sendikalarının yaptıklan sözleşmeyi beğenme
diğimiz için iiç haftadır grevdeyiz. Onlardan daha
iyi bir toplu sözleşme yapacağımıza inanıyoruz.
Sendikamız Devrimci bir Konfederasyona bağlı ol
duğu için sonuna kadar da mücadelede kararlıyız.»
İşçi Sınıfımız san ve devrimci sendikalan ken
di tecrübeleriyle artık tanıyorlar, işverenlerin,
işçileri san sendikalara sokmak için yaptıklan bas
kılar sökmüyor artık. İşçiler, işveren ve san sendi
kalara karşı mücadele ederken, Devrimci sendika
yöneticilerini de başı boş bırakmamalıdır, kendi gö
rüş ve isteklerini sendikacılara kabul ettirmelidir
ler.
işçi (îömilüsü

Amerika U.S. hala tırmanıyor
Laos’a yapılan saldın
üzerinden kaç gün geçti?
On beş, bilemediniz yir
mi.. Hindiçini’yle ilgili şu
haberlere bakın, yorum
gerektiriyor mu?
«Laos'ta G. VietnamlI
lar ağır kavıplara uğra
dı.* (23.2.1971)
«Güney Vietnam’ın en
ünlüı komutam Tümgene
ral Do-Kao-Tri, önceki
gün, içinde bulunduğu
helikopterin Vietkong ta
rafından düşürülmesi so
nunda ölmüştür.» (24.2.
1S71).
«Laos ormanlarında sı
kaşıp kalan 20 bin Güney
VietnamlI askerin duru
mu gitgide vahimleşmek
tedir.» (24.2.1971).
Bir ara radyo bülten
lerinde bildirilen, fakat

F in a n s

nedense gazetelerde yer
almıyan bir haber: Ame
rikan sözcüsünün açıkla
masına göre, ilk 10 gün
içinde Amerikalılar Laos
harekâtında G0 helikop
ter kaybetmişler.
«Hayatlarının tehlikeye
girmesi* nedeniyle «Amcrikalı pilotların protes
toları»: «Harekâtta pilot
lann kurban edildiğini
söylemektedirler.» (25.2.
1971).
«Güney Vietnam’daki
üslerine dönen Amerikan
pilotları» ndan biri: «K.
VietnamlIları dıırdurarmyoruz.* (26.2.1971).
Ve daha bin bir ayrın
tı.
Güney Vietnam, Kamboç. Laos... Sonuç hep ay
m. Şimdi de Kuzey Viet
nam’ın istilâsından söz

k a p ita l

ediliyor. Amerikan KİijHîr
- em|>cryalizım kudur
muş. Bu kez niyeti, Çin
dahil bütün Güney Doğu
Asya’yı yangın yerine çe
vinııck.
Nixon’un soıı nutkun
da, esas tehlikeli bölge
Çin Hindi değil. Ortadoğu
dur demesi boşuna değil.
Onu böyle konuşturan
eosyalist dünyayı bölme
umududur.
Ancak. 25 Şubat tarih
M Izvestia’nın şu sözleri
meydanın büsbütün boş
olmıyacağmı göstermek
ledir.
«Vietnam Demokratik
Cumhuriyeti.
Sosyalist
ailenin bir üyesidir. Sov
yetler Birliği ile öbür nos
valist ülkeler. Amerikan
saldırısını püskürtmekte
kardeş Vietnam hnlkma
vardım edeceklerdir.*

•

d e v le tç iliğ i
Oysa bizim «Devletçi
liğimiz» yüzyılları, hin yıl
lan «şar. Finans - Kapi
tal çağında ise, en az 40
- 50 yıllık bir geçmişe
sahiptir.

Rolls-Royce ne olacak?
falan, derken, «devletçi
lik» imdada yetişti. Ingi
liz Muhafazakâr Partisi,
bizim kimi «devrimci»,
yohut «sosyalist» lcrimi
zin ağzının suyunu nkıtn
cak bir davranışla şirke
ti devletleştiriverdi.

Bu iflâs az daha Amc
rika’nın dev uçak şirket
lerindcn Locklıeed’i de ne
şiııdcn
sürüklüyordn.
Lockheed hâlâ tehlike
yi atlatmış değil. Çünkü
Roils - Uoycc’a sipariş
etmiş olduğu uçak motor
lannı alamıyor. Alamnyınca da kendi taahhüt
lerini yerine getiremi
yor.

Daha önce işçi Partisi
do zarar eden demiryol
larını, gün geçtikçe knpanmaya mahkûm kömür
madenlerini devletleştir
memiş miydi?
Böyledir işte. Fiııans •
Kapitale hizmet türlü çc
şitli olabiliyor. Hatta
keskin «devletçilik* ve
keskin sosyalist İşçi Par
tileriyle.

İşte son bir haberi za
rar ettiği için yıllardan
heri işlemez halde bulu
nan verdi şirketine nlt
Tuzla’daki Jcop fabrikası,
bir İktisadî devlet teşek
külü olan Makine Kimya
Endüstrisi kurumu tara p
fından satıııalınacnk (Ulııs, 26.2.971).

Durum o kadar kritik
ki: Amerikan Cumlıurhic=kfî"i! N;xor te’ :(onu
«çır- Im:::-?. .
akanı
Heath ile bu meseleyi
görüşüyor. Ul,".!.. • - s»
şirketler saltanat- •
ka değil.

TÜUKİYEDE FİNANS
KAPİTAL •
DEVLETÇİLİĞİ
Kapitalizmin beşiği oLr. v uelerde bı; -ibi

Bu ne ilk, nc de son
dur. Bizim iktisadi devlet
kurumlan yn özel sektör
hesabına zarar eder, vahııt zarar eden özri srte‘Vs: s t;:- • ur. Devirt ka

d a r .::

’

J am amcam»/ ûiuçinJtl VAK
ÇFÜ&MOZ HAyV/INUlKI v/rt/Ç.

Ingiliz Roils - Royce
firması dünyanın anyılı
motor şirketlerinden bi
ri: Uçak motorları yapı
yor, çok pahalı arabaİAr
yapıyor, vs.. İşte bu fir
ma bundan birkaç hafta
önce iflâs bayrağını çek
ti.

g e liş m e le r

fe

Finans kapitalin Türkiye’de geliştir
teki en muhalif partiler büe, finans ka
diği faşizm üeri düzeyde adım adım
pital diktatoryasını korumak için biri
tezgâhlanırken, bütün burjuva parti
birleriyle yanşa c ırişnüşlerdir, hepsi
leri bu ihanet planında kendilerine
nin finans kapitalden istediği bir tek
düşen görevi üstlenmiş durumdadır'' taviz vardır: parlamentonun bekası.
lar.
En muhalif (!) unsurlar ' büe de
Egemen güçlerin, Türkiye’de hızla
mokrasiyi parlamentodan ibaret ola»
keskinleşen sınıf mücadelesini bastır
rak gösterme oyunları içindedir.
mak için girişlikleri baskı ve terör
Kutsal İttifakın Temel Şartı: •
yönetmeleri şu noktalarda somutlaş
^ Ayda Asgari 7500 TL.’. .
•
maktadır:
^
..
• Sivil faşist müfrezeleri komando'
'Politika esnafı her şeye razıdır,'ye
kamplarında toplayıp eğitmek ve dev
ter kİ parlamento ne biçimde oludrsa'
olsun devam etsin ve kendi aylıkları
timcilerin üstüne s&ldırtmak.
• Gelişen üretim güçlerinin gerim - aritmisin.
ürelim ilişkilerini zorlaması sonucun
Bu nedenle, Anayasa Mahkemesini
da derinleşen toplumsal bunalımın suç
işine geldiği zaman savunan nice çok
bilmiş politikacı, son zamanlarda Ana
lusu olarak devrimcileri lanse etmek
yasa Mahkemesine cephe almıştır.
• Böylelikle bir yandan sosyalistleri
Çünkü Anayasa Mahkemesi partilerin
sindirmek çabasını güderken, öte yan
hâzineden yardım almasını anayasaya
dan sosyalist aydınlan, emekçi kit
lelerden tecrit etmek, devrimci militan
aykın görmüştür. Çünkü Anayasa
Mahkemesi parlamenter maaşlarını
güçleri üniversitelere hapsetmek veya
çşitli maceralara İtmek onlann bilinç
fazla bulmuş ve bunların zamlı biçimi
taşıma görevlerini engellemek, halk
nin yeni bir seçim olmadıkça ödene
örgütlenmesini geciktirmek.
meyeceğini söylemiştir.
Ve Mecliste grubu olan bütün par
Faşist Baskı Teddirleri:
Bu plan çerçevesinde atılan adımla
tiler birleşip, birkaç gün içinde anla
tın vardığı yer şimdilik faşist tedbir* şarak Anayasa’yı değiştirme karan
lcri parlamentoya sevketraek olmuş
abraşlardır.
Sahte demokrasicilik bir kez da
tur.
ha teşhir olmaktadır. Vatan, millet ge
1 — Devrimci gençliğin kalesi duru
mundaki üniversitelerde özgürlüğe son vezeliğine, nice keskin orta sol lâfazan
lığına ve fukaralık edebiyatına rağmen
vererek faşizmi üniversitelere yer
parlamento esnafı 7500 TL.’dan vazgeç
leştirmek.
2 — Cemiyet kurma özgürlüğünü
mek niyetinde değildir. Aksi halde par
tirlerin mahalli örgütünde çalışacak,
kısıtlamak.

işçilerin gecekondularda, odun sobaları karşısında,
peynir ekmek yiyerek yaşamak zorunda olduklarını
düşünmek bile istemezler. Onlar sadece işçilerin
haklarını, daha fazla gaspetmenin yollarını arar
lar.* . .... ...............
. ...
.

l(a («avret: Soıı Basmağa
' Az Kaldı!

*

Gümrükler kalkacak,
para ve ekonomi politika

İşverenler iktidannın, sözde tanıdığı haklara,
karşı olan bir işçi ne diyor; «Biz işçiler olarak, ik
tidarın göstermiş olduğu haklara muhalifiz." Mem
leketin idaresini işçi ve halk arasından çıkmış olan
lara vermeliyiz. Bir kuyumcu altının ayarını nasıl
anlıyorsa, İşçi Sınıfından olan kimselerin ayarım
da. işçi Sınıfı anlar, işvereni iktidara getirirsek
işte böyle olur. Patronlar kaloriferli dairelerde,
sayfiyelerde yaşamaktan başka bir şey bilmezler.

Çok söz söylemeye lüzum yok. Şu küçücük ör
nekten de anlaşılıyor ki, işçi Sınıfımız, sınıf bilin
cini kazanma yolundadır ve belirli ölçüde kazan
mıştır. Hepsinin de değindikleri mesele nc? İKTIDAR’a geçmeden bunların düzelemıyeceği. Geriye
ne kalıyor? işçi Sınıfımızın iktidar mücadelesini
verecek olan, işçi Sınıfının gerçek PARTİSİN], bir
«aniye büo kaybetmeden kurmak. Çiinkii iktidar,
işçi Sınıfının gerçek PARTİSİYLE alınır.

Yeryüzünde yaşıyan lıcr 4 insandan biri Çinli: J
Çin nüfusu 800 milyon.. Yüzyıllar boyu karanlık- *
lar içindeki bu ülkede: Devrim olmuş, sosyalizme *
geçilmiş, arkasından «Kültür lhtilâü» yapılmış... *
[ Bugün dünyanın üçüncü büyük dervı sayılıyor.
i
Bu koca ülkede neler oluyor, şunu bir «tanıya- *
■ lım», diye eline birkaç kitap, yahut dergi geçireni *
' polis yakaladı uu, eğer «Mao Maocu» değilse, başı- *
na gelecekleri herkes tahmin edebilir.
*
Ama şimdi ne görüyoruz? Yüksek katlarda bir J
: faaliyet, bir faaliyet....-Çin’i «tanıyacak*nuşız.
*
Çin devrimi gerçekleşince, Emperyalistkukla- î
; sı Çan Kay Şek Formoza adasına sığınmıştı. Türki- *
r ye’de benzeri bir durum karşısında, örneğin Demi- $
r rel hükümetinin Bozcaada’ya sığınıp, Türkiye’yi ben *
’ temsil ediyorum, demesi gibi bir şey.
*
►
işte bu Formoza’daki hükümetin paçaları tu- *
► tuşmuş, biz Çin Halk Cumhuriyetini tarayacağız $
k diye. Dışişleri Bakan Yardımcısı günlerden beri $
î
Ankara’da kulis yürütüyor.
$
£
Birkaç gün sonra Arnavutluk Dışişleri Bakanı
£ da Türkiye’yi ziyaret edecek. Arnavutluk Çin Halk
£ Cumhuriyetinin en yakın dostu. Çm’i taramamız
« mesele® herhalde görüşmelerde kr < edilecek.
t "" Bunlar da nereden çıktı, derr . «Odalar Biç
£ ligi» miz Türkiy’nin «Çin ile ticı
ı geniş çıkar► lan» bulunduğunu görmüş. Daha .oğrusu, yıllar
£ dan beri bu ticaret üçüncü devletler aracılığıyla
* yürütülüyormuş. Artık buna bir son verip doğru- j
* dan doğruya ticarete girişmenin daha kârlı olaca* $
£ ğı anlaşılmış. Bunun için ide Çin Halk Cumhuriye- *
£ tini tanıyacakmışız.
$
£
Finans — Kapitalistlerimiz böyledir işte. Yıllar $
« yılı devrimcilere karşı ajanlarım: «Moskova'ya, $
* Moskova’ya!» diye bağırtırlar. Sonra bir de baka- $
J nz ki, kâr kokusunu alınca, Moskova'nın yolunu *
£ herkesten önce kendileri tutmamışlar mı?
i
£
Şimdi de sıra Pekin’de.
£

y > - ıı« ı:-

Birkaç onyıb zecir,ez.
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Ve yeni yeni örnekleri
hergiin gazete sütunlann
dan taşmaktadır.

oitalizm i c u d ıtr iut*.

şş
f»?,
Bil
ıTi

3 — Gösteri ve yürüyüş haklara
kısıtlayarak devrimci ldtlo eylemlerini
boğmak.
4 — Kitle hareketlerine karşı yeni
cezai müeyyideler getirmek.
5 — Köylülerin devrimci eylemlerini
şiddet yoluyla bastıracak tedbirler al
mak işçilerin ekonomik - demokratik
mücadelesine karşı girişilen faşist ted
birleri bu yeni adımlar izlemektedir.
Arkasından diğer burjuva demokratik
kuramlara sıra gelecek ve faşizm adını adım yerleştirilecektir.
Politika Esnafı Kukla Durumunda:
Gerici parlamentarizmin uygulayıcı
ları olan politikacılar finans kapitalin
ve diğer egemen güçlerin dindeki kuk
lalar durumundadır.
Demokratik rejimi koruma yaygara
lan içinde bütün faşist tedbirler için
politika esnafı bitioşivermiştir. Mcclis-

yani halkı kandırarak Meclise girmeğe
uğraşacak politika bezirganları için su <*
nulacak yemlerin cazibesi azalacaktır.
Partilerin mahalli örgütlerinde ça
lışanlar, her şeyden önce milletvekili
olma rüyaları içindedirler. Bunlardan i
bir kısmı parlementoya seçilince kısa
zamanda yeni çıkarlar peşinde koşar
lar. iktidar partisine mensup olmayan
lar ise nüfuz bakımından kısıtlı kala
rak maaşlarla yetinmek tehlikesinden
korkarlar. Bu yüzden, hiç olmazsa ma
aşlar yüksek olmalıdır. Eğer maaşlar
da yüksek olmazsa parlamentonun ca
zibesi azalacak, mahalli örgütler zayıf
layacaktır, ya da egemen sınıflardan
zaten şu veya bu şekilde mali yardım
alan partiler, kendi elemanlarına yeni’
yeni olanaklar bulma zorunda kala
caklardır.
(Tlcvnmt fi.

Sayfa: 5-

SOSYALİST

Yığınlara seslenecek (B aibuıtiı 1 M)>lwla|
üt. Tekrarlayalım : Yığınlara aralanacak bir yayın oryanı
ynrttır. Bekliyoruz. Bu ekaikllgl yldermoye ça/fırıyoruz.
Eleştirilerimizin iyi niyetine inanmanız dilo&l İle say
gılar ve iyi günler dileklerimizle...
Arkadaşların yönelttiği eleştirilerin hepsi de doğrudur.
Ancak:
Cevaplar:
A) Rotatife geçtikten bu yana yeteri kadar ilgi çekici
bağlıklar attığımızı sanıyoruz. Çığırtkan gazeteler gibi boy
dan boya başlıklar, atarak, öteki başlıkların boğulmasının
doğru olmayacağım düşünüyoruz.
B) Gazetenin yayılması, Anadolu'nun her yerindeki mi
litan arkadaşların İşin bir ucundan tutm alarına bağlı. Biz
başka yol düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Bir başka yol
aromıyacagız da. Çünkü: Gazetealn temel hedefi işçi sınıfı
militanlarını derlemektir.
C) Bizce, yığınların özlemi, İşçi Sınıfı düşüncesine uy
gun bir yığın gazetesi talebini bile çoktan aşmış; özellikle
Flnans-Kapltailstlere, onların allâhlı çetelerine ve satılık
gangater sendikacılara karşı verilen kanlı, mücadeleler mili
tanlan P a rti kurm ağa çağıran çaresizlik çığlıktan haline
dönmüştür. Ve asgari ölçüde olsun derlenmeden, değil İşçi
Sınıfı Partisini örmeğe, teselli kabilinden bir yığtn gaze
teni çıkarmağa bile UnkAn yoktur. Gazete: Emek ve p a ra
later. Emek ve p ara: Darma dağın edilmiş militanların
derlenip toparlanmasını ister. Teklif ediyoruz: Derlenelim
ve bir yığın gazetesi çıkaralım.
D) Çağrınızı biz de aynen tekrar ediyoruz.
E ) «ifadelerin çok süslü ve sadelikten uzak» olduğunu
pek sanmıyoruz. Bu noktayı, am a somut örnekler üstünde,
yeniden tartışabiliriz.
F ) Olaylara, ezilen İnsanlarımızın başından geçen olay
lara daha çok yer vermeği biz de İstiyoruz. Bildirin, basa
lım, Sevgi ve saygılarımızla.
KEMAL D. AZİZOĞLÜ ve 10 ARKADAŞI

Tok at lı G e n ç l e r i n M e k t u b u
Sayın Hikmet Kıvılcımlı,
izin isteyerek size sorular sormak ve İsteklerde bulun
mak amacı İle bu mektubu yazıyorum. İsteklerimin de, »ol ularımın da özel değil, genel olduğunu ve memleketlim bir
arkndnş gurubum adına ortaya konulduğunu biliniz. Eğer
memleketimiz E rbaa'da çıkan olaylar baaına ve radyolara, .
ordan da yurda yansımasayılı, belki bu mektup yazılmaya
caktı. Bu olayın aslını anlatm ak ve genel »orunlarımıza da
değinme olanağı bulacağız bu mektup İle. Erbaa lisesin ile
İdari baskılar ve yalan-dolan İle kandırılamayan genç ço
ğunluk sopa İle «ikna (!)» edilmek isteniyor. Mesele bu..
Bu yıl Ülkü Ocağı denen faşist ocağı Anadolu'yu cehen
neme çevirmek İçin ve yurtsever kanine doymak için oluk
gibi pnra diikllyor. Kuzeyden gllne.ve batıdan doğuya, en az
Iklytlz örgüt kuruldu bu yıl. Genç evlAt Ve kardeşlerimiz
buralarda vatansever solculara karşı eğitiliyor, hazırlanıyor,
idare bunların yanında.. Para bunlarda.. Ben 1969 yılında
Ankara’ya okumağa gelene dek bunların içinde illim. En
az onlar kadar karanlıkta, bir şiir, bir kovga İle tatm in olurdum. Ama okudum kİ, biz köylü çocuğunu soyanların eli
sopalı fedaisi durumunda, kendi köyümüzü eziyoruz. Solu
ve sağı, zengini, sınıfı, emperyalizmin gerçeğini öğrendim.
Şimdi Ankara Tokat öğrenci Yurdunun hemen tamamı gibi
devrimci gencim. Ama Erbaa'da olanlar,'Bir avuç liseli dev
rimci ölüm derecesi dövülüyor. Yollarda kovalanıp, vuru
lup, dövülüyor. Devletin temsilcisi bir kaymakam oğlu ye
rinde sağcı veletlerden meydan dayağı yiyor ve iki devrimci
genci Uçbln polisle arayanlar, nedense susuyor, breden devrim
«•iler dağınık, neden' her lkl kitap okuyan 'İlder'blAn1ediyor ''
kendini T Bu dağınıklık snğcı cepheye yarıyor. 'A rtık derlenlş vakti çalmadı m ıî Biz dev-genç üyeel değiliz. A m a''
devrimciyiz. Kendimizi eğitmeye çalışıyoruz. Hem okulu
muzu yürütüyor, hem do yurdıımnz İçin yaşıyoruz. Sosya
list bize ışık tuttu. Yazılarınızı okuyoruz, okutuyoruz. Y ur
dumuza sağcı bozuntularına karşı korurken, a rtık derlenip
toparlanm a zam anı geldi, diyoruz. Soayalist’e İlişkin bir oleştirimlz var: K adro hazırlam ak için gazetemiz IyL Ama
kitleye seslenecek bir gazete de gerekil değil mİ T özellikle
bu sorumuza cevap vermenizi iller, saygı ile ellerinizden
Öperiz.
ERBAA (TOKAT) Devrimci Gençleri - ANKARA
Cevap: Yığın gazetesi İle İlgili sorunuza öteki arkadaş
ların mektubu dolayıslyle aşağıda cevap verildi.
Rıza ETtan arkadaşın Flnans-Kapltal gazetelerini boy
kot önerisine gelince: 1 — Darmadağıo olmuşuz, an arşi
batağında birbirimizi kın p geçiriyoruz. Partim iz yok; k i
minle, nevi nasıl boykot edeceğiz? 2 — En iyi boykot: h e r
yerde, Flnnns-Knpltal gazetelerinin karşısına kendi Gaze
temizi çıkarabilmektir; biz böyle düşünüyoruz. 3 __Boykot
pasif bir eylem biçimidir; işçi Sınıfına uygun düşmez, da
ha çok etken eylem biçimleri.

Sosyalizm tarihimizden
(Başlat a f i

J. « a y la d a )

mczlor. Sapıttık demek
için doğru yola, inkılâp
yoluna girmeyi göze ala
bilmek gerekir. Oysa «Çe
teci» küçükburjuva ele
nirim sonuna dek git
miye'ııo gücüne, ııc dc ııi
yeti kalmamıştır. Kalma
dığı içindirki bu sapıtma
ortaya çıkmıştır .
O zaman her sapıtma
kendi kendisine haklı bir
kanaat veya doğru bir
bakım süsü vermiye kal
kar. Sözüm yabana fikir
ayrılıkları (dissidans’lar)
baş gösterir. Mezhep özentileri, tarikat görün
tüleri alır yürür. Teşki
lât tâbiriyle hizipler tü
rer, bölükler (fraksiyon
lar) ürer.
Buraya dek izahımızın
gelişen anlamı bir cümle
ile şudur: Çete mücadele
sinden Parti savnşına ge
çen teşkilât (örgüt) için
de, yeni istikametimizden
vehımızdan
ürken küçiikburjuva . elemanları
fraksiyonlaşırlar...
Şimdi bu partik Veya
teorik kargaşalıkçılığıh bil
hassa içyüzüne geldik. O
içyüz, Parti kargaşalıkçı
lığının alaturka yanıdır.
Alaturka kargaşalıkçılık nedir?
Bunu anlamak için, her
Türkiye’de yaşıy&nm (her
eline bir burjuva gazete
si almayı âdet edinenin
diyelim) bildiği ve gördü
ğü bir örnek vardır. Meş
hurdur. Türkiye’de ciddi
bir kalem kavgası, pole
mik münakaşası yapmak
kimseye nasip olamaz!
Ciddi kalem kavgası de
mek, bilim metoduyla ob
jektif olarak ele alınan
somut Konuyu olaylarla
tarta tarta incelemektir.
Türkiye’de gerek basın,
gerek öteki kürsüler,
sübjektif yâni ferdi (bi
reyci) olmıyan, tersine
objektif, yâni sırf sosyal
-. = sınıfı olan bir ağız ve
ya kalem tartışmasına ge
lemez. Bir Örnek:' Kendi
ne sırasında «ciddi* sü
sü vermiye pek özenen
göbekli.,bir .burjuva .baş
yazarı, karşısındaki küçüburjuva palavracısıyla
politika mücadelesine tu
tuşurken söze şöyle baş
lar:
. .
«Şeşi beş gören şaşı
gözleri ve şâfii köpeği ®u
ratile...» İnsanın bu (bil
mem ne) maskarası kadar
hayasız bir nâmussuz ol
ması lâzımdır.» Ve ilh...
H er Jtaleınşör böyle in
ce sulukule edebiyatına
sıvanır. Bu stil .her Tür
ktin yumurtadan çıkalı be
ri mahalle aralarında du
ya geldiği çekişmelerin
ezelî üslûbudur. Bu stil
Binıfî, sosyal (hatta bazan tabiî) meselelerin mü
nakaşa ve mücadelelerini,
bayağı şahsiyat (kişisel
lik) salyası ile belirsiz

Bir işçi lideri katledildi
Bnstarafı 1. sayfada
sOrllkleyerek devrime ulaşa
cağım bilmektedir. Bu neden
le, Emperyalizmin yurdumuz
daki beş ortağı yeril flnans
. kapital.
1 — iççi sınıfına bilinç taşı
yacak olan sosvallat aydınlan.
2 — işçi sınıfı İçinde yeti
şen lider vasıflı teşkll&tçılan
baskı ve zulüm altında tut
makta, sindirmeğe çalışmakta
ve bu paralelde cinayetler İşle
mektedir.

Biz örgütsüz oldukça, k a r
şı devrimci aaldmlara göğüs
germe olanaklarımız .güçleşe
cektir. Egemen sınıfların tatahkkümüne ancak ve ancak
düşünce ve davranış birliğini
gerçekleştirmiş örgütlü güçler
le en etkili bir biçimde karşı
koyabilir, halkımızın kurtuluş
bayrağını yüksekte tutabiliriz,
örgiitlonmenln en yüce biçimi
İse İşçi sınıfının çelik disip
linli merkezi örgütüdür, yani
Proletarya Partlat'dtr.
Düşmana karşı en etkili bir

biçimde mücadele etmek, işçi
sınıfı öncülüğünü ber bakım
dan gerçekleştirmek, emekçi
halk kitlelerini devrime giden
yolda eğitmek, safları nizama
sokmak üzere tüm çalışmala
rımızı Proletarya Partlal’nİ
kurm ak İçin Büyük Derlenlşle
yoğunlaştı imalıyız.
Gilnleree polis nezaretinde
İşkence yapılan İnsanın dina
miti Polla Müdüriyetinde nere
den bulduğu ve teze canına ni
çin kıydığı acıklı kamu oyuna
zor yutturulablllr.-

Politika esnaf ı 7500 peşinde
(Baytarafı 4. .Sayfada)

Anayasa Mahkemesinin k aran poli
tikaaları işte bu nedenle teleşa süriik
lemiş ve bir kez daha birleştirivernıiştir, Eu yıllanmış k u rt politikacılardan
başlayarak en acemisine kadar tüm
burjuva - küçük burjuva siyaset er
babı kutsal ittifakı kurarak anayasa
nın ilgili maddesini değiştirecektir.
7500’E EVET,
FAŞİZME DE EVET:
Böylelikle bir yandan parlamenter
ler ayda 7500 TL. ücreti garanti altına
alırken Öte yandan faşist baskı ted
birlerini dc kolayca geçirteceklerdir.
Yarın emekçi halkın karşısına hangi
yüzle mi çıkacaklar? Politika-ı işin
burasını fazla düşünmez, zamanı ge
lince bir yalan, bir yutturmaca kıvırıverir. Zaten daha şimdiden en yet
kili ağızlar, eneski parti liderleri çe
şitli kılıflar hazırlayıp, bayram me
sti Hurim sllslcmlşlordlr.
KMEKGt KİTLELERE
POLİTİKACILARI
TEŞHİR EDELİM :

Finaııs kapitalin baskı ve şiddet
mekanizmasının bir kolunda üslenmiş
olan politikacılar gemi azıya almışlar
dır ve gerçekten de kolay telafi ede
meyecekleri Lir açık daha vermişler
dir. Halkın politikacılara karşı zaten
iyice azalmış güveni bıi olayla daha da
aşağı inecektir. Mücadelemizi emekçi
kitlelerle eşleştirmek isteyen devrim
ciler olarak bu olayın açtığı propagan
da imkânını kullanmalıyız. Emekçi
kitlelere bir kez daha Türkiye’deki
sömürü ve baskı mekanizmasını an
latarak, politikacıların bu mekanizma ^
içindeki yerini göstermeli, getirilen g
anayasa değişikliğini somut delil ola
rak halkın gökleri öııiine sermeliyiz. =
politika kuklalarının iplerini oynatan fi |§
nans kapitali yeniden halka anlatarak
asıl kurtuluşu halkın biz:- - kendisinin
gerçekleştireceğini tekrar tekrar söy
lemeliyiz. Ve tllın devrimci ınllcmielo
oin ancak ve ancak PROLETARYA
PARTİSİ önderliğinde zafere ulaşabi
leceğini bir an olsun unutmamalıyız.
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hale getirmektir.
*
- <ıiu»ı«r»ı. «. s«y»„,ı„>
«Alaturka» dediğimiz flit P.cy şahane m ü h ü r d a r
tenkid ve münakaşa taryardımcısı... B u u u z kapı
zı budur. Onun sebebini t., kulları. Ancak bu şirketin
bilhassa şu noktalarda gö- "idare meclisine bakınca bir
nıyoruz:
de görüyoruz ki, 10 kişi
lik idare meclisinden ,X i
1) Tarihî gelenekler;
2) Memleketin
*gcııcl yabancıdır. Bir l.ım- irinkültür seviyesinin düşkün de, hani lobııın 'olsun di*
lüğü;
yc Hulusi Bey ismimle l>
ri. de .almışlar. Fakat ge
3) Ülkede küçükbu
rî .alan hepsi: Biri I^vaıı
va elemanının üstünlü
teı. dediğimiz, yâni Koıııp
. Eğer bir kelime ile soy
İçmek istersek, diyebiliriz rador yerli gayrı-'i ürk bur
ki: Tarihî gelenek ile ya juva olmak üzere, hepsi
yabancı, ecnebi kapitalist
rım yamalak hars (kül
ler.
tür) seviyesinin düşkün
lüğü hep gelir o genellik
Öteki, Selanik Ticarî —
le münakaşa sahasını şe
Sınaî Anonim Şiıikeli.. Bıı
hir küçükburjuvazisinin
da bir Yahudi’nin un de
çerçevesi içinde toplıyabi
ğirmeni etrafında kurul
lir.
muş. Ve 13 Yahudi levanDoğrusu burjuvazi her ten idare meclisini teşkil
sahada gittikçe ağır bas
etmiş.
mıya başlıyahberi, yu
Ancak bu dönemin so
karıda zikrettiğimiz kabil
nu olan 1907 (1908 de İli
den çekişme orlaoyunla- liyoruz, Meşrutiyet Hürri
ıı hiç olmazsa kısmen
yet İhtilâli oldu), 1907 yı
seyrek leşebiliyor.
lında, ondan bir yıl önce:
Türkiye proletaryası
Oriental Karpet Manifakbir yandan enternasyonal tü r dedikleri İngiliz halı
işçi sınıfının inkılâpçı ka şirketi kurulmuş.
rakterlcriııi
kazanıyor,
Böylece, Türkiye ilk
Meşrutiyet Hürriyet Pevö te tarafta, içinden doğ
duğu gübreliğin bazı ürhnini yapmaya kadar, bir
zclliklerindcn hcııiiz yaka
yandan 52 yabancı Fiııatıs
sıııı sıyırmış değildir. He
- Kapitalist müessese gel
le. Çete savaşlarındaki
miş Türkiye’nin çeşitli emitlaufer’ler, hınk deyi
konomik alanlarına el koy
mleri proletaryanın geniş
muş. ö te yandan da Diisınıflar mücadelesinde:
yûn’u Umumiye gelmiş..
birer «yoldaş» değil, bi
Düyûn’u Umumiye ncleıirer «yol arkadaşı» ola . mize el koymamış? Hepi
rak kaldıkça, küçükburju
miz biliyoruz. Tuzun teke
va tesirleri her zaman & lini almış. Tütünün teke
cı acı hissedilecektir. Ve. lini almış, lspirtolulaulıuı
bugün hissedilen de o te
vergi almış. Balıkçılığı ge
sirlerdir.
ne vergilemiş, ljıek öşiirii
Yâni, Parti içindeki
nil almış. Pul resmini al
gruplaşmalar, — istisna
mış. Ayrıca tiimbakİ res
Iar kaide (ayrıcalar ku
mi diye bir şey icat el
ral) sayılaımyacağına gö
miş: Aceııılstan’daıı gelen
re, — fraksiyon müna:ka
tömbekiden gene haraç al
şa ve mücadelelerinde a- mış. Temettü vergisinin
İaturka ve küçiikburjuva- fazlasını almış. Gümrük
ca işliyorlar. Çete muha temetttinün bir miktardan
rebesi . devri için bazan
sonrasını almış. Böylece
ve bir dereceye kadar ma Türkiye'nin hemen bütün
zur görülebilen bu tarz,
ekonomik alanları yabancı
Parti savaşı sırasında en Fin ana - Kapitalin yüzde
berbat anarşi yaratır.
.yüz mutlak telıakkümü al
0 kadarla da kalmaz, / t ı n a girmiş.
Alaturka, münakaşa ve
DUyûn’u Uıııumiye’nin
mücadelenin (tartışma;ve . idare meclisi... lki başkan
dövüşün) beüibaşlı k&rak yar ^b etleşe başkanlık
^ e d iy e r : Birisi Fransız, bi
betmiş,-kapi;,arkaaı dedF
j ngilLz>ı Uç delege:
kod ulan olmasıdır.
Birisi' Alman, birisi Avus
Legal neşriyatı ve kür tu ry a - Macar, birisi ltal
süleri bulunnuy&n bir teş yan.. Bir delege de O.ıkilât içinde: Oportünizmin
min ve Anarşinin, bundan
daha uygun tezahürü, or
taya çıkışı olamazdı. O- •
tarafı X. sayfada
na benzer sapıtmaları
(Ordu fosilleri)
İle
Rus Sosyal Demokrat Iş ' Yoksa
(Ordu) nııo bir İlgisi yoktur.
çi Partisİ’nin ve ondan
H.K.» PUgınun bunu anlamış
sonra Bolşevik Partisi’ntıı görlloUyor. Nereden mİ aulayakın tarihleri içinde et
dık? Çalıcın asından; Çünkü
rafıyla görüyoruz. Men- * her darbesini Ordunun. «Ordu
şevikletden Trotakistlere ■Gençllgloe» vuruyor. Hem ftykadar bütün bilimsel sos . le vuruyor kl. emekliye de
yaiizm sapıklan bu kü- . aynlsa, hıncını kinini ala-.nıyor, orada da vuruşa devam
çükburjtıva yolundan yü
ediyor öldUrünceye kadar. Ge
riidüler. Açık Partici mü. gen yıl Harblyelllertu, Teğnakaşa yerine, kapı arka meoleria atılmaları; en sou
sı dedikodularıyla sıçan
tıbbiyelilere
kıyış
(Ordu
yolundan yürüdüler.
Gençliğine) yutuş değil de ki

D e v r im c i

16. cı R.K.F. Kongre
sinde sağlı sollu sapıtma
larla gerçek sosyalizmin
münasebetlerini karakte
ri ze eden (okunamanuştır...) Bolşevik başansının sırn, kulis arası siya
seti yerine prensip siya
setini geçirmesinde yatar,
diyordu. Bu kısa Ihtarm
içinde gizlenen şey bütün
bir gerçek sosyaliet metot
tur.
Partinin inkılâpçı dövü
şünde sıçan yolundan de
dikodu yürütmeyi, pren
sip siyasetine tercih eden
Ier, yalnız bir disiplin ci
nayeti işlemekle kalmıyor
lar. O gibiler aynca sa
mimi prensip dövüşçüle
rine karşı ebedî bir ba
şarısızlığa da mahkûm
oluyorlar. Türkiye prole
taryası cihan işçi sınıfı
nın bugünkü başının kı
sa olduğu kadar kuvvet
li olan öğüdünü yerine ge
tlrebilecok bilinçte buluu
duğunu gösterecektir.
İşte ikinci sebep, ikin
ci maksat budur: Tarikat
çı (sekter) ve kısır dedi
kodular yerine, Parti çer
çevesi ve Parti disiplini
İçinde İlmî (bilimsel) mü
nakaşa (tartışma) kapı
sını açmak...
Tekrar edelim, sadece
«kapı açmak»!

Yoksa, bu satırlarla
her derde deva reçeteler
sunmak için, Leniniat
Marksizmden sapıtmak
f^"!TJj^Şa!ilîll81IIW[MlfflWBIIIBffllM^MIİIIIİIftMlrtlıl!IIIBttBIIIIHmMÎİIBlB5BBIIIBBI!BMI!BRS!^^3MBIBIİl!Bîil!!illK!!lllllllSIHIlllllı^ gerektiğini biliyona.

iş ç i sın ıfı

manii Bankasından, sanki
öl eki Ier yetmiyormuş gi
bi.. Ayrıca bir genci gelir
Ier müdürü: Bir Levan
ten... OsmanlIlardan, yâni
liirkiye’den, miislüman olarak: Bir Ifamdi Bey
Buy (Omnunİ! delegesi gû
ya), bir de Şahane Komi
ser **t:p Bey.. Tabii bun
ların ığrapta mahalli yok.
Ötekiler idare ediyorlar.
Şimdi, demek 1907 de,
aşağı yukarı 20. ci yüzyı
lın başına geldiğimiz za
man. bir de bakıyoruz ki:
Türkiye kıskıvrak bütün
ekonomi kaynaklanyle, bii
tiir devlet mâliyesiyle ya
bancı Finans - Kapitalin
tahakkümü altına girmiş.
Ovsa bu Finans - Kapi
talin tehakkiinıii Avrupa’
da daha o yıllar yeni baş
lanı-!-: 19. cu yiizyıl sonun
<î:ı. İngiliz Boer Harbi:
Güney Afrika’daki o altın
lar ve elmas bulununca
yapılan savaş ve bir de
Amerika’nın Küba’dan Fi
lipin’e kadar yeryüzünde
sömürgeler saltanatı kur
mak için giriştiği Ispan
yol - Amerika savaşı ile,
Avrupa’da ancak 1900 yı
llın. doğru Finans - Ka
pital tanı telıakkümünü,
yâni topluma egemen ol
ma, ama istediği gibi da
yatarak egemen olma ola
»ağını ele geçirdi.
Türkiye’de 50 yıldan
beri bu olanak, ecnebi ser
m&ye ile bizim kompra
dorlar (ki çoğu, Türk ve
yahut Müslüman dahi de
ğil), onların ortakhğıyle
yerleşmiş. Böyle bir tali
himiz var. Yâni dünyada
ilk Finans - Kapital te 
llak kümüne uğramış, böy
le ııiüntınelik bir ülke h a
line gelmişiz.
Bildiğiniz gibi, bu du
rum Emperyalist Evren
Savaşını kışkırtı, (öteki
Balkan, Trablus savaştan
nı artık anmıyorum). Biz
de içine girdik. Ondan son
ra Millî Mücadele savaşı
geldi, katıldı. Ve-Millî Mü
cadele savaşından çıktığı
mız zaman yeni bir döne
me girdik. Budü nemin kı
saca karakteristiğini yap
mazsak, bugün --Finans Kapital dediğimiz teh âk kümün başımıza neden bu
kadar çöreklendiğini, nasıl
çöı eklendiğini
anlamak
çok güç oluyor.
Gelecek sayıda: FİNANS
- KAPİTALİN TÜRKİYE’
DEKİ İŞLEYİŞİ: İLK
c u m h u r iy e t

dönem i

Patronların
.(Bayterab 3. »ajrfoda)

Bajtarafı L sayHada
sendikacılar ya da revizyonist klikler elinde kalmaya
mahkûm olduğu göriişü dc bir kaz dalıa (bu iki k ü 
çük haberle bile) iflâs etmektedir.
HANGİ SOSYAL PRATİK
’!
Proletaryayı örgütleme görevinin bugünkü ödevlerimiz içinde birinci sırayı tuttuğunu burada bir ken
dalıa belirtmeliyiz. İşçi sınıfı İçinde çalışmayı «rervizyonizm» olarak sıman, ve proletaryadan kopuk hare
ketlerden, keskinliklerden medet uman sağ sapmamla*
ra en etkili, cevabı gene işçi sınıfının kendisi vemnek*
tedir.
Orada, burada «sosyal pratik», «devrimci pratik»
sözünü ağızlarından düşürmeyenleri ülkemizdeki sınıf
mücadelesini bir nebze olsun gözlemiyorlar mı ? öncü
devrimci sınıfın içinde bulunduğu dinamizmi göremi
yorlar mı ? İşçi sınıfı içinde kök salmayan hiç bir h a 
reketin — kısa vadede saman alevi misaü başarılar
gösterse bile — uzun vadede güç kazanamayacağım,
yok olup gideceğini anlayamıyorlar mı ?
Sosyal pratikten ders almak, o ülkenin en doğru
sınıf tahlilinden, mücadelenin somut hedeflerinin bilin
mesinden, tüm toplumsal olayların gelişiminden (yo
la çıkarak) bu bütünlük içinde işçi sınıfı devrimcileri
nin düşünce ve davranışlarını belirlemek demektir.
‘ işçi sınıfı devrimcileri,'topluma ve devrimci
kete ancak ve ancak i&i sınıfının yükeek* çütarlart- aşv
smdan bakarlar.
işçi sınıfının yüksek çıkarları ise ancak va anoak .
proletaryanın devrimci siyasî örgütü tarafından sap»
tanır, işçi sınıfıyla köklü bağlar kurmamış, Proleter
Partisi ilkelerini yerleştirmemiş, emekçi kitlelere ön
deriik gücünü ispatlamamış örgütetikler işçi sınıfı adı
na ahkâm kesemez. Bu tutum içinde olan kişiler ya da
gnupçuklar işçi amfim» bağımsız siyasî partisini teş
kil etme yolunda adım atmıyorlarsa, bunlar eninde s o 
nunda yok du p gitmeğe, ya da karşı —; devrim seflazgpa geçmgge mahkûmdurlar. Dünya devrimci pratiğmİiı zengin tecrübeleri bize bunu gösterdi, gösteriyo* !
GÖREVİMİZ : PROLETARYA PARTİSİ’DİR
Eğer ülkede Proleter Partisi yoksa, em başka g e - ,
len görevimiz bu partiyi yaratmaktır. Çünkü ancak ve
ancak Proleter Partisi işçi sınıfı adına k a ra r •
lir, çünkü proleter partisi, işçi sınıfı
en yüksek biçimidir.
İşçi sınıfım revizyonist kliklerin eline taı&eâip,'
militanlan başka alanlara sevketmek sağ sapmamın tâ .
kendisidir. Duygu bakımından ne kadar iyi niyetli ve ,
heyecanlı oluraak olalım, işçi sınıfı içinde kök ns&nos .
bir örgütten kaçınıyorsak, mücadelenin uzun terin i
çfkarlannı sabote ediyor ve sağ sapmaya yedeşüStyo»-:
ruz demektir.
j
İşçi Sınıfının devrimci merkezi örgütünü, yazd ,
PROLETARYA PARTÎSİ’ni gerçekleştirmek tSosera i
düşünce ve davranış birliği içinde seferber olahm,

Sınıflar savaşı
•' '

• '
(Battanü S.JgmfiaâaijS
2 — Küçükburjuvanın yanında çalıştatdÜBaft b k
kaç çırağı ve kalfa yahut yardımcı «ameliye» yi geç
mez. O rta Zümreler: bir hayli gündelikçi
tınp sömürürler.
— .. . . .
v N e var ki, Finans - Kapital kodamanlan, bu Ou.
ta- Yabanilerin de sömürü kaymaklarını, bin bir d o - .
lamlbaçlı yoldan snsdmp çekmeği bilirler: Ve Yabani*.
Ier' de bunun az çok farkındadırlar. Hele «Devletçilik»
adı verilim Tekelci Kapitilizmin kıyma mahâneei fla '
ilintileri, kasap dükkânı önündeki kedi — köpdcdU. ■
leiin durumunu andırdıkça, hoşnutsmaluSdan durma .
dan artar.
»
Emperyalist aösyoloklann, özellikle Anglo - Sak
son «bilgin» lerin «Orta Sınıf» diye ikide bir «Burjuvari» yerine kullandıkları term, bu küme insanlara uy
gun ddşdbilir. Burjuva sosyal bilimi, bilerek, Finans
• Kapitalistle bu Yabanîleri birbirine karıştırır. Onun
görevi karıştırmaktır..
Yabanî veya Orta zümreler: Şehirde ve Köyde
az çok MODERN (Fâni Kapitalist) üretimle İlgili
Vahşi Kapitalistlerle Orta Emlâk sahipleridirler. O
karakterleri üe Antika «Tefeci - Bezirgân» sınıfın
dan ayırt edilirler. «Yabanî» Orta zümreler az çok
girişkin ve modem oldukları $;in, Tekelci ve Hazıryiyici Finans - Kapitalle çatışık olurlar. Bu çelişki nor
mal Kapitalist Serbest Rekabet’ten apayrıdır.
Serbest Rekabette her kapitalist eşit oyun" ku
ralları İçinde girişim yapar. Orta zümreler için böyle
bir eşitlik yoktur: herşey imtiyazlı Tekelcilik elinde
dir. Yabanî İçin ne en yeni bir teknik ve metod araş
tırma ve sağlama yolu açıktır, ne herhangi- demokra
tik hir sosyal ve politik olanaklar umulabilir. Finans
- Kapitalin büyük Banka ve Şirket ağalan, Devlet
Kapitalizmi ile satıhk politika, basın, ve kültür me
kanizmaları bütün yollan tıkamıştır. Toplumun tüm
Ekonomi temeli gibi, binbir Üstyapı kurul, kurum,
.ilişki, araç ve gereçleri, her türlü'moral, ideolojik
'biçim ve parolalan Kod&manlann emrindedir,

üç fabrika var. Jawa-Sko
da (montaj), Oto-Par (inıalat) ve Adel kalem fab
rikası. Üçünün de iş ve
renleri bir. Jaw& ve Adel
kalem işçileri, fabrika öniinde halen direniyorlar.
Jawa işçileri tensikat’ı
(işten çıkarma) protesto
ediyor. Adel kalem İşçile
ri, Keramik - Iş’e geçmek
için direniyor
Üçüncü fabrika olan Oto-Par (imalât) fabrikası
ise, Jaıva fabrikasında
montaj yapılamadığı için
Oto-Par rfabrikasmm da
imalâtı, zorunlu olarak dü
şüyor. Böylece imalât yapan işçiler tezgahlarının
başında akşama kadar
boşuboşıına oturup, ak
şam gidiyorlar. İşveren,
Oto-Par işçilerini direnişe
. . (I)a$tarafı 4. Sayfada)
altüst edecek diye kork
geçirmek içLn işçilere üc
tular.
münist Partinin alması
retsiz izin vermek istiyor. bekleniyordu.
Fakat CtA
Fakat, ücretsiz izini işçiler Maocusu Nakşal
Burunları dibindeki kü
gerillâ
kabul etmiyor. Bu işvere ları,
«burjuva seçim düze çücük Çin Hindi halkla
nin işine gelir. Çiinkii, asıl
rının
yumruk olmuş can
girmeyi kabul etti»
korkusu diğer işçilerin or nine
la başla nasıl döşiişUikdiye bu partinin başkam
taklaşa yapabilecekleri ey m
lerini dc mi görnıüyoılar?
üç dört başarısız suilenıdir.
’kastten sonra öldürdüler. diye geliyor insanın aklı
Ja\va - Skoda fabrikası Herhalde Marksist Ko
na. Ama, halk deyişi meş
na Çekoslovakyadan ge münist Partinin seçimle
hurdur: «Tencere dibin
len malzemeler, Devalüas iktidara gelmesi,' kendi • kara, seninki benden ka
yondan sonra 2-3 misli art «Halk Savaşı» plânlarını ra!» der.
lığındaııf i&tlan çok yük
selen Motorsiklet ve kam
yonetlerin satışı yavaşla
maya başladı. Bundan ötürü işveren imalâtı azalt
mak zorunda kalarak, 117
"
Ba-ı^rmfı 1. »ayfnna
işçiyi işten çıkardı. Geriye
dır. Ama iyi niyet toplumsal olaylarda geçerli dekalâıı 233 işçide bu hak
ğildir.
sızlığı protosto için çıkışı
’ -Tütkiyede büyük ölçüde kondiliğiudcn gelişen
verilen işçilerle beraber
sınıf mücadedesi karşısında burjuva partilerinin İçi o
direnişe geçmişlerdir.
de bulunduğu keşmekeş CHP’de de biitün şlddetiy
2 aydır, direnişe geçen
le devam etmektedir. Fhıans kapital ile kiiçük bur
işçilere, bağlı oldukları O
juvazi arnauda yalpalayan CHP samimi bir orta sol
tomobil - Iş sendikası 200
irhıiTiı im- fr'.
bfanediği takdirde, habire bölünmeğe ve
er lira borç makbuzu
zalntarıık, para vemdatir
r o ı u ^ n . f. •. ^
vı., devam edecektir. CHP ancak ve anZS..C > Ü3.İI gerçek blx* sosyal demokrat parti olarak finans
Kurban Bayrunm, çeltik
SSSSL. an ti-emperyalist gere'k
çocuklarıyla meteliksiz gs .. fafr
U'CT \ rya,,Sl * eT *

me vuruş? (Ordu fosillerine)
m t? Birkaç İyi niyetli paşa
hariç, hepsi yerU-yabancı F l
nans-Kapltal çetesinin
hiz
m etinde görünüyor. Biz çıuıa
inanıyoruz; «Yalnız şu ger
çekliği İki kere İki dört eder
ce kafaya yerleştirmeli; TUrklye Oellşlml ve Devrimler
Tarihinin orijinal gidişi ka
nunu yüzünden, Türk Ordusu
adam akıllı Devrimci bir Ge
lenek ve Görenek kazandı.
H.K.» Anlaşılyor. Hiç de su
lanılmayacak şeyler değil; yer
İt - yabancı Flnans - Kapita
lin, Ordumuzun, (Ordu Geuyllğljm lzln llztvlus bu kutlar
düşüşlerinin, üşüşmelerinin *ı>
bebl.
Doğrusunu isterseniz <Teh
İlkeli bir silah». Oynamak teh
İlkeli bir İş. Hiç beklenmedik
anda kendisi ile oynıyanlan
vunduğu çok olmuştur.
Du
yüzden bileğinin hakkıuı (Vıi
nıcıı Güç) adım almıştır.
Bir kere dalıa hatırlatalım
bu oyuutı oynayanlara; Ta
rih tekerleği bizden yana dö
nüyor. Çünkü biz Tarihi Ge
lişimin kanunlarına uyuyoruz.
Sîzler gibi nice gizil servis
ajanları;
ölllmlt yaklaşmış,
çöken, bu yerll-yabaneı Kı
nana Oligarşisinin, ölümüne
çm ı bulamaz.
Son sözümüz: «Tarlbda bü
tün yıkılmış düzenler İlliyle
dir. Ölümleri yaklııştıkçn zu
lümleri azıtır. Oysa,
»İlim
korkumu artınca nasıl zulüm
a rta rsa, tıpkı öyle, zulümleri
a rttık ç a ölüm, yaklaşır. Hu
rozll çanı ber, ölen bozuk «111zonln boğazını biraz
dalın
çok sıkar.
TÜRKİYE F tNANS - KAPÎTAL’I O ÇIK
MAZ İÇİNDEDİR. Kendisine
hedavndnn İktidar tealim c im
27 Mayın IV onun Annynsnsına can düşnınm kesilmiştir.
ZULMÜNÜ ARTTIRMAKLA
çiren işçiler halen çok mağ h
BİNDİĞİ DALI (AnAya.vtyı
dur durumda direnişlerini f ' durabllir. ^
va «Jrdunun İyi dileğini) K E
SİYOR... H.K.»
davam etmektedir.

H in d is t a n d a

C .H .P .

halds

UÜ ^

karıştı

^

kurar3f
gitmesi mnkaderdır.
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• Türkiye’de bu olay nab&şladı ve nasıl gelişti?
Asıl konumuz hiç şüphe*
eiz bu. ' Ben kısa işaret
ler vereyim: Türkiye’de
Oligarşinin ve Plütokraaiııin oluşu için. Eğer
vaktimiz kalırsa burda
rakamlar vereceğiz. Bun
da hiç kimsenin zannedi
yorum şüphesi yok. Nasıl
bir asalak sınıftır bizim
Phltokratlar? Bunu da
borçlarımızdan anlıyabiliriz. Boğaza kadar, hattâ
tepemizi . aşacak kadar
borç içine gömülmüşüzdiir. Onun da rakamlarını
göreceğiz.
Gericiliği artık bilmiyen kalmadı. Her köyde
bir Kur’an Kursu, falan
filân... Bunların altında,
hepimiz biliyoruz ki, te
miz din duygularının rolü
hiç yoktur. Finans-Kapitalin, gericiliğim, halk yığın
larım kandırarak onlara
dayatması araçları haline
gelmiştir bunlar.
Bunalımsa, yıllardan be
ri' hep •var. 1960 ta 27
Mayıs ihtilâline kadar ge
len bunalım malûmdu. On
dan sonra bir izafi istiK
ra r yapılmak istendi. Fa,k'at son ■zamanda, art k
sokağa dökülen biçimde,
bunalım Türkiye'de yoktur
diyen kalmadı. Bütün bezirgân Partiler başta gel
mek üzere, herkes Türkiye
nin içinden çıkılmaz bir
bunalımda, bir krizde, bir
buhran içinde olduğunu
her gün BÖylüyor.
Geçit konusu da, bir tek
kelimeyle söylemek gere
kirse: 27 Mayıs gibi olay
ları bir- yana bırakalım,
bizzat başımızdaki Plütokratlar ve Oligarklar bidiğiniz gibi hani hani Tür
kiye’nin sınırlarım nasıl
,, kaldıracağız diye çırpmı
yorlar.’ Onun için dalıa düo
Ortak Pazar’a girme gibi
kararlanın yürürlüğe sokmıya girişmiş bulunuyor
lar. Bu, Türkiye’nin vatan
ve millet bütünlüğü sınır
larını, kaybedişi, binaen
aleyh başka bir biçim ida
reye geçişi demektir. Ta
bii bununla kalacak değil.
Yahut bizim bir avuç tehakkiim yapan Oligarkımı
a n istedikleri gibi bir ge
çiş olacağı da hiç kimse
tarafından garanti edile
mez. Ancak bir geçit bel
geleri, alâmetleri, belirtile
r i içinde olduğumuz oportadadrr.
Sermaye ihracına gelin
ce... Bizde bu... Sırası ge

lince yalnız bizde olmadı
ğını da göstereceğiz. Yâni
rakamlarla, olaylarla. İşi
miz hep olaydır bizim. An
cak bizde, o kadar geç
geldik ki biz bu Finans •
Kapital sistemi üretime...
Sermaye ihracı tersine ol
du. Biliyorsunuz, her sene
Türkiye’ye gûya yabancı
sermaye ithal etmek kaygısıyl? Fiuans-Kapital ik
tidara ge*di. Fakat, hesap
yapınca görüyoruz ki, uluslararası yabancı serma
yenin Türkiye’ye soktuğu
15-20
milyonsa, 20-25
milyonu da dışarıya çıka
rıyor her sene. Transfer
yapıyoruz diyorlar. Onu
hep frenkçe lâflarla.. Halk
anlamasın _ diye: Tranfcr... Yâni* bir nevi ser
maye ihraç
ediyorlar.
Tabiî klâsik sermaye ih
racı bu değil. Anavatan
doğrudan doğruya serma
ye ihraç edip, öteki memI«*e.tJeri sömürüyor. Ama
bizim gibi topal eşekle
sonradan • Finans - Kapi
talizme \ itilan ülkelerde
prose tersine döndü. Biz
gelmiş sermayeye trans
fer hakkı tanımak sure
tiyle, kanımızı canımızı
muntazaman dışarıya ih
raç ediyoruz.
Bir başka gizli serma
ye ihracı vardır ki, stıçresmen ve milyarlar ölçü
sünde hersene muntaza
man yapılır, arkadaşlar.
Bu da dış ticaret oyunu
dediğimiz oyundur. Biraz
dış ticaretle meşgul ol
muş insanların yanından
geçen her arkadaşımız,
biraz onun yaptığı işlere
yakından bakmışsa, bir
şeyi görmüştür: Yabancı
memleketten Türkiye’ye
mal sokmak istiyen in
san, orada diyelim ki 100
kuruşluk bir mal satın
almışsa, onu 150 kuruş
diye yazdırır. Türkiye’den'
hâlis döviz olarak 50 ku
ruş fazla çıkarır. Ve böy
le, İsviçre bankalannda
falan, başka bankalarda
yatmış paralar diye arasıra bir lâf çıkar, ve kay
bolur. Bu lâfların gerçek
olduğu yüzde yüz muhak
kak. Fakat nasıl çıktığı
üzerinde kimse durmaz.
Hakikatte bu. -ithalâtihraca.* sırasında bizim
Finans - Kapitalistlerimi
zin, iktidarla da anlaşa
rak, bile bile Türkiye'nin
birikecek sermayesini dı
şarıya kaçırmaları biçi
minde hani harıl devam
eder. Türk malı satarken

S*. HBuıtet Kmksunh’juu çıkan kitapları..

Pıoleterya partisinin
gerçek örgütlenişi

başka türlü oyun oynar, paratorluğunu paylaşma Türkiye’yi artık yüzde
lan: 6 İngiliz, 15 Frenk
döviz kaçakçılığı yapmak hırlaşmasında
bir çeşit yüz torbada keklik hali (Fransız).. İstanbul’daki
için. Türîc malım yok noktası oldu. Biliyorsu ne getirdi. Ve onun üze 6" idareciyi seçenler: 10
pahasına toplar, dışanya nuz, Çarlık Rusyası sı rine bir de baktık ki, da İngiliz, 10 Fransız.. Alt
sevkeder. Orada onun ha cak denize inmek için Bo ha Kınm Harbi biterken komite, idare eden: 4 In
MEKTUPLAR
kikî pahasını alır. O ara ğazlan ele geçirmok tize- kumpanyalar Türkiye’ye giliz, 4 Fransız... Batı’nın
daki farkı kaçak olarak te Balkanlara inmek isti a km etmiye başladılar.
Dr. Z. O. 'dan
Finans - Kapital adım agene başka yabancı' ülke yor.
Avusturya-Macar1856 yılında Osmanb lan sermaye akını, böyleDr. Hikmet Kıvılcımlı (ağabeyimiz)
lere yatırım yapar.
istan Tuna'nm ağzını ele İzmir - Aydm Demiryolu ce Osmanlı Bankası biçi
«SOSYALİST* Gazetesi Başyazarı
Nüfuz bölgeleri ve di geçirmek için onunla çatı kuruldu. Bunun merkezi minde geldi, Türkiye’nin
İstanbul
ni bile Türkiye’ye getir bağnna oturdu. Ve bütün
ğer noktalar üzerinde şıyor.
.
Son
yıllarda
«legal
markslzm»
dalgasının ve
memişler.
Londra’da
mor
durmıyayım. Asıl konu
borçlar üzerinde kontro
Fakat bu iki çelişkili
ona paralel olarak da birkaç çeviri’den elde edüen
muz olan Flnatıs-Kapi- ve kâr’ı kadım diyebilece kead. Türkiye’de şimendi lünü kurdu. Bu banka o
yalan yanlış bilgilerle beslenen sözde marksist la
talin Türkiye’deki karak ğimiz, Antika imparator fer kuruluyor, demiryolu borçlanıl
alacaklılarının
fazanlıkların alabildiğine yayılması, ellerine birer
terine geçmek için, bir luğun karşısında da daha kuruluyor. Merkezi orda. harikasıydı. Türkiye'ye, a«dergi» geçiren bu sözde marksist gurupçuklann
a l f a b e t i k mese modem iki imapatorluk Koyduğu sermaye de S‘J2 lacaklannı yerinde tahsil
kendi çaplarına gpre, — gerçekte Fİnans-Kapitalin
leyi koyuş olarak bu nok var: İngiliz ve Fransız bin Türk lirası.
etmek üzere gelip kurul
yararına,—
her türden küçük - burjuva sosyalizm
talan belirtmek isterim. imparatorluğu... Onlar da
Arkasından, iki yıl son muştu. Sermaye ihracını
lerini piyasaya sürerek yüksek perdeden «ÖR
Arkadaşlarım, Türkiye- Hint yolu üzerinde tepişi ra, Türkiye harpten boz böyle yaptı. Böylece Tür
GÜTLENELİM!» yaygarası ile ortalığı toza du
de Finans-Kapital, çok yorlar. Ama, yukandan gun halinde çıktığı için. kiye’nin almyazısma ecncmana kattıkları ve bu yaygara arasında içten
tuhaf bir olaylann gelişi gelecek yeni Antika hay- tana yardım edelim diyor üi Finans - Kapital tehak
likle davaya inanmış genç kuşakln oportünizm
miyle, diyebiliriz ki: Batı’küm etmiye başladı. Ha
btağına sürükledikleri kesinlikle belirdi. Bu yay
dan hemen hemen yanm
diseleri, yâni bunun poli
garalar arasında güvenilen çok • «hacunın da
yüzyıl önce tehakkümütik sonuçlarını hepiniz az
«HAÇ»Ian ortaya çıkmakta gecikmedi. "'Güveniııe teşebbüs etti, girişim
çok bildiğiniz için burada
len dağlara kar yağdı ki, yol iz belirsiz oldu. Bi
yaptı. Hattâ onu alay ol
,•
saymıya lüzum görmüyo
limsel sosyalizm adına öylesine bir anarşi yaratıl
sun diye bazan. arkadaş
rum.
dı ki, parsayı elbette Finans Kapital toplayacak!
lara söylerim: Biz Avru
Yalnız bu arada, 1S56
Bu yaratılan toz duman karmaşıklığı içinde
pa’dan çok geriyiz, ama
dau 1875 yılına Ikadar ge
ve her dergiden (ANTı AL ve AK AYDINLIK’
bu Finans-Kapitalist uğ
çen bir birinci safha var:
lar, EMEK (onun tutumu belü), Sosyalist PARTİ
runda biz Avrupa'yı çok
Ecnebi Finans - Kapitalin
için Teori-Pratik Birliği’nden) yükselen «ÖRGÜT
geçtik yahu. Onlar İD.
âdeta yokhya yoklıya gir
LENELİM!» yaygarasının ardında, asıl unuttu
ncu yüzyüm sonunda Fidiği safha... 16 yıl içinde
rulmak istenen PROLETARYA PARTlSfnin ger
natıs-Kapitalin tehakkküTürkiye’de 278 milyon alçek örgütlenişidir. 'Bu, apaçık ortada.
müne uğradüar. Biz 19.
tın liralık borç hesaba ge
ncu yüzyılın ortasından
çiyor. Ve imparatorluk if
SOSYALİST’in yeniden yayınlanmam ,işte bu
itibaren, daha Türkiye’de
lâs ettim diyor. 278 mil
oyun’un maskesini indirmeye yaradı... Tümü ör
kapitalizm
kurulmadan,
yon lira: Bugünkü milyar
gütlenelim, diyor... Ama nasıl bir örgüt?... SOSFinans-Kapitalizm teşeb
ların çok üstünde bir ra 
YrALlST tam zamanında yayınlandı... Ve gerçek
büslerine giriştik. Nasıl
kam.
sosyalistler için de, bu kaosu aydınlatan ışık ol
giriştik? Bu enteresan
Buna karşılık, Türkiye
du. Ve asıl yapılması gerekeni kesinlikle ortaya .
bir ^gelişim oldu.
bu kadar muazzam bir
koyan...'
borç içinde boğulduğu sı- ■
İnans-Kapital, yahut
Bundan otuz beş yıl önce, dalıa bir TIP ÖĞ
rada: Türkiye’de iki ban
'ekeld Sermaye deyince,
RENCİSİ iken, bügün altmışına yaklaşan benim
ka kurulmuş, bir nhtım
bunun en oturaklı biçi
kuşağımdan' olanlar, yönetiminiz altındaki «Mark
▼e liman şirketi kurulmuş,
mi büyük kumpanyalar
sizm Bibliyoteği» yayınlan ile 'sosyalizmle tema
bir tünel açılmış (şu bildiği
ve şirketlerdir, biliyoruz.
sa gelmişlerdi. Ondan aldıkları hızla devam etti
nuz tünel: Galata tüneli),
Türkiye'de ilk defa 1849
ler. Tabiî- edebildiler... Ve marksizm kalpazanla
iki tane de su şirketi kv
yılı, bakıyoruz, bîr Şlrrını seçmeyi de, elde ettikleri diyalektik mihenk’e
rulmuş... Türkiye'yi saf,
ket’i Hayriye kuruluyor.
uygulamayı bildiler... •
tertemiz Finans - Kapital
İlk kumpanyası Türkiye’
borç biçiminde boğmuş.
Gel gör. ki, bugün bu «legal maıtosizm* hava
nin: bu gemicilik kum
Aranıra
da,
şurada
bura
sı içinde, yalan yanlış yorumlar ve don kişotça
panyası... Bunda iki ta
da
birkaç
hisodar
açıkgöz
davranışlar anaforu arasında genç kuşakların
ne hâfız, bir üçüncü hâçıkmış, bir iki ufak teşcb
çoğu, aynı seçme yeteneğini kazanmadan bir. gu’fız müdür, başkan Meh
busende
geçmiş:Modern
rupçuğa angaje^oluyorv've(bir başHfönmemne uğ
met sâde ‘ Abut - efendi,
anlamda gûya tesisler kur
ruyorlar. Elbette^ yalınca^ r,Fmans-Kapltaliri‘ işine
bir de komprador burju
muş. . .
yarayan bu baş-dönüklüğü içinde, kez sosyalizmin
va: Teodor Kurji ismin
Bu İflâs üzerine, biliyo
kalpım benimseme durumuna düşüyorlar... Ve bir
de..'. 5 kişi bu şiriketi ku
ruz, Tttdkiye veremiy i
«secte»in savunucusu oluyorlar. Bu baş dönüklü
ruyorlar. Türkiye’de üre
yorum. ben bu parayı öğünden kurtulanlar da var elbette... Sayılan da
tim yapan bir fabrika
diyemiyeooğim •' deyince:
az değil!.:;
.
kurmadan önce, hop atlı
öyleyse oturalım hesaba,
yorlar, Avrupa’nın Fi
’
İşte
bunların
«SOSYALtST»in çevresinde
dediler. Batılı Finans - Ka
nans-Kapital
tehakkütoplanmaları yerinde olacak.’
pitalistler. Ve Türkiye'ye
mü çağım açacak olan bir
Toplanacaklar elbette...
Toplanmalıdırlar
Osmanlı Düyûn’u Umumişirketi kuruyorlar, ilginç
da... Marksdzmi bir eylem klavuzu değil de, kolay
yesi diye bir müessese yer
olan yanı bu.
cı
bir
şablonculuk
haline
getirmekte
yarar uman
leştirdiler. Osmanlı Ban
Ondan önce, biliyoruz,
Finans-Kapital'in (belki de habersiz) megafonla
kasından
sonra
ikinci
ko
Lâle devrinde ondan son
rına, ancak «SOSYALİST» yolu üe ot tıkanacak
nağımız: Türkiye’nin Firaları falan, fabrika kur
ve onların kalplıkları, kalpazanlıkları sürekli eleş
naııs
KapiıtaL,
ama
ya
ma
teşebbüsleri
oldu
tirilerle gözler önüne serilerek gerçek PROLE
bancı Finans - Kapital te
Türkiye’de. Hatta bun
TARYA ÖRGÜTÜ’nün güçlenmesi yoluna gidile
hakkümü altına girişi Dü
lara, biliyorsunuz: Kâr
cektir. Buna inanıyorum.
vûn’u Umumiye hesabile
lıane dediler. Kâr iş de
SOSYALİST Gazetesine abone için çalışmak
oldu.
mektir. Ama halk onu*
vazifemizdir. Gerekli hallerde yazı göndermek de
Ondan sonra, 1875 ten
biliyorsunuz, çok kötü bir
isterim.
Size ad i şifalar diler, SOSYALÜST'e BA
(-tak
1907 ye kadar, o 278 mil
anlamda, Kerhane falan
ŞARILAR... Dostlara selâm ve bağlılık...
yon
liralık
borcu
114
mil
şeklinde İsimlendirdi. Ve
yon liraya gûya . indirme.
kastılar, yaktılar attılar.
Tutunamadı bizde. Yâni dutları Akdonh* İndir lar. Ve bildgiğimlz borç şeklinde bir bağış yapıp
te istemiyorlar.
lar sistemi başlıyor. Ser sağlama bağladılar. Çün.'
serbest rekabetçi kapita mek
taraftan istiyorlar maye ihracı, Baü’nın ser kil zaten o borcun yanya
lizm ol görüp Tüririye’de ki Bir
sömürgeleşsin, maye ihracı başlıyor. İlk yaknıı vurgundu. Yani ger
başbyamadı, başlatd&ma- yâniTürkiye
yüzde yüz kendi e- borç,. 1858 yıhnda 4 mil
<h. Bunun nedeni: Tefe- mrrlerine girsin, ö te ta yon küsur Türk liralık çok bir ödeme yapılmış de
oi-Bezirgân
sermayenin raftan da, bu yüzde yüz (altın lira tabu o zaman ğüdi. Uzun hesap. Hepiniz
onu incclemişsinizdir belki
Türkiye'de çok aşın ge emirlerine
ülkeyi ki) istikraz dediğimiz ö- de. Buna mukabil: 8 ban
Sayın yönetici, "
,
lişkin olmasından Ueri Çarlığa ve girecek
Avusturya — dünç almayla küşat mera ka, 10 sigorta (şirketi hep
9 __ 18. sayınızda yeralan eleştiri çağrınıza katıbyegeliyor. Binaenaleyh Av M&cara bırakmamak
lâ simini yapıyor.
bunlar), 4 rıhtım, 2 su. C ruz.
rupai anlamda (eskilerin zım. İşte bu çelişkileri iVe 4 sene sonra Osman mâden (mâden kuyusu).
Gazeteniz üzerine yapılacak bir eleştiri İki bölümde ele
deyimiyle), yâni Batıcı
lı Gaz Kumpanyası kuru 3 tramvay şirketi, 2 elekt
alınm alı, A— ÖZ, B__ GAZETECİLİK konulan a y n ay n
anlamıyla ilk kapitalist çinde, yâni kapitalist dün luyor.
vik şirketi, 2 gemicilik, 1
Incelenmelldlr. ÖZ. üzerinde söyleyeceklerimiz azdır: Dağı
tebeşebbüs : şaşılacak bir yamn her zaman olan çe
5 sene sonra, bir dc kurtarma şirketi, 5 tica
nıklık dönemini atlatabilmek İçin yapbğınız öneriler yerin
şey gerçi, fakat bizde lişkilerinden bizimle ilgili bakıyoruz..
Tabii
bu
öret
şirketi,
3
tane
dc
sa
dedir
ve desteklenmelidir. Genel tutum ve yazılar yararlı
daha 19. ncu yüzyılın or olam yanında, bir dc ba dünçlerin hepsini saynvık nayi şirketi kurulmuş.
dır. Eleştiriler kinci olmadığı İçin, toplayıcı yarılar bilim
tasına gelmeden bir kum kıyoruz, Çarlık işi azıtın vaktinizi çok alır.. Yalnız.
sel olduğu İçin yararlıdır.
Bu sanayi şirketleri ne
panya biçiminde görüldü. ca: lngilizlcr, Franmzlar, 1863 yılında, Avrupa ka
Ayni şeyleri «B» İçin söylemek güçtür. Gazetecilik'ola
lerdir? diye insan merak
Arkasından 1854-56 Kı Sicilya kralbğı •bize yar pitalistlerinin Türkiye’ye ediyor.
ra k eon sayı dışında gazeteniz zayıf kalmaktadır. Şöyfe:
Bu Uç şirketten bi
rım Savaşı patladı, bili dım ettiler. Ve gittik... İş borç diye verdikleri para risi: 1886
a__ İlgisiz okuyucuyu çekecek büyük ballıklar neden
yılı kurulan,
yorsunuz. Bu bizim hafız te, meşhur Sivastopol ö- ları Türkiye'de kontrol c- Yünlü Pamuklu Ticarî —
kullanılmıyor? Tüm sütunlar üzerine atılacak ballıklarla
ların, hocaların öncülü liünde yatan gemiler şar docek ve Türkiye’nin bü Sınaî
ilgi arttırm ak yoln kullanılması gerekil bir yoldur.
Şirket imiş.
ğüyle kurulan ilk Finans- kımızı da yaratan, Kınm tün ekonomik ve finans iş Bunu Anonim
b— Gazetenin yaygınlık ortamı nedir? Anadolu dağı
padişah fermamyla
Kapitalist müeesesesi di: Savaşı patladı.
icrinc el koyacak meşhur alanlar: Ahmet Refik Bey,
tımı yapılm akta mıdır? Sanmıyoruz. Kaç basılm aktadır?
yebilcccğimiz kumpanya
Kaç satılm aktadır?
E, olur, savaş diyeceğiz önce hnriçto kurulmuş O* Reşit Bey, Refik Bey.. Yâ
nın üzerinden hemen he Ama bizim İçin öyle olma inanlı Bankası, başına biı ni TTırkiyc’de üretim yapa
c _ Gazete olarak ucuz olmasına karem, gene de okun
men 6 yıl geçmeden başı di. Bu savaş hem İngiliz, Osmanb geçirmek suret iy cak bir müessese tcşcbMi
ması gereken yığınlar İçin 1 lira fazladır. Kk bir çabama
mıza Kınm Harbi patla Fransız kapitalistlerinin le, Şfihane Osmanlı deyip. sü gene müslümanlardan
oturak küçük de olsa yığınlara uzanan el gazetelort çıkar
tıldı. Bu, dünya kapitalist Çarlığı geri atmasını sağ Türkiye’ye getirildi
mak « art değil mİ? Bu gazete teori için faydab, am a yeni
çıkmış. Bunlar da: Refik
devletlerinin Osmanb im ladı, bir an için. Hem de
okuma
öğrenmiş bir İççi İçin, başka tü r yayın gerekmez
Bunun merkez kurucuö U e rn ın ı rt. m y fn d a

Yığınlara seslenecek
yayın' organı şarttır

TARİH — DEVRİM — SOSYALİZM
12.5 TL.
TÜRKIYKDE KAPİTALİZM
_
7 »5 TL.
İLKEL SOSYALİZMDEN KAPİTALİZME
4 TL*
BİLİMSEL SOSYALİZMİN DOĞUŞU
(Marx — Engels Çağı)
8 TL
' HALK SAVAŞININ PLANLARI
•7,5 TL
DEVRİM ZORLAMASI DEMOKRATİK
ZORLATMA
7.5 TL
ANARŞİ YOK, BÜYÜK DERLEN İŞ
100 kunış
UYARMAK İÇİN UYANMALI
UYANMAK İÇİN UYARMALI
5 TL*
MARKX — ENGELS (Bayatlan)
4 TL

A N T Yayınları
27 MAYIS VE YÖN HAREKETİNİN
AÇIDAN ELEŞTİRİSİ

Sahibi ve Başyazarı: Dr. Hikmet Kıvılcımlı

SINIFSAL

Sorumlu Yazı işleri Miidiirü: Hidııyot Kaya
12.5 TL

idare Yeri: Lâleli Cad. ÇcJikpalas Apt- 1/3 - İST.
Ankara Bürosu: Sümer Sokak, Venüs Apt.
Daire 13. Dcmirtopo — Ankara

Ararat Yayınları
METAFİZİK SOSYOLOJİ ELEŞTİRİLERİ
7.5 T L

Abooe şartlan : Yıllık :
50 T L
6 Aylık :
25 Tl*
.
.
? Avfık :
12,5 TL
■ Heeuvb No: 30 lâleli İş Bankası

Ekim Yayınları
TOPLUM BİÇİMLERİNİN GELİŞİMİ
(Tarih Teri)
12,5 T L
GENEL DAĞITIM: GE-DA — İSTANBUL

DÜŞUNCE ve DAVRANIŞ GAZETESİ

Baekı : Vatan Matbaan

>

mİ? Bir lisenin tüm öğrencilerini 'aynı sınıfa toplamak g a 
n i »etine düşmemeli. «Tercüman» gazetesindeki pehlivan hi
kâyelerinden fazlasını okumamış adama başka ti*:rlü y-.ıyuı
tapnnanız ş a rttır ve* bunu bekliyoruz.
d— Anadolu'da temsilciler ve dağıtıcılar olarak yardı
mı dokunacak arkadaşlar bulunmalı vo haberleri göndermeHito gazeteyi dağıtmukta görev ulmalan sağlanmalıdır.
e— E n önemlisi de geçmiş yayınları İzlemeyenler, yazı
lanı okurken zorluk çekebilirler. ÇUnkl İfadeler çok süstü
vo -sadelikten uzak olmaktadır. Bu !bo okuma vo anlama
gttç)lUğU doğurm aktadır.!
.
f— Son olarak «u duruma 'değinelim: Olaylara az ycf
»-telliyor? A.ylıııı'u bunun sebebi, gazetenin bir teori der- 1
,
nlteliğ'
..- m oLabiliyukarda ortaya koydu- ;
I’ -7 türri». i.:- l.ayka ynyıv.
ö«
eksiklik rlderileblır»^r-H(,>; ... sayada)

bu

j

