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Devrimci gençliğin karşısına

MEHMETÇİK ÇIKARILDI
Dört Ainerikalı’mn ka
: çınlmasım bahane eden
Finans - Kapital iktidarı,
kolluk kuvvetlerini ODTÜ'
ye salmıştık! SBF, Hacet
tepe olaylarından sonra
' ODTÜ’ye karşı girişilen
.bu. saldırıda, gerici Bcti. d ar bu kez toplum polisi
.nin yanısıra, çok sayıda
jandarmayı göndermiştir.
Polisler, egemen güçle
,rin profesyonel persone
lidir. pörevlcri aldıkları
para karşılığında sınıf
mücadelesini ve devrimci
hareketi bastırmak, sin
dirmektir.' v ’
/Ama jandarma erleri,
mecburi hizmet yapan
.'mazlum halk çocuklarıdır. '
' Gençlikle, mehmeteiği kar
şı karşıya, getirmek fi
nans'kapitalin başvurdu• ğu eni- aşağılık ' oyunlar
dır.; ı
4,.j|
.
. ODTÜ öğrencüeri meş
ru müdafaa halinde kalıp.
' direnmeğe mecbur kalmış
lardır. . . ' v. .•'
-. ODTÜ gençliği m ehm et'
çiğe karşı değil, onlann
ardındaki emperyalizme
ve yerli ortaklarına' kar..şı
ş i '.. kurşun
sıkmışlardır. »
Kurşun • BUuiuşuLruır.

öğrenciler toplum poli
kullanan profesyonel kol'
luk kuvvetlerine karşı kur. sinin yurtlara ginniyeceşun sıkmışlardır.
ğine dair söz istemişler• ODTÜ’lü öğrenciler pro dir. Çünkü SBF ve Hacet
fesyonel kolluk kuvvetle_ polislerin kızlara
tepedçj
tinin girişeceği üçüncü bir alçakça saldırdığuu, genç
talana karşı mücâdele et ' lere feci işkenceler yaptı
inişlerdir.
ğını, eşyaları talan ettiği

akla hayale gelmez
hunharlıklar yaptığım bi
liyorlardı. Gençler polisin
yurda girmiyeceğine söz
verilirse binaları boşalta
caklarım ısrarla tekrar
ladılar. Ama bu istekleri
kabul edilmedi.
Tii,

^

öğrenciler Mehmetçik
lere karşı dövüşmedikleri
ni defalarca megafonla a
nons ettiler.
ODTÜ’lü devrimciler
demokratik bir kurum olan üniversiteyi koru
mak için anayasal hakla
nnı kullanmışlardır.
Polisin de jandarmay
la birlikte yurda girme
sini H. Menteşeoğlu em- ‘
retmiştir. Fiııans - Kapı
talin emrindeki Menteşeoğlu bu ısrarlt tutumuyla
halk düşmanı olduğunu
bir kez daha ispatlamış
tır.
ODTÜ’lü gençler bu di
reniş esnasında Şener Er
dal adında bir devrimci
genci şehit vererek ve
sayısız gaziyle bu müca;
cadeleden çıkmışlardır.
Ayrıca devrimci gençle
re saldırtılan askerlerden
.Mevlftt Meriç'de ölmüş
tür.
" SOSYALİST GAZETE
Sİ, sadece ölen ve yarala
nan devrimci gençleri de
ğil aynı zamanda ölen ve
yara alan erleri de kamu
oyuna
mağdur olarak ilân
\
eder.
Bu halk çocukları,

^çbm'e^çi'klep-. halkv.döşiilâjılarına kalkan ediliyor,1',; *

(Devamı S., naylnda)

1 — Japonya’da «MARKSİST»
Polis’
.
."İ Yeryüzünde. Birinci •Emperyalist
: Evren Savaşından sonra: ' îapon Em-'peryalizminin gizli' Polisi, kendi ajan
CİA SOSYALİZMİ NASIL
dı iannı1 yetiştirdiği bir «Marksist» okul
YAPILIR?
açtL Ve orada, gizli ' Fnans-Kapital
. İşçi arkadaşlar, belki güle ..ajanlanna- «Bilimsel Sosyalizmsin in
ceklerdir. Başka işiniz. mİ kal celiklerini öğretti. Japon ' «Marksist»
ajanlarının başlıca'görevleri, elden gel madı? diye. «Bırakın sarhoşları
İşçi Smıfı 'Partisi kuruluşunu
yıkılsınlar» diyecekler. ’ Aydm •*’ diğince
baltalamak; bunu yapamazlarsa,* tşyaygaralarına arasua yer ver . çi Sınıfı Partisi içine sızarak, orada
dikçe çalışan yığınlarımızdan «Keskin Sosyalizm»- yırtınmalarıyla
provokasyonlar ve miz .çıkarmaktı.
özür dileriz.
y
Urüdü, Kervan yürüdü. Japon
Bu satırları sakın ' bol pa işçi İt
Sınıfı Partisi,. ajan köpekleri zarayla lüks baskı yapan iki bu-J rarsızlaştirdi.
. ı
çuk aydın çömezi «düzeltmek»
2<— Çarlığın «PROLETER DEV
‘; . ,
umuduna kapılarak yazdığımız RİMCİ» Ajanları '
Gerçek Sosyalizmin İşçi Sınıfı Par
sanılmasın. Demagoji ..hiç bir.
tisini
baltalıyan
Gizli
Polis
«Komünizr
zaman «düzeltilemez», r Aydın mi», keskin «Marksist» Provokatörler
gençlik ortamında sağlı sollu
Sosyalizmi yalnız 1 . Emperyalist Ev
sapıtmaların bir «Ev sahibini
ren Savaşından sjnra Uzakdoğu’da’ gö
şaşırtmak istiyen hırsız»' tipini1 rülmedi. Ondan çok . önce, Kapitaliz
kimi temiz gence .belirtmek is min yerleştiği her yerde İşçi Smıfı kı
en kurnazca «Sureti Hak
tedik. Yanlış hesap Bağdat'tan mıldandıkça,
tan gelen (doğruymuş gibi görünen)
dönecektir.
>• .
;• aşın «Proletere!» (İşçi yanlı), değme
«Sıffiyn» savaşında, na «Sol» (Goşist) veya. keskin «Silâhlı
muslu ve yiğit müslüman saf Sosyalist provokasyonları binbir .çeşit
sundu.
..
larını bozmak için Tefeci-Be-. lilik
' Sosyal yapısı' Türkiyeninkine çok ’
zirgân Muaviye askerlerinin benziyen eski'Çarlık Rusyasında, ger
mızrakları ucuna , Kuran’ı ta çek İşçi Sınıfı-Partisini doğmadan boğ
karak, herkesten koyu «Müslü mak, .-yahut' doğunca soysuzlaştırmak
için kaç türlü provokatörlükler (kışman» olduklarını . göstermek
kırtıcı gizli polis-, ajanlıkları) icat' eistedikleri gibi,
«Sosyalizm»
dildiği, artık • Türkiye’de -dahi okuna
demagokları da Marks’ın Kapi- bilen klâsik edebiyat sırasına, girdi!
tal’ini ve başka «Kutsal 'Kitap
Bunların en sistemli «Teorik‘'olaları» kalkan gibi kullanacaklar nı, Çar Jandarmasının .- Albay Zubadır. «Toplum Polis»nin kalkan tof'unca uygulanan «Proleter Devrim- '
dir. Frenkçede «Uvriyerizm
ları ne ise, onlarınki de odur. elliği»
(Koyu Amelecllik)-denen bu.İjfideoloji- I
Netekim Toplum Polisi ne den ye göre, İşçUer eylemci .aydın'*gençleli «Toplumcu» ise, demâgoklar re.kanmamalıdırlar. işçi Smıfı -P a rtis i'
VBriBA sırf
eil^ . işçderden
!eâ(Arf)An kurulmuş/örgüt
l/ıiMiIVMİıa'.AMcnif
yerine,
da o tür «Sosyalist» tirler. Bu
kendi çıkarlarını aramalıdırlar.
sık sık unutturulmıya çalışılan İerde
0 3 — 1905 «Devrimci* si «r^POP
doğruyu açıklıyoruz. t - *;j £ • : • GAPON
;
c'.
«Dcmagok»un'“(kupu lâfla '.■.• ■Ş-'O provokasyonların ’ en ' korkunç
kara kalabalığı ' ayartanların) ;■ve dillere.destan Anıt örneği (Şâhesekendi yalanma inanmış'olup M- ri),-kişi olarak: Pop Gapon’dur. Pop
Gapon bizim kılkuyruklar gibi yazı
mamsı hiç önemli değildir. «De çizi
kılıbıklıkalnyla havanda su döğmagogun en tehlikelisi, söyledi Imeiniş ve yalnız bayağı «endikatörlük»
ğine inanmış olanıdır» der Le- : (İşçi, ve Köylü hareketlerini ve lider
lerini belli etmeden, polise ele vermek)
n in . Demagokların «samimî»Ierolü ile yetinmemiştir. : - * • r' .!
ri değilse bile, sahteleri, yanlış
Pop^ Gapon, bugün artık herkesin
kapı çaldıklarını öğrenecekler .tanıdığı
'İçyüzüne - rağmen, o zaman
d ir. Şimdilik, hep onlarla.'uğra
herkesçe - R u s y a 'd a k i1905 İhtilâline.
şacak olmadığımız .için» kulak- .;öncü:olanxilk
Ayaklanışirnn kendim.:

•. farını' k im i^ tğ e n ç îe r ^ ^ ö s t^
rip bükmekle yetiniyoruz; *-•

. CiA SOSYALİZMİ
TARİH KALPAZANLARI
" Ak-Aydınlık, onu yanlışlıkla okuyacak olan her
delikanlıyı,'«Hanyayı Konyayı bilmez» enayi yeri; ne koyarak şöyle diyor:
«Proletaryanın Devrim hedefine . yönelmiyen
bir Tarih Tezi, Proletaryanın bilimi değildir.»
* Söz konusu Tarilı Tezi’nin özü «Antika Tarih»
. in gidiş kanunudur. Bu kanuna göre. Sınıflı Top
lum (yâni Medeniyet — Uygarlık) insanlığı ne za
m an bir çıkmaza soktuysa, o zaman Barbarlık (yâ: 'ni Sınıfsız Toplum: İlkel SosyaBzm) kılıcını çek
miş, o Gordios’un kör düğümünü . kesmiştir. Bu
Tez’de «Proletaryanın Devrim hedefine yönelmi’ yen» ne var?
’. Anlatılan açıktır. Sosyalizm: toplu yaşamak
zorunda olan insanlığın öyle güçlü bir eğilimidir ki,
' en ilkel (Tarihöncesi) biçimi ile dahi, 7 bin yıl Top ]
. lumu yokolmaktan kurtarabilmiştir. Modern İşçi’
. Sınıfı gibi bir'Devrimci Sosyal Sınıfın bulunmadığı
- Antika Medeniyetler boyunca, Barbarlığın ikide 1
bir*'; yarattığı Könesanslar (Dirilişler), .gerçekte -j
(tikel bile, olsa) gene Sosyalizmin eseridir. Modem.:
” İşçi Sınıfının Sosyalizmi ile İlkel Sosyalizm arasın- i
' . da,-Medeniyet Tarihçilerinin uydurduktan -uçurum!
üzerinde insancıl bir köprü vardır. ... • > Sosyalist Bcycikler, bu Tez’de ve yığınla.ây. dınlatıcı başka sonuçlarında, «Proletaryanın Dev
irin» hedefine» yönelmemiş hangi noktayı görüyor• 1ar? Bunu, anlamış ve anlatmış değiller. Ancak 40.
>’ yıi işlenmiş bir araştırmayı, bir kaç saatlik ilstiin
ikörü ve kuyruk acılı okumayla, bir vuruşta yere
sermek eevdasındalar. O yüzden, Tez’in bütünlüğü
, -içinde değerlenebilecek bir kaç aatırmm ■ önünü
.sonunu makashyarak, T ezin aslını bilmiyen bir kaç]
gocuğu kandırmaya yeğkiniyorlar.
- KARACÜMLESt EKSİK
' [■'. i; SOSYAL CAMBAZLIKLAR
,Tabiî her Sosyal Tez gibi, söz konuşu Tarih i
*, Teri de, «Kürsü Sosyalisti» Beğriklerin sandıkları
; gibi, yahut göstermiye çabaladıkları gibi: Bilim'
•- için bilim., yapma hevesinden doğmadı. Doğulu
Tbplümlardaki Sosyal Sınıf Savaşlarının Batıdakileçe'göre çok daha karmaşık oluşu yüzünden yapıl
m arkırk- yıllık: Teorik-Pratik Ravnşkınn bir sonu. cuydu. İster istemez o'çok özellikli savaşların an. lamları- ve1 gelişmeleri üzerinde uygulamalara yan/ fcüar'verecekti. •
• •••“"
.••;.rıAk-Aydmlıkçı Sosyalist' 'Begciklerimiri de cn
, çok'üzenşey bu uygulamalar olmuş. Uygulamaları. dan* birisi Tarih Tezi’jıin Osmanlı Tarihinde ispat
. •• •

(Donum S. m ylm lıl

Son olaylar, üzerine I s . g - e politikası denen gey,
met Paşa .iktidara destek adı üstünde bir tahta
olmak gerektiğini ilân et , _ravallicilik oyunudur,
iniştir.
Paşanın ağzından eksik

tgÖze girmek» istemekte,
aldmca batan gemiyi kur
‘

okuyarak;-: «Çar Baha»*lannâ'. derileFinans-Kapitalin bilinçli *- ■»büinçi . rini i 'dökmeğe- • götürmüş, ünlü Kızıl
siz oyuncakları «yeni» bir «Aydınlık* -Meydana gelen ötemiz işçi ve 'halk yı
getirdiklerini sanırlar.' Oysa gölge ğınlarım Kanlı'Pazar’da kılıç ve-kur
deki kurşunî Efendileri yüzyıllardır,
şun -yağmuru.ile yere serdirmişti. Bu
bile bile lâdes oynarlar. Bugün adına .hareketin ardından, aynı Pop Gapon,
«CİA Sosyalizmi» dediğimiz oyun m
Avrupa’ya- geçip, Rus Soşyal Demok- .
nc dondur.. Oyunun aktörleri -rat’ : İşçi Partisi’nin tek ayık lideri
ajan sicilline yazılmış 4mıdırlar’
Lenin’i de «gizli gizli ziyaret etmişti!
Kıçlarında polis tabancaları v a r ' mı.-'-’ Pop Gapon’un b ir ' Okrana Ajanı
Orası İkinci kertedir. Aktör
(Gizli Çar • Polisinin Pa^âs*(llmiyye)
lerin objektif olarak yaptıkları Der- - mesleğinden adamı) olduğunu bugün
lenitebilecek her noktaya yalan dolaı
bilmiyen kalmış m ıdır?.Pop Gapon,
bombalan atmaksa, rolleri GİA Sos gerçek Sosyalizmin 1903 Kongresin
yalizmi içindedir. Bizim için olayda
den beri ordulaşmış İşçi Smıfı Partisİhiç bir yenilik yok.
- m baltamak için lj{î Sınıfım kurşunEski adıyla «burjuva Sosyalizmi» .latarak yıldırmak görevini üzerine
her zaman, her yerde bukalemun gibi
almıştı.'- Farkına varmadan, ' yaptığı
dir. Konduğu dalın rengini almakta / «Provokasyonla Ülkeyi1 Çar. zulmüne
eşsizdir. Bunlardan bir kaç ‘eşantiyo karşı bir uçtan öbür uca «ilâlılt isyana
nu analım.
(Devaım S.

(Donum 5. mıyfıuln)

Yeni aşamada aynı, parola |

•Ur.1-.;

•'1 Son aylarda girişilen
eylemler, Dört Amerika& olayı ile., yeni bir aşa^ıpaya ulaşmıştır. Binana
.-VKapital, gençliğe karşı
ve zâlim saldmla- n-, ile bu aşamayı hazır
lanış, kışkırtmış ve hızlAndûnhış bulunuyor.
• ~Vanlan bu noktada
meseleyi çok yanlı olarak
ele almak gerekmektedir.
Amerikalıların kaçırılma
olayında yayınlanan «Tür
klye Halk Kurtuluş Or
dusu» imzalı bildirinin sa
' hipleri, sözkonusu eylem
lerden bazılanm kendile
rinin düzenlediklerini be'. lirterek, olayların sorumh^uğunu üstlendiler.
- )>£$er. bildiriyi yayınla'MÜZEYE »Ö, ÇÖPLÜĞE
.... .
,
. yân örgütün liderleri gaEmperyalizm-ve yerli etmediğı demokrasi eğer zadelerde isimleri zikredi
\ ortaklarının kanlı iktida bir burjuva demokraşiâ: lei) ye aranmakta olan kim
rı A.P’yo sahte muhale olsaydı, ismet Paşa A-P.'-. . g^ler İse, uzun yıllar cyfetini devam ettirmekte yi destcklemiye cesaret . lcm İçinde tanıdığımız bu
.olan' Paşa, kendisini rafa
edobilirmiydi?
-• ' ‘ kellerin-sonuna kadar na
kaldırmış bulunan Fiuans
Burjuva diktatoryasımn snjuslu, yürekli ve inanmış
-iKapital’e yaranma ça
faşist yanı, burjuva de- -aklinseler olduklarını söybalan İçindedir. '
moikrasisine gitgide ağır
lehıeüyiz. Aranmakta oPaşanın yıllardan beri sür basmaktadır. İsmet înölan gençler, önce TİP’te.
dürdüğü politikaya: «den nü Pasa bu kanlı ortanı- * dqho ?onın gençlik örgüt
ge politikası» derler Den
da A.P’vi destekliyeı-ek. lerindc fedakarca müca

Ancak çağımız, Kapita mnıft -' içinde'kök
dele etmiş, kimisi Millî
lizmin Genel Bımahmhr . bir Marksist prLenininst
Kurtuluş hareketlerinde
diiman mermisi altında <' aşamasını yaşıyoruz/ Ki parti olmaksızın, bir gu
aylarca döğüşmüş, kimi mi yerde, kimi şartlar a l . ,rup :. devrimcinin rilâhh -:
mücadeleye geçmesi -şek
si Türkiye’de FSnans - Ka . tında, o' kân ve irinle şiş
pital’in her türlü . basla . miş Emperyalist kan çı li&de ortaya çıktı.' Silâhlı
propaganda.çoğu kez.şe- '
ve işkencesine göğüs ger. banının incelen- pis zorba
miş kişilerdir. Haklarında lık kabuğuna en ufak bir . hir veya- kır gerillası ha
«vur» emriyle ' aranan jğnenin batırılması,, çıba-- - ünde somutlaştı: i: ?.-;: ->.•
mn patlamkBihı ve-akmak
g e n ç le r b u ra d a
«Gerilla savaşı»/«Çete '
için basıncı,' ate p yüksel - harbi», «Partizan hareke
belirtmeye gerek gör
ten Mrinin boşalmasını . ti» vh. adlarim ahr. Şüp
mediğimiz sayısız durum
sağlıyabilir. Daha doğru- f hesiz, her ülkenin kendi'
lanla, işkenceye tehammili, eylemde cesaret, mert ' su yer. yer »ağayıp- du-. sınıf yapısına ve devrim
ruyor.
oköşullanna göre değişir.'
lik v.b. bakımından çeşit
li sınavlardan başarı Be
Gençliğimizin ^/coşkun -.»Ülkedeki Marksist - L e-;
geçmişlerdir. Bu arkadaş - eylemcüeri,. :besbelli, n e '^ n in ist.p a rti gerilla m ücadenli azlık oluriarsa ’ol- - -. gelesine karar verebilir. 1
ların namuslu ve yiğit
kişiler olduklarım hiç kim v sunlar, kokuşmuş F în ân s, ;Mao’nun k ır gerillası ya-»
şeyle tartışmayız.
V- Kapital tahakkümü '.çı^. .( dâ İkinci Dünya Savaşm
. banına batıp onüjdelmek/ I -.de Fanisiz Komünist P ar
SOSYAL DEVRİM
. r„ .............
„
-iıısanlanınızı. vurgundam -' tim tarafından önerilen •'
PROBLEMİ
Bilimdi sosyalizme gö
.kurtaı^-.içm .-j-a.ve patnotiar aracılığı ile ;
re: Sosyal devrim, m i- r
-<f t ak ^ - ^ y ^ tü le n «maquw» adh
dem toplumda tümüyle , ^ ^ ^ ricr* ^ ^ Y-S6te, 8a^
eylemlcri
,
bütün millet katlarım sar
''
miş bir bunalımın ürünü ülkel^nde- b u j ^ i , g m - ^ Kir '.GenUa -Fokosu:
ıliir. Nc bir zümrenin,
bir sosyal sınıfın, ne
hatta bir çok sosyal — ,
.
nıfların teker teker veya SİLAHLI PROPAGANDA ^ kuvvetlerine karşı sûâhh
bir kaçı birleşerek yapa
özellikle Latin Ameri- ^.mücadeleye girişmesidir./
bilcccikicri işlem ve ey* ka .da geliştirilen Silâhlı - .*Foko şeklinde başlayan
lcm değildir.
Propaganda metodu, işçi * - . .
. ;(Dow««ı fc-«•j«d»î-
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TİP ÜZERİNE -ARAŞTIRMA
.

—m —
t
Şüphesiz İd TtP'fcn en
feüçlU teşkilâtlan ilç bü
yük şehirdedir. Şu anda
TİP büyük şehirlerde §u
unsurlardan kuruludur :
— Geçmişte
partiye
büyük inanç beşlemiş, her
tuğlasuun konulmasında
emeği geçmiş aydınlar,
esnaflar ve münferit sa
yıdaki isçiler
— MDD’cilerin saldır
gan ve tahripkâr tutu
muna karşı «ehven-i şer»
olarak EMEK’i seçmiş
militanlar. — Devrimci dinamizm
lerini yitirmiş ve sosyal
pratiğin gerisine düşmüş
aydınlar.
— T lP’ln en güçlü za
manında bile elini hiçbir
ise sürmeyip, haftadan
haftaya aohbet toplantı
larına, vesair toplantıla
ra gelmiş, kongreye gidip
oy kullanmış iyi niyetli,
.bön, pasifist.. küçük bur
juvalar
t

•’ — 15—16 Haziran son
rasında, eylem içinden ge
çen ,daha ileri bilince ul&şan yada sendika eğitim
çalışmalarında nisbeten
politize olan isçiler
— Son bir—iki yılda
yetişip, Dev—Gençdeki
örgütsüzlük anarşisinden
ürkerek, «politik örgüt
esastır» diyerek TÎP için-,

de toplanmış, az, sayıdaki
' gençlik unsurları. •
Bunların h ecin in or
tak özelliği, T İP İ ana
örgüt olarak görmeleri
dir. Kimisi T lP ’in henüz
sosyalist olmadığını, ama
sosyalîstleşmek yolunda
bulunduğunu söylerken,
kimisi de TlP'in bu yapı' sıyla sosyalist parti ol
duğuna inanırlar. Birind
grup çoğunluktadır. Üye
lerin büyük çoğunluğu
T lP’in tabandaki üyelerin
fedakâr. çalışmalarıyla
sosyalistleşeccğine inan
maktadırlar.
Yönetimi desteklemek
bakımından ise iki ana
karakter belirmektedir: •
— Şimdiki yönetim dev
rimci yönetimdir. Bunu
' düşünenler azınlıkta olup,
çeşitli bağlarla m erkez'
kliğine bağlıdırlar. Böyle .
düşünenler genellikle ya
yönetime entegre olmuş
lardır, ya da «kavga - gii- ,
rültü bitsin artık» diye
; sabırsızlanan bön kişiler: dir.
— İkinci grup üye ise
:(ki bunlar çoğunlukta
dır), yönetimin tutucu ol
i duğuna, ama bunun ke! sin ve açık, şiddetli mu! halefetle değil, uzun va«
! deli, sabırlı eleştirilerle
: yürütülen bir mücadele
! sonucunda değişeceğine,
’ işe yaramayan yönetici
lerin yerini zamanla genç'

ve devrimci kuşakların
alacağını düşünmektedir
ler.
Her iki grup üye de
bize pâsifizmm rasyonalizasyonunu yapmaktadır.
Fakat bıı pasifist kişile
rin dışında TİP tabanın
da gerçekten de İyi niyet
ii, yürekli militanlar mev
cuttur. .Bu kişiler pasifizm içinde olmayıp, par
tinin kurtuluşu için ça
lışmaktadırlar.
Pasifist. olmayan mili
tanların 2 grubu vardır.
Aralarındaki en önemli
fark binlerinin TİP’den ■
umutlu olm alan; öteki
lerin TlP’in artık gelene
ğini kurma sürecine gir
miş bir pasifist-revizyonist
kampın öncülüğünü yap
tığını düşünmeleridir.
özellikle Dev-Genç’in
çözülmesiyle,
MDD’nin
partiyi terketmesiyle TİP’
e canlılık gelmiştir. Par
tideki devrimci militanla
rt da aldatan bizce budur. Şöyle ki, TİP, bü
tün tutuculuğuna rağ
men şu anda örgütsel bü
tünlük ve disiplin anlayı
şı içindedir ve eylem ya
pabilecek kadar çok sazyıda kişiyi bir arada tu
tabilmektedir. örneğin,
TİP’liler zaman zaman
yaygın afişlemeye giriş
mektedirler. Dev Genç’in
bunu yapacak kadar bi
le örgütsel bütünlüğü ve

dolayısiyla gücü kalma
mıştır. Faşist baskıların
artması ile partili üyeler
TlP’e tek alternatif ola
rak sarılmayı tercih et
mişlerdir. Gene'partili ti*
yeler için Parti dışında
alternatif -şimdilik- bu
lunmamaktadır. MDD’nin dağılıp çözülmesi,
TİP’deki mütereddit üye
leri,*gene partiye çek
miştir. Bir zamanlar
TİP’i destekleyen küçük
burjuva sol ya da sosya
lizon aydınlar MDD olayı
ile partiden umut kes
mişlerdi. Son zamanlar
da gerek MDD’nin yıkıt
ması, gerekse artan fa
şizm nedeniyle bu aydın
lar gene TlP.e yönelmiş
ler, maddi kaynaklar ye
niden TlP’e akmağa baş
lamıştır. MDD’nin çözül
mesi, Dev Genç’in küçük
burjuva aydınlarına ters
gelen tutumu, Dev Gençin örgütsel bütünlüğü
nü yitirerek bu aydınlar
dan bağış alacak kadar
örgütlü olmaması, üniver
site kantinleriyle yetinme
si, sol aydınların bağışla
rını yeniden TlP’e kanali
ze etmiştir. Bir zaman
lar hemen hiç parası ol
mayan TİP artık kampan
yalar, kapalı salon toplan
tılan, hatta 10 cu yılmı
kutlama törenleri düzenleyebilmektedir. Aynca
,
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Sosyalizm tarihimizden
te o rik bir belge
—m —

bilincine geçirmemektedir. Milli. Îşçi-Sosyalist-Parti
hareketlerinin iyi kötü geleneklerini, p'aslanmıya bı<
Takmaktadır.
Şimdiye kadar olan çeşit çeşit özlü Parti mese
lelerinde gruplaşmak istidadım gösteren zümrelerin
taktikleri, (mahut «MUterakkip ve Mürakıp» lann
soysuzlaştırdıkları ■ deyimle) «tak-tika» lan şu üç
tarzda olurdu:
1 — Susmak;
ı
2 — Parti disiplin ve legalitesinden gizli kapak*Bu hâl/'belkTde en büyük ideoloji’ boşluğumuzu' lı dedikodular fısıldaşmak;
3 — Çetrefil ve çetin meseleleri alaya almak..
teşkil ediyor. Geçmişin dövüşleri, geleceğin kavşağın
Lenin’in bu Uç nokta üzerindeki üç açık kanaatini
dan kopmuş, gelecekte devam ve inkişaf etmiyen (sü
rüp gelişmiyen) tozlu arşivler halinde, şunun bunun tesbit edelim:
1 — SUSUŞ : «Toyca bir hiledir.» (L.: Notes
kafasında unutuimıya mahkûm kalıyor.
1 — Bu uzun mücadele konaklarında ne oldu, ne de’un publiciste)
2
— GİZLİ DEDİKODU yok: «Fikir mücadele
bitti?
Bunu «akli» (akılca) değil, Kur’an gibi «nakli» sine büyük bir önem verildiği zaman AÇIKÇA 1IARP
'(aktarmalı) ve Ortaçağvân ağızdan ağız% geçerek İLAN ETMEK gerekir, yoksa saklanmak değil.»
yeni nesillere taşımak, göreneğe kul olmak değil mi ( a y ) ,
3 — ALAY: «İstihzaya almak, İşin içinden sividir?
2 — Biri kalkıp ta, hatta sayıları bir elin par şivermenin, havadan sıynhp çtlavermenin ucuz vasıta
maklarından pek öteye geçmiyen tecrübeli eski yol sidir.» (L.: Rus İnkılâbı ve ProletaryanınV azifesi)
Şimdiye kadar sağlı sollu «dissidant» lar (ayrı
daşl&ruhızdan birisine sorsa:
«Parti tarihçemizde belli başlı yanlışlar ve onlar fikirliler) tarafından yapılan mücadele göreneği bu
idi
ve
bu olacağa benzer.
dan çtkan dersler hangileridir?»
O bakımdan sözde kalmıyan inkılâpçıların boyun
dese, acep , «efradını câmi, ağyarını mâni» siste
larınm borcu, bu öldürücü (görenek + durgunluk)
matik bir cevapla tatmin edilebilir mi?
öyle bir mucizeye bir an inanmak istiyecek olsak sapıtmalarına karşı gelmektir. Bunun için şu üç şart
bile, böyle tatmin edici bir cevabın, görgülü yoldaş- gözetilmelidir:
1) Ciddi davranmak;
,
. lar arasında doğacak ilmi ve kollektif mücadele ne
2) Toyca susmamak;
ticesinde gelişeceği, hiç olmazsa daha manzumeleşmiş
3) Kavgada gizli kapaklı kaçanlara Parti mey
(sistemleşmiş), daha geniş ve tatmin edici olacağı
danını değil, büyük veya küçük burjuvaziye doğru yol
muhakkak değil midir?
veren sıçan deliklerini ısmarlamak ve Lenin’in öğüdü
Böyle bir iş ve eser var mıdır?
ile: «Açıkça harp ilân etmek» gerekir.
Yoktur.
Zaten fikir çarpışmasında açıkça savaş ilân et
Bu hali gören kimse, belki de Türkiye sosyalizm'
hareketinin Papa kadar «lâyuhti» (yanlış yapmaz) ol mek bilimsel sosyalizmin öz geleneklerinden biridir.
duğunu sanacak. Oysa en büyük yanlışımız ve kusu Marks ile Engeis’in ilk «Komünist Mamfesti» hemen
Jrumuz budur. Leninizm’de yanhşsizm ne demek oldu şöyle bitiyor:
«Gerçek sosyalistler kanaatlerini ve gayelerini
ğu açıktır: Hareketsizlik!'
İş yapan yanlış ta yapar. Eğer bizde bir yanlış (kamlarını ve amaçlarını) gizllyecek kadar alçalm az-'^
yoksa, mutlaka bir iş tc yapılmamıştır.
lar.»,
Gene, İngiliz İşçi' hareketim kankıranlaştıran,
Oysa bunun tersi muhakkaktır. Türkiye sosya
lizmi oldukça çorak bir muhitte, çetin yürüyüşünü hiç ikinci Enternasyonalleri yatalak eden barsak hastalı
kaybetmemiş bir hareket ve bir dinamizimdir. Demek, ğının, yâni Oportünizmin mikrobu: «İsçi asilzadeliği»
yanlışlara karşı, şimdiye kadar güdülen kavganın ba ile birlikte Tradünyonizm başlarken, Marks hücum
zı özellikleri yüzünden, gâh zaruretten, gâh ihmalden ve iftiralara uğrıyacağını biliyordu. Bununla birlik
doğmuş bir kaygısızlık ıvardır. Ama teşkilâtın son. te, Oportünist başların koparılması İçin haykırmakinkişafiyle dayandığı yeni safhasında bu kaygısızlık geri kalmadı. O günlerde şunu yazıyordu:
«Sanayi İşçileri, herşeyden önce, şimdiki Başla^
ölmelidir. .
*
■ • ,
rından yakalarım sıyırmak zorundadırlar. Lâhcy Konğ
Lcnin diyor kİ:
«Bir siyasî Partinin yanlışlan karşısında takın resinde bu heriflere vurduğum vakit, sırf hu yüzden
dığı tavır, o Partinin ciddi olup, olmadığını, sınılma herkesin hoşnutsuzluğunu (epopylâriteyi: itibarazlıve emekçi yığınlara karşı olan vazifelerini yerine ge lığı), İftiraları ve Hh. üzerime çekeceğimi biliyordumtirip' getirmediğini yargılamak için en mühim ve en Fakat bu gibi şeylere daima aldırmadım. Çeşitli yer
emin mıstaklardan (kriteryumlardan: mihenktaşlann- lerde bu adamlara vurmakla bir vazifeyi yerine getir
,dan) biridir. Hatasını açıkça tanımak, yanlış sebep- mekten başka birşey yapmış olmadığım anlaşılmtya
. lerinl keşfetmek, yanlışı doğuran şartlan ve halleri başlıyor.» (K. Marks: Kugelmann’a Mektuplar, 1930
tahlil etmek, o hatayı düzeltme vasıtalarını dikkatle Paris, s. 175).
Küçükburjuva’eğilimlerini ve duygularım okşı'İncelemek,' İşte ciddi bir Partinin alâmeti budur. İşte
böyle Parti İçin vazifelerinin üstesinden gelmek, sınıfı yarak «adam kandırmak» proleterce propaganda de
ve dolayisiyle kitleleri talim terbiye etmek (eğitmek) mek değildir.. Artık birbirimize yol göstermeliyiz.
Kurukalabalıği değil, Lenin’in' son vasiyetine uyarak:
•denilen şey budur.» (Çocuk Hastalığı, a. 16)'
«Az fakat öz» keşifkolunu (öncüyü) kurmak zorun
•‘ Mesele açık :
»
dayız.
,
1) Ciddice vazifesini yapan;
•
.
•
Yol karşımızda. Uçurum önümüzde... Sarp uçu
2) Smıfı ve kitleleri terbiye eden..
Mr Parti olmak İçin, hatalardan ürkmemek, yanlış-' rumu atlıyacağız, çetin yolumuzu tutacağız ve acımak
nedir bilmeksizin: (Mitlaufer’leri: Yok arkadaşları
lan dişlemek ve İşlemek'şarttır.
Lenin (Sosyalizmin Çocuk Hastalığı) • eserinde, nı) öz yoldaşlardan ayıracağız. Çeteleşenleri ordulaş- |
hemen baştan başa şu hakikati tekrarlar:
tıracağız.
*
Sözde kalmıyan öz inkılâpçılık: (Atalet: durgun
luk + görenek) ile kopuşmaktan. korkmamaktır.
Bu notlan niçin kaleme alıyorum ?
1 ) İnkılâpçı teori mücadelesini konkretMirmiye
(Zararlı olan + vakti gîçen) herşeyi kırmaktır. Bu
nun tersini yapmak kırtasiyecilik (bürokratlık vo (somutlaştırmaya: Müşahhaslaştırmaya) çağırmak
mürtecilik (gericilik) tir.
İçin;
' Bizde konuşulacak ve kınlacak olan (zararlı +
2) Pratik mücadelede Lenin’in çizgisi yönünde
‘ vakti geçmiş) durgunluk ve görenek nerededir? ’
yürüyen bütün proletarya inkılâpçılarını, sağlı sollu^
Gelmiş geçmiş sosyalist hareketlerinin değil. biz tekmil küçükburjuva «çeteci» sapıtmalannı gömme-”
zat partinin bile hayatında fışkırmış yanlışlan Parti ye çağrılı bulunan ölüm çanı olmak için—
iki sözcük daha. 10-15 yıllık tecrübelerle dolu
sosyalizm tarihçemize ve Türkiye’de var olan en es
ki burjuva partilerinden daha eski bir teşkilât gele
neklerine, geçirilmiş uzun mücadele konaklarına rağ
men, henüz Türkiye sosyalist hareketinin mecmu he
yetini (topunu bütünüyle) gözden geçiren tenkidçi
analizi, velev taslak kabUinden olsun, yahut derme
'çatm a parçalar halinde bulunsun: eser var, mıdır?
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aldıkları peşin para ile satarak sırça saraylar
hurdular. Hacıağalar, ceplerinden pek az bir para
• çıkarmakla, ucuzca ele geçirdikleri topraklan
topraklan pahalı karşılık diye göstererek,, en
modern - üretim cihazlarını ellerine geçirdiler.
Köy ekonomisine eskisinden daha kuvvetle hâ
kim oldular.» (a.y., s.22) .
«Burada artık, Hacıağalığın sının Kodaman
bezlrgârhğm sının ile karıştı. Traktör Iktisadıya
(1 ke. / kr.)
IMS 19(15 Artış Yılda A rtış Yıllık
tı bakımından» (&.y., s. 21) korkunç yönelişini aldı.
%
a rtış % 10 yıl kr*.
. . Güdülen Köy Yığınları : açısından, şu üç
33.33
Ekmek
109 327 82,70 70,07
7,65
: sonuç ortaya çıktı:
3*3,33
Et
911 212 24.42 535,47
53,5i
■ cA — Üretmen Köylümüzün yüzde 97’sl kü
çük, fakir köylüdür. Kendi tarlasından rızkını
Yâni 10 yılda, şehirli yurttaş her yıl yiyece ı çıkaramaz. Köy Hacıağasından yahut Kasaba Teğinin 4 te biri ile 3 te biri kadanm kursağından
fed-Bezirgânından buğday' satın alarak geçinir.
kaptırarak aç. kalıyor. Köylü en sonunda susuzluk’
Onun için buğdayın (dışanya ucuz satıp damping
tan ölmek durumuna giriyor. Ve efendilerimiz,
yapmak için) içpazarda- pahalanması... köyiimüköylünün susuzluğunu tabiata mal ettiği gibi, şe •müzün yüz kişide 97 kişisini ■canevinden vurdu.
hirlinin aç bırakılırını da aiınyazısına bağlıyor.
Orda köylü dediğimiz yüzde 2,3 köylümüzün do
Etle ekmek h e r yıl ortalama : (7,68+53,54 . borçlarını-arttırdı.» (a.y., s.2 1)
= 61.22
2 ~ ) 30,61 kuruş pahalılaşır. Buna
«B — Millî bir plânla ve halk için, halk eliy
karşılık, milyonerin payı da içine katılarak, adam
le köye girmiyen traktör, bugün tüm larlanmızda
başına millî gelir : (17,61 + 14 = 31,61
2 =)
göze batan MADDÎ BÎR FACİAYA kapı açar.
15.5 kuruş artar (X) ... Bu kabaca yalan gelirin . Daha çok topraklan sürmek gereği, köylülerin
hile 2 katı pahalılıkla insanlarımızın soyuluşu.
hoş ‘bereketti topraklarını ve OTLAK’lannı da
Efendilerimize göre Tabiatın veya Allahın işi
tarlalaştınr. Bir yanda toprağın dinlenme ve
gibi gösterilir. Onun için her mahallede bir Kur*
nadas imkânı azaldıkça kuvveti düşer, öte yan
an Kursu, her kasabada bir İmâm - Hatip Okulu
dan ekilmemiş -yerlerde küçük ekincilerin azçok
açılarak, Türkiye halkına günahlarım affettirecek ; otlatabildikleri beş on davan, iki Uç ineği aç ka
dualar öğretilir.
lır... Hayvan ürünlerimiz kıtlığa uğrar. Şehirleri
Oysa Efendilerimizin timsah gözyaşları gibi,
mizde, bir kilo etin 5 liraya patlaması bir tesa
suçu Kadere yahut Allaha yükleme küstahlıkları
düf değildir. Tekyanh ve üstünkörü Tanm Politi
da, halkımızın zavallılığından yararlanarak yapı
kamızın zehirli mey vasidir. Bu durum şehir halkı
lan binbir sahtekârlıktan biridir. Şehirlinin aç ka ‘• için hayât pahasıdır. Ama fakir köylü için KElışı gibi, Köylünün susuz kalışı da: Türkiye Fİ- , FES BORULARININ TIKANMASI demektir.»
nans-Kapital zümresinin Tefeci-Bezirgân sınıfını ■;i(a.y», 8*22) * '• • •
yedeğine alarak en az yirmi yıldanberi yürüttüğü
Vatana ve Millete ihanet ederecesinse suikastleri-'
«C -^T raktörlü büyük üretim, kara sapank
run kaçınılmaz sonucudur.
.ekinciliği rekabeti ile ezer. Sanayide olduğu gibi
Bunu, GUdiicü efendilerimiz bjlmiyorlar mıy
. ziraatte de büyük balık küçük balığı yutar. Hele
dı? H atta bilmeden ve kör bilinçsizlikle bu cina ’ küçük eldııd pahalı zahire ve tohum tedariki yü
yeti işlemiş olsalar dahi, olayların anlamı değiş zünden ağır-.'borca - girer ve ekmeğine katık, sırtimezdi II. Emperyalist Evren Savaşından sonra, '■na ruba veren malım, davannt kaybederse, büsTürkiye Finans-Kapitalinin dışarıda Uluslararası - bütün ‘daha -kolay bir lokma haline girer. O za
Finans-Kapital ile, içeride Antika Tefeci-Bezirgân
man toprağım satmaktan veya bırakıp kaçmak
sınıfı ile suç ortaklığı yaparak «Hürriyeti sıçma tan başka çare kalmaz. Bu gün şâhidi olduğumuz:
sı»: yâni Emperyalist Kesimi seçmesi, şimdiki . Köylerden şehirlere işsiz insan akını, artar. Bir
zehirli meyvaları (bilinçli bilinçsiz) hazırlaması
kelime ile: Köyün binde üç kişisi lehine, binde
demekti.
997 kişisi''tedirgin olur ve eski tefeci hacıağalar
Bununla birlikte, Türkiye halkının işçi Smıfı
sadece modem büyük arazi sahibi haline gelirler.»
içinde yetişen savaşçılarca, Türkiye (Finans-Kapi
’ (a.y., s.22) ;
. . •
'
tal + Tefeci Bezirgân) kaynaşmasının bugün var
Bu-üç mekanzmanra .1950-1970 arası işleyişi
dığı sonuçlar: daha 1954 yılı resmî bir Vatan P ar
bütün sonuçlarıyla 1954 yıh Türkiye’de bir Siyasi
tisi adına Teorice belirtilmiş ve o kahredici zılgıt
_
_
__ sürüldü.
_
___ çok
' Parti Programı
biçiminde
öne
En
---------------* ----------------' -------------rf
a]tmda Pratikte açıklanmıştı. V.P. Gerekçe'sinde - '"«Solcu» Jann
es geçtikleri
o ' mekanizmanın
genel
! konu şöyle konuyordu :
•* ^ O ç .ö z e U r ç n u ç la n .a d r o - .a d ım ^ ^
Tr*
«DP. Memlekette «ZİRAİ KANKINMAgİbl \ dir. sürüp gelen'V Pahftlı.'ithalât»/' «Dıs Ticaret
en müspet harekete girişiyor. Lâkin bu İş Bezir-* '• Dengesizliği», «Döviz Açığı» yanında: «Köyler is
kân ve Tefeci mekanizması uygulanınca nereye va* *’ sıziaşıyor.Tgehlre akın edenler, işsizler odudumtmı
rıyor?»
kahartrvnr...
kabartıyor... Şehirde
Şehirde calrcn.n1n.nn
çalışanların Ücretleri
ücretleri AiicH.
düşü
«Türkiye ötedenberi, — tıpkı fakir köylümüş '*■ yor, h ayât şartlan ağırlaşıyor. Demek Şehirde ve
gibi, — zahiresi ile kendilini güç bekliye nbir
Köyde nüfusumuzun en çok 1000 de 5’bıİ tutan
mem-ekettir.» (H.K.: KııvayimUliyeciIiğimlz, 1957,
biiyük Bezirgan ve Hacıağalar dışında herkes:
s.20)
Köylüler, Esnaflar, İşçiler, Aydınlar zGra&tin ma
Sonra öğreniyoruz. 1955 yılı: Memlekete gi
kineleşmesi yüzünden bir . tehlikeye girmiş bula
ren traktölerden 129 unun firması bilinmiyor. Ge
mıyorlar.». .
ri kalanlar 36 çeşit Uluslararası Finans-Kapital fir
' «Norma! bir Batı ülkesinde, bu gelişme (hiç
masının malıdır :
değilse sonuçlan bakımından) olumlu yanı olum
Dünyanın yetmiş yedi buçuk milletinin binbir
suz yanına üstün bir hamle olabilmişti. Oysa biz
çeşit âletini sırf TİCARİ KAR bakımından memde, Kodaman Bezirgân ve Hacıağa niifuzn, bu en
kele sokunca, yedek parça anarşisi, en tabiî ih
olumlu görünen «Tanmın Makineleşmesi» olayı
tiyaçları hile 3-5 misli arttırdı. Dolayım He mas
nı bile, inambnıyacak olumsuz sonuçlara kardırdı.»
raflar vurgun fiyatlarım gerektirdi.» - (a.y., s.21) . (a.y., a.23)
Bu sözde Jlîir Teşebbüs» ve «özci Sermaye»
patentli modernleşme:
,(x) Sâbit fiyatlarla Millî Gelir 1955 yılı 513 lira
Egemen Sınırlar: açısından, Finans-Kapital
iken, 1960 yıh 601 liraya çıkar. 27 Mayıs’tan
tehakkiimıinü yiizde yüz perçinledi:
sonra Sabit fiyat Ali Cengiz oyunu ile 1961
«Kodaman Şehir Bezirgânlığı ile Taşra Ha
yılı 1636 liraya, 1965 yılı 1854 liraya çıkancıağalığının elbirliği ve açık menfaat birliği azıt
lır (eskinin 3 katı edilir). 1955 in Sâbit fiyat-,
tı. «Traktör ve Zirai âletlerin tedarikinde ecnebi
larına göre: İlk 5 yılda ortalama 17,61 lira
firmaların Türkiye’deki acentesi olan bezirgan
artan Kişi başına Milli Gelir, ikinci 5 yılda
lar bir mümessillik, ithalâtçılık ve satıcılık tekeli
14 lira artmış bulunur.
alımda getirdikleri mallan. Ziraat Bankasi’ndan
İKTİSATÇI
T.R.T. Güneydoğu Anadolu’nun • ansızın su
suz kaldığını, hayvanların öldüğünü, sağ kalan
.insanların göçtüklerini «timsah gözyaşları» döke*
. rek anlatıyor (13-14 Temmuz Radyo • haberleri).
3970 yılı dünyasına bu olay, acı bir Tabiat cilvesi
gibi anlatılıyor.
İstanbul'da ekmek vc et perakende -fiyatları,
aynı timsah gözyaşları ile istatistiklerde saklandı:

Finans - K apital ile
Tefeci - Bezirgan kaynaşımı
Finamı-Kapitalizm her
şeyi tekelinde tutmakla
yaman güçlü görünür, ise
.de, kendi kişi sayısı azal
dığı ölçüde düşmanlarının
sayısını da nrlırır. Bu
korkunç yalnızlaşma için
de, bütün başarısı: clçabukluğunu andıran s».a
tüko büyüsünü sürdür
mekte toplanır. Büyü
çözüldüğü gün FinansKapital
tahakkümünün
tuzbuz olacağını eliyle
tutmuşça bilir.
,
Onun için, Toplumda
kendisine yüzdoyüz borç
lu ve bağlı bir Yedek Güç
arar. Bizim ünlü Antika
Tefeci-Bezirgân
sınıfı
mızı bulur. Ve onunla ölesiye, öldüresiye kenet
lenir. Türkiye’de Finans
•Kapital ile Tefeci-Bczirgân sınıfının ittifakı yeni
ve tesadüfi değildir. Kı
rım savaşından (19. ncıı
yüzyılın orlıııııııılıı) h«-rl
Borçlar ve Şirketler: Tiir
kiye.nin bağrında yerle
şirken, • gökte a-zdığı
müttefikini yerde T-r-ciBezirgân sınıfta buldu.

Aşağı yukarı bütün Rekabet düzenli Kapita- liirken bile hayranlık du
Sömürge ülkelerde, Kapi lizni, çöken gerid T efe-. yulan bir üstün Bay, Sütalizmin sağlamca bir ti-Bezirgân düzenimizle zeren sayıldı. Çünkü Kayerli temel üzerine rahat aynı rezonansta düşmü patilzmin ölüm döşeğine
ça yerleşebilmesi, hemen yordu. O yüzden, sık. sık giren Tekelci Sermaye bi
hemen nynı mnknnizma belirtildiği gibi, on Ilori/ çimi İle, Türkiye’nin ya
ile oldu. Yarı Sömürge devrimd davranmaya ça talak Tefeci-Bezirgân Ser
Türkiye, yüzyıllardan be lışan Türkiye 'insanları-' m&ye düzeni arasında ay
ri değdiği Kapitalist Av mız. bile, -Batı'nın Prole- • nı «dalga uzunluğu» nu
rupa’dan olumlu ve ileri .'tarya' devrimciliği , eği gösteren bir sosyal rezosanayileşme gidişini al limleri dururken, en geri- . ' nam: vardı.
‘ Batı Finans-Kapital’i
madı.* Kapitalizm Serbest d sosyal akımlanha uy-'
Rekabetçi olumlu çağın maktan kurtulamadılar. de, Doğu Tefeci-Bezirgân
da kaldıkça,
Türidye .Ve orada-Batı uygarlığı lığı da, kendi sistemleri
(kimi insanların kimi has nın her şeyden önce bir içinde çöken, gerici, ölü
talıklara tutulmaz olduk Modern .endüstri yaratığı me mahkûm birer düzen
ları gibi) Kapitalizme kar olduğu üzerine yapılmış diler. Yeryüzünde -birbir
.bütün dinşünce ,ve davra- lerinden başka elele vere
şı «bağdaşık» kaldı.
Anışlar, sessiz' sedasız ol cek kipıseleri yoktu. Biri
gavur,' ötekisi mUslüman
Durumu somutlaştırıp mamışa (döndü.
mıydı? Onup -kolayı bu
• ;.-v •• V. 'i
anlaşılıb kılmak için, fi
Gel zamtan,' git zaman, lunurdu.- Gayur biraz Or
zik alanda «Rezonans»
denilen olaya benzetebili Türkiye Kırım Savaşı ile yantalist kesilerek, ‘Doğu
riz. Radyo nasü düğme-', birlikte IBatı Finans-Kapi- esrar ve büyü gelenek
si ile ayarlanan- kendi tal saldımsına uğrar uğ- lerini ispiritizma masa
rezonansına uygun ses . ramaz, iş' değişti. O zama larında -ruh çağırarak
Müslü
dalgalarını alırsa, tıpkı na-dek Blati’nın. her şeyi mistikleştirildi.
öyle, OsmanlI TUrkiyesi ' ni «Gftyuır*.;. diye domuz \ man, dünyayı elinden ga
de keııdl sınıf yapısıyla gören ojgemon ..Türkiye • vura kaptıran bile, ahi*
avnı rezonansta bulunan Tefeci-Beızirgân • ■. . düzeni • retin • anamari&nnı sata
Sosyal Düzene karşı ilgi ansızın Glâvura karşı içi- 'i sata zenginleşerek Gavur
la «llukaddes&tcdık»
duvar, onunla ilişki ku- nin. .içimde.bir senpatik •' la aynı
r.'thiKrdi.
dolaş
«rezonansı» duydu., Artık pransibind»
Gelişen, İlerici Serbest «Gâvur» Skendisine sövü- ‘ olaiüin&
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(Grafik No. 1) e bakınca ne görüyoruz? Köy
için de, şehir için de ortalama olarak, her 10 ilk
okula en az 18, en çok 22 öğretmen, ve her 10 öğ
retmene ise en az 328, en çok 500 öğrenci düşer.
Burada tek dikkati çeken şey, bütün ilkokullarda,
şudur: öğretmen sayısı Cumhuriyetin kurulduğu
gün okul başına ne idiyse, 37 yıl sonra da, hemen
hemen o kalmış, daha doğrusu % 2.5 oranında ek
silmiştir. Buna karşılık öğretmen başına düşen öğ
renci sayısı 37 yıldan beri durmaksızın artmış, ilko
kul öğretmeninin yükü, tüm Cumhuriyet çağında
% 52, yandan fazla ağırlaşmıştır. Şehirde, köyde
kültür önemsenmemiş! .Ancak bu, yuvarlak görünüş
tür. Şehirle köy okullan için ay n hesap tutulursa,
tersine orantılı sonuçlarla karşılaşmz:
(Grafik No. II) ye bakınca ne görüyoruz?

.Gnarın K o .n -

Siirl’i» Batman kaza- .
sındnki rafineri ek inşa
atında çalışmak isteyen
ilç lıiıı İŞ3İ7. emekçi yurtaşımız «açız, iş istiyo
ruz» diyerek rafineriyi ve
Bölge MUdiirlüğü’nU İş
gal etmelerdir.
t
Bunun üzerine hareke
te geçen jandarmaya da
karşı koyan işsiz emek
çiler bir süre sahayı İş
gal altında tutmuşlardır.
Işçlerle
jandarmaların
dövüşmesini ilçe kayma- '
kanıt ve belediye reisi
güçlükle
önlemişlerdir.
Kaymakamdan, söz alan
işsiz emekçiler* daha son
ra İşgali kaldırmışlardır.
İşgalciler, işsizlik ve
açlığın canlarına tak et
tiğini söylemişlerdir.
(Gazetelerden)
İŞSİZLİK VE
PAHALILIK YURDU
KASIP KAVURUYOR
Emperyalizmin ve yer
li ortaklarının tahakkü
mü altındaki halkımız iş
sizlik ve pahalılığın pen
çesinde kıvranmaktadır.
Bir yandan gitgide,
miilksüzleşen yoksul ve‘
küçük köylüler yakın ka
saba ve şehirlere akın
etmekte, fakat iş bula
mamaktadır. Bir milyo

na yakın sayıdaki emek
çimiz y urt dışına gitmek
umuduyla sıraya girmiş
tir. Yarım milyonu aş
kın emekçimiz ise emper
yalist ülkelerde en kötü
şartlara göğüs gererek
sömürülmektedir.
Türkiye’de ise işçilerin
sömürülme» had derece
de devam etmektedir. Ül
kenin içinde bulunduğu
iktisadi kriz yüzünden,
birçok işyeri işçi sayısını
azaltmaya girişmişlerdir.
Böylece yurdumuzda,
mevcudu hızla kabaran
kalabalık bir işsiz ordu
su vardır.
Yoksul, küçük ve hatta
orta köylüler tefeci ♦ be
zirgânın elinden yakası
nı kurtaramamakta gitgi
de derinleşen sefalet için
de hayat kavgalarını sür
dürmektedirler.
Dar gelirli şehir küçük
burjuvaları
pahalılığın
pençesinde kıvranm&kta• dır.
HALKIMIZ AÇLIK
VE SAFALET
İÇİNDEDİR
Emekçi halkımız, yaban
cı-yerli finans kapitalin
sömürü ve zulmü altında
inim inim inlemektedir.
Gelişen sınıf mücadelesi

K apitalist' ülkeler sık,
sık ekonomik krizlerin içinc düşerler. Onların aç
nıazı bu. Son günlerde
yurdumuzdaki .fabrikalar'
dada yapılan işçi direniş
leri işverenlerin işine ya
ramaktadır. Tertipledikle
ri direnişlerle bu krizi önlcmeğa çalışıyorlar. Böyle
ce direniş yapmakla işçi
lerin yövmiyelerinin bir
kısmım veya yansım ve
riyorlar. İşçiler, gerek
kendi yaptıklan direniş
lerinde gerekse patronla
rın tertipledikleri sahte
direnişlerde, sınıf müca
delesinin içine giriyorlar.
330 işçisini Uç aydır
fabrika kapısının önüne
döken, İngiliz^ Türk ser
mayedarlannm ortak ol
duğu Genoto, Bedford,
montaj işverenleri işçile

ri oyuna getirdiler, işve
renler montaj sanayim
deki ekonomik krizin kur
banı olmamak ve serma
yelerinin ...emniyeti - için
fabrika işçilerini kurban
lık koyun gibi fabrika
kanısına bıraktılar.
İşverenler bu hareketi
nasıl organize ettiler. Olayl&rı özet olarak sırala
dığımızda bu sebep duru
ca anlaşılabilir.
İşveren 12 Aralık 1970
de fabrika işçilerinin çok
sevdiği müdür İzzet Tan
lariın iş akdini feshedip
çıkışını vermiştir. İşçiler
bu tertip hareketi protes
to amacıyle 14, 15, 16 A
r&bk 1970 günleri öğle
yemeklerine girmediler.
17, 18, 19 Aralık 1970
de ise iş başında pasif
direnişe başladılar. 25

| Mareşal JÜKOV

**Vl

io
, I
10
?0

* TTACISIZ?

(0

kendiliğinden gelişen mü
caddelerini, proletarya
nın çelik disiplini altına
alacak, devrimci safları
nizama sokacak ve kitle
leri devrime yöneltecek
ÖRGÜTLÜ
\ ihanet şebekelerinin ayaklarının altındaki buz
bir partidir.
MÜCADELE
lar çözülüyor. Çözüldükçe baylan bir . telaş alıyor.
• PROLETARYA PAR
ESASTIK
İşçi sınıfımızın tepkisi alabildiğine yoğunlaşmıştır.
TİSİ her türlü sapmaya
İşçiler çoğu işyerlerinde kendiliğinden devrimci sa
ve küçük, burjuva hasta
Türkiye’de emperyaliz
yılabilecek sendikalara doğru kayıyorlar. Ya da
lığına karşı amansızca
min ve onun baş ortağı
bağlı oldukları San Sendikaların alt organlarım
yerli finans kapitalin (pa mücadele edecek, devrim
sıkıştırıyorlar. Onlara şimdiye kadar ağızlarına al
ci merkezi otoritedir.
rababalarının) boyundum
madtklan laflan söyletiyorlar.
; ,
• Proletarya Partisi ya
ğunu kıracak, tefeci-beSon günlerde ihanet şebekelerinin, hak-adalet
bancı • yerli finans kapi
zirgan ve ağa sömürüsü
lâfları.- dillerinden döşmüyor. Sakız gibi geveliyorlar.
ne son verecek olan halk talin her türlü vahşetini
İşçilere, konuşmalarında, bildirilerinde yalandan cen
durduracak, geriletecek o
kitlelerinin etkili mücade
net vadediyor: İş güvenliği, işçi sağlığı, tatm in elan devrimci halk nıüca
leşi ancak örgütlü oldu
diri ücret vs. vaadlerin dahası var: Bugüne kadar
ddesinin öncü müfrezesi
ğu zaman büyük başarı
çekilen acılan unutturmak! Lâflardaki iki yüzlülük
dir.
lar kazanıp devrime ula
(aşağıdaki bildiride de görüleceği gibi), açıkça or
• PROLETARYA PAR
şabilir. örgütlenmenin bi
tada. Biz uzunboylu delil sıralamadan ziyade bir işçi
TİSİ, işçi sınıfının örgüt
rinci şartı ise düşünce •
arkadaşın
söylediklerini görelim.
lü gücünün'kudretini dos
davranış birliğine varmış
Bahariye Mensucattan bir arkadaş saçlan be
işçi sınıfı devrimcilerinin ta düşmana ispatlayacak .
yazlaşmış 16 senelik işçi olduğunu, 3,5 lira sa at üc
vc en geniş emekçi yığın
çelik disiplinli Proletar
reti aldığını, yaşının 51 olduğunu söyledi. TEK
ya Partisi’ni gerçekleştir larım arkasına alarak dev
rimi gerçekleştirecek, sos . SİF Sendikasının son tantanalı toplu sözleşme me
meleri İle sağlanır.
rasimlerinin kendilerine hiç bir şey getirmediğini,
yalizmi kuracak biricik
• Proleterya Partisi,
pahalılığa verilecek 3-5 kuruş zammın önceden aiıpartidir.
işçi sınıfının yüksek ör
_nıp gittiğini belirtti. Sonra, birşey daha söyledi.
KAHROLSUN HALK
gütlenme düzeyini fiilen
Toplu sözleşmelerden sonra sendikadan kıdemli iş
DÜŞMANLARI
oluşturacak partidir.
çilerin atılmasında, patronlarda işbirliği yaptığını
YAŞASIN
• PROLETARYA PAR
yerine kıdemsiz ucuz işçilerin alınması için çok ön
TİSİ işçi sınıfını 'HaUc
PROLETARYA
ceden harekete geçüdiğini;
SOSYALİZMİ
Kurtuluş mücadelesinin
Aşağıdaki bildiri, ihanet şebekelerinin iki yüz
fiili öncüsü durumuna ge
YAŞASIN İŞÇİ
İÜ politikasını açıkça ortaya koymaktadır.
, _
SINIFININ .
tirecek çelik disiplinli bir
'Sayın işçi kardeş,'
örgüttür. .
(Oncii müfrezesi)
Yıllar yüı na-müsait şartlar altında önce Mah
PORELATARYA
• Proletarya Partisi,
mutpaşa mahsenlerinde, şimdi ise yan fabrikasyon
emekçi halk kitlelerinin
FARTİSİ
atölyelerde iş güvenliğinden, işçi sağlığından yok
sun hiçde iç açıcı olmayan bir çalışma düzeni içeri
sinde idameyi hayata çalışıyoruz. Bu güne kadar
çektiklerimizi unutmak, size yeni hak ye menfaat
ler temin edilmesini' istersiniz^ Teksif sendikasının
kapılan ardına kadar size açıktır. Şayet tatmin edi
ci ücret, ikramiye, yemek parası bayram ve hafta
tatili ücretleri, daha bir çok sosyal hak ve ış gü
venliği istiyor. Patrona dönük köle misali çalış
maktan kurtuluş bütün haklarla mücehhez bir ça
lışma banşı içinde taşıyorsan TEKSİF’e üye ol.
TEKSİF. 2-21971 tarihinde büyük GREV’ler sonu
ren tahakkuk ettirilmesi.
Aralık Cuma günü işba
cu üyesine iki yıllık sözleşme sonucu yevmiyeler
Çünkü, işçilerin daha
şına gelen işçilere fabri
15 TL.', zam 5 TL. yemek parası her yıl bir maaş
önce bağlı oldukları Me
kanın kapanmış olduğu
tut&nnda ikramiye ve yine her yıl üyelerine tabanı
tal - İş sendikası sözleş
hakkında bildiriler dağıt
.175 tavam 1168 TL. Uk kıdem, ikramiyesi, evlenme,
meyi 1 Mart 1971 de yap
• tılar.
doğum; 'ölüm. yardımian hafta tatili çalışmaları'Uç ■
mış ve işçilere bu tarihi •
Bu durum karşısında
yevmiye,' kıdem tazminatı her yıl .21 gün ücretli sos
bildirmemiştir.
fabrika işçilerinin sendi
yal izinden temin etmiş Tekstil iş kolunda en bü
kası olan TUrk-lş’e bağ
İşveren, işçilerin bu dİ
yük toplu iş sözleşmesini yapmıştır.
lı Otomobil - Iş, kapı örenişinden istifade ede
Sevgili İşçi kardeş, Teksif hizmet İçin emriniz
nüne çadır ve barakaları
rek. 175 kişinin İş akdi
de, her zaman yanınızda olacaktır.
kurarak işvereni protes
ni fesh etti. Diğer işçile
Sizlere bildiri yazmak yine Sitemizde çalışan
to amacı ile işçilerin di
rin de ev adreslerine mek
ve sendikamıza müracaat eden, haksızlıklara teham
renişe geçmelerini sağla
tup yazarak çalıştıkları
mÜlü
kalmamış İşçi' arkadaşlarımızın İsteklerinden
mıştır. Otomobil • İş son günlere ait alacaklarım
doğmuştur.
ve ikramiyelerini en ya
dika8in& göre direnişin
. Sendikamız telefon ve adresi bildirimizde mev
belli başlı şu iki sebebi
kın bankadan alabilecek
cuttur. Her zaman temas etmek imkânı mevcuttur.
vardır;
lerini bildirerek ikinci bir
Hepinizi TEKSİF çatısı altında bekUyoruz.
1 —• Fabrikaya yeni
mektubu
beklemelerini
İyi günler, mutlu yarınlar sizin olsun.
gelen müdür Şefik Süketavsiye etmiştir.
rin de iş akdinin feshedil
18 Ocak 1971 de, İşve
mesi, diğerininde iş başı
ren tensikata uğramıyan
yaptırılmama».
işçileri, işbaşına çağırmış,
2 — Sendikanın yap
fakat işçiler tensikata
mış olduğu sözleşmenin
uğrıyan işçi arkadaşlany i**************************-******************
1 Ocak 1971 den itiba
le birlikte direnişe geç
mişlerdir. Direniş devam
etmektedir.
İşveren işçilerin bu di
renişine rağmen toplum
DEVRİMCİLER ÎN İLGİSİNE
polisi vasıtasıyle 5 adet |
MAREŞAL JUKOVUN
monte edilmiş kamyonu *
ANILAR VE DÜŞÜNCELER
10 gün evvel dışarıya çt *
karmayı sağlamıştır.
*
Proleter Mareşal JUKOV, Faşizmin bütün kirSaygı değer İşçi arka
daşlar; bundan böyle ya * U çamaşırlarım ortaya döküyor. Birinci Dünya Sa
pacağınız haklı direnişle * vaşı’nda er, sonra assübay, İkinci Dünya Savaşınrin vaktini iyi tesbit e- $ da ise mareşal olan kürkçü çırağı JUKOV’un «Anı
diniz ki istekleriniz hal- £ la n ve Görüşleri» Faşizmin zulmü. Leningrad, Stalolabilnin. Yoksa zaman £ lingrad işçilerinin inanılmaz savunmalan işgal atsız içine İtildiğiniz hare1 * tında kaynaklarım seferber ederde Sovyetlerin, fa•,
ketlerden daima sîzler £ şizmi, .emperyalizmi yenişi. Berlin sorununun gerçek boyutlan. Dünya Sa-'
kaybeder, para babalan *
* varlarında geriU&’nın önemi/
'
kazanır.
Yaşasın Iürkiye işçi & * . Stalin sorununu tarafsızca değerlendiren as' mfımmn haklı Mücadele * keri kitap.
'•
bL
*
SINAN YAYINLARI - Ankara Cad. 45/15
Kahrolsun işçi Sınıfı £
FK. 740 İstanbul.
sırtından geçinen Para
Babalan.
.»r-lc**********.**-*-**.*****************************

Geneto Bedford montaj’da
işverenhr işçileri greve sokuyor
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ne ve devrimci akıma kar
şı baskı ve şiddet arttırıl
maktadır.
Zülüm ve vahşet her
tarafta kol gezmektedir.
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Türkiye’de son <150 yıldan beri prensip olarak
okul ve eğitim kadar hiçbir şeye önem verilmedi,
denilebilir. Hiç değilse öyle düşünülür.
Nâmık Kemal, her kahramanı askerken, der ki.
«Eğitime gereken parayı askerliğe harcamak,
bir insanı kuvetlendirmekçin kendi beyni .ile beslemiye benzer.»
•
- İstibdat örneği bilinen Abdülhamit, 1877 Me*
puslar Meclisi’ni açış söylevinde şunları bildirir:
«Ülke ve ulusumuzca düzeltilmesine en büyük
ihtiyaç duyulan tarım ve zenginliğin olgunluk ker
tesine ulaşması, ancak bilim ve eğitim gücüyle ola
cağından, okulların düzeltilmesiyle, öğretim derece
lerinin kotarılması için kanun önergeleri, Tanrı
. uğurlu etsin, gelecek yıl toplantısında Meclisinize
verilecektir.*
•Hamit,\- Anayasa’yı 33 yıl rafa kaldırdıktan
sonra bile, İmparatorluğun dört bucağına İptida!,
RUşdt, İdadi adli İlk, Orta ve Lise okullarım bol bol
açtı.
Kısa «HUriyet» çağının bütün tahrikatı okul
lar, en yaman ve dramatik tartişm alan «Maârif»
(Eğitim ve öğretim) üzerine oldu.
Atatürk şöyle dedi:
«Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Bu
sözü burada âynca izaha lüzum görmüyorum. Çün
kü bu, Türkiye Cumhuriyetinin okullarında birçok
vesileler ile eser Halinde tespit edilmiştir.» (Nakle
den: Mel. özgü, C., 6.11.1963. )
Bununla birlikte, kültür temelinin dayandığı
okullarımızda her yıl kaç kişinin diploma aldığını
saymak bile, Cumhuriyetin sekizinci yılma dek aklı
mıza gelmemiştir: «1923-24 yılından .1928-29 yılına
kadar diploma alanlar' sayılmamıştır.» (1959 «İs
tatistik Yıllığı», s. 146, 157). Hele «Memleketin
efendisi köylümüz» ün kültür durumu, belki «bö
lücü» davranmış olmamak için, özellikle unutulmuş
tur. A tatürk’ün ölümüne dek 18 Cumhuriyet yılı:
şehirlerimizdekinden ayrı olarak köylerimizde kaç
ilk okul var, kaç öğretmen ve öğrenci çalışır? Me
rak etmemişiz— Ancak, İkinci Cihan-Savaşı patlak
verip te, bir milyon Mehmetçiği tarlası başından
.silâh altına çektiğimiz gün, milletçe ekmek derdine
düşülünce, 1940-41 yılı, ünlü «İlkokul Seferberliği»
adına ansızın, ekmeğimizi üreten köyün eğitimi üze
rine eğilmişiz.
Bugün dahi, eğitim katlarımız ve istatistikleri
miz, aydın kamuoyu önünde . olsun, köyle şehirin
okullarım harman etmekten kendini alamaz. Şehir
ve köy bir arada, ortalama, her ilk okul başına dü
şen öğretmenle, her ilk okul öğretmeni başına dü
şen öğrenci sayısı şöyle gösterilir:
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Her İ0 ilkokula şehirde 97, köyde 15 öğret
men düşüyor. Her 10 öğretmene şehirde 444, köyde
560 öğrenci düşüyor. Köy öğretmeni şehir öğretme
• ninden altı buçuk defa-daha yalnızdır ve dörtte
birden daha ağır eğitim yükü taşır. Bu durum neçelik (kemmiyet) bakımından bile köye şehirden
•' ne kadar az ışık tuttuğumuzu gösterir, öyleyken,
1 okuryazarların ve okula gidenlerin şehirlerdeki ora
nını, Karaözü'ndcki oranı ile karşılaştırırsak İnanıl
. ’maz sonuçlar önümüze çıkar.
.
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(Davamı S. Sayfada)

!' D ertli halkın dilinden
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i Orman köylüsünün bitmeyen çilesi
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zaten çocuğun iki tanesi öldü neden öldü Memet
. nu - Memet öyleyse ben sana süyleyimde dinle J
Bir orman köyünün bitmeyen çilesi ve şene 1946
aç kaldılarda ondan öldü neçin ekmek vermediin
pekâyl dinliyorum •-Mendires denen o adam şimdi- *
nıemetle yine buluşduk. yine memedin derdinden
mi Memet ne vememesi be yirmi lira mısırın bir
ki bu hükümetin Aydın mepusuydu aynı bu bükü- î
soralım bakalım memedin durulhu Aâsıl ee memet
ftinl onuda bulamıyoruz bulursak elimizden .hükü
metin adamı - gel gardaş sen o - partiye kapılma'$
nasılsın kardeş çök şükür eyiyim İdlerin nasıl nlemet alıyor ve virmeseik jandarma eve geliyor düvedaha çocuğuna fenalık yapmış olursun öyleyse ben J
met yinepıi sizsiniz buse fer fazla konuşm&yacam
rek' alıyor. Birde yol parası diye mapusa atıyolar
reyimi hangisine vereyim Memet sen hiç birine r v g
seninlo memet gızma bana olmazını kardeş olur kar
ama yapsınlar bakalım şimdi bir parti varmış bi
yini verme sen senin köyünden senin gibi köylüyü g
deş gızmayacam ama biliyorrun benim sizin sörunu
zim köyde gelecek onlar geldiler mi bu hükümeti
- hükümetin başına getir, hayır getiremem o zaman *
zu kızmadan cey&p vermiyorum boşver be memet
onlara şikâyet edecem Memet sen kimi kim şikâyet
komonis -oluyormüşsuh kim süyledi. Memet sana *
Türkiye’de geçinemedik bi sizmi kaldınız gine geçim
ediyorsun kardeş, onlar hep aynı sınıfın adamı yok
bunu o partinin adanılan yalan söylüyorlar Memet J
den bahsediyorsun ama bu sefer her şeyi eyi köriukardeş gine beni kızdınyursun ne sebep varda
pek eyi yalan olduğuna nasıl inanyım bak Memât g
tşacam ve serbestçe size anlat&caıA süyle Memet
kızacaksın Memet - sen beni o partiden sovtuyorAtatürk ölmeden parti ,varmıydı • vay be desene g
sun pekeyi Memet o parti nasıl bir parti adı ne o
' sizi dinliyorum bak kardeş sizden ayrılalı neler ol
beni k&ndınyordu bu adamlar - işde Memet bizim $
partinin süyleyim kardeş o, partinin adı dem kura t
du ne 'oldu Memet benim en büyük oğlan onbir
dedelerimizinen birlikde çalışan ve onlara kuman- $ .
yaşını buldu çocuklar büyüyor ee Memet büyüsün
parti diyurlar o partinin başındaki adam kimimiş
danlık yapan Mustafa Kemal, o pasişahın devletini £
Memet • başında Mendires diye birisi varımış peke
büyürse senin için daha eyi olur ökurlarokulu bi
dürmüş bizim köylümüzün kurtulmasını sağlamış g
tirirler sizin yükünüz hafifler ne okuma be benim
yi Mehmet Mendîreain kimliğini biliyormuâun ne
gel-Mehmet biz Atamızın yolunu bulalım ona lâyık g
olduğuçocuğum nasıl okusun okumak İçin para yok — bileyim ben onun nasıl bir adam
olalım, Memet.
"
Haşan FtLP*
'#■ ***+*+****■ *+***+**************♦ +************************1 .*** ********************* »e****************************»*'*****«********^(*********'*jiş

Teknik Boya
işçilerinin direnişi
Teknik boya işçilerinin Grevi yürüyor. Ama
nasıl yürüdüğünü, kimse bilmiyor. > Teknik-Boyadaki Grev birinci ayını dolduruyor. Ama nasıl dol
duruyor? Biz söyliyelim: Gerçekten işçiler son de
rece kötü şartlar altında mücadele veriyor. Yağan
kac içinde bütün iğdiler tam bir birlik halinde
Grevi yürütüyorlar, işçiler çadırlar içinde, soğuk
tan korunup direnişlerine devam ediyorlar. İşçiler
ağızlarına zeytin-helva-ekmekten başka birşey koy
mamışlardır. İşçilerin içecek bir bardak sıcak çayı
bile yoktur. İşçilerin evine günlerdir bir şey . gir
memiştir. İşçiler ev kiralarım verememişler, bak
kala borçlarım ödeyememişlerdir. Hiç bir işçi ne ço
cuklarına, ne karısına bir şey alamamışdır. Bütün
bu şartlar altında Teknik-Boya İşçileri bozulma
mıştır. Her işçi dondurucu soğukta gelmiş, nöbe(tini tutmuşdur. Grev gözüciilüğü yapmıştır. Arka
daşlarım yalnız bırakmamıştır. Grev yerini terk
etmemiştir. İşçiler birlik ve beraberlik içinde, işve
rene karşı mücadele veriyorlar. Bu mücadelede sen
dika (Hür-Mensucat Sen.) işçilere ancak 100 er li
r a dağıtabildi Teknik Boya İşçileri Grev Komitem,
son yayınladığı bildiride de arkadaşlarının birliği
ni, .dayanışmasını pekiştiriyor:
«İşçi arkadaş! Bugün bana yarın sana, bizi
bizden daha iyi koruyacak kimse yoktur. Biz da
yanışma içinde olursak her engeli yener düzlüğe ç ı,
karız. Bugün mücadele yapmasını bilmeyenler, da
yanışma göstermiyenler, yann mutlu günler gö
remezler. Kçndi tarihini kendin yaz. Kara günleri
aydınlığa ulaştır. Grevdeki arkadaşlarım destekle,
onlara yardımım ihmal etme işçinin işçiden yana
olmasi şarttır... Grev Komitesi «Görüldüğü gibi Tek
nik Boya işçileri birlik ve dayanışma içindeler. Bu
birlik, bu beraberlik devam ettikçe işçilerin sırtı ye
re gelmez; Daha çetin günlere hazar olur.
TEKNİK BOYA İŞÇİLERİNİN DİKKATİNE:
Geçen hafta sizlcro «Sosyalist» gazetesi dağı
tan bir arkadaşımızı 1. Şubeye almışlardı. Daha son
ra aserbest bırakmak zorunda kaldılar. Neden serbest
bırakdılar? Onu açıklayalım:■Birincisi «Sosyalist»
gazetesi (gizdi değil) açıkça yayınlanan bir gaze
tedir. Sosyalist gazetesini yayınlamakta Sosyalist
olmakda suç değildir.. Asıl suçu ve kanunsuzluk
ları işverenler yapar... Peki suç olmadığı halde po
lisler bizden ne isterler? Neden yakalarlar? onuda
açıklayalım: Sosyalistler ve Sosyalist gazetesi mem
leketi İşçilerin ve emekçilerin idare etmesini ister.
Onun için, işçileri: İKTİDARA getirmenin kavgasını
yapar. İşverenler ve işveren devleti; Sosyalistlerin
işçi araşma girmesini istemezler. Niye? «Çünkü iş
çileri uyandırırmışız.»
• Kısacası: İşverenler ve polis şefleri, işçilerden,
işçilerin uyanmasından, KORKUYORLAR. Onun için işçilerin arasına giren sosyalistlere «İşçilerin
arasına girersen seni vururuz» diyorlar. KORKSUN;
LAR. Korktukları boşlarına gelecek. Hiç bir şey
_ işçilerin uyanmasını, gerçekleri öğrenmesini engel7leyemiyecek. «Korku'ölüme çâre değildir.» '"
1
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Arap İsrail savaşı
ateşkes uzaSılacakmı
Birkaç hafta sonra ge
Arap — İsrail mesele
si, son aylarda geldi, Mı
ne aynı dergide bu sefer
sır — İsrail meselesi ola
İsrail Başbakanı Golda
tak düğümlendi.
- Meir ile yapılmış bir mü
lâkat yayınlandı. İsrail
5 Şubat’ta sona eren
ateşkesi Mısır 30 gün da
Başbakanı meseleyi baş
lıa uzatma karan alınca,
ka gözle görüyordu. Ko
gerek diğer Arap ülkele nuşmasının hemen hemen
rinden, gerekse Filistin
her cümlesinde:
gerilla örgütlerinden ge
I
len tepkiler kulak arkası
«jjüvcıılik altına alınmış
na atıldı.
ve tanınmış» sınırlardan
Şimdi 30 günlük süre söz ediyor ve temelli ba
nin sonuna gelmiş bulu rışa ancak Avap devletle
luyoruz. Ondan sonra ne riyle yapılacak yüz yüze
olacak? Gene bütün me müzakerelerle vanlabilece
sele Mısır'la İsrail ara ’ğini söylüyordu.
sında geçiyor. Çünkü, za
Hatta, bir ara bu şekil
ten Ürdün kralcığı Ente
deki müzakerelerin kıs
licens Servis’in eski ma
men başlamış olduğunu,
şasidir.
da ağzından kaçırdı:
Bu arada Mısır kade
«Ürdün, "(Şeria nehri
meli bir plân ortaya at
tı. Plâna göre, İsrail Sü
nin) batı yakası için bi
veyiş’in doğusundan bir
zimle müzakere etmekte
dir, Suriye de Golan te
miktar geri çekilirse, Mı
peleri için.» dedi.
sır d a ’6 a y içinde kanalı
açacak ve İsrail gemile
Filistin gerillaları ve
ri dahil, bütün gemilerin
geçişine imkân verecekti.
göçmenleri ile Ürdün or
duşu zaten daha önce bir
Böylece Mısır, son 6 gün
lük savaşla tükürdüğünü, birine kırdınlmıştı. Sis
Rogers Planı gereğince ■ temlice gerilla kırımı de
yalamış oldu.
vam ediyor.
Bu şekilde atılacak ilk
adımlardan sonra, nüıat
bir çözüm için gerekli
çalışmalar yapılacaktı.
Birleşik Milletler ara
bulucusu G. Jarring’e Mı
sır tarafından sunulan
bu teklifler, daha sonra,
Newsweek dergisinin Mı
sır Cumhurbaşkanı En
ver Sedat'la yapmış oldu
ğu mülâk&tta da tekrarla
nıyordu.
(

Amerikan Parlâmentosunda
patlayan bomba
örgütlenmeyi başarabilmişse, bu, şüphe
BOMBALAR SADECE BİZDE •
siz k i sevindiricidir.
PATLAMIYOR:
BOMBA, DÜNYA DEVRÎM
Geçenlerde Amerikan Kongre (par
lamento) binasında patlayan bomba- • SAVAŞINA YARAMIŞTIR
Aynca infilak, şartlandırılmış Ame
xun yankılan devam etmektedir. Ame
rikan mâli oligarşisinin kuklası baş- rikan halkı üzerinde radikallerin aley
hine
bir propaganda unsuru olarak kul
. kan Nixon olayın hemen akabinde bir
demeç vererek Amerikan halkım birli lanılsa bUe, olayın dünya ölçüsündeki
yankılan ABD’nin zaten sıfıra müncer
ğe davet etmiştir.
Polisin verdiği bilgiye göre infilâk olmuş burjuva prestijine ipdiriimlg ye
tan yarım saat önce birisi telefon ede ni bir darbedir.
xBomba eğer Amerikan polisi tara
rek, Kongre binasında bomba patlaya
cağını ve bunun Laos'a karşı girişilen fından konduysa, hesaplar kısa vadeli
saldırıya misilleme olarak yapıldığını ve içe dönüktür. Amerikan emperyalist
bildirmiştir. H asar 300.000 dolar dva leri ülke içinde anti-radikal bir propa
ganda için bu işi yaptılarsa, olayın
nndadır. .
dünya çapında kendilerinin aleyhine
- ClA — FBI TERTİBİ Mİ?
Uluslararası finans kapitalin merke bir propaganda' olabüeceğini hesapla
zl durumundaki Amerikan metropolü madılar y a da bunu önemsemediler de
nün ABD'deki uşakları olayı bir kar- mektir. OyBa, şu anda dünya halklan
§ı-propaganda meselesi yapmışlar, ve nın emperyalizme karşı verdiği müca
içte kamu oyunu uzun uzun meşgul dele, Amerikan halkına yapılan em
...etmişlerdir. Bu durum, patlamanın bir peryalist propagandayı önemsetmeye
. polis tertibi (ClA-FBl kombinazonu) cek kadar büyük boyutlardadır. Patla
olabileceği kanışım uyandırmaktadır. yan bomba bir zamanların barış, d e-.
Amaç, ABD zulmünü halk nezdinde mokrasi ve özgürlük şampiyonu, sah
b ir miktar olsun unutturmak vc statü- tekâr ABD’nin maskeli suratına İnmiş
■'koçu 'Amerikalılara, gelişen radikal ha bir tokat olarak dünya halklarına yan
sımıştır.
reket kaışıstnda bilemek olabilir.
ABD EMPERYALİSTLERİ
Finans oligarşinin faşizmi yoğunlaş
BU BATAKTAN
tırdığı ve bir faşist polis devleti ya
KURTULAMAYACAKLARDIR
rattığı Amerika'daki bu. olay, bir za
Dünya devrimcileri ve onların öncü
manlar Alman finans kapitalinin fa
lük
ettiği halk yığınları, olayı ister
şist uşağı Hitleriin Reıcshtag yangını
nı çağrıştırmaktadır. Kongre binası polis tertibi, isterse bir radikal girişi
nın çok sıkı kontrol altında tutuluyor mi olarak yorumlasınlar, son tahlilde
olması ve patlamadan önce yapılan varılacak yargı Amerikan finans oli
'«ihbar» bu kanılan kuvvetlendirmiştir.. ■ garşi» emrindeki faşist polis devleti
. «İhbar» bin sının boşaltılmasını sağla nin ve emperyalist orduların şaşkınlık
yarak-can kaybım önlediği için dik içinde oldukları ve her gün biraz daha
kat çekicidir. A ynca 300.000 dolarlık batağa gömüldükleridir.
- bir hasar yapacak kadar büyük miktar . BÎR BOMBA K L.
daki patlayıcı maddenin o kadar sıkı . • Kongre’de patlayan bomza, ger
. bir uzman sivil polis kordununu nasıl çekte Waİl Street oligarklannm tepe
• aştığı sorulabilir. .
sinde patlayacak bombaların yeni bir
AMERİKAN RADİKALLERİ
habercisidir.
YAPTIYSA...
* Kongre’de patlayan bomba em
Bütün bunlan söylemek olayın bir peryalist uşakların suratında patlayan
polis tertibi olduğunu kanıtlamağa yet yeni bir şamardır.
, .
mez. İnfilâk Amerikan radikalleri ta
* Kongre’de patlayan bomba tutu
rafından da düzenlenmiş olabilir. Böy cu Amerikan halkını kısa bir süre kız
le bir durumda, emperyalistler olayı dırsa bile, dünya devrimci mücadele
kondl leylilerine, kullanmak isterler. sinin lehine kaydedilecek bir propagan
Fakat bu demek*değildir kl Amerikan da bombası olmuştur.
1
. Kongresine bomba koymak mutlaka
* Kongrede patlayan bomba, gerici
finana-k&pitalin işine yarar. Şimdilik pariamentarizmi uygulayan şiş göbek
sınıf bilincinden kopuk olarak gelişen Ii finans kapital uşakları ordusunun
Amerikan radikalizmi eğer kongre bi Washington’daki clebaşl&nnın, yani
nasına bomba koyacak kadar iyi bir
TPom ııtı a ftayfufl»)

tadır. Ayrıca, ülkenin 7
de 1 i olan Sina yarıma
dası tamamen İsrail işga
li altındadır. İşgal edilmiş
topraklardan kaçanların
sayısı 1 milyona yakın
dır. Bunlan banndırnınk,'
beslemek meselesi var
dır.

yetçi olmasını . gerekti
ren bir sebep yoktur. Ya
kındoğu’da büyük devlet
lerin. kendilerini karşı
karşıya getirecek bir sa
vaşı kolay kolay göze ala
nııvacaklanm da bilmek
tedir. O yüzden tutumu
hep olumsuzdur.

Bütün bunlar Mısır'ı,
büyük tâvizler pahasına
da olsa, bir an önce barış
yapmaya zorlamaktadır.

Süresi sona eren ateş
kesin uzatılması için ne
yapılabilir? «Zevahiri kur
taracak b ir’ formül» ara
nıyor. Herhalde buluna
cak ve Mısır da bunu çâ
resiz kabul edecek.

ötede, İsrail'in statü
konun devamından şikâ
• CJ
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«Dost ve Icardeş Pakistan» 20-25 yıllık ömrünün £
£ en kritik dönemini yaşamaktadır.
.£
*
î
ikinci Emperyalist Evren Savaşından sonra sö- t
* ınUrge imparatorluğu dağılmıya yüz tutan İngiltere, £
* bu topraldârdan çekilirken yerli halkı birbirine dü- £
* şürüp parçalamayı, oradaki sermayesinin emniyeti î
* ve uzun vaadeli hesaplan için gerekli görmüştü. Hin £
* distan bunun en tipik örneğidir.
£
*
*
*
«Kasap çengelindeki sığır» gibi, Hindu-MUslü- î
* man ayırdı kışkırtılarak Hindistan çeşitli parçalara $
* bölündü. Bunların en büyüğü 27 parçalı (eyâletti) î
£ kıyma halinde Hindistan olarak bırakıldı.
£
*
Binlerce kilometre uzaklıktaki iki parça da birbi- £
* rine teyellenerek Pakistan devleti kuruldu. Böylece, î
î iki ucu birbirine bağlıyacak ana gövdeye düşman, edil i
* miş acalp bir devlet doğdu. Doğu Pakistan ile Batı Pa $
£ kistan arasında gerçi din beraberliği vardı. Fakat, bu £
£ nun yanında bin bir sosyal ve ekonomik ayrılıklar .da £
* vardı. .
*
£
£
*
$
£
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Mısır statükonun de
vamından büyük zarar
lar görüyor. SUveyiş’in •
kapalı oluşu, her yıl yüz
milyonlarca dolarlık ge
liş kaybına sebep olmak

kistan’da ise Halk Partisi kazandı.

*
Doğu Palastan nüfusça daha ^alabalık, Aynca £
Pakistan’ın milli gelirinin daha büyük kısmını Doğu *
Pakistan sağlıyor. Bıpıa karşıhk halk sefalet İçinde $
yaşamaktadır. Hatta, iktidardakiler balkı o kadar az $
düşünmektedirler ki, geçen yıl meydana gelen bir fır £
trnada ölenlerin sayısı bir milyona yaklaşmıştı. Oysa, $
benzeri ve batta, daha şiddetli fırtınaların ileri mem- £
leketlerde meydana getirdiği can kaybı, en çok, yüz- *
lerle ifade edilebilir.
£
*
Bu durum Doğu Pakistan'da ayrılıkçı eğilimleri i
arttırmaktadır. Avami Partisi de, Doğu Pakistan’a £
muhtariyet sağlamak vaadiyle seçimlere girmiş ve ka- £
zannuştu
£
£
Seçilen meclisin 1 M artta toplanmasına birkaç
★ gün kala, Batı Pakistan Halk Partisi lideri Butto,
★ meclisi boykot-edeceklerini açıkladı. Arkasından meş★ bur Yahya H an hükümeti dağıttı-ve meclisin aylığını
'£ erteledi
’
★ ■
•
,
£ ' Geri ülkelerde, uluslararası Finans - Kapital Be
- £ kaynaşmış getiri finans ve toprak ağalarının ve onlar
■* n n kuklası askerlerin, kediyle oynar gibi, halkla cy£- nanrandrr b u .' ’
iv \ /v>>t»;*r
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Amerikan
askerleri
vahşet
saçıyor
ten atmışlardır.
AMERİKAN ORDUSU
HER YERDE VAJHŞEC
SAÇIYOR:
Dünya halklarının em
peryalizme ve ortakları
na karşı verdiği kurtuluş
mücadelelerini bastırmak
la görevli faşist Ameri- kan ordusu nereye gittiy
se, beraberinde zulüm, is
tibd^t ve vahşet götür
mektedir. Çinhindi’ndo A
merikalılarm giriştiği in
sanlık dışı dehşet yıllar
dır bütün dünyanın göz
leri önündedir. Ameri
kan ordusu, gittiği her yer
de halkın nefretini üzeri
ne çekmekte ve aşçağıhk
cürümler işlemektedir.
Amerikan deniz filolan nereye gitse, o UBccde
anti-amerikan gösteriler
şiddetlenmektedir. -'Ameri
kalılar bulunduktan ülke
Ierde kısa zamanda tecrit

! edilmekte ve sokakta 'do-

Halkımızın O rfak
derdi I
r Devletini resmi rakam-*
larma göre, bugün yurdu
muzda 7,5 milyon gizli 2,5
milyon açık işsiz var. Son
jHaziran ayından biı yana
yalnız İstanbul'da işinden
atılan 7. binin (üstünde iş
çi var. Fabrikalar- her
gün işçi çıkarmaya de
vam ediyor. İşsizler or
dusu çığ gibi büyüyor.
[Çalışan yığınlar da işten
■çıkarılma korkusu ile yıl
/dırdm aya çalışılıyor.

Kanun obnadığma göre
hakimlerin de eli kolu
bağlıdır. Patron bu du
rumdan yararlanarak hoş
lanmadığı işçiyi rahatlık
la kovabilir. Eğer işçi:
Hakkımı arayacağım, der
se, cevap; Git Marko P a
şaya şikayet et.
ı
- B.M. Meclisi on aydan
beri iş kanununu hazırla
mamıştır. Ama meclisin
bahçesine cami yaptırt
mak üstüne kanun çıkar
nuş tır.

İşçi Bulma Kurumunun önündeki kuyruklar
uzadıkça uzuyor. Fabri
işsizlik her işçinin baş
ka kapılarında İşsizlerden hca günlük dendi haline
.geçilmiyor. Yalnız yurt
gelmiştir.
.. dışına gitmek için 600 bin '
işçi sıra bekliyor, y u rt
Bir atölyeye yahut bir
dışında gümrük kapıla
fabrikaya birçok makina
rında iş arayan TUrkler • girdimi birçok işçiye yol
aranıyor. Bulunan kaçak
göründüğünün işaretidir.
işçiler memleketine geri
(100 kişinin işini bir kişi
■gönderiliyor. ı Bıı durumye gördürme). Böylece
.da olan İşsizimiz 40 bi
makine sanayünin ekono
nin üzerinde.
inik baskısı İŞSİZLİĞİ
.(EKONO- >
Tiirkiyede iş mahkeme doğuruyor.
MtK BASKI).
leri var. İŞ KANUNU
yoktur. 931 sayılı- iş ka r ! Böylece büyük serma
nunu da anayasaya aykı
yetilerin altta ekonomik
n bulunarak iptal edildi.
baskısı İŞSİZLİĞİ doğu
— Amerikan ordusu
6 ay" içinde TJB.M. Mec rurken
üstte de siyasete
genç kızların, kadınların,
lisinden yeni Iç&nun çıkın el koymasından POLİTİK
h a tta çocuk ve yaşlılann ' caya kadar, eski kanun
ırzına geçen, en h u n h a r ; uygulanacaktır. Aradan '. BASKI doğmuştur. Siya
set kaldıracım eline ge- _
ca -cinayetleri işleyen,
10 ay geçti Meclisten ye çiren büyük sermayeci- •’
mazlum dünya halklarvni bir kanun, çıkmadı. ■
' ier maliye ‘(VERGİ —
m ezen, akla, hayale gelÇıkacağı da yok.
1 GÜMRÜK) mekanizmasıy
COerramı a 8»rf*S»X
Patronla işçiler arasın ’ le m a k in a n ın bereketini
daki ihbar, -kıdem, tazhalka koklatmamak yollan
t minatlan, fazla çalışma m bulmakta gecikmemiş
' ücretleri, h afta tatilleri, ! terdir. Makinamn bereke
ğe kapılmasıyla kadınları, halkının tepesine bomba
genel tatil, yıllık (ücret ti’ büyük seımayecilerin
çocukları öldtirmiişUir. Eın yağdırıyor. Esrarkeş A- li) izin v b . hep/ İŞ KA ' kasasma akmakla PAHA
peryaüzm ona kim! bu merikan pilotları mârium NUNU ile şekillenmiştir. »t .tt.tk yaratılmıştır. Her
lursan «imha et» demiş dünya halklarının üzeri- - Toplu 'sözleşmelerde ki gün de yaratılmaktadır.
ti. Teğmen bu emrin, pn
ne bombalar yağdırmıya
boşluklar, iş kanunu ile
ralı uygulayıcısı olmuş «levam ediyor. Onlar d a . doldurulur. *
\
,• Bolluk içinde yokluk bu
tu. Gerçekte o da bu in yargılanan teğmen gün
Toplu Sözleşme* imza- na derler. Böylece işsiz
sanlık dışı savaşın savat
«emir» aldılar. Ama teğ . lanmıyan yerlerde, top* lik, pah aliılığı ve pahallı- .
lı bir kurbanıdır.. Teğ mono göre şanslıdırlar.
tan iş kanunu, yürürlük ; lık işsizliği takip ederek
men «ilıma»nın şekil beKurbanlarını/ gönniyeoeik •tedir. Patron ve işçi an- . her .ikisi rezil çember oğenihnediği için yargıla ler. Amerikan Para baba laşmazlıklan, bu kanun
lup çığ gibi'büyüyor. BÜ
nıyor/
larına sorarız. Suç ma
la çözümlenir. Şimdi iş . tün nimetler patronlara.
Mahkeme devam eder nim insanları öldürmek- kanununu olmadığına gö
zenginlere bütün fcrEH^îken, Amerikan bombardı
midir, yoksa öldürme bi- - ' ra, işçiler haklarım pat- .le r yoksulluklar çalışan
nggn uçakları WieLnam çknhudir?
-'
apodan nasıl işeyecekler. insanlara yükleniyor
laşamaz duruma girmek-,
tedirler.
YENİ SS KITALARI:
AMERİKAN ORDUSU
e Amerikan ordusu in
sanlık tarihinde kapkara
bir hayalet olarak kala
caktır.
— Amerikan ordusu bü
tün dünya halklarının nef
ret ve linetini Üstünde
toplamaktadır, toplaya
caktır.
e Amerikan ordusu,
Hitlcr’in SS ordusunun
vahşetini tekrarlayan in
sanlık düşmanı bir gürüh
tur.

Amarikan emperyalizmi günah çıkarıyor
Güney VietnamlI sivil
kadın ve çocukları öldiir
mekten sanık b ir Ameri
kan teğmeni, yargılanı
yor. Hem de Amerikan
Askeri Mahkemesinde. A
merîkan emperyalizmi sn
vaş kurallarını hiçe saya
rak öldürdüğü kadın vc
çocukların hesabisi teğ
menden sorarak
kendi
günahından arınmaya ça
lışıyor.
Oysa bu savaşta, teğ
men dar kafasının pani

£
£
J
£
£
*
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Böylece Arapların ezeli
parçaJılığmda değişen bir
şey yok. Karşılarında ise,
Amerika’nın tüm desteği
ne sahip bir tek İsrail
korkuluğu var.

17 AMERİKAN ASKERİ
2 ALMAN KIZINA
TECAVÜZ ETTİ
Almanya’da Nurenberg
yalçınında 16 ve 20 yaş
larındaki iki Alman km
17 Amerikan askeri tara
fından tecavüze uğramış
lardır.
Genç kızlar geceleyin
evlerine dönmek için tren
istasyonuna giderlerken
önlerinde bir Amerikan
askeri otobüsü durmuş
ve şöför onlan istasyo
na götürebileceğini söyle
miştir. Amerikan ordu
suna ait resmî otobüse
binen kızlara, arkada giz
tenmiş Amerikalı erler
ansızın saldırmışlardır.
Kızların elbiselerini par
çaiayan 17 Amerikan as
İçeri her iki kıza da ftray
la tecavüz ettikten son’ra, onlan perişan vaziyet
te ıssız bir yerde otobüs

Pakistan 15-20 ailenin tehakkûmü altındadır ve
bu tehakkilm açıkça askerî diktatörlük altında sürdürülmektedir. Son olarak, U.S. Amerika uzmanlannın bize öğütledikleri gibi, bu tehakküme Demirel’inki
ne benzer bir «demokrasi» kılıfı geçirilmek istendi Yeni bir Anayasa hazırlamak üzere selimlere gidildi
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CiA S o sy alizm i Teşrih Kalpazanlan
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' (Bagtanıfı 1. Snyfada)

lamşıdır. Buna öyle İçerlemişler ki, her kızdıklarına
akrep kuyrukları'ile sokmıya.çalıştıkları, o yaman
«Revizyonizm» lcrini nasıl kullanacaklarını bilemi
yorlar. Şöyle «bilgincil» sözler kekeliyorlar:
«Kıvılctnılt’nın tahminde, Tarih içinde Toplu
mun geçirdiği sarsıntılar, bir ileri aşamaya atılış. tan hep kulak arkası edilmektedir.»
«Eş mânâ?» Ne demek istedikleri anlaşıldı mı?
Yüksek öğretimde bu denli «kara cümlesi eksiklik»
'■olmamalı. Belki bir kaleme alış veya düzeltim yan
lışıdır. Geçelim. Asıl okuyacak olana Tarih Tezi’nden iki fare yakalayıp sunuyorlar:
1
— Osmanlılığın «Kuruluş» problemi;
r
2 — O problem yüzünden tarihi «Diimdiiz»,
«Metafizik» görüş..
Ak-Aydınlıkçı Sosyalizm arslanlan, bu iki id
dialarını tutturabilmek için «dümdüz» yalanlar uy
durup, hiç bir metn vermeksizin inanılmaz «can-'
baslıklara» girişiyorlar. Sırasıyla görelim.
Osmanlılık üzerinde, Tarih Tezi’nin açık met
nleri yerine, Cici Sosyalizmin.şu iki makyajlı gene
lev sermayesi müşteriye sunuluyor:
«Kıvılcımlı, OsmanlI Devletinin kabile demok
rasisi gelenek ve görenekleri üzerine kurulduğunu
.söylüyor. Tam tersine, OsmanlI Devletinin kurul
ması kabile demokrasisinin yıkılması ve' yerini
‘ feodal bir Devletin alması olayıdır.»
^
Kıvılcımlının böyle bir cümlesi yok. Cici Sos

• yalizm Beğciklerinin «bilimsel» kafacıkları öyle ya
kıştırmış. Sonra döniip o bayağı yakıştırma üze
rine Kıvılcımlıyı arkadan vuracaklar. Böyle uy
durma lâfla adam .kandırmak' arslanlık değil. Sos
yalizm kediliği bile değil, tam müflüs küçtikburju: ya kalpazanlığım ve-.burjuva'düşünce vurgunculu
ğunu mâskeliyen Sosyalizm çakaüığıdır. Nasıl mı?
Belirtelim.
:
METAFİZİK KAŞIĞI İ İ x ' :'*
SKOLASTİK PİSLİĞİ YEYİŞ
.
Tarih Tezi, Osmanlılığın, kabile demokrasisi
«üzerine» değil, kabile demokrasisinden kaynak al
mış vurucu güç «tarafından» kurulduğunu görür.
Osmanlılık kabile demokrasisi «iizcriııe kuruldu»
denilirse: Osmanlılık yaşadıkça, hep kabile denıok
ra.sisi üzerine duyandı, demek olur ki, gerçeğe aykı
rı düşülür. Çünkü ( «Osnııuılı Devleti kurul» dukça
elbet «kabile demokrasisi yıkılmış» tır.
Kabile demokrasisi: hem kendisi yıkılıyor, hem
Devleti kuruyor, bu nasıl olur? denecek. Bu «çeliş
kidir» denecek. Tamam: biz de om. • söylüyoruz.
Eğer bu söylediğimiz, kendi aklımızdan uydurul
muş bir çelişki olsaydı: elbet «saçma» olurdu. N e
var ki, Ösnıanlı Tarihinin som gerçekliği o çeliş
kinin zenbereği ile kurulmuştur. Yâni, İsinin ve
Bizans derebeğilik Devletlerini yıkan da, Osınaıılı
Devletini kıırsuı da aynı zamanda, aynı ilkel Sos
yalizm ilişkilerini yaşatan «Kabile Demokrasisi»

A m e r i k a n a s k e r le r i v a h ş e t s a ç ıy o r
(Bujlııru

t. sayfada?,

mez işkenceleri, cinayet
leri, katliamları işleyen,
çocuklun ve ihtiyarlan
bile sadistçe öldüren bir
'gangester şebekesidir.
DÜNYA HALKLARI

KUDUZ İT
SÜRÜLERİNİ
MOGAZLAYACKTIR:
* Amerikan
orsusu,
-ağzından napalmli, rad
yoaktiviten .salyalar sa
çan kuduz it sürüleri ha

linde oraya buraya sal
dırm aktadır.
— Mazlum dünya halk
larının elleri Amerikan
emperyalistlerinin ve on
la n n - ortaklannın, uşaklannın, polislerinin, ordu

CiA Sqsyalizmi nasıl yapılır?
B a j tu a b 1. sayfada!

larının boğazına sanlmış
tır.
• Azgın karşı-devrim
sürüleri boyunlannı halk
lann, devrimcilerin çelik
elleimden kurtaramaya
caklardır.
— Emperyalizm canavannın boğazım sıkan
çember boyuna daralmak
tadır. .•

nin İlk Osmanlı llb’leıine (Gaazilcrine, Şövalye’le- rine) verdiği güçtür.
,
İlk OsmanlIlar Bizans Tekfurları, yahut Sel-,,
çuk Sultanları gibi'Dcrcbcğileşmiş bulunsa/ idiler," •fethettikleri yerlerde Dirlik Düzeni .denilen köklil
Toprak Reformunu ve Tarihsel Devrimi yapamaz
lardı. O zaman Toprak köleliğinden «Çiftçi» duru-.muna geçmek istiyen ezik köylüve halk yığınların-.. ',.
ca kucak açılarak karşılanmazlanlı. Dolayısı ile
Osmanlı Fütuhatı, saman alevi gibi, üç kıtayı çarça
buk »aramazdı, Osmanlı Devleti 600 yıl yaşıyamaz .
dı. Bütün o zincirleme Tarih olayları cn kör gözün
bile görmezlikten gelemiyeceği gerçekliklerdir. Ha
cıağa yahut Finans-Kapital veletlerinin paşa keyif
lerince uyduracakları Sosyalizm kalpazanlığı ile
görmezlikten gelitıemezdi.
,
'
Buna karşılık, o Tarihsel Devrim' prosesinin
vurucu .giicü olan İlkel Sosyalizm (Ak-Aydınlık
Beğciklerinin sevdikleri deyimle: «Kabile demokra
sisi») Osınaıılı Devletini kurarken, kendi Kan Ör
gütlerinin yıkılışını getirmedi mi? Getirdi. Devleti
kurun güç ydııiır. Bu çatılı, gerçek çelişkiyi namus
luca kavramak için, üç bııçuk skolastik kürsü dö
küntüsü Cici Sosyalistin üç buçuk yılda «Diyalektik
Maddeciliği» ezberleyip metafizik beyinsizliğe soy
suzlaştırması yetmez. Diyalektik, ezberlenecek bir
. CİA Sosyalizminin dogm'ıı değildir. Tarih içinde
canını dişine takıp döıiiscillerin, adım adım uy
gulayabilecekleri Lir metot ve mantık işidir.
SOSYALİZM ÇAKALLARININ
VAKIFA 1*10VI.EMELE Ki
Cici Sosyalizm çakalları, onlan belki adam olur
lar sanmış olan Türkiye İşçi Sınıfı Savaşçılarının
ayak izlerini koklıya koklıya «pev-» leınekle, boz
gunculuk yaratabileceklerini mi umuyorlar? Boşu
. »-a çaba. Onu. kendilerinden çok daha aktif ve me
küçükfcur İuva şarlatan Devrim • yobazlan
i : 'adılnr. O •‘i:,.nlı Tarihi, öyle Marksizm Softa
lığının'tekerler-'r::
«Kııbİle Lı-n..ıkr:ısisiıv.n yıkılması ve yerini
Feodal Devletin »İması» biçiminde olmadı. Bu, eski
sapık sosyalizm şarlatanlığı Tortskizıııin, aşın ve
keskin «Permamın Devrim» gevezeliği ile Leninizı

, . ..

„ $$

t.

.

•

• mİ m atvetnüye kalkışmış yenik formülünü r Tarik
alanına- yakış tın vermek. olurdu. Tortskizm de, on’m az'm askara küçükburjuva beyinsizliği ile, Tari, hin basamaklarını «düz» ye «yalınkat edebiyat man
: ,tığı ile atlamak için şöyle demişti:
. • «Çarlığın yıkılması ye 'yerini Proletarya Dev: letinin alması!»
'
Bu formül, -sikil sürü zıpçıktı aydın sosyalis-• tin ve gizli ‘açık provakatörün ağzının suyunu akıt
huş* suyu ..bulandırmıştı. -Tarih öyle yürümedi Çar'
• lık yıkddL. Onun.-yerine. -Burjuva İktidan Keronski’leri kûllândı/Sonra onu Îşçi-Köylü İktidan ko
valadı. Proletarya. Demokrasisi gene köylü yığın- larıyla Sosyalizme, geçişi sağladı.
Tarih . İleriye'gidiş gibi geriye' gidişinde de,
Hangi basamakları aştı İse, onlan olmamış saymak
neyi değiştirir? Osmanlı Tarihi, «Kabile Demokra
sisi» yıkılır yıkılmaz «Feodal bir Devlet» biçimine
'girmedi. Tarihin belirli çağı üzerinde yapılmış bir
kesitle, Tarihin bütün gelişimi üzerine ' genelleme
yargı yürütm ek:-19. cu yüzyıl o rtalam a dek az
çok mazur'görülebilecek-burjuva metafizik mantı
•'‘ğını ve metodunu kullanmak demektir.
'
Ak-Aydınlıkçı' Beğcikler, kendilerine sakınma
la n için;kaç,yol açıklama'!. yaptığımız bir çukura
düştüler. Burjuva .profesörlerinin sempozyumun*
'* daki metafizik «Osmanlı Feodalitesi»; tekerlemderini sözde bize gönderip eleştirimizi .alacaklar ve
'hepsini-birden basacaklardı. Bir daha sözlerinde
durmadılar. Burjuva Tarih tezini mal bulmuş mağ
• ribî gibi yayınladılar. Şimdi düştükleri Skolastik
le, kendi'kafalarını da çorba ederek cezalandırdı
lar.
\
'
■ .
Söz konusu Tarih Tezi, Osmanlı Toplumumm
Toprak temelinde Derebeğileşmeyi azıttıran Kesim
(Mukataa) düzeninden önce, ilk yüzyıl boyu sür
müş, ikinci -yüzyıla 'doğru Mehmet Fâtih olmadan
yeni bir dirilişe uğratılmış bir Dirlik Düzeni yaşan
dığını açıklamıştır. Ak-Aydınlıkçı Cici Beğcikler o
. yüzyıl boyu, yaşanmış ve «Mlrî Toprak» rejimiyle
> tâ Tanzimat’a dek kalıntılarını zaman zaman teptir
miş bulunan Dirlik Düzeni’ni niçin atlıyorlar? Akıl
lannca Tarih Tezi’ni*yalan dolanla çürütmek için,
'*•

(Devamı gelecek snyıdaj

Parolam ız: Proletarya Partisi

giriştiren tepkiyi- aceleleştirdi. ..
nasıl olsa örgütlü gericüik tarafından j
İt iirüdü, Kervan yürüdü. îşç» Sı bozguna uğratılır. Burjuvazi bilinçli j
nıfı Partisi, ajan köpekleri Rusya’da ve örgütlüdür ya...
lSnştnrafı 1. sayfada ğı yeni biçimdir, özellik
ziyetçi bir işleyişle tem
kısmı çıkar yol olarak si
kavukluğundan midesi bu
da zararsızlaştırdı.
6 — Minarenin Kılıfı ve Sıçan A k lı, gerilla mücadelesinin za
le Lâtin Amerikada, foko
sil-eden bir önder örgüt ' lâhlı propagandayı seç
lunan gençliği herşeyden
4 — Türkiye’nin «POP» lan
Kendilerini ilkin 50 yıl önce çık
tarzında yürütülen kır
manla bir Halk Savnşı’olmadan girişilecek her
mişlerdir. Bu nedenle, giönce anlamaktır. Ondan
İşçi Sınıfı Partisine karşı Türki mış ilk Aydınlık dergisinin oldu bittiy -, na dönüşeceği, o fokogerillası başaı-tya ulaş
mücadele, işçi sınıfından ' rişilen bu tutumun sosyal . sonra serin kanlıca mark
ye burjuvazisi Çar Ostâdindan ve ulus le «mirasçısı» pozunda gösterebilecek-' nun ise bu süre içinde . mayınca, gerillalar çalış
nedeni Finans - Kapital ve şist-Ieninist yolu gerçek
lararası Finans - Kapital Efendilerin lerini uman «neydikleri belirsiz» kşi- ■ oluşacak Halk Ordusu’- . malarını kırlardan şehirle uzak ve ayrı kalabilir.
leştirmek görevimizdir.
Hacıağa zorbalığı-ise, po
den hiç aşağı kalmamak için sürekli ler, düşüncemizi ve yazımızı almak $ nun çekrdeği olduğu yer - re kaydırmışlardır. Ve Kitle içinde propaganda
çalışmasının silâhlı yolla
litik nedeni -ve suçluları. Marksist - leninist yol iş
idmanlar yapmıştır.
için bize çok alçak gönüllüce başvur- j
bu
yoldan
geçerek,
silâh
yer
taktikleştirildi
hatta
yapılıp
yapılmayacağına,
.
çi sınıfı içinde yşerip, mü
sözkonusu kariyerişi - oTürkiye’nin Modem Tarihini azı
dulardı. Kendilerine: Yayının ancak j
. lı propagandayı yürüte
Teorileştirildi. •
yapılacaksa bunun zama
yüyecek, güçlenecek sapportünist, . kaşarlanmış
cık yaşıyanlar ve bilenler, Mütareke
Örgüt için bir duvarcı sicimi» olabile* <
rek,
Halk
Savaşına
ulaş
nına
ait
karan
da
ancak
masız alternatiftir. İşçi
kliklerdir.'•Ayrıca
«hemen
yıllarında yabancı Emperyalist ‘ ajan
Regis
Debray
tarafın
•
.
ceğini anlattık. O şartla yazı verdik.
mak amacını gütmektedir' böyle bir parti koordine' silâhlı mücadele», çığlık
sınıfı sosyalizmi, bütün
larının ve yerli burjuvazinin hangi
dan
ortaya
atılan
bu
te
Onlar çok geçmeden açıkgözlüğe /
ler.
edebilir.
halk yığmalarının Modern
ları atan veya bu eylem
«İştlrâkiyyun» (Komünizm) ' ajanları başladılar: yazdıklarımızda yeni bir ö*
zin partikteki geçersizliği
enderi olan işçi sınıfına
Biliyoruz kİ, I^nin’in
Babil artığı tefeci-bezir leri şak şak ..tutan ne
nı nasıl piyasaya sürdüklerini hatır ııcri görünce, çıkacak dergide o öneri i» kimi uygulamalardan son
sos*
dayanabildiği ölçüde tu-'
larlar. .Bunların başlıca görevleri:
ra bizzat Debray tarafın, devrimci teoriye en bü gan zümreden küçük.bur iâüğii .belirsiz salon
yerine, aynı düşünceyi sulandırarak, il
»gençlerin
yük katkılarından 'Diri
jııvaziye sızan sayısız has yalistleri de 'gençlerin
tarh ve güçlü olur,
Türkiye’de gerçekten bir- İşçi Sınıfı kin «kendi buluşları» imiş gibi öne sür- T dan teslim, edildi.talıklar sol ı»m p içinde."', devrimci heyecanını söProletarya devrimcileri,
•xPartisi’nin •doğuşunuönlem ek, halfa-..... d ü î~ “j t o
vT». •T T ~ v ’ v 'X
konusudur. Bu nelamakt»: Bunu -yâpâmaymca: ya_her- Adarımızın a s K S Î l a r a f X e s k i n s
o
s
İ
L
b' r bM5‘m •••jy ı ^ ı ^ y r - k e n ^ ı g y g a e t e i v ^ i ı ^ ^ t i ^ l ı ^ y ^ ^ . * ^ . 's a ğ l ı , .sollu sapmalara kar
de örgütlenmemiş, işçi sı
mektedir.’'
*. î^ n d e'>rtbuİûnd.üğumıpı _ şı. gerçek alternatifi, ya
.keşten daha- önce davranmış görüne
yalistlerin «buluşlarım» taklit eden bir S te örnekleri görülen ve,
Solda kışkırtılan keşme kargaşada böyle durum-! ni .marksist - leninist yo
rek bir «Sosyalist Parti», hattâ Ko geç kalmış düşünce imiş gibi sunuldu, fj çoğunlukla kentlerde ça- * nıfıınıı içine derin kökler
salarak,
gerçekten
de
iş
lar
olacaktır.- Ayrica CiA . lu yaratabildiği ölçüde
lışan
yeraltı
direnme
ö
r
keş,
birçok
yiğit
genci
bu
münist Parti» kurmıya girişmek yolu «Proleter sosyalizmi» ile «Burjuva Sos- îi
çi sınıfının yüksek çıkar
yola sürüklemiştir. Bu da şu ya da bu-şekilde - başarı kazanır. » .
nu tuttular; yahut İşçi Sınıfı Partisi
yaiizuıi» deyimlerimizin başına getiri-§{ gütleriniıı çalışma biçim ' larını
demokratik ıııerke
arkadaşlar, başka ülkeler bu veya benzeri durumla
içine sızarak, orada keskin «Sosya^ lenier gibi-, kalpazanlık mıydı bu, yok- "" lerini n günümüzde aldı- -:
- Bu başannm birinci
de izlenen yolları uygula n teşvik edecektir/
Lzm» hatta «Komünizm» formülleriy-' sa toyca kurnazlık mı?
şartı ise, çelik disiplinli
maik
yoluna
gitmişlerdir.
le, elçabukluğu mârfet, hokkabazlık
i
İşçi
!
sınıfının
devrimci.
*
Biz, tükenmez iyi dileğimizle, o tu r
PROLETARYA PARTİBugüne dek birçok reviz
'yolundan provokasyonlar ve niız çıkarlerine düşen görev nedir? Sl’ni yeni aşamada reorfanda «Sosyalist» beğciklerin, Tüfeci ^
yonist ve kariyerist sos
-mak görevini en «Bilimsel», yahut en
T.İ.P. yönetici.oportüniz
Bezirgûn artığı küçlik burjuvacıklarına P
ganize etmek yüni geç
yalizm bezirgânı tarafın
inadına «Devrimci» perdesi altında yc
mine, şu ya da bur evizyo mişin kazançlarım geliş
verdik. Düzelirler .umudu ile görmezlik- i,
aldatılan gençlerden bir
rine getirmeye koyuldular.
;
(Unjlnraft 3. layfıulıı)
nist - kariyerist kliğe ba
tirerek yeniden örgütlenTürkiye’nin karanlık ve nankör
karak, küçük burjuva dal nıektir.
SOSYALİST
Nüfus bakımından Karaözü, 2000 kişisiyle, niı
Sınıflar Savaşında ne aşamalar geçiyalist Ortamda «Bilimsel» logor
fusu 5000 den az şehirlerin altındadır. O şehirler
rilmedi? Yaşıyanlar bir gün ayrıntı
riııi (söz ishallerini) akıllarınca geçer p de okuma-yazma bilmîyenlcr 100 kişide 75 iken,
(BufUurafı î. Şayiada)'
larıyla açıklıyacaklardır. İşçi Sınıfı
akça kılar kılmaz asıl içyüzlerini açığa g karaözü’nde okuma-yazıma bilenler 100 de 98 kişi
bu mali kaynaklar nede
için ve çeşitli işyerlerinde uzun yıllar
vurdular. Türkiye’de: «Lşçi Sınıfı P ar-S dir: 4 misline yakın üstünlük.
.B a jta n lı 1. sayfada
niyle TİP -kendi iddiala
subay İsmet bey de kabl
gizli polisin kurduğu «Komüniist Hüc
ti’nin Objektif ve Sübjektif Şartları- |j
tarm ak peşinde. koşmak •dı idi. Tarih kimi haklı
rınca 50.000 basan- bir
releri» işletildi. Bu polis Komünistleri,
(Grafik No. İH) e bakınca ne görüyoruz?
nin yetersiz olduğu» iddiasına sıçra- g
tadır.
Boşuna
zahmet
epurti gazetesi çıkarabil
1 çıkardı? O çetelerle sa
uluslararası Emperyalist casuslarla
dıl&r.
t
g
iic. m. oı«*]«ıu ıiu, •ı*'jt-,ıi*ik jiiM
diyor.. Kendisi herkesten' vaş boyunu tutmuş bir
mektedir.
ve ajanlarla da eiele vererek, foyaları
O zatnan aldı bizi bir düşünce. İf
iyi
.
bilir,;
denemiştir.
L
ç 15-16 Haziran biri
avuç . Genç mi? Yoksaortaya çıkıncıya dek: «Üçüncü Enter
«Karaman’m koyunu, sonradan çık- 0
Kuvayi - Milliyecilik bir
kimi şimdilik kısmen
Devlet Akbabası heybetli
nasyonal» adına, foyaları sırıtınca:
mıştı oyunu!» Tıpkı Polis ajanlarının S
avuç
gençle
başladığı
gün
TİP’e
aktarmaktadır.
TİP
saltanat
paşalarının «Ku
«Üçbuçukııncu Enternasyonal» adına
İşçi Sınıfı Partisini baltalama taktikle- M
sendikalarla daha yakın- . ism et -Bey (şimdiki ismet vayi - inzibatiye» ve Hal
. tahrikat, propaganda, - teşkilât yaptı
rine pek benziyordu bu «Şartların ye-1
İnönü)''Kazım.Karabekir’
dan bağıntıdadır.
lar.
kın: «Kuvvayi - înkibazi
tcrsizliği Teorisi». Ne yapıyorsunuz S
le Zeyrek’te (devletin) •ne ye» (yani .pekliğe tutul
: • öylesi günler oldu ki, pek aşırı
deyince,'yetersizlik yazısını kendi der-S
olduğunu bile"bile'' artık
muş güçler) dediği inzi
P oKh Marksist-Koınünlstlerinin İşçi
gilerindeki
«özgürlüğe» atfettiler, f
bir memleket ..köşesinde . bat) (yani güvenlik) güç
Sınıfı ve Halk yığını içine yaydıkları Ama, yalanlamadılar da. Minareyi ça- i
toprak
satın
alıp
(Ismiet
.
lerini mi.
B aftw »tı X. sayfada
ateşli «Komünist Beyannameleri» nin lanlar, kılıfını hazırlamışlar demekti. Ş
ve «Komünist Dergileri »nin hesabı,
kendilerini yöneten geri ' aga, Kasım ağa)'olmak ~
Sıçan tırtıkçılığı ile vakit kazanacak• Bugün memleket fiilen
•
hesabim
yapıyorlardı.
Dev
•gerçek İşçi Sınıfı Devrimcilerinden so lardı. Hele boylarım göstersinlerdi. |j
ci iktidar ve onun arka
ruldu. Elebaşıları azılı «Polis komü
sındaki sömürgen güçler let bütün korkuluk'hey-.' yabancı silahlı kuvvetle
»7
7 — Suçüstü Yakalanış
ğ
rin ü ssü . haline gelmiş,
nistlerinden» olan boylu boyunca söz
•?.l
tarafından devrimcilerin betiyle -^yabancı- silahlan
Sonradan Ak-Aydınlıkçı olacaklar, &
de: «Komünist Teşkilâtlarunın gürül meşru 'savunma- durumuna itilmiş ar- 3
üstüne »alınmışlardır. Bu ‘ altına sığınmış, .saray .bi- ( Ordu - bir Amerikan Getülü sözde: «Komünist Tevkifatlan» - kadaşlarının eylemlerini «Anarşistlik» ^
işi para karşılığında yap ; çiminde'çöreklenmişti. A- . naralinin Baş kumandan
yapıldı. Sonra,*bu yaman «Komünist ilân etmekte, bezirgân P arti liderleriy- a
m&mışlardır, yâni ücretli nadoluda biri avuç -Devrim lığı altına sokulmuş, azı
|«0 V-i- iA
cık düşünebilen öğrenim
, ’ci Ordu Genci o esir düş.
Tevkİfntlamnm orslan ajanlar, mâarfker değillerdir.
— r->'»
le aynı zamana ve aynı kaba yellendi- Fq
».t-*
miiş devlete- karşı ve em- - gençliği bir kaç yüz kişi
sum işçilerle birlikte, Polis Birinci Şu* • ler. O yüzden Eylemciler ile «Sosyaliz- a
Bugüne
kadar
işçi
sun
lik
Finans - Kapitalin şu
!
pery&lizme
karşı..
ısovaş-.'
besinde epey «Müthiş» sorgu sivâlden
inin Bilimi» ııi yazar geçinenler arasm- g
fı içinde ve diğer emekçi *,! tı/O zaman Istanbulda ki açık ihanetini' görünce 50
0»—
geçirilip! bir(karanlık saatte, Polis Mü
da çıngar koptu. Ak-Aydınlıkçı’lar 9
kitlelerde yeterli bir bi ! devlet «Dürri-zade» ve . •yd önceki Devrimci* «Genç
dürlüğünün 1 arka kapısından: «Def
kendilerini: Protcleter Devrimci» i l â n l
linçlendirme çalışması .yap .«DUrâ-zade» fetvalarıyla
Tiİrkler» geleneğine uya
f ~ m ı Ol—— j i — l.*—u*-.
olun!» diye sokağa (İşçi Sınifı içinde)
eder etmez, aıısızui herkesten 'daha 1
madiğimiz için, Proletar - Ordu Gençliğinl-.idam ce- > rak demokrasiye uyarak
fırlatıldılar.
•
«Keskin Sosyalist» görüunıenin yolunu |
i ı T '. - ı ; ov.la.
ya Partisi’ne sahip olup - zalânna mahkûm etmiş-/. ..Demokrasiye 'güvenmek
«Mao-Mao» culukta buldular. Ve dün |
İ t ttrüdü, Kervan yürüdü. *' *
bu partinin önderliğini e- .. ti;
i istiyor. l.T. Paşa; «’SokaCumhuriyetin bütün eğitim kaymağı yüz bin
«eleştirdikleri Eylemcilerin «Silâhlı ğ
• Türkiye İşçi Sınıfının Partisi, hep
mekçİ halkımıza ispatlı- j Devletin' fosilleşmiş, an.- .. ğa çıkıp -Halkı, Devrimci
Halk Savaşı» parolasını şiddetle (a m a l den- yukan şehirlere yöneliktir: 100 kişimiz içinde, 5
«ileriye kaçan» ajan köpekleri, sık sık
yamadığımız
için
gençliğe
Gençliğe karşı kışkırt- .
! lı şanlı,>ünlü .paşaları Akaloriferli apartmanlarında) döktür-|İ -binden az nüfuslu yerlerde oturanlarımızın ancak
zararsızlaştırdı.
karşı çarpışan jandarma
nadotuda Kurtuluş Sava-/-* mak» tehditlerini savuru
g 25.7 kişisi, 100 binden çok nüfuslu şehirlerde oturan
i
5 — Provokasyon Amacı : İşçi Sı 'düler: Onlar mı Eylem düşmanı?
erlerini
m
üjdelenin
bu
ama
giden*
bir
.
‘
avuç
Genç
,
v/yor.
• ••
Az önceki «Bilimsel» perhizlerini,'' larımızın 69.2 kişisi oİtur-yazardır. Okur-yazar ora
nıfını Partisiz Bırakmak
aşamasında masum ve
nı İstanbul’da % 72.1 e, Ankara’da % 81.4 e yük
Subay*! «Çoluk çocuk» sa ' İnsan durup duriırken ,
şimdi Mao-Mao’culuk turşusu ile kesBu kısa açıklama bize neyi belli
ni&zlum kabul .etmemiz yiyorlar ye.: ; «KOSKOCA - »,-.50 yıl önceki ismet beyin
selir. Karaözü köyünde ise:
ediyor? Şunu: Kışkırtıcı .-ajan köpek •• kince bozmuşlardı. «Tarihsel Maddeci
gerekir., (Bu çocuklar ve DEVLET. ŞU BİR AVUÇ uyduğu geleneğe' karşı
«Halkın yüzde 98 i okur-yazar yeni harflerle!
lerin İşçi Sınıfına saldırışları her za-' lik yayınları »nin 3 son kitabı çıkınca,
rilen emre uymadıkların
Geriye kalan yüzde 2 de kötürüm, yaşlı hasta...»
ÇOLUK ÇOCUKLA PAKuvvayi - Inkibaziye kur ‘
'nian, sınıfın en bilinçli, en fedakâr, en Tatar ağaları geç kaldıklarını anladı
da - Muharebe şartlan
ZARLIGA MI OTTJRA- şunları sıkan ismet Paşa •
(Keza, 20)
yiğit öncülerinin örgütlendiği İşçi Sı lar. Bu yol «İşçi Sınıfı Partisini herkesiçinde - belki de kendi
CAK» diyorlardı.
:
rolüne nasıl 'katlanır:. A- '
nıfı Partisine karşı olur. Ağzıyla kuş . ten önce kendilerinin girişiminde kur
İstanbul, yurdumuzun dört bucağından koşup
üstleri 'tarafından vurulur
- 0 . «bir;avuÇjÇqluk ço-,.î jçıklı .b ir' tarih.unutkan-- •
.tutsa, Partisiz bir Sınıf her zaman tor mak sevdasıyla «Sosyalist ■Kurultay»
gelenlere bilim kâbesidir. İstanbul nüfusunun yüz
lar.)
•
cuk» içine Xsonra|j.şğene -r ^Jığv;» »e.
çağrısına ılgar ettiler. Ve bir yol daha
bada kekliktir. Yapılan saldın Parti
de 14.6 kişisi okula gider. Karaözii'nün «Köy orta
. ortada görünmüyorsa: İşçi Sınıfı Par . metotlarına sâdık kaldılar: kaç yıl önokulunda 314 ortaokul öğrencisi, 202 de ilkokul öğ-,
tisinin olamıyacağı, hiç' değilse «lıe- ' ce «Sosyalist» gazetesinde çıkmış «Sos
rencisi okumaktadır.» (Keza, 21). 2000 nüfus için
- nüz zamanı gelmediği y&vesini işler. yalistler Konferansı» çağrısını ağız- ^ bu. yüzde 28.8 eder. Demek Karaözü, İstanbul’un'
- Parti, bu havlayışları kısa kesmek - İarında, hiç anmaksızın, soysuzlaştır
iki misli oranında okula giden barındırmaktadır.
ma çabasına daldılar.
' için •' yeni aşamasına davrandı mı,
Cumhuriyetin okur yazar yetiştirmek' için en
-■ ■
Vît.., / ' : ■ * /
» ---,/
*.
Yaşlan benzemesin, Diinya’da ve
• «herkesten önce bir provokasyon ör
cömert çabalara giriştiği semt, mantnr gibi yerden
Amerikan senatörlerinin ve milletvekil / . '/ , ^ ! ^ V '
«. sayfada?
Türkiye’de .İşçi Sınıfı Pnrtisi’ni önce
gütü'öne sürmiye girişir.
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bitirdiği Ankara başkentidir. *Her 100 kişi içinde
- Sosyalizm . düşmanlan İçin başka baltalama, sonra ele geçirme yolunda
okuma-yazma bilmıyenlerin sayısı Ankara’da 18.6,
. her şey intibahtır: «Solculuk» ta, «Sos- ki casus taktiği ve provokasyonu ile
Karaözü’ndc % 2 kişidir: Karaözü’ne nispetle AnyaUsUik»te, «KomüriısUİk»te en aşı iyice paralele düştüklerini, ve «Cesa * kara’da 9 misli cahil var!
gömülen, gömUl-'/(,‘gen-asalâk zümrelerdir,' emperyalizmin
rıca ajitasyon ve propaganda edilebi ret arz ederken, sirkatlerini söyledik
1
' (Devana var)
dükçe azgınlaşan emperyalistler ve-dL.^.emrindeki polislerdir,-*ordulardır, sair
k* V* benzeri
__ i 'bürokratlardır,
-- «»__ 1_ ...üniformasız
*
______
lir. Yeter ki İşçi Sınıfı Partisi bozul lerini» anlamadılar. Suçüstü yakalan
ger sömürücü güçler öMmcül akibet-'
sun. Çelik çekirdeksiz «Soeyalizm»ler, dılar.
lerine doğru dolu dizgin a t sürüyorlar. faşist sürİRsrdir..,
ıfc...

Türkiye köyü ve Sosyalizm

Tip üzerine

I. P a ş a n ın t r a je d is i
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Amerikan parlâmentosunda

.9 Mart 1971

FİNANS- K A P İT M TÜRKİYE'DE İŞLEYİŞİ;

Dr. HİKMET KIVILCIMU’N’IN TÖS’TE
yabancı Flnnns _ Kapitale ve yeril Komprador burjuvaziye
VERDİĞİ KONFERANSIN I1L HOLÜMÜ
knrşı bir tedbir olmak. Kimler bu tedbiri ıılnıak vu bu tedbirdo kurucu elnınk durumunda kalmış T Onlara kakınca, bizim
Milli Mücadele, bildiriniz gibi, MUdafaa’l H ukuk Cemiye
o
zaııınn kİ Türkiye «osyal yapısının İçinde Uç tip İnsan çıkı
ti dediğimiz Anadolu burjuvazisinin örgütlerinin İdeolojisi vo
yor :
'
Adet» yöntemi altında, fak at bizim tarihimizde büyük rol oyBirisi : Milletvekilleri diye. Yâni îş Bankası’nın kurucula
namı$ cSUnnTu Devlet» denllon İnsanlarımızın, yAnl Devlet
rına
bakıyoruz,
14’U Milletvekili: Mnhıııud Celâl, Mabmud, İh 
Sınıflan dediğimiz İnsanlarımızın Vurucn Güç olarak rol oysan, Haşan Saka, Rnslnı, Rahmi, Salih, Fikret, Fuat, Kılıç
nam a la n biçiminde cereyan etti.
Ali» Bunlar kimlerdir 7 Biz gözümüz önüne koyunca: Bun
Milli Mücadele sırasında, gerek ecnebi, yabama Finans —
la r modern kapitalist değil, Tefeci _ Bezlrghn Hacıağa da
Kapital, gerekse onun Türkiye’deki ajanlığını yapan bizim
değil.
Bunlar bizim Sttnuf Devletimiz. Yâni Devlet Sınıflarımı
Kompradorlar (kİ biz ona Türkiye’de Kompradordan ziyade
zın
mümessilleri.
'
Lovantenler İsmini verm işiz: YAnl Doğusallı falan anlamına
Devlet Sınıfları, biliyorsunuz: Scyflyye, ilmiyye, MUlklygeliyor), bunlar olduğu gibi dUyman işgali altındaki merkez
yc,
Knlenıiyye.»
300
sene
Türkiyeyi
bu
sınıf
İdare etmiş. î.ştc
lerde kaldılar. İstanbul bayta gelmek üzere- Sonra, İzm ir böl
onun MIHI Mücadelede vurucu güç ve öncü rolü oynayan eıı
gesini, biliyorsunuz, Yunanlılar önde olmak üzere Avrupa em
İleri gelenleri, bakıyoruz, tş Uankası’nın Içloe. de girmişler. O
peryalistleri lygal ettiler.»
zaman milletvekili olmuşlar tnblf. Yâni, M ustafa Kemal Paşa
İşgal alanında kalan Finans _ Kapital ve Kompradorla
kendisine en yakın olan bn Sünofn Devlet kişilerini bankanın
rın Anadolu hareketine karşı Saltanatı nasıl kullandıkları
içine yerleştirmiş oluyor.
beyecaah hikâye- halinde biliniyor.
Bunun dışında, bir de I7tane T efeci__Bezlrgân dlycbllcce
Biz İyin kapital, daha -doğrusa ekonomik İlişkiler anlamı
ğlmiz. yâni o zaman kİ Türkiye İçinde ekonomik anlamı bu
• üzerinde duruyoruz. Bu anlama giriyoruz. Milli MUcadele sıra
olan «Zilde» ler görüyoruz: Hüseyin Bey zâde İbrahim, Mora
sında Hindistan’dan M ustafa Kemal Poya’ya 6—fl yüz bin lira
Yenişehirli zftde Etkeni Unsan, Eşraftan SUkkcrf zâdo Tcvflk
geliyor. O bunıın 600 bin lirasını Garp Cephesi Kumandanlığı em
Paşa, Süreyya Emir Paşa, Kavalalı İbrahim Paşa zâde Hü
rine veriyor. Zafer olunca, Baknnlar Kurulu k ararlle 380 bin
seyin, A ktar zâde Kaslın, İnegöllü zilde Mehmet Saffet, Uşşalirasını geri alıyor. Bir de gene Mısır aAhık lllıllvi Abbas Hil
ki zâde Muammer, Yelkenci zâde l.Utfl, Musahip zâde Rıza,
mi Türk uyruğuna geçmek İsin 900 bin küsur lira vermiş bu
Kınact zâde Ş&klr, Nemli zâde Sıtkı., bep zâdeler. 17 klşL
lunuyor.
'
Yabancı sermayeye karşı yer» bir teşebbüste kimlere da
1923 yılına geldiğimiz zaman, Türkiye’nin çok geri kal
yanacağız deyince, birde bakıyoruz, bu zâdeler, — hem de çomışlığı ve kalkınması birinci mesele haline gelm iştir ı Harpler,
ğuluğu temsil etmek suretiyle,_araya giriyor
dnrpierle» İşte bu sırada lider Mustafa Kemal’in Türkiye sos
Bir 0 tane do modern kapitalist» Gene ikisi zâde: Jlanlf zâ
yal .ve ekonomik yapısı üzerine görüşleri büyük ölçüde etken
de
Ahmet ve 8 Ağa «Aile Mustafa, «tllncardan» bunlar. 4 tane de
oluyor, Dtı görüşlerin tümünü özetlemek uzun olacak. Yalnız
düpedüz kapitalini tüccar: Edirne’U Emin, Manifaturacı Itallt.
birkaç tanesini, karakteristik pasaj olarak, sınıflar üzerine
Ecza’l Tıbbiye TAcirl Necip, Nemli zâıle ve SUrakâsı..
söylenmiş bir kaçını' hatırlatacağım.
Böylecc, İlk Milli Mücadele sona koran 113 sistemi olarak
17 şu b at 1923 günü, CUP örgütünü kurm a girişimleri sı
öne sürülen İş bnnkosı’nın İçinde kumcuların 14 ü eski Sünni*
rasında, şöyle d iy o r:
u Devlet 17’sl Antika Tefeci _ Bezlrgân döküntüleri (zâde. «Büyük arazi ve- çiftlik sahipleri kaç kişi 7 KIç kimse
ler)» Ki bunldr, biliyorsunuz, modern sermayedar değil. Tefe
büyük ara/lye sahip değildir.- Binaenaleyh bu arazi sahipleri
cilikle ve vurguncu Bezirgânlıkla Eşraf olurlar, Ayân olur
himaye edilecek İnsanlardır».
lar, sonra toprak sahibi de olurlar ve büyük arazi sahipliğine
Büyük arazi sahipleri İçin bu kanıyı beeUyor. Sonra, bü
doğru
giderler. Binaenaleyh, o sınıfın İçinde büyük arazi sahi
yük. sermaye sahibine gelince s ■
bi de dahil, bir grup. Ve bir do, Uç dört tane milyoner olacak
'
«Büyük sermaye sahibi İnsanlar yoktnr, diyor. Kaç mil
az çok modern kapitalizmin ancak ticaret biçiminde, yahut
yonerimiz var T Hiç. Binaenaleyh, biraz parası olanlara ' da
Işto Necip gibi kaktılar, yağlar yapan ufak bir üretim slsıundüşman olacak değiliz. Bilâkis .memleketimizde birçok milyo
üa yetişmiş tipleri katılıyor.
nerlerin, battft milyarderlerin yetişmesine çalışacağız.»
Dikkat edilecek yön burada, yâni enteresan e lb e t: Bun
Modern toplumda İki egemen sınıf vardır ı Birisi büyük
arazi snhiplerl birisi de büyük’ sermaye sahipleri» Demek kİ. ı ların, Tefeci — Bezlrgân zümresinin dorumu. Bunlar para koy
muyorlar
biç. M ustafa Keınal Paşa'nıd parasıyla kuruluyor
onlar yeni dönemin kalkınma çabasında - himaye edilecekler.
Banka, Ama hepsi «kurucu» ve «ortak» halindeler. Onun İçin
Buna karşılık bir İşçi sınıfımız yok mnydu T Onun İçin de şöyPaşa’da bunlara, — besbelli hu, olaylardan anlıyoruz,
gü
(le diyor ı ■'
venmiyor. Güvenmediği için, onlrın hiç birini hemen hemen
‘ İşçimizin m iktarı 20 bini geçmez».
Yönetim
Kuruluna
almamış.
Yalnız
anlan,
etra
fta
bir
karga
- şimdi, savaşı başarıyla geliştirmiş bir askerin Türkiye
şalık çıkmasın, düzen olduğu gibi arızasız yürüsün diye Ban
Iç'nde' gaynt net ve olayları gören gözüyle bakınca, durum
kaya almış.
böyle görülüyor.'Edinilmiş ideolojinin de yöntemi altında.
Asıl Yönetim Kumlanda ş u n la r: Reis Mabmud, MUdUr’ü
' .
923 yılı nutkunda, resmi nutkunda gene M ustafa Kemal
Umumi Celâl, öteki üyeler de eski Ticaret Bakanı Rahmi, son
Paşa ı
•
ra Font, Sadi, Kılıç Ali, Fikret bir de Kınaca zâde Şâklr (Anka
«Kalkınmamızın tüccar sınıfını zengin edebilmek İçin ttra milletvekili o da)»
rsrotıa yabancı ellerde bulunmasına mAul tedbirler
almak
Döylece tş Bankası’nı büyük bir samimiyetle; TOrkiycMe
»mecburiyetindeyiz.». Diyor._
• •
•_>•••>
<-•,•• •••*
yabancı F in a n s __Kapitalin ve tabii Levanten dediğimiz Komp
• '"■''Bu flklt” yapısi İçinde, praiflğe geçilince:'* 924'yılı,' bakıyo
rador burjuvazinin tehakkümüne karşı bir tedbir olmak üzere
ruz. M ustafa Kemal Paşa’nın kayınbiraderi UşaklzAde Muam
kurmak zorunda kalınmış.
mer Bey gidiyor CelAl Beye (Celâl Bey ı Bildiğiniz Celal Bo
Bankanın 1928 senesinde kurulduğunu düşünürsek, artık
yar) ve. bizim, diyor 230 bin liramız var, bununla bhr IthalAt—
bir Finans — Kapital mttesucsesi olduğu unutulunuz. Gelişi
İhracat şirketi kuralım. Söylenenler de aşağı yukarı bn mcAlde.
mi, tabii SttnuPu Devletin desteği sayesinde olmuş. O zaman
Şimdi, Türkiye'de IthalAt _ • İhracat şirketi kurm ak ne
Fuşa’nın en yakın adamı geçinen Fatih, «Çankayas İkinci ki
oluyor 7 Adetâ, onılnn evvel. Milli MUcadele sırasında, MIHI
tabında, SUnufu Devlet insanlarına: «Nüfuz komisyoncuları»
Mücadelenin karşısına çıkmış otan Kompradorların İşini yap
mak gibi bir şey oluyor. Ama başka da yol görünmeyince, bu { adını koymuş. «Dovletln yapacağını Banka yapmalı. Şüpheniz
arada Bankanın yabancı İş vei yerli nüfuz Komisyoncuları nail
yatırım yapılmak isteniyor.
hisseyi paylaşacaklar» şeklinde bir do a tıfta bulunuyor, son
F ak at düşünülüyor, taşınılıyor: Bn IthalAt __ İhracat na
radan Falih Bey.
(
,
sıl yapıluesk 7 İtin bir tane yabancı Finona — K apitalist T ü r
kiye'nin bütün ekonomisine b&kltn. Lcvantenfer bütün dünya
Ancak bu Kurum süratle ve muazzam bir gelişim s a ğ lı-,
ölçüsünde IthalAt
İhrucatı haraca kesmiş. B unlar arasında,
yor. 924 scneslndo bnnka İki şube ve 29 memurcukla boşlıyor.
böyle küçücük scrmnyeli bir IthalAt
Ihracnt 'şirketi, yAnl
934 senesinde, 10 sene içinde: 49 şubo ve 071 memur sahilıl
bir komprador müessese daha kurmak, onun IflAsını peşinen
oluyor. Demek 10 senede: Şubelerin sayısı bakımından % 2430
göze almak demektir. O halde bn yapılmasın. N e yapılsın t
artış, memur sayını bakımından % 2313 a rtış olmuş.
Bir banka knrulsun.
,
Mevduat âdetâ yağmış. «Bankaya mevduat, biç kir ben
Ve işte, onun üzerine, !ş Bankası dediğimiz bir mücnsezeri müesseseyo nasip olmıynn bir şekilde durmadan artm ıya
se knrnlılo. Tabii bir müesses enin knraluş felsefesi ve yapısı
başlamıştır.» diyor 1034 senesindeki Bnnka rapora. 1924 nenoUııruenlarının karakteristiğinden anlaşılabilir. Amaç, yukanıla
neslndo İş Uankaaı’nın Küçük Câri hesabına 96 kişi para ya
M ustafa Kemal P aşa’nın dediği: «Ticaretin yabûmu ellerde bu
tırmış. 1934 senesinde 37.191 kişi yatırmış. Böylcce, para yatı
lunmasına nıAnl tedbir almak»» Amaç bn. Gaye, o zaman İçin
ranların snyın! % 69.673 artm ış. İnanılır bir ra k a m değil, u n a
rakam lar böyle. YAnl olaylar, rakamlarla böyle gözüküyor.
Blânço yekünü de öyle. 3 milyon kttsnr ilk senede bl&nçoDr. Hikmet Ktnlcnnlı’nın çıkan kitapları»
sıt, blânço tutarı. 934 senesinde, 10 sene s o n ra : 88 milyon 474
bin lira oluyor kİ, % 2442 artış gösteriyor.
şimdi, bir kurumun Finona _ Kapital kurumu olup olma
dığını aııluııınk İçin, tekelci olup olmadığına, bakacağız. Ve bu
tekeli, özellikle İlkin konuşurken söylediğimiz gibi, liretim ala
nında gorçeUlcşUrcblllp gerçekleştiremediğini hesaba knlnca-
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Bn liretim vo ekonomi alanındaki tekelciliğin Ftnans —
Kapital Ibgatındaki karşılığına Flllâl derler Fransızlnr, biz
de İştirakler diyoruz. Bu İştiraklerin İş Bankası’nda nasıl ge
liştiği aşağı yukarı herkesçe az çek biliniyor. Ben birkaç se
n d ik süre Içlndo birkaç olayını vermekle yetineceğim.
1034 __35 yılı resmi raporunda bSyle yazıyor:
«Banka 1024 senesinde bcnıen tealslni müteakip (yâni ku
ra la r kanılm az) mâden kömürü İşleriyle İlgilendi. Kömür ma
deninln sanayideki mevkiini Izaba lüzum yoktur. Kömür İşi
dünyanın en mllhlnı Işlerlndcndirs.
Böylcce, banka dnbn knrnlduğu sene, Türkiye’de dünya
nın «en önemli işls olan kömüre tekel koymuş bulunuyor. 020
sonesinde 27 Haziranda kömllr İş i: Kozlu Şirketi, 1 Temmuz
da Tdrklş Milden Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi kurulu
yor. O znmnn daha snmtnyesl birkaç yüz bin lira. F ak at bu
şirketleri İkişer milyon Hra sermayeli.. Bunlann amacı dn :.
Zonguldak kömür mâdenlorlnln mühim bir kısmını İşletmek
oluyor. .
Sonra, «kuruluşunun 4. cll yılını tamamlamadan itibar*!
Milli Bankoaı’nı bünyesine ilhak ederek milli ölçüde büyük bir
hareket ysptı» Iş Bankası. Bn ltlbar’1 MUİI, belki yeni kuşak
bilmez, Ittlhçkçı Kompradorların Birinci Cihan Emperyalist
Savaşı sırasında kurdukları bir bankadır. Bunun tasfiyesidir
bu. Ve böylcce İş Bankası, hemen £ cü yılda onu da sinesine
katm ak suretiyle tasfiye etmiştir.
«Birçok ufak ve orta bankalar gibi ltlbar’1 Milli Bankanı
da Milli Mücadeleden sonnf Cumhuriyet idaresinin müzahere
tiyle canlaumıya ve kalkınmıya başlamıştı» diyor. Oaun İçin

- 24 üncü sayfada da : •
«Sermayedarların (kapitalistlerin yAnl) emin olmadıktan
ellere »em ayelerini tevdi etmlye n za göştermlyecekleri tabii
dir.»
A deta, ekonomiden anlar görünen İnsanlarımız da, bu 29
senesine kadar Türkiye’de Finans — Kapitalin yabana kana
dının hoşnut edilmesini İster bir tutum takınmışlar. O yüzden '
m eselâ: Balık ağlan yapılmak İçin yeni gümrük tarifesi ya
pıldığı zaman, tarife konuluyor. İpliklerin kilosuna 30 kuruş
koyuyorlar. Ağ haline gelmiş, yâni imâl edilmiş İpliklerin 20
kuruş' koyuyorlar. -Tersi olması lâzım değil mİ 7 Türkiye’de
ağ örülsün İpliğinden, İplik yapamıyoruz, bAri ağlar yapılsın
• Türkiye’de. 'Binaenaleyh İpliğe ucuz gümrük koyacağına, ter
sine : Dışarıdan gelen mala az gümrük koyuyor, İçeride yapı
lanı.çok gümriUdÛyor. Bu hava.
YAnl hangi bava t Bu, Finans _ Kapitalist zümresinin
yalnız kârını, o anda ele'geçireceği k â n düşünüp memleketin '
kalkınmasını, üretim yapısının gelişimini falan hiçe saydığım
gösteriyor, şirketler çoğalsın» O şirket ecnebi olmuş, Türk
olmuş önemi yek. Önlen memnun edelim. Sormaya gelsin. Ama
gelen sermaye kira T İşte bu şirket sermayesidir.. Onu hesaba
katmıyor. , .
* ' Bu arada, blzdekl Plütokraal İçin, o zamanki bir etütte şn
neticeleri hesaplamışız s , 28 sanayi şirketinde 20 mepna, 38
bankada 31 mepns .vair,. milletvekili» Yâni, hemen hemen her
büyük yeril milli şirketin Millet Meclisinde bir mepusu var.
n e r şirkette -bulanan birçok eski Temyiz azâlan, büyük Aske
riye, Mülkiye erkânı da ayrı.
O zam anki Türkiye» Yâni rakam lardan çıkan bn. Ayırıntılannı verip te , zaten -yorgunsunuz, daha fazla başınızı a ğ n tmıyayım.
1 ;
“
(
,
Bütün büyük endüstriye : 7 banka hâkim. Bunlardan S’ü
Devlet bankası. Yalnız bir tanesinde, İş Bankaaı’nda tanı 13
mepos var. Yâni İş Banlcâm’nm İdare meclisi bir Büyük MlUet
MeclUl’nln minyatürü. ^
•
«Nihayet İşte şâheser» denilmiş o kitapta (79 unca sayfa
da) : «tş Bankası’nın aâbık Umum Müdürü Celâl, 5 yıldan be
rt Ekonomi Bakanı Bayar nfatlle Türkiye’nin ekonomi — po
litik .müdürü olmnş». Böyle bir olay karşısında bulonuyoruz.
Bayar’ın Yıldız-Falı 929' dan belli: CelAl, önce «Bayar»,
sonra «Başbakan»,'sonra «Cumhurbaşkanı» olacak ve Yassıada’da «İdam» dan kurtulacaktır.'
; Plütokrasl yahut Oligarşi nasıl ekonomiyi monopotlaştırdıktan sonra, o monopol gücüne dayanarak, memleketin ka
derine de, politikasına ve Uh. ına ila egemen oluyor t Onu gö
rüyoruz.
. N ... "
,
;
TabU ötede İşsizlik.ve Pahalılığın gelişimleri dört nâla gi
diyor. O nlan hepimiz biliyoruz. Bİltün bu gelişimlerin İçyüzü
Türkiye’de Finans v— Kapital dediğimiz asalak vo gerici ser
maye gücünün sonuçlandır. Tesadüf değildir.
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CANKURTARAN MİTİ
dlr. Buna biz İnim verebiliriz şlıınll 7 Finans — Kapitalist
bir mllesseaeden başka biç bir şey değil.
Binaenaleyh, İşte o sene, yâni 1923 ile 1929 yıllan a n a m 
da 6 yıl İçinde Türkiye'de hemen bütün brllihaşlı ekonomi alan
larına, üretim »tunlarına ve bütün yurt yüzeyinde vilâyetlere,
kazalara kadar el atm ış büyllk bir flnnns müooaeacsl, bir F in n s __K apitalist nıttcnsescal teşekkül etmiş.
1929 yılı em peryalist bunalım ve Cumhuriyetin de 10. en
yılı oluyor. O yıl Türkiye'de yalnız Flnnııa — K apitalist mü
essese olarak İş Bankası mı vnr 7 Hayır. Bütün şirketleri göz
önüne alıyoruz. Bakıyoruz ki, Türkiye'de 187 büyük şirket
var. Bunların H6*»ı yabansı sermaye şirketi. Binaenaleyh 64’tt
Türk şirketi oluyor. Bunun dışında. Adeta yere serilmiş g ib i:
«Şimdilik çalışmayın» Türk şirketleri 32 tane, «Anrak hnknkt
tnovcudiyelleri devam eden» Türk şirketleri 28 tanış «Tasfiye ha
linde bulunan» Türk şirketleri 33 tane» 115 Türk şirketi, İler
tu ta r yeri kalmamış, lıüyle duruyor.
Demek ki. 10 senelik tnallyet İçinde bir müessese, bir Fİnans _ Kapital nıüesscsesl Türkiye ölçüsünde muazzam bir
büyüme kaydetmiş. F akat öteki şirketler daha çok hâlâ ya
bancı Flnnns __ Kapitalin elimi». Anrnk 64 tane Türk şirketi
a y a k l a k a la b ilm iş . 113 İa n e s i l.lr m c z d ıırıııııd a la r.

Neden böyle nltnuşltır ? Yeni |.-ııs:ılı bilmez, eskiler bilir
ler : bn, l^ızan Munhcılc*lıı'ıı korktuıe hir Itoıııpromlsl yüzündenilir. Lozan Muahedesi gerçi Itir «,,-*f.-r» nıuatlcdcst oldu
ama, ekonomik açıdan IA 1929 yılına kınlar Türkiye’nin güm
rük tarifelerinde değişiklik ynpıııııın.-ı-ı lç‘n ;<•!-/. vermiş nlınnsı
vs bağlanması snlnşmnst ılıt »lıltı. l.oz.ıın’d:t 29 yılma gelinciye
kadar, bugün gümrükler ne İşe öyle kalarak ıl-nildl.
O günkü gümrükler de, bildiğiniz gibi, 19. eu yüzyılda Av
rupa I>7nans __Kapitalinin harara bağlamış olduğu OsmanlI
imparatorluğunun gümrükleriydi. YAnl Türkiye'de • yapılan
üretimi, sanayii, ekonomiyi kafiyen savıınınıyan, tam tersine
kanatan, tüketen gümrüklerdi. O güm rükler 29 yılına kadar
devam ettiği İçin, dorum bn şekilde.
. F a k a t ondan 2 sene önre. bir. — ayrıntılarına girmiyo
rum,. _ yeni Ticaret Kanunu kabul edildi. Bu Ticaret Kanunu
-tipik Alman. Fransız, Belçika. İsviçre, yAnl Em peryalist ülke
lerin kanunlarından aklarına, derleme tıll.
O laya nasılsa, — her balde bizim Hünnfn Devlet gayre
tiyle, _L bir. maddeelk kmııılnuış: 318 İnci madde.. Orada de
niliyor kİ, şlrkellnr fnlnnlnr İçin b itsin: «Murakıplar birden
fnzla oitırea, yarıdan ziyadesi Türk
tabiiyetinde olmalıdır»
Hiç değilse kontrol edenlerden İki tnne vnrsa bir tanesi «Türk»
olsun iliyor, «Türk teb'ası». Komprador da olur ya, Levanten
de olnr, e bir tane.
O 'kadorcık bir kayıt hnkkındn bile, o zamanki «Şirketler
Komiseri» falan ğlbl Türkiye'nin ekonomi __ politikasında söz
sahibi İnsanların mülAlensı vnr. Bunlar güya çok «vatanper
ver» görttnUyorlnr. O «Komiserler» şunu yazmışlar kitapların
da:
' ‘
«Ecnebi sermayelerinin bu fıkra hükmünden sakınm akta
olduktan çeşitli kaynaklardan Inrelenml.ştlr.» (s. 23)
Ama bn madde ecnebi F in a n s __ Kapitalin hoşuna gitme
di, dlyorinr.
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~~ BiriCk işlilere fiilen gereklidir.'F akat her şe y -'*
den önce sunu anlam ak gerekir: işçilerin kendile- .*
tinden başka hiç kimse işçilere birlik veremez. Ken £
dilerinden başka hiç kimse işçilerin birlik olmasına {
yardım edecek çapta değildir. İşçilere birlik «vadet *
inek» boş öğüngeçük, kuruntudur. Birlik birtakım *
aydın gurupçukların anlaşması ile kurulmaz. Birb- £
ğin böylesini düşünmek en acildi, en toyca, en ka- *
baca h a ta İşlemek olur.
1J
• Birliği seke söke koparmak gerekir. Ve yabıız J
işçilerin kendileri, bilinçli olan işçiler sebattı ve inat *
et. bir çalışm a ile birliğe ulaşabilirler.
'
»
X
Bir m etre büyüklüğünde harflerle birlik söz- i
X cüğünü yazm aktan, biri.k vadetmekten, kendini bir $
* İlkten y ana-olarak ilân etm ekten daha kolay bir J
* 5*7 yoktur. Gerçekte ise sadece öncü ^şçüerin ör- *
* g ü t çalışmaları, birlik davasını ileriye götürebilir. î
* • _ Ö rgütsüz bCrlİk olanalcsızdır. Azndığın çoğun- *
* luğa boyun eğmesi olmaksızın örgüt olanaksızdır. {

*
*
*
X
*
*
*
$
X
*
*
î
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X
Liberal politikacdarla işçi hareketinin örgüt- *
* lerini bozanlarla, çoğunluğun iradesini lıiçe sayan *
* laria, fedaretif veya başka türlü lıiç bir birlik söz $
* konusu olamaz. Bütün mantıklı MarksLstlerlc, Mark %
X s İst. blokun savunucularıyla likidatörden (tasfiye *
X çilerden) bağımsız, güdükleştirilm emiş. parolalarla *
î birlik yapılabilir ve yapılmalıdır.
*
X
B irlik elbette büyük bir şeydir, biiyük bir pa- *
* rotadır. Ancak, işçi davası İçin gerekli olan, Mark *
* şistlerin birliği demek, Marksıstlerin düşm anla ve *
* Mark&iznıi t ^ ır if edenlerle birliği demek değildir. *
$ Kim birlikten söz ediyorsa ona şunu sormalıyız: $
$ Kiminle birlik? lilddatörlerle m i? — öyleyse onlarla J
* birlikte yapacağımız İnç bir işimiz yok. Am a haki *
•* katen M arksst b ir lürUk söz konusu ise o zaman *
* şöyle deriz. Fravdacı gazeteler yayınlanır yayınlan $
$ maz Marksizm’in bütün tu tarlı güçlerini aşağıdan . $
X birliğe, p ratik çalışma, birliğine çağırmış bulunu-. «
JWW*
î
*
LUddatörierle oynaşmak yok, M a rk sst bloku *
î yokediei yuvarlarla diplomasi müzakereleri yok. *
B ütün güçlerimizi, M arksist İşçileri M arksist paro- £
X lalar -çevresinde, M arksist blok çevresinde topla- $
* inak için kendimizi verelim. Bilinçli İşçiler likidafor *
* lerin iradesini kendilerine dayatm ayı gözeten, h e r *
* -türlü girişimi b ir cinayet sa y a rla r.' Asbnda sadık *
M arksistlerin darmadağınık kalm aların da daha az $
. X ağır bir cinayet sayniazlar.
.
$
.X
Çünkü b itlik ;. sınıf disiplinini, çoğunluk İra- $
î desini tanım ak, bn çoğunluk içinde, bu çoğımlukla *
■î ahenkli o la n k çalışm ak temeli üzerine kurular. Bü j
tün işçUeri bn biriiğe, bn disipline ve bu omuz omu *
X •za çalışm aya çağırm aktan yorulmayacağız.
- £

X

X

X

X

X , İŞÇİLERİN BlRLtGt ÜZERİNE / •
vJ
*
Birlik işçi smlfı için gereklidir. Bu biriik, an- J
* cak biricik biz örgütle.oluşturulur, öyle bir örgüt *
Sorumlu Yazı işleri Müdürü: Hidayet Kaya
$ İd, bütün bilinçli''işçüer onun karariarmı yürekten £
X uygularlar. Bir meseleyi, incelemek, çeşitli kanılan £
idare Yeri: Lâleli Cad. Çelikpalas A pt-1/3 - İST. w dbdemek Ve âeyimlendizmek, örgütlü 'Marksistlerin $
Ankara Bürosu: Sümer Sokak, Venüs A pt
; $ çoğnnlağunnn .bakışlarım; araştırıp öğrenmek, bn *
Daire 13. Dcmirtepe — Ankara
îıb a k ışla n /b ir -karartavloıimıle 'etmek.ve. bn kazan *
$ ujrgnlamak; 'işte bütün akb başında kişiler için bir- *
.Abone şarttan : Yıllık :
50 T L
X ük denilen şey burur. Böylesi bir birlik'işçi snııfı $
6 Aylık :
25 T L
f için son derece .değeril,'öon derece önonliâir. Tek £
3 Aylık :
12,5 T L
*
î tek kabmş dşgttez Klgtfciier, blrleşmiş lşçfler heptir- i
î ler.
- X
Hesab No: 30 lâleli İş Bankası Şubesi ' •
Sahibi vo Başyazarı: I)r. vIIikmct Kıvılcımlı

27 MAYIS VE YÖN IIAREKBTtNtN SINIFSAL
AÇIDAN'ELEŞTİRİSİ /
'
•
•
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VEHAFtZtK SOSYOLOJİ JELEŞTİRtLERl '
7fi T L

Ekim Yayınlan.

TOPLUM- BİÇİMLERİNİN GEÜŞlM l '
(T bHK-Tb İ)
. 12,5 T L
GENEL D A jöRIM ^O ^D A — İSTANBUL

e canlı şeyi bir. kendi yapımız İçine aldık diyor.
Altıncı teşebbüs ! Demiryolu flnıuiNiıınnı., Unnu İş Ban
kası Uzrrlno alıyor. Ye biliyorsunuz, Türkiye demir ağlarla
örülüyor.
Ve bir de, yedinci İş : «Hükümetin bnnknlnrla müştereken
teşkil ettiği Konsorsiunı faaliyetine bnşındnn sonuna kadar
İştirak ediyor» Iş Bankası.
İzmir’in İmarı için, diğer mnll teşekküllerle birlikte la n lr
Belediyesinin çıkardığı 2 milyon liralık tnhvllâtı tamamen plA»
■e etmeyi üzerine*alıyor.
. Ergani Bakır ınAdcnlnl üzerine alıyor.
Derken, 1929 senesi Cihan Buhranı dediğimiz kriz evren
ölçüsünde patlıyor. Fakat, bütün dünyada Finans — Kapital
sarsıntı geçirirken, bizim İş Bnnknsı tam tersine bundan yarar
Innmayt mükemmelen brrcrlynr. H attâ o rap o ru n d a: Banka
İçin «düşebilirdi» diyor. YAnl bu müthiş kriz sırasında düşebi
lirdi. «Ancnk o tarihte İştirak ettiği veya doğrudan doğruya
kurduğu başka nıUesseselçr kendisine yeni plAsman imkânları,
verdi.»
Demek ki, gerek Iştlrnk'lcri.vlc, gerek şubeleriyle kurul
muş olan İş Bankası tanı «efradını rftnıi, ağyarını mâni» ve
Türkiye ölçüsünde bir Flnnns __ Kapital mliessescsldlr. ŞobeIcrlnl artık saymıyorum lııırdn. Hepimiz biliyoruz, llnngl adım
başında, gitsek, bir İş Bankası şulıcsl görüyoruz. Bugün Tür
kiye'nin bütün sathını süratle Adeta eline almış bir müessese-
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DÜŞÜNCE ve DAVRANIŞ GAZETESİ

Baskı : Vatan Matbaan
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