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Bir vahşet 
daha!• • •

Selamiçeşmede ban
ka soygununda zanlı 
olarak yakalanan Sal
man Kaya’nın Adliye’ 
de çekilen fotoğrafla
rı ortada. • Devrimci 
genç yürümüyor, sü- 

.rükleniyordu.- İki kişi 
■ koluna - girmiş, bir ü- 
• çünciisü arkadan des- 
*.tek vermişti..

''Salman Kaya 24 sa- 
,.a t içinde ' adliyeye çı

kartılması gerekirken, 
'■'altı' gün Emniyette şid 

detli işkencelere tâbi 
•'tutulmuştur..

Salman .Kaya* yapı
lan işkenceler sonucun 
da bir İtiraf zaptı im

zaladı. O kadar ki, po 
lisin olay zanlısı ola- 

■ rak  ileri sürdüğü ve 
‘ Salman’ın • suç ortağı 
olarak ‘imzalattığı za

b ıta larda açıklanan ki 
•ş ilerden birisi bir de- 
’ kandan belğe getirdi. 
Diğer 2 kişi ise olay 
sırasında Ankara’da ol 
duklannı, bir başka 
genç ise o gün evini 
taşımakta olduğunu is 
patlayacak beyanlarda 
bulunuyorlardı. , 

Gençlere yapmadık
ları şeyi atfetmek, 

.korkunç ve insanlık di 
şı işkenceler uygula
mak, egemen sınıfların 
sık sık başvurduğu yön 
temlerdendir. Gerici 
güçler, iyi bilmelidirki, 
bütün bunların hesabı 
m vereceklerdir.

Dr. Hikmet KIVILCIMLI 
13.4.1971 İZMtR .

Beklenen oldu. Ordu 
bir yol daha . politikaya 
el koydu.

öteden beri maval , gi
bi okunan ■'• bir martaval 
vardır i t  Asker siyasetle 
uğraşmaz!»

önce neden uğraşmaz? 
Yasaktır da ondan. Kim 
koymuştur bu siyaset Ya 
sağın? Hiç kimse orasını 
düşünmez, önüne gelen, 
antika felsefenin Mutlak 
Hakikat tekerlemesi gi
bi, «akim son kertesi o- 
dur* gibilerden bir çalım 
la tekerler durur: «Asker 
siyasetle uğraşmamalı. • 
Memur da siyasetle uğ
raşmamak.»

Ya neyle ' uğraşmalı? 
Devlet’in tepesine iki bu 
çuk Finans • Kapital gö 
beklisi, yahut beş on Te
feci'-: Bezirgan veledi o- 
turtacaksm. Onlar yanıl
maz Papahazretleri çalı
mı ile tepeden buyura
caklar. Altlarına dizilmiş 
milyonla a6ker ve memur: 
ne ferman edilirse hiç 
düşünmeksizin, «Homon- 
golos» dedikleri makina 
makinaadamlar gibi uy- . 
gulıyacalflar.. >'•„ 1

Beklenen oldu. Ordu bir yol 
daha politikaya el koydu

«Asker - Memur Siya
setle uğraşmaz» tekerle
mesinin altında yatan a- 
sil maskeli suikast bu- 
dur: bir az okur yazarlık 
öğretip hanyayı Konyayı 
anlıyabilecek gibi olan 
Halk çocuklarım: ya As 
ker ocağına, ya Memur 
loncasına sokarsın. Alın- 
lanna da, Hindistan par
yalarına yakıştırılmış bir 
sözde «dokunulmazlık» 
damgası vurursun. Topu 
nu birden: «Styaset'dışı» 
yalanı altında «Toplum 
dışı» yani «insanlık dışı» 
bırakırsın. ■ •• /
' Maksadın nedir? Mil
yonlarca aydın kişiyi Po-\ 
litika bilmez,^Toplum ya- r

bancısı, İnsan ötesi bir 
uslu Halk düşmanlan ka
labalığı haline getirmek
tir. i öyle yiizbinlercesi 
«bilgi» deyince. Burjuva 
politikasının en domuzu 
ile şartlandırılmış, hepsi 
tepeden tırnağa dek ör
gütlü ve silahlı kişiler kas 
tını, Hint Kastları gibi 
kimi ayrıcalıklarla imti
yazlarla Millet dışında, 
Halk’a karşı dondurup 
otom&tlaştırmaktır. En so 
nunda o yaldızlı otomat
tan, tepedeki bir avuç 
modem ve antika Mehrâ- 
ce’nm (Finans - Kapital 
Beyleri ile Tefeci - Bezir
gân Ağaların) emrinde kö

(Dovamt 8. SnylndtO

saldırılar

. Ortaçağdan kalma İşkenceler hainleri kurtarnm ıyacaktır.

CiA SOSYALİZMİNİN 
TÂRİH; KALPAZANLARI

TARİHİN GELİŞİMİNİ «DÜMpÜZ» EDEN KİM 
' • /  v ' • Dr. H. KIVILCIMLI

KiniKH/VN, İSLAHİYE,
İNEGÖL».
Finans • Kapital aon zaman

larda iyice azgınlaştı. Bir yan
dan seri cinayetlerini peş poje 
Biralarken, öte yandan devrim- 

, el gençliğe silâhlı saldınlannı, 
talan ve yağmalarım yoğun

laştırdı. Bütün bunlar yetnıez- 
, mis gibi zaman zaman- baş

vurduğu «mürteci» saldırıları 
m da çoğalttı.

İşe neresinden bakarsak ba
kalım. Eğomon sınıflar karşı 
devrimi şiddetlendirmişlerdir.

Kırıkhan'da parayla tutul
muş provokatörlerin kışkırttı
ğı 'kandırılmış guruh'u sokak
lara saldılar. T.Î.P. ve TÖS'lü- 
lerin binaları, işyerleri ve Ken
dileri ağır saldırılara uğradı
lar.

İslâhiye’de Tefeet - Bezirgân 
zibidilerinin Örgütlediği, paray 
la satın aldıkları bir güruh'u.

devrimcilerin dâvasına bakm a. 
ya giden avukatlardan Orlıan 
Barlas, Celâl Doğan, öğretmen '' 
AbdUrrahim, Serean’a alçakça 
saldırmış Celâl Doğan ay a-' 
ğından yaralanıp hastahaneye 
kaldırılmış. Orhan Barlas’m 
gözleri kapanmış bütün vücu
du çürükler İçinde zor kurtul. . 
muşlardır. Bu saldırıdan son
ra  Gaziantep'te devrimci ku
ruluşlar İŞSİZLİK VE PA
HALILIKLA SAVAŞ mitingi 
tertiplemişlerdir. Mitinge on 
binlerce halk katılmış İŞSİZ-. 
LtK VE FAŞİZM1! protesto' 
etmişlerdir.

Kırıkhan vo İslâhiye olay
larından hemen sonra İnegöl'
de faşlaUerin kışkırttığı kişi
ler gene TİP ve TÖS’e saldır
dılar. İnegöl’deki devrimcilerin 
İşlerini, evlerini tahrip ettiler. 
Kendilerini ağır surette h ırpa-> 
l&dılar.

»İR  T lr’Lt «AHA 
ÖLDÜRÜLDÜ
Anadolu'da en koyu fnşlüt 

koşullar altında çalışnıaktn o- 
lan halkçı, yurtsever, yiğit kf- 
şilerdon birisi daha öldürüldü.

TİP Amasya İl Başkanı Şc- 
rafcttln Atalay'dan sonra sim
di do Ylldızell bölgn sekreteri 
Ali Hnn Ulıığ öldürülmüştür.

Bölgesinde aktif çalışmaları 
flnans-kapltftl ajanlarının ön
leyemediği boyutlara ulaşınca, 
Ali Han Uluğ ovlndc beynine 
bir kurşun yemiş olarak bu
lunmuştur.

AZGIN » İR  MÜTTEFİK : 
TEFECİ - BEZİRGAN 
Bütün bu olaylar, finans ka- 

. pitalln Türkiye'deki baş müt- 
teflğl Babtl kalıntısı, asalak 
tefeci • bezirgân zümro aracı
lığıyla plânlanmaktadır.

Hem finans-kapltal, hem de 
(Dertuıu S. Suylnda)

' Bi r tezi • çürütmek için, ilkin onun , özünü .na
musluca,' hiç bir tahrife girişmeden olduğu gibi 
koymak, sonra yanlışlığını gerçek olayların ışiğın- 

. da açıklamak gerekir. Cici Sosyalist Beğciklcr, bu- 
nun tam tersine kalkışıyorlar. > Tez üzerine .kendi 

! uydürdukları yalanlara dayanıp; bilmiycnleri alda- 
'  tacak şöyle sövgüler havhyorlar: • • ...

:V «Kıvılcımh’nm Tarih Tezi Marksist bir Tarih 
t kavrayışından uzaklaşmakta, sonuç : olarak Tarihi 
r  dümdüz bir gelişme olarak gören metafizik bir Tez 
/olm aktadır.» ': • ! ■
^ l ^ - E v e t  Bunu yazabiliyorlar. Sözcüklerin, anlam 
ir îıamusu tanımıyan dillere isyan edemlyeceklerini 
■ bilen Cici Sosyalistlerimiz hep öylo kelimelerin ır- 
- zma .-geçmekle, kendi namuslarını 'lekelediklerini 
. kavrayamıyorlar. -Yukarıda, Ostnanlı Tarihinde 
, Burjuva bilginlerinin vo AU-Ayduılıkçı çömezleri- 
,nln hasıl«metafizik» mantıklarına kurban gittikle- 

. •: rine değdik. Âk-Aydınlık Beğciklerinin en -bukali- 
’ • ınonu'ilan D.P.’ye -(Demokrat Parti’yc değil, onun 
r' ilk-faşist komandolarından keskin Sosyalizme fır- 
'.lamış Bay; D.P.’ye,) yanımıza her sokuluşunda en 
\az birkaç öğün söylediğimiz söz hep «Tarihi düm- 

-d a z  blr'geUşme» saymaktan çekinmesi idh Şimdi 
_. a r a  onlara gelmiş.. Onlar bizi «dümdüz gelişme» ile 
/.atçluyorlarî,. . /  *

;• Ne .var ki, Tarih Tezi, yıllar yılıdır yazılı vo 
. basılı olarak ortada duruyor. Acep .Ak-Aydınlık 
Beğcikleri ‘Teze* «tilkaka» demekle kimsenin oku-

.(Devamı «.Sayfada# FİNANS — KAPİTAL +  TEFECİ w  BEZİRO AN AZÖ1AS1

Suçlu: ayağa kalk !i
* Türkiye’nin iki büyük Başkenti:-. 

İstanbul ve Ankara’dan, en ücra ve 
cn ucdaki Kırıkhan’a; tslâlıiyye’ye dek - 
her yerinde kan dökülüyor- Kan dö
kenler:' Fİnans-Kapital parababaları- 
nın yönelttikleri Antika taşra.. Tefe-' 
cl-Bezirgân vurguncularıdır. •' Kam 
dökülenler: Türkiye’de, insancıl ya
şantı özliyen 'ilericiler, devrimci 
gençlerdir.

PADİŞAHLIKTAN PAŞALIĞA 
V .Neden?

Bunu Halk yığınlarımızın * öğ
renmemeleri için sömürgen üst sı
nıflar ve onların bezirgân ' politika
cıları ellerinden geleni arkalarına’ 
koymuyorlar. Üst sınıflar bir avuç 
soyguncudurlar. Ama, Türkiye’nin 
cn muazzam ekonomi gücü olan. Ka
pitali (Sermayeyi)* ve Devleti tekel
lerinde tutuyorlar. Onun* için, yenil
mez bir güçmüş gibi görünerek, her
kese gözdağı veriyorlar.

Bu açık >seçik oyunda en çok 
aldatılanlar: «cahil Halk» değil, ne 
yazık ki «okur-vazar» geçinen Kapı- 
kulian’dır. Bu Kapıkullaruun en göz
de başı I. 1. Paşa oluyor. Paşa 40 
yıldır, kimi İktidarda, kimi Muhale
fette kaldı. Ama, korkunç Devlet 
Kapitalİzmi’nin ve Devlet Kapıkul
luğunun vazgeçilmez başı idi. Onun 
için Türkiye Politakasmı kimi açık
ça, kimi el altından olmak üzere, her 
zaman «Paşa», yahut «Paşalar» güt
tü.

«Paşalık» Türkiye’de bir-kanunla 
Mustafa Kemal’in sağlığında yasak 
edildi. O antika deyimin yerine her 
modern ülkede kullanılan general 
geçirildi. Ama, toplum gerçekliği An
tikalıktan kurtulmadıkça, onun yaşı- 
yan kuramlarına başka ad vermek 
yeter miydi? Yetmedi. «Paşa»* her 
zaman antika Paşa kaldı. Ve halk ta ,', 
ortalıkta değişen temelU h iç 'b ir şey . 
göremediği için, tepedeki Kapıktıl- 
larına '«Paşam» demekten geri kal- , 
madi.- • /

Antika Paşalık ne anlama gelir,, 
biliyoruz., «Paşa» sözcüğünün öztürk-, 
çe kökü «Beşe» den gelir. «Beşe» bir' 
Babahan’m «büyük oğulu» demektir. - 
OsmanlIda ilk Padişahların büyük 
oğullarına. Paşa denildi. «Padişah» 
adlı Babahan ölünce, onun yerine Pa- - 
sa oğlu geçmiyecek iniydi? O maka- 
nizma ile Türkiye’de Padişahlık kalk
tı, onun yerine hiç sessiz, sedasızca . 
ve kimsenin, yadırgamasına yer kal
maksızın Paşalık geçiverdi Antika

şe taşı' idiyse", ..Paşa da tıpkı öyle 
yalnız Devlet'i-düşünür. O b ir‘«Dev
lettik»,'«Devlet kuşıudur. Devletin te
pesine tüner. Ve sırf, başka hiç bir 
şeye bakmaksızın Devlet İçin Öter. ■ 

•t Bu .felsefelerinde' ' Paşacıklan- 
mızla 'tartışabilir muiniz? Hayır, öy- 

. :1e bir şey, İcoyu müslüman için (Al
lahın var olup olmadığım - tartışmak 
kadar .onulmaz bir «küfür» olur, 

.Devletin tartışılması. Bu felsefelerin- 
*de Paşacıklanmız «popüler» dirler de:
, yâni en' geniş halk yığınları.- içinde 

dahi en yaygın .felsefe'bu.Devlet do- 
kunulmazlığı ve tartışılmazlığı . pusu- 

' ya girmiştir.,

«DEVLETLU» ' *
. . . . FELSEFESİNİN KÖKÜ

Bil felsefenin' Sosyal -.kökü nere- 
-  den geliyor?'Tâ, 600 yıl önce kural- 
, muş Osmanlı Devletinin-ekonomik ve 
- sosyal yapısından. Devlet bir uzun 
.süre Osmaulı Dirlik Düzeninde ba
yağı «Sınıflar Üstü» çalımı'ile Padi
şahın  kişiliğinde «Zât» laşmamış
ınıydı? Paşacıklaramza. göre 60 yıl- 
danberi Türkiye' - Toplumunda deği
şen hiç bir şey olmamıştır ve ola
maz. Saltanat gitmiş, Cumhuriyet 
gelmiş. Padişah gitmiş, Paşa gelmiş. 
Bu da mı fark? • •
. < Padişahlığın,.; şunun'.- şurası 50 

. yıldır ancak «kaJkındınlabilmiş» ol
duğu gözönünde getirilsin ;;50 yıldan 

beri ise, Paşalığın,' kanım yasaklan- 
'■ na aldınlmaksızın, iyice «oturtula- 

bilmlş» bulunduğu unutulmasın. Dev
let anlamında hangi değişikliği Kapı- 
kuluna anlatabiürsiniz? . .

İlk 'Osmanlı (Ilb-Gaazi'Şövalye)
. lerinin Kan örgütü yerine geçirdik

leri Uk Dirlik Düzeni topraik ekono
misi üzerindeki Devlet, çoktan: 3-4 yü: 
yıldır yıkılmış. Yerine. Tefed-Bezir- 

; gân smıfm tehakküm ‘ ettiği ' Kesim 
Düzeni adlı toprak ekonomisi üzerin- 

.. deki Devlet geçmiş. Sonra .ükin Levan- 
. .(Komprador) K ap ita line”, .dayanan 
:. ecnebi Finans-Kapital,: • sonra Tefeci- 
. ’■ Bezirgân suufa dayanan yeril Fînan- 

Kapital tehakkümü Devleti ibskıvrak 
tekelinde bağlamış... -

KtM OKUR?. ■ : ■' "*•
' KİM DİNLER? " ; * .

Biz bu basit 'olmasa da apaçık 
: olayi, daha ..Üniversite ÜlemânuzınTefeci-Bezirgân ekonomi ve sosyal 

-sınıf, Türkiye’nin 500 kasabasından. T/en/az.-beyin;• ziarları kalınlaşmamış 
bcsviizünde iktidarı elinde tuttukça ,^/ı̂ cİ8yaİ BUguılerino,';.hatta.-kcaldü *«B1- 

— . anlatamıyor
- '  ̂antiki "-/Devlet-

kınarız? Üstelik
,. ... ____ _______ .____  sayın X L, :40 yıl

PAŞA.IİAZUETLEKt ' .'.«Devleti»• «avucu İçkide» .tuttuğunu
İşte L İ. Paşa o Antika toplum .: sanmış, en deneyli, en ulu «Devlet

. Adamı». Türkiye’nin - Finans-Kapital.yapımızın Modern Devletçilik biçi
minde karar kılmış yapısının en 
«sarsılmaz» kalıntısıdır. O kalıntıya 
göre «Devlet» başlıbaşma bir varlık-, 
tır. Nereden geldiği bilinmez. Ama,' 
gelmiş. Vardır. Öyleyse Toplumun- 
üstünde, Sosyal Stmflunn üstünde 
bir varlıktır. «Ülke bütünlüğü» ne ile 

.sağlanır? «Devletle» öyleyse, dün 
«Saltanatın», bugün «Milletin» var 
olması, Devletin var olması demek-

sömürgeliğinden «Bağımsız» ve ger
çekten hür (özgür) olması için, aç 
işsiz kıvranan, kanayan Türkiye 
geAçliğini mi dinler?

Devlet : «Şunun bunun elinde 
bâziyce (oyuncak) olamaz» demişti 
Ankara İstiklâl Mahkemesi ' Başkam 
ünlü «Kelâü* Bey (Afyon), 45 yıl 
önce. .0 zamanın muzaffer. Cephe

tir. Devlet elden gitti mi.^ne «»Ellet» Komutanı Başvekil Paşasi, 45 yıl 
kalır. neVatnn. ■' • 30nra değişecek değil. Kim bu ateşli

gençlik? Antika hacıağalığın Taşrada
kalır, neVatnn

Bütün «Paşalarımızın» ve Paşa- 
rikolnnmızm ağızlarına bakın. Ruş- 
Innnııı içlerine girin. Rumlarının en 
loş derinliklerine inin. Yalnız ve an
cak o Antika Felsefeyi bulacaksınız. 
Bu «felsefe» terinde çok «samimî» dir-. 
ler. Yeni deyimle/ çok «içtenlikli» 
(lirler. Padişah gitmiş Paşa kalmıştır. 
Padişah nasıl Devlet kubbesinin. kö-

boğduğu, Modern « Finans-Kapitalin 
Başkentlerde bin , bir provokasyonla 
kana boyadığı gençlik: alt yanı bir 
avuç çoluk .çocuk! Bunlar sakro-sent 
Devlet hazretlerine kala tutacaklar, 
ha? *

-*: (Devaau 8. Sayfada)

KIVILCIMLININ 
ANKARA KONFERANSI

Dalın önceki sayılan- ' 
nıızda, gazetemizin An- * 
luvra bürosu tarafından 
«Devrimci Derleniş ve 
Proletarya Partisi» ko
nulu bir açıkoturum dü- , 
7.eıtled iğ in l haber vermiş
tik. ,

Ancak, çağrılı olan
lar katılmadıktan İçin, 
açıkoturum yapılamadı.

Bunun üzerine, Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı, Anka
ra Hukuk Fakültesinde 
«Dunım Yargılaması» - 
konulu bir konferans < 
v erd i.

Ayrıca, gazetemizin 
Ankara bürosunda, çe
şitli konular üzerinde 
tartışmalı bir toplantı . 
yapıldı. .• \ \

Ihı konferans ve top- - 
lantı metlilerini bu.sayı
mızdan başlayarak yayın 
Uyacağız..- ,. \

DURUM 
YARGILAMASI 

Sevgili Arkadaşlarım' 
Burada' kanlı biçimler 

almış Sınıflar Savası-

' m h en'âteşli günlerinde;'
epeyce serinkanlı olması1 

. gereken bir'«Durum Yar . 
gılaması» yapmak istiyo
rum; Savaşan askerler, 
savaşın her aşamasında: 
«Durum Muhasebesi» ̂ de
dikleri, bir-' araştın ve 
inceleme yaparlar, ondan 
sonra gene savaşa geçer
ler. Ben de,.kutsisi ikinci- 
Kurtuluş Savaşımızın şu 
aşamasında, size, birinci
yi de'görmüş' bir arka
daşınız olarak, kısa bir

E lama, durum • yargı
lı yapmayı detılyo- 
ceğim. . <•. .-

-  Bunun., nedeni :■ hepi- . 
mizin mldlği konu.’.. 'S iz ' ; 
yaşta, hattâ belki de-siz- 
den daha . küçük < y  aş ta " 
iken, Bilimsel Sosyalizme 
eriştiğimiz .- zaman: şim-.-'j 
di .düşünüyorum, :'fbüyük - ' 
bir iyimserlikle, eğer bir ’ 
gün çoğalırsak, sosyalizm ■ 
savaşçılan 'olarak-çoğa
lırsak, kim - bilir he bü- . 
yük kardeşlik,' sevgi 've 
anlaşma içinde yeni bir

,. ortam yaratacağız, bu ’ 
'. geri Türkiye’de, diye dü-
- şiinürdük.

O İlk, biraz da ütopik 
. özlemimiz, 50 yjl‘ ' sonra 

bugünkü duruznuyla>na- 
8il gerçekleşti ? Tabiîj. hiç 
te o zamanki ütopya ol
madı. Çünkü, biz o za
man yâlnız karşımızda 
egemen, sömürgen sınıf
lan  görebiliyorduk. Hem, 
yalnız karşımızda göre-. , 
biliyorduk. Halbuki on
lar, sonradan öğrendik 
ki içimize öyle -girerler 

• iniş vo bizi birbirimize 
-' kırdırmakçin öyle oyunlar 
1 yaparlarmış ki: - onlarla 
' dövüşmek, (bizim - kendi
- aramızda geçen çekişme- 

"''ler yanında, âdeta zem-
•zemle yıkanmak olurmuş.
50 yıllık l' deneyin böyle 

-'.bir.aonuçu karşısında bu- 
\lunuyoruzi
’- ' Bu sonuç, . 'elbette'hiç .

birimizi 1 aasırtmamaİL 
. Çünkü'biz de,, 50 yıl ön- ' 

ce ütopya yaparken, so»- •
-.(Daraııu â -sa rlM » ( ‘



,«
.*

**
»*

**
*»

»<
( Sayfa: 2 S O S Y A L

Sosyalizm tarihimizden 
teorik bir belge

— IV —

1 — Y O L

Yoldaşlar;
Bir yola düşmüşüz, gidiyoruz. Bu proletarya* 

nrn inkılâp yoludur. İnkılâp yolu her şeyden önce 
Siyaset yoludur. Ve siyaset yolu, Marks’ın «Bİiyiik 
Rus âlim ve tenkitçisi» saydığı Çernişevki'nin sö
zünü daima doğru çıkarın

«Tarihin yolu, Nevski Caddesinin (Jloskovn’ 
da en büyük perspektivin) yaya kaldırımı değildir. 
Tarihin yolu durmaksızın gâh tozlu, gali çamur* • 
lu sahalardan aşar, bataklıklardan, yarlardan ve 

■ uçurumlardan geçer. Toza boğulmaktan ve ayak
kabılarım kirletmekten korkan kimse her türlü 
sosyal feailyetten salansın.»

Büyük dağ yolu, umumi yol hazır. Bizden ön
ce geçenler yolu açmışlar. Hattâ yolun çevresini 
elektrikli ampullerle bezemişler. Ama biz lâmba
ları yakmadan yürüyoruz. Karanlıktan ve kördü- 
vüşUndcn kurtulmak için: yolu görmeliyiz. Yolu 
görmek için lâmbaları yakmabyız. Şimdiye dek 

' göğüslerimiziri içinde yanan birer kızıl kor taşı
dık. Aynı ateşle kafalarımızı, önümüzü ardımızı 
ve uzak yollan aydınlatan birer fener, yol göste
ren birer çıra gibi tutuşturmıya mecburuz.

Evet, bütünüyle yol açıktır. Bizden önce ge
lenler, Proletaryanın siyasî mücadele yolunu en 
iptidaî (ilkel) başlangıcından muzaffer inkılâpa 
kadar, Sosyalizmin kuruluşuna kadar açmış bu
lunuyorlar.

• Kuşku yok, biz de aynı yoldan yürüyoruz. 
Böyle yürümek tarihin maddeci gereğidir. Marks 
diyor ki:

«Her mîllet başka milletlerin mektebine ko
yulabilir ve koyulmalıdır.» (Kapital, Birinci Bası
lışın önsözü)

Milletler için doğru olan bu düstur, o millet
ler'içindeki milletler için, yâni sosyal sınıflar için 
de doğrudur. Sınıfların politik savaşları, siyaset 
keşifkollan, yâni Partiler için de doğrudur. 
Marks’ın özdevamı ve ortodoks inkişaf ettiricisi 

7 de, aynı hakikati daha açık, daha elle tutulur vc 
daha konkret, daha gelişmiş şekliyle bir daha 
tekrarlıyor:

«Tecrübeler gösterdi ki, proletarya inkı
lâbının esaslı bazı meselelerinde bütün memleket
ler, çekinilmez surette Rusya'nın geçtiği yerden 
geçeceklerdir.» (L.: «Komünizmin Çocuk Hastalı- 
ğı veya Solcu Komünizm, s. 20)

Yolumuz Leninci Marksizm'dir. Bu yolda 
sosyalizmin birinci safhasına kadar söylenebilecek 

. olan> her şeyin ânahatlan genellikle sözden işe 
geçmiş vc gerçekleşmiş bulunuyor.

Ancak teşkilâtsız ve şınıflı bir cemiyette , 
'.V7(toplumda j“"insan’• iradesf bütünüyle manzume-

leşÜricl (sistemleştirici) hiç bir tesir yapamaz, hiç 
•bir rol oynıyamaz. Sosyal bünyelerde, hele kapi
talist dürâıi gibi geniş yeniden üretim yapılarında 
mutlak surette müsavatsız inkişaf (eşitsiz gelişim) 
olur. Yani, daima bir ülke öbür ülkenin zıd 

> dına ve aleyhine ilerler. O yüzden, böyle bir 
»üretim yordamından her yer İçin ve her za
man için geçerli bir tek ve hep biricik

örnek tasavvur edilemez. Her inkilâp .ha
reketinin mutlak, .soyut, apriorik (kıbeli: önci- ■ 
leyindi) 1 bir formüle harfi harfine uyarak açıla
cağım, yükseleceğini sanmak ancak - nass'çthğın 
(dogmatizmin) dik âlâsıdır.

Hele Emperyalizm cihan ölçüsünde biridk 
olan bir ekonomi yaratmıştır. Ona rağmen bin 
bir tezatlı, bin bir sosyal eşitsizlikti üstyapı doğu
rur. Böyle bir toplum sisteminde unc fols pour 
tous,' yâni değişmek nedir' bilmez, . basmakalıp 
inkılâp örneği olamaz. Olur sanmak. Medrese ku
runtusundan başlcı bir şey değildir.

İnkılâp yolu gerçekte bir demiryolundan çok 
havayoluna benzer. Şimendiferin geçtiği yol şaş
maz ve değişmez bir çelik düz çizgidir. Demiryo
lu insan konu-olu au.ııda tesbit, edilen belirli bir , 
yoldur. Her tren şu istasyondan kalkar, ötekine 
gitmek için (yol insan tarafından değiştirilmedik
çe) lıcr zaman santimi milimine vc aynı çizgi üs
tünden geçer. , )

Uçak için iki şehir arasında ortalama vc bel- 
'li bir yol bulunur. Ancak bu yol bir çelik kalıba 
dönmüş değildir. Genel olarak falan arz ve tul da
irelerinin (enlem ve boylamların) filân derece
lerinden şu sür'atlc aşılacaktır. Bununla birlikte 
yol havayoludur. Rüzgârların biçimi, doğrultusu, 
hava boşlukları vs. insan tarafından peşin peşin, 
harfi harfine tâyin ve kontrol edilemez. Onun için, 
aynı yoldan geçen başka başka pilotlar, hattâ ay- \ 
nı pilot, başka başka zamanlara ve durumlara gö
re, şu kadar yüksekten veya alçakatn," ve bu ça
buklukla yahut yavaşlıkla belli manevrcleri ya
parak yahut yapmıyarak aşar.

Bizim yolumuz inkılâp yolu da böyledir:
• Leninci Marksizmi czberlemiyeccğiz, kavn- 

yacağız; boynumuza bir muska gibi asnuyacağız. 
elimizde bir çekiç vc bir orak gibi, yahut uçağın 
kanatlan ve pervaneleri gibi kullanacağız.

Bizden önce gelip geçenler yolu açmışlar, 
doğrultunun ana'çizgilerini kızıl şahıslar (vol gös
teren kazıklar) dikerek belirlemişlerdir, işte bu
radan o görünen yere dek aşağı yukarı falan doğ
rultuda uçulacaktır.

Fakat içinde bulunduğumuz sosyal yapının 
markasına (ayırt edici alâmetine) özelliklerine 
bakılır. Ona göre şu kadar yukarıdan veya aşa
ğıdan, bu hızla vc belli biçimlerle yol alınır.

Her ülkenin sübjektif ve objektif özellikleri
ne bakmaksızın: «doğru inkılâp» diye nâra atan 
solcu îngilizİcri, Lenin, «uyuşmak yok» (komp- 
romi olamaz) diyen 1874 Komunariarına benze
tir ve şu öğüdü verir:

«İkinci olarak, burada, her zaman olduğu 
gibi gayeyi, hiç şüphesiz gerçek sosyalizmin genel 
prena.plerini, Sınıflarlarla Partiler arasındaki iliş
kilerde özel oltuı şeye, sosyalizme doğru objektif 
ve orijinal evrimin her ülkede özel olan ve e.tüd 
etmek, keşfetmek, önceden sezmek yordamını bil
inenin gerektiği şeye uygulamayı ■ bilmektir.» 
(L. : «Komünizmin Çocuk Hastalığı,» s. 76-77)

Sosyalizmin ana prnsiplcrini her ülkede bu
lunan Sınıf vc Parti mücadelelerinin özeliğine uy
durmak gerekir. Ama daha ilk bakışta görülüyor 
ve belli oluyor. O uygulamakla birlikte işin en 
güç yanı başarılmıştır.
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FİNANS -
Dr. Baade (FAO Meditcrranean Projec1, Turkey .. 

Country Rcport, 1959) danbori Türkiye'de «Eroz- v 
yon» (Aşınım: Toprak aşınması) diye bir moda 
sözcük su üstüne çıktı. Dr. Baade’ye göre Türkiye 
lopraklannm ','c 50 si aktif erozyona uğruyor. Har- 
vey Oakes (Türkiye Toprakları, 1958) e göre an- ' 
cak 8,592 milyon hektar topraklarımız % 0-1 ile 
% 1-3 meyilli oldukları için erozyondan hiç veya 
pek az etkilenir.

«25 milyon hektar Tarım arazisi içindeki nis
peti takriben % 34,5 olur. O halde ’ yurdumuzda 
mevcut tarım arazi» »in ancak % 34,5 u erozyon
dan ınasuıı, geri kalan % G5,5 nih az veya çok> 
erozyondan etkilenmiş okluğunu kabııl ehııek ye
rinde olur.» (Mesut Özuvgur, y.z.m.: Tanında Do
ğal Kaynakçamı Muhafazası vc Geliştirilmesi, 
24-26 Kasım 1965. T. Ziraat Mühendisliği I. Tek
nik Kongre, s. II )

Pr. Dr. Orhan Yamanlar ve arkadaşları: 20, 
481 milyon hektar toprakların 12 su toplama hav
zası ile (6,287 milyonluk) diğer alaıılannda ortala
ma şu sonuçlan bulurlar:

lllçvcyn Orta Çok j Oyuntu
az .«tılılrtte i}l<l(lctll erozyon

Erozyon oranı 28.r>2 32,‘>2 36.31 0,55
Bu hesapça Türkiye’nin r.h 71,48 'topraklan 

erozyona uğrar.
Şu «Erozyon» denilen illet veya.âfet ne za

mandan beri vc niçin Türkiye kırlarına saldırıyor? 
Antika tarihte Toprak ekonomisine Tefeci-Bezir
gan sömürüsünün sıztnasıyle başlamış erozyonlar 
için ekte yeterli belgeler yok. Ama, Türkiye Topra 
ğına şartsız kayıtsız Fino.ııs-Kapital saldınşı ile 
Erozyon artışı arasındaki paralelliğin izleri gözden 
kaçnmıyacak denli derindir.

Erozyonun başlıca etkeni: su ve yel akımlarıdır.
SU EROZYONU: «Pulluk n/tına alınan arazi,- 

Entnıısif .« rant metotlarının Intlnk edilmesi ve ma
kineli ziraaic gidilmesiyle memleketimizde erozyon 
problemi ciddî bir lıâl abım a başlamıştır.» (M.Ö.,
a.y., s. 1 1 )

Pulluklu. Makineli. Entnıısif tarım ne zaman- 
danberi, k!min eseridir? 1950 denfccri DP ve AP'nin 
eseridir. P.n açıdan erozyon olavma hak'nea ne g ö 
rüyoruz? Finnns-Kapilalizmin şiddet'e girdiği yer 
de şiddetli erozyon, giremediği yerde az erozyon 
göriivoruz.

Bunu. Türkiye’nin çeşitli tanm  bölgelerinde
örneklenmiş buluyoruz.

Doğu Anadolu: «Enlanslf ziraat e gidilmemiş
olması ve birçok yerlerde lıâ>& geniş tabiî merala
rın mevcut liMİurmnsı toprakların yıkanmasını ge
niş ölçüde önler. Keza ziraat altında olan arazile
rin Idr Imımııııı kıını ot istı'lısatindo kullanılması 
ı'n bıırn'on tamnıuıy'e erozyondan korur.» (M.Ö., 
a.y.. s. *12) •

Oörüvorıız. «Medeniyet»! yasakladığımız Doğu, 
kendi natürel ekonomisiyle, kendi toprağını ken
dine göre cn rasvoııel biçimle savunmaktadır.

Orta Anadolu: Yağışları 350 mm geçmiyen.
çoğu kurak (susuz) bir çöldür. Ona rağmen Bahar 
sonu yüksek şiddette kısa siirtdi «Kırk ikinci» yağ
murlan ora topağını kemirir. Çünkü:

«Toprak, çokluk, zayıf bir bitki örtüsü 11e kap ’ 
lı veya bundan tamamen mahrum olduğu için, hu 
şiddetli vağışlara karsı muhafazasızdır. Kısa zaman 
da l>iiyiik kayıplara manız kalır.» (M.Ö., a.y., s.13)

'  Sürüklenen Jcum, taş, «geniş'verimli topraklan .... 
bağ, meyve bahçeleri»' ve^çeltik sahalarını» boğar. 
Oyuntu erozyon;- sel taşkınlan artar. ‘

, O rta Anadolu Antika Tefeci-Bezirgân çapulla 
; «bitki örtüsüz» kaldığı için çölleşir.

Karadeniz: Oyuntu, sel. molozu, heyelan âfetle 
riyle aşınır. Nedeni «Toprağın bir muhafaza örtü
sünden mahrum bırakıldığı», yotiut: «Orman talı- 

‘ riburln bir sonucudur.» (M.Ö., s.y., a.14). Bu hangi 
olaya bağlıdır? Finans-Kapitalizmin sokuluşuna:

: «Karadeniz’in en önemli para getiren mahsulü 
olan fındık ve bundan sonra en çok yetiştirilen tli- 

' tün, mısır ve fasulye toprağı erozif tesirlere açık 
bırakan mahsullerdir. Legüm veya yem bitkilerini 
içine alan herhangi bir münavebe sistemi mevcut 
değildir.» (M.Ö., s.y., s.14)

Batı ve Güney Kıyılar: Aynı Finans-Ivapitaliz- 
min daha geniş saldırışıyla aşınır:

«Bu bölgenin kültür bitkileri pamuk, tütün, 
bağ, zeytin, incir ve hububattan ibarettir kİ, bun
ların çoğu erozyona karşı toprağı ya pek az korur 
veya hiç korumaz. Buralar Türkiye’nin en entan- 
sif tahin yapılan bölgeleridir. Yetişen mahsuller îyl 
para ettiği içki tabii flora tarafından korunan ge
niş arazi parçalan kültür altına alınınca, geniş öl
çüde erozif kuvvetlerin tesirine açık bıralalmışlar- 
dır.» •

Vaktiyle çokluk kesif bir orman örtüsü ile 
kaplı olan b» bölgelerde, orman tahribatı ve arazi 
açnıalan maalesef gün’ük hadiseler arasında yer 
alm'ş bulunuyor.» (M.Ö., s. 15)

Nereden yola çıksak, önümüze gelen hep kendi 
toprak ekonomisine bilimi ve büinci değil, Finans - 
Kapitali sokmuş .geri bir ’Tkenin, kan ve can da
marlarının akılsızca kurutuluşu oluyor.

YEL EROZYONU: Bu trajediyi daha keskin
ce göze batmyor,. .

«Bundan 20-25 sene ö:.ce hiç bir önem ârzetmi 
. yen rüzgâr erozyonu, son yıllarda yarı kurak ikrim 

karakterinde olan Orta Anadolu’da son derece teh 
likeli olmıva başlamıştır.» (M.Ö., s.15) . -
deniyor. Bunu yazan mühendis «Uç önemli sebep» 
öne sürüyor: ’

a) «Mer'a» lann «makineli ziraat» le «sürülüp 
* ekiline» si; ’

b) «Dar bir sabaya sıkıştırılan hayvancılığın
aşırı otlama» sı; -A- » '

c) «Nadus-hububat» sisteminde «topraldann ya
nsıra  yakın bir kısmının her sene herhangi bir bitki 

- örtüsünden yoksun» kalması...
Yakından bakacak olursak bu sebep, gerçekte 

, 1  tek nedene indirgenebilir, b) «Dar alanda aşın ot- 
; latnıa» da, c) «Bİtld örtüsünden yoksun» kalmak ta 

hep ve yalnız, en başta: «Mer'a» yâni «Otlak» kıtlı- 
gına.dayanır. BU.makanizmamn Türkiye topraklan-_ 

>• nı nasıl çölleştirdiğine en .acıklı'örnek Konya-Niğde 
illerinde yapılmış bir etütten elde ediliyor.

- Yalnız o İki ilde: «110.920 hektar arazi rüzgâr 
' erozyonu tehdidi altındadır.» Karapınar 95.000 hek

tarla b a ş ta ‘gelmekte.». Bu sahanın 25.000 hektan 
çok şiddetli erozyon sahasıdır. Bu salta İçinde 2000 
hektan, yüksekliği 4-5 metre olan kum eksibe alanı 
vardır.... Bu saha İçinde *50.000 koyun otlatılmakta 

‘ İken aşın  otlatma neticesinde koruyucu bitki örtü
sünün kalkmasıyla erozyon başgöstermiştir.» (M.ö:. 
a.y.,.8. *16). ‘ . İKTİSATÇI

]T  ÜRÜR gittikçe KERVAN YÜRÜR  I Gürbüz Güçlerin
DEVRİMCİ GELENEĞİ

OTO KRİTİK
6.3.1971 günü, Amkara -Hukuk’un 

büyük anfisinde Binlerce genci ilgilen 
diren Sosyalist düşünce vc davranış 
incelemelerine karşı hangi alaturka 
«Hayatî/ çelmeciklerin takılmak isten
diği gülümsenerek görüldü. İki gün 

. sonra, 8.3.1971 günü, «Büyük Dcrlc- 
niş» akımını önlemek için, maskeli 
Finans • Kapital ajanlarınca, Şişli Pos 
tahanesi damgalı, sahte «Dcv-Genç» 
imzalı bir de «Bildiri» postalanmış. (*)

«Bildiride» de «Finans - Kapital de
yimini Genelev ağzıyla «çürütmek» 
(Finans • Kapitali hedef olmaktan 
çıkarmak) için, genç başiar düşünce 
ye davranış yerine apış arasına sokul
mak. istenmiş... Herşeyden önce, na
muslu yiğitliklerini tanıdığımız:. «Dev- 
r-iuci Gençlik Federasyonu» arkadaşla 
nraızı, üzerlerine sıçratılmak istenen 
CİA metotlu çamurlardan tenzih ede
riz. ■

Anlaşılan, başka tutamağı kalmamış 
olan Bâbil artığı provokasyon: «Tür
kiye’deki Devrimci mücadelenin İlk 
militanlarından olan Mustafa Suphi He 
Şefik Hüsnü’nUn» yanma yeni «yıldız» 
lar İcat etmek görevini almış.
. «Geçenlerde toprağa verdiğimiz 78 
.yaşındaki işçi arkadaştınız Itâgıp Er- 
vardaria ait acı bir anı» 
ile, bir ölmüşün mezarını örseliyerek, 
pronogrofiyi Bildiri biçiminde «ideolo
ji» leştirmiye çalışıyor. Türkiye Sos- 

; yalizminde taşı taş üstünde bırakma 
• • mak istiyen' ClA’nın bu tip oyununa 
! bilerek yahut bildiyerek âlet edilmiş 
1 gerçekten saf kişiler varsa, onlara 

(çünkü ötekileri 50 yıldır elimizden 
geçirmişiz) sahtekârlığın kertesini be
lirtecek bir kaç gerçeği istemiyerek 
vo iğrenerek anmakla yetineceğiz.

1 —■ «1925 yalı» ele alınmış. O yıl 
Türkiye Sosyalizmi için ne «Râgıp Us
ta», ne «Râgıp» adında hiç bir kişi 
yoktur.

2 .— «1925 yılı» Dr. Hikmet Kıvıl
cımlı Ankara İstiklâl Mahkemesindo-

dir. Vc hiç bir zaman, ne «Diyarbakır 
Hapishanesinde», ne başka hiç bir yer 
de, hiç bir kimseyle «aynı hücreye dtiş 

miiş» değildir.
3 — Gerek Râgıp’ın ve ŞUkrü’nün 

kendilerinin, gerekse bir çok arkadaş
larının polis ifadelerinde. ŞUkrü’yü ye
tiştirip harekete sokanın Râgıp oldu
ğu boyuna söylenmesine rağmen Râ- 
gıp beraet ettirilmiştir. Harekete bir 
tertiple sokulan Şükrü ise, aynı dâ
vanın baş. provokatörü bulunmasına 
rağmen, — bilinen nedenlerle, — ha
fif bir cezadan «yoksun» bırakılma
mıştır.
(*) İğrenç btr provokasyon belgesi olan bil

dirinin Aİtıudakl Dev-Gcnç sahte ntütott- 
rtindc kuruluş tarihi olarak 1967 rııkka- 
.ııı okunmaktadır. Oysa biliyoruz ki, 
Dcv-Genç'tn İlk biçimi olan FKF 1965'le 
kurulmuştur, örglltün adı daha soortı 
1969 Kurultayında Devrimci Gençlik Fe
derasyonu «eklinde değiştirilmiştir. CÎA 
> MİT kombinezonu eohte mUhUHl kazı
tırken doğrusu büyük açık vermişler.

4 —: Tahkikat sonunda anlaşılmıştır 
ki, bir avortoıı bozuntusu olan iğrenç 
Şükrü türktlir, Râgıb’m yüzüne bakıl
maz denilen kansı yahudıdir. Bu iki 
insan (Şükrü ile Kadın) arasında en 
ufak arkabalık yoktur. Şükrü, Râgıb’ın 
«Kitin biraderi» değil, «çırağuu» diye 
tanıttığı, arkadaşlarınca «Râgıb’ın met 
resi» adı verilen ve Müdüriyette öyle

1 kullanılan «Evlâd’ı mânevi» sidir.
5 — O türk «Mânevi Evlât», Râ- 

gıb’ın evindeki müsevi karısını (analığı 
yerindeki dişiyi), kaçırdığı için, Râgıp 
usta Şükrü.yü: «Ölünceye kadar oslâ 
affetmez» olduğunu önüne gelene sık 
sık açıklamıştır. .

6 — Aynı «Mânevi, Evlât» Şükrü, 
kısa cezasını bitirir bitirmez. İstanbul
gizli polisinde görevli iken gözle görül 
müş ve Tan Matbaasını havaya uçu
ran esrarengiz bitişik handaki 'hâlâ 
büyüsü çözülemiyen dinamit deposu 
ile birlikte patlayıp öbür dünyaya göç 
müştür. Bu yüzden, sahte «Dcv-Genç» 
imzalı Bildiri’nin birinci tahığı Şükrü

sahneden silinmiştir.
7 — Bir kaç yıl önce Erdek’te rast

ladığı Dr. Hikmet Kıvılcımh’ya inanıl
maz hasret gösterileriyle sarmaşmak 
ve adres verip hastalığına' baktırmak 
istiyen Râgıp’a' gelince, o da: «Geçen
lerde toprağa verdiğimiz» denildiğine 
göre, sahte «Dev-Gcnç.» imzalı Bilidri- 
nin ikinci tanığı Râgıp ta sahneden 
silinmiştir.

8 — Dâvâ’da düştükleri provokas
yonları ve dikine karyerizm sapıklık
larını. «Apolet sosyalizmi» uğruna bir, 
«fetret devrinden» yararlanarak «Ko- 
nıintcrıue: apış arası problemi gibi 
aktarmak hevesine düşenlere, vaktin
de, Şefik Hüsnü aracılığı ile, bir Bal; 
kan «kadeş Partisinde» geçmiş olay
lar ışığında başka kapı gösterilmiştir.

Sahte «Dev-Gcnç». imzalı Bildiride: 
«örgüt için görev buşina» çağıran 
«Devrimci doğru ç.zgi» «teorisi» nin 
ulaştığı bu pisi pisine şantaj «aşama» 
sim kendi Ü.S. marka kaderiyle haş
haşa bırakalım. Burnu alıştığı geriz
lerde sııçortiiğı ariyan Şark kurnazlığı, 
her zaman karda gezip izini «Belli» 
etmediğine inanacak vc böyle yakayı 
ele verecektir.

Belki yanıltılan içi temiz «Devrim
ci licnçliğ.n bilmesinde yarar gördüğü
müz» bütün belgeler, şu ya da bu ser
visin tezgâhladığı klâsik uçkur-peşkir- 
li Tefeci-Bezirgân Hacıağa provokas
yonlarında değil, 1920 den 1960 yılına 
ılrk süregelmiş aralıksız «Komünist 
takibatı» dosyalarında yatmaktadır. 

Hcrrcsin kim olduğu orada, kendisi 
unutsa bile, torunlarınca e r  geç tüm 
ayrıntılarıyla okunacaktır.

Yalnız «Sosyalist» in Başyazarı, gc- 
gclccdk kuşlaklara o en içten kopma 
«vnsiyyetini» bu vesileyle bir «dalın 
tekrarlar: Aman! Gizli polis vc Adli
ye arşivlerimizde yatan siyasi «Taliki 
kat» dosyalarım, her ne behaneyle o- 
lursa olsun, hiç kimsenin yakmasına, 
yırtmasına göz, yummayınız-.

Çünkü bizde 'âdettir, ittihatçı Komp

radorlar, Adüthamİd’in gizli dosyalan- J 
nı, kimseciklere göstermeksizin, Be- * 
yazit Meydanında yakıp, günahlanm » 
(jurnalcıklarını) Milletten saklamış- i  
lardır. Dün vc bugün, Türkiye ve Dün $ 
ya politika alanında namus taslayıp J 
göbek atan kimseieru. ne olûuKİarını * 
eıı tartışılnmaz biçimde aydınlatacak * 
som olaylar, hep gizli dosyalarda saklı i  
durur. . *

Sakın, gerçekler yokcdiimesin! Bun * 
daıı provokatörlerin döllerine bir kötü i  
lcmc düşmez. Her kuşak kendi yaptığın J 
dan sorumludur. Gerçi sapıklann uta { 
n:'.n:,eerk(eri düşünülemez. Zerrece * 
utanma duygulan blunsa, dün kendi- $ 
terinden sanıp göklere çıkardıklarına, * 
bugün, (yanlışlan yüzlerine vurulun'ca) ,5 
şantaj yapamıyacak denli zeki davra- £ 
ıtırlardı. £

*
Yüzyıl sonra da olsa, .provokatörle J  

rin çârmıha gerilmeleri, insanlığın tra  i  
jcdisini aydıniatınıya ve değiştirmeye î  
yanyacaktıı*. Bunu bilmek vc hazırla- } 
mak. nrl<a(ln.«lıl< vc kardeşlik duygusu- * 
ııu şiııi'.Udon üıılıa gilçlüİcndircccktir. *

Bu çamura c\cğmck değer miydi? J 
Leniıı’ce «miras» ı benimsenen Çcrni- i  
şevski’nin dediği gibi: «Politika, Nevs-' i  
ki (Moskovanın cn büyük ve temiz) $ 
caddeni değildir. Aynğuu çamurdan J  
sakınan Niyaset yoluna hiç girmesin.» J  
Bunu bilerek gitdiğimiz yolun batağın- * 
dan bir nn korkmadık. Toplum çamur * 

,sa, elbet içinden çıkmış sosyalistlere $ 
de sıçrıyac&ktı. Bulaşacak diye, geri $ 
dönülemez. Bulaşınca kedi pisliği gibi * 
saklanamazdı. ,  j

♦
Vurguncu efendi babamızın miras J  ' 

bıraktığı bayramlık İskarpinlerini gl- * 
yen-«sosyalizm» süslü bcgciklcr deği * 
İiz. Ekmeğini taştan çıkarmış kara i  
toprağın kuru öküzü dienli halktan î . 
insanız. Çamurlasın çamurlaşabiidiği- J  
niz kadar! ZUğthrt İşçi Köylü çanlda J  
nnıız sizi her zaman çiğneyip geçecek * ' 
tir. Hiç şaşmayın. ı ¥

Her tezin’ bir antitezi 
olur. Tefeci - Bezirgân 
sınıfın, memleketi yaban
cı sermaye çapulunda ve . 
borçlar batağında koyu; 
miislümatütk adına en az' 
gm gâvura bir kötü ko 
misyon karşılığı satıveri- , 
şini, köylü yutardı. Esnaf 
yutardı. H atta  henüz Köy. 
lü • Esnaf şartbbğını 'y i' 
tirememiş* İşçi -bile, yut- f 
masa da boğazından zor 
la geçirtenlere güç yeti- 
remezdL

Milyonlarla Türkiye nü 
fusunu maddece ve.atılanı' 
ca köle eden bu Gavur • 
Müslüman» kenetieşmesi. 
hiç tepki uyandırmamaz- 
lık etmekte kıyamete dek 
sürüp giderek eğemen ka 
labilecek miydi? Buna. 
Tlirkiyenin Tarihdl üreti 
ci güçlerine Gelenek • Gö 
renek vurucu ■ güçleri el
vermezdi. Fatih Mehmet’ 
ten ve Genç ' Osmandan 
Üçüncü Selim’e.Tanzima ' 
ta, Mcşrutiyet’e. Cumhuri 
yet’e dek uzanan tepkiler 
tanıktı. ’ ı - .• •' - ;
.Türkiye’de 4-5 yüzyıl- 

%lık Osmanlı geleneği ve 
göreneği, Toprak ekomi 
temeli Hicrinde .' güdticü 
bir «Slinuf’u* Devlet» ör
gütlemişti. • Üretmen HaJk, - 
en başta Çiftçiler' (Reâyâ 
- ' Güdülenler) ..adını' alır, 
gUdücü Dirlikcilerin İdare, 
sine uyardı.'  Birlikçiler 
(İlmiye - Seyfiye. Mülki-, 
ye - Kalemlye) adlan ile 
4 «Devlet Sınıfı»nda ör- *

‘ gütlenmişlerdL «Memle
ket» onlardan sorulurdu. 
Türkiye, sinsi veya alev
li bir .bunalma diiştji mü, 
«Dovlel Sınıftan» knynn

şır, öteki -«Sosyal. S«nıf- 
lar»dan sanki bağımsız- 
mışca, <«memleket»in alın 
yazışım çizmeye girişir
lerdi.

Ancak «Deviet Slmfla- 
. n»nın sözde şahbazca ba

ğımsızlıkları yüzeyde ka
lırdı. Onların girişim
leri: Türkiye’nin sosyal 
yapısı yönünde bclirleni- 

• yordu. Türkiye Ortaçağ 
' yapısında ise, Devlet sı

nıflarının vurucu güç o- 
larak getirdikleri çözüm, 
Ortaçağvâri oluyordu. 
Türkiye, az .çok modern 
ekonomi ve toplum iliş
kileri içine girmişse, Dev
let Snıflannın vurucu 
güç olarak getirdikleri 
çözüm- azçok • modernleş^ 
me yönüne . gidiyordu.

Böylece son duruşmada 
keşin sonuç, .Türkiye'nin 
ekonomik ve sınıfcıl ya
pısına göre almıyordu.

I

Bununla birlikte. «&em 
leket alınyazısmda' Dev-' 
let Sımflannın, . Tarihcil 
üretici güçlerden Gelenek. 
•Görenek " Vurucu'" Gücü 

, olarak.‘.'oynadıkları rol 
^ortadan '*>• 'kalkmıyordu. 
1919-23 jyıllarmda Kuva-. 
yimilliyeci ' Kurtuluş Sa
vaşı' " gibi,-’ 1960 yılı "27 
Mayısçı düşünce ve dav
ranışlar bunu tekrar, tek
ra r açıkça' ispatladı. Her 
kezinde, Sosyal Sımf eği- 

.limleri,' Devlet Smıflan- 

.nm vuriıcu gücü İle ken
dilerine yol açıyordu. Bu 
vurucu'gücün göze çar
pan elemanları: eskiden
Seyfiye ile ilmiye, son- 

(Davamı A, Sil) tıi'lıO.
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Türkiye köyü
ve Sosyalizm

, . - Millet ye Devletle okııl ve öğretim, eğitim İm
tiyazlarım ağırı derecelere çıkardığımız yerlerde 
okurların ve okulluların nispeti adım duymadığı
mız bir köy dekin in beş on kat aşağısında kalmıştır. 
Karaozü’nde: «Herşeyi yaratan» okul ve eğitimse, 
okulu ve eğitimi yaratan nedir? Okulun aydınlatıcı 
ışığını kimse inkâr edemez. Aıııâ, nasıl olmuşta, eği
tim ışığına fazlasıyla sahip çıkan büyük merkezler 
Ücra bir köyden • daim çok karanlığa gömülü 
banan barındırırlar, yüz kişileri içinde oran yapılın
ca?... Karaözü'nün toprağımla mı sihir, keramet' 
,var? Hayır, aynı toprakta 5112 nüfuslu ilçe mer
kezi Gemerek: «Bir Atatürk büstü bile» yaptıra- 
manuşt ;'

‘ Kırk yıllık Cumhuriyetimiz, milyarlar feda e- 
derok eşiğine varaıııadığı.okurlar çoğunluğuna, yap 
yalnız blraktığı bir ıssız köyceğizinde' tanık olu
yor. Neden? «Aramaya, deşclcmiye gerek göstermi- 
yen» değil, asd «gerek gösteren» oîay budur. Bes
belli: Karaözü'nii okul ve eğitim yaratmamış, okul 
.ve eğitimi Karaözü yaratmıştır. Niçin?

IIERŞEY «İKTİSADİ» Mİ?
Yakandaki sorumuza belki: «Adanı», denile

cek, «küçücük bir köyde tesadüfün cilvesini bunca 
büyütmek yersizdir.» Karaözü’nden çok daha kü
çük köylerde, hem* tepeden inme okulları da gör- 

• dük. Tekpartili çağın ideoloji dergisi ÖLKÜ (1935- 
36), Kütahya'da AJayunt, Itursa’da Keleş, Anka
ra'da Haymana'ma Ahıriıkuyu, Balgat, Antalya’
da Sulak, Giresun'da Çayır, Knyseri’dc Gunay köy- 
İerhıin kısa monografilerini yayınladı. Bunlar için
de özellikle Ankara’ya (Okul ve Eğitim suyunuıı 
başına) komşu olanlarında akıllan durduran bir 
trajedi göze çarptı: Köyde okul açılmadım önce bir 
tek hırsızlık yapılmaz; okul açıldıktan sonra, hep
si de «okul görmüşler» den tâze hırsızlar türer!

Eğitim tohumlarının ekildiği köyde hırsızlık 
blçilmesl üzerinde pek durulmadı. Köye okul girmiş
ti, fakat üretim Etiler çağındakini geçmemiş, belki 
toprağın ve ormansızlaşmanın verimsizliği yüzün
den daha da geri gitmişti. Kuru okul ve eğitimle 
dünya görüşü ve ihtiyaçları geııişliyeıı köy çocuğu, 
geçim şartlarında okul ve eğitimin uyandırdığı eği
limleri karşılıyacak bir yükselişe kavuşnniayınca, 
normal köy münascbctlcrile snğlıyaınadığı dJcklc- 
rini çalmak gibi anormal yoldan gidermek zorun
da kalmıştı.

Böylcce, madde dayanağı buluıımıyan bir okul 
ve eğitim, ne kadar lıüçük olursa olsun, aydınlık 
getireceğine hırsızlık, karanlık yağdırmıştır. Kara* 
özü köyünde, okul ve eğitim, geçim Itayuakiarıuın 
genişlemesiyle paralel gitmiştir. Köporiajcuıuz, kon- 
uı «ueşeiemıye gerek gösterıııiyeıı okul ve eğitim» 
ipotezîni zedeliyeıı şu haberi vriyor:

«Bu köyde yaşıyon ûısanLıruı yıllık geliri or
talama (uuuuı başuıa; 1000 :.radır.» (Keza, 21)

1958 yılı bütün Türkiye’de adam bnşuıa 1291 
lira Milli Gelir düşer. O da şehirli milyonerden, 
baJdıri'ÇipIak köylüye-dek heruese eşitçe (kitapta) 
paylaştırılan 'câri .fiyatlarla 3ö • milyar 412,5 mil
yon liraya göredir. 1958 yılı Türlüye nüfusıuıda
19 milyon 8»kJ bin 681 lûşiden 4 ıııilyoıı 965 bin 
719 şehir nüfûsunu çıkarırsak, 14 miiyou 902 bin 
•262 köylü bulunur. Bu «köyiü» sözü içinde de, 20- 
30 köy sahibi toprak bcğleA ile yarıcılara hep bir
den gene eşitçe Tanın geliri 14 milyar 784,6 milyon 
paylaştırılırsa, adam başına 992 Ürn- köylü Millî 
Geliri düşer. Karaözü'iüııUn 1900 lirası, azası beği 
eşitmiş g.bl her köylü başına düşen Milli Gelirden 
308 lira yüksektir.

Onun İçin Karaözü köyünde okul, kökleri ha
vada 'i udu. ağacımı uoıuneiıuş, ivuraü/.ıi çocuklarım 
«Eline, Beline, Diline» tutunuu o'maktuıı çıkara
nınmış, hırsız uğsırsuziaştııamuhuşiır. ıvarnözü'iü- - 
ye düşen yüksek MİUİ Gelir payının uydurma olma-
♦̂0 .. t'V •

«1520 dekar bağ var* 11400 ebııa uğıua yılda 
57 tou mum ouuı... uov/o aııuut azaeuiuan 6 ton 
ürün alınıyor. 15.200 kayısı ağacından 200 ton 
kayısı elde ediliyor. 300 ceviz ağacı 2 tou (doğru
su 10) .ceviz veriyor sahiplerine toptan. 4U0 inek, 
2000 koyun, 300 keçi, 1500-2000 kümes hayvanı* 
175 kovan an.» «Karaözü köyünün jullıiı süt ürü
nü 60.000 kilo, 27-00 yumurta, 1000 kilo bal, 2000 
k«.o yapağı, «2 ı>uı Kuo pekıı.ez, 3000 leio şarap, 
19 bin kilo turşu, 50 bin kilo kuru meyva, 1000 
kUou reçel.» «Yüzden fazla dikiş makinasuun bu
lunduğu KaraözU’ııde 3 terzi, 17 bakimi, 1  fırın,
1  otel, 2 kalaycı, 1  şarap evi, bir do demirci var.» 
(Keza, 21)

Karaözü'nün okul ve eğilim başarısı, bu mad
dî temeller üzerinde tutunmuş ve soysuzlaşmadan 
yüoelmiştir. Bunu, oradaki gelişimlerin basit tarih
çesi büc yeterce göze çarplaabilir. Yıllan ve olay- 
lan şöylece sıralayalım:

1928 : yılı Lâtin harfleri çıkar çıkmaz, varlı- 
ğuıdon habersiz bulunduğumuz Karaözü fırsatı ka
çırmaz, Cumhuriyeti, ve eğitim ciddiye alıp kendi 
kendine lLKÖKULuııu kurar. ,

Karaözü tanı bir çeyrek yüzyıl, 1928 den 
1956’ya dek kadcrilo bnşlıaşndır, İlkokuldan dn 
ötelere geçemez.

1952: yılı çokpartillliğiıı izafi serbestliği çtluır 
çıkımız, Karaözü gcııo hiçbir dış Uma beklemeksi
zin, fırsatı kaçırmaz; bu yol demokrasiyi, ama tam 
kvj uitfuiıumu ucmcuıgı uuuuııua gerçeu demokra
siyi o.ıiûiye alıp KOOPEKATİFini kurar:

«1952 yılında kurulan Tanın Kredi Koopera
tifi İse, o yü 130 bin lira (itibari sermaye, Not)
He haşinmiş... r’o.coo liralık ortalılık payı
tahsil edilmiş... 400.000 lira ikraz yapıyor.-17,000 
öz ituyiMgi, w4,öo«r ura uu yeueıi aaçusı hesapta.» 
(Keza, 21)

Bu ekonomi teşkilâtlanma ve cilınzJ anılmışının 
Üzerinden 5 yıl geçmez, Kanıözü . köyü ekimdi 
(kültür) ve yedimcil (idare) alanlarında şehir 
standardına girer: i .

A — 1956: EKjM-ntL «onııç «Bircin 500 imi 
lira değeri olan Karaözü, «ilk vo orta OKTJL’u» (Ko
za, 2 1) doğar.

B — 1957 : YEDİMCİL sonuç : «1957 yılında 
BELEDÎYE’ye kavuşan Koraözü’nile, Bdcdiye’nin 
nahibi olduğu bir kamyon var, ayrıca bir do trak
tör.» Ve: «Okul olarak yapılan hâlen belediye 
OTEL’İ olan yapı.» (Keza* 21)...

■ . . '  . (Devamı 6. Sayfada)

s o s y a l i s t Sayla: S

P ara  Babalarının Düzenbazlığı |  İŞÇİ SINIFINA
BİR İHANET

İlçemizde meydana gelen üzücü bir, olayı gaze- 
uize duyurmayı uygun bulduk.

Olay şöyledir; '
Şefaatli ilçemiz Fatih İlk okulu öğretmenle

rinden adkadaştmız Muzaffer Bilgin tasarruf bo
nosunun faizini almak üzere T.C. Ziraat Bankasına 

üç arkadaşıyle gitmiş. Bankada bulunan daktilo 
üzerindeki Amerikan yardım fonuna ait bulunan 
işareti (ayni işaret süt tozlan torbaları üzerinde 
mevcuttur) tarağı ile kazmış ve bankayı terket- 

’ miştir.
Bu kişi akabinde tekrar bankaya çağtnlıyor. 

Bankaya girer girmez banka memuru ağlıyarak 
Türk bayrağını yırttı, Rus bayrağını asacaktı.. Rus 
bayrağı cebinde idi yaygarasını koparırken, bu 
plânlanmış; 'Komünist var, Vurun' vs, vs. gibi 
tahriklerle kahvelerden, dükkânlardan boşalan 
«halk» olay yerine geliyor, öğretmen arkadaş ban
kadan çıkmak isterken, biriken gurubun saldırısı
na uğruyor. Bankanın hemen karşısındaki bulunan 
polis karakoluna doğru koşarken linç edilmekten 
zor kurtuluyor.

Kaymakam. Vali ve Alilli Eğitim Müdürü he
men olay yerine geliyorlar. Araştırma yapılıyor. 
Olayın bir tertip olduğunu, bayrak yırtma olayının 
olmadığını, sadece Amerikan işaretinin sildirildiğini 
'halka* anlatarak yatıştırıyorlar.

Vali ayni işaretlerle ilgili olark ‘Amerikadan 
gelen jeeplerin müzelerindeki bu işareti ben albay 
iken boya ile kapatıyordum.' demiştir.

Anlaşılan, öğretmenler hakkında önceden plân
lanmış tertiplerden biriydi. Ancak tertipçilerin 
halk nezdinde maskcleridüştU. öğretmenlere oyna
nan oyunların s»~rnıt örneğini gözleriyle görmüş 
oldular.

Devrimci selâmlarımla 
Bir devrimci öğretmen

Kitle gazetesi yayınlamak amacı ile açılacağı
nı bildirdiğiniz kampanyaya katılmak boynumuza 
borçtur; böylece fiilen katılmadığımız yurtsever 
harekele bir küçük yardımımız olur Ümidindeyiz. '

Gazeteniz tarafından açılacak bir Günlük haf
talık kitle gazetesi için yardım kampanyasına ar
kadaşlarım ile katılmayı ve kısa sürede en az 500 
TL. parayı toplamlıyı taalıiit ederim.

Başarı dilekleri, saygı, selâm...
A.T • .

Not : Bu kampanya bütün Türkiye'de 
her ilde, ilçede ynpılamhdır.

CEVAP
Sosynlist'in mücadelesine gösterdiğiniz ilgiye 

teşekkür ederiz.
tşçİ sınıfının doricııiş'.nc. mücadelesine omuz 

vermek, her devrimcinin görevidir.
Sosyalist maddi balomdan yardımcı olmak is- 

tiyen arkadaşlar;
tş bankası Lâleli Şııtıesi hesap No: 30'a maddî 

yardımlarım yapabilirler.

işlen cs fa lm cs lu r hızlanıyor
15/16 Haziran . 1970, 

gerek İşçi sınıfı hareke
timiz gerek politik ha
yatımız açısından tarihi 
önem taşır. Türkiye işçi 
sınıfının bu tarihlerdeki 
büyük direnişiyle, demok 
ratik. hakların kararlan 
bir savunucusu olduğu
nu; kazanılmış mevzileri 
kolay terketmeyeceğini 
dosta düşmana göster-

Hakim sınıflar, işçi 
sınıfımızın bu güçlü tep
kisi karşısında ürkmüş
ler, paniğe kapılmışlar, 
bütün güçlerini bu ha
reketi bastırmak için se
ferber etmişlerdir.

Ve 15-16 Haziran son
rası tensikat (kitle ha
linde işten atmalar) baş- 
«amıştır. Gerek 15-10 
Haziran gerek daha son
raki Gislaved, Otosan, 
Genoto, vb. direnişleri 
dolayısıyla işçi > (sınıfının 
en yetişkin en * militan ' 
unsurları işsiz bırakılmış, , 
lardır. 15-16 Haziran yal-' 
nız DİSK’c bağlı işçile
rin değil, İstanbul işçile
rinin hemen hemen tama 
nın eylemidir. Ve bu ha
reket san  TÜRK-îş'İn iş
çi ağalığını ortaya çı
karmış, Konfederasyonu 
çözülme tehlikesiyle kar
şı karşıya kalmıştır. İş
te bu tehlike karşısında 
TÜRK-İŞ gangsterleri 
patronların koltuklarına 
sığınmışlar, patronların 
uşakları olduklarını bir 
kere daha göstermişler, 
TÜRK-IŞ’e karşı müca
dele eden işçi militanlan 
fabrikalarından atmalan- 
m istemişlerdir. Patronlar 
kendilerinin çıkarlarını 
koruyan bu uşaklanmn 
arzul&nm derhal yerine 
getirmişler, binlerce işçi
yi işten atmışlar, insaf
sızca sefalete terketmiş- 
lerdir.

İşten atma olaylan- 
mn diğer bir nedeni de 
içinde bulunduğumuz e- 
konomik buhran ve bu
nun sonucu : çok sayıda 
işsiz vatandaşımızın varlı 
ğıdır. İşveren fazla ücret 
ödemek zorunda olduğu 
kıdemli işçileri çıkarmak
ta  ,yerine çok' daha 
az ücretle yeni işçiler al
maktadır. Türkiye’de her 
kesin bildiği gibi, «İşsiz
lik canına tak demiş» 
Kendisinin ve çoluk ço
cuğunun ekmeğini çıkar
mak için çok düşük üc
rete razı yurttaşlarımı
zın sayısı hiçs de az de
ğildir. Ve . Fİnans-Kapi- 
tal hâkimiyeti devam et
tikçe bu kaçınılmazdır.

• Devalüasyon, halkımı
zın sırtına nasıl bindiril
mişse, vahşi burjuvazi
nin de bütün işlerini al
lak bullak etmiştir. Vah
şi burjuvalarda işlerini 
kaybederek sınıf değişti
riyorlar.

İşçiler işten atılıp İŞ
SİZLİK yaratılıyor. Böy- 
lece PAHALILIK halkı 
kasıp kavuruyor. Sıkı 
yönetimden bu yana beş 
bin işçi işinden atılıp iş
sizler ordusuna katıldılar. 
Bu Finans-Kapital ga
zetelerinin bile glzliycme- 
dikleri b ir gerçektir.

İşverenin Atılan işçi Luxor Tarak 13 >
Fabrikasının Sayısı Alikafor Plastik 10  * »
Adı MAN 546 »
Sungurlar 150 kişi Otomarsaıi 105 »
Otosan 756 » Vinylex 125 »
Singer 90 > Ytong 40 »
Haymak 150 » Adel Kalem 234 >
özkardeçler 60 » Krostal Cam 86 »
AEG Eti 10 » Uzel Traktör 200 »
Çelik Halat 10 » Adana'da Bossa 140 »
BMC 300 > (Günaydın. 10/9/1971
Çelik Montaj 340 »
Plastei 1 1  » Bütün bunlar, olanca
Gislaved 131 » tazeliğiyle işçi sınıfımı-
özergen Lâstik 45 » zın her giin karşı, karşı
Derby Lâstik 104 » ya bulunduğu olaylardır.
Gizlibant 84 > Patronların bu tür ayak
Derby Plastik 22 » oyunlarıyla işçi sınıfı

'6000' İŞÇİ İŞTEŞ ATKOI.
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Dün
ya üzerinde hiç bir dü
şünce ve davranış yoktur 
ki, kendi sınıf- damga
sını taşımasın. Tarihin 
gerici sınıflar arasına at
tığı burjuvazi, tarihi gö
revini yerine getiriyor. 
Ne yaparsa yapsın nihaî 
zaferi bizim taraf (İşçi 
Sınıfı) kutluyacak. İşçi 
sınıfımız, Parti’si içinde 
örgütlenerek kendisini ve 
tüm halkımızı Finans- 
Kapital tahakkümünden 
kurtaracaktır. Tarihîn 
ona verdiği görev bu- 
ıî<ır.

. önce şunu bir kere daha belirtelim: Gerçekleri 
olduğu gibi vermek, Sosyalistin görevidir, işçi sı
nıfımız üzerinde oynanan her türlü oyunu, yakala-

• yabildiğimiz anda gözler önüne sermek, işçi sınıfı
• devrimcilerinin görevidir. Bunları neden söylüyoruz? 

Bir büdiğimiz,. bir gördüğümüz var da ondan...
Bilindiği gibi bir aya yakın bir süredir, Tek

nik Boya Fabrikasındaki grevi izliyorduk. Grev, 
aniden bitti. İşçilere koştuk, sendikaya (Hür men
sucat sen) koştuk,- DİSK’e koştuk, olayı derinle
mesine araştırdık. Biz ne yorum yapacağız, ne de 
olanlara bir şey ilâve edeceğiz. Sadece olaya vere
ceğiz. Yalnız olayın iyice anlaşılabilmesi için, bazı 
kişileri ve kuruluşları zaman içinde ele almak ge- 

. rekecek. önce. Hür Mensucat Sendikası ve onun 
başkam Salih Çetin hakkında biraz bilgi verelim. 
Salih Çetin senelerce Teksif içersinde çalışmış, 
daha sonra her ne'dense Teksiften ayrılıp, Hür 
Mensucat sendikasını kurmuş. B ir süre sonra, uya 
mk işçilerin de baskısiyle DİSK’e katılmak zorun
da kalmıştır. Salih Çetin bey, komandoların Türke- 
şin Partisindedir.'Kendisi bir aralık Milletvekili ol
mak hevesine de kapılmış, nedense millet onu ve- 

\kUlige lâyık görmemiş. Şunu da şuracueta belirte
lim ki, Hür-Mensucat Sendikası içerisinde Salih Çe
tin hariç, çok yiğit, çok temiz ve inanmış işçi arka 
daşlanmız var. Onların kıyıpetini de bizden iyi kim 
se takdir edemez. ,

Şimdi, bu dönemde yapılan toplu iş sözleşme
lerine bir göz atalım. Salih Çetin’in ; Etem-Uensu- 
cat, Refiğler, Maltepe - iplik Fabrikalarında yap
tığı sözleşmeler. Teksifin yaptığı sözleşmelerden 
bir milim İleri değildir. Bunun sebebini kendisine 
sorduğumuzda: «Biz daha fazla hak almak için
'greve , gidelim dedik, ama işçi grevi kabul etmedi. 
Sonra işveren bize bir iyilik yapacak.» cevabım 
verdi.

' Eki son 450 işçinin çalıştığı, teknik Doya fab
rikasında yapılan sözleşme. Teksifin yaptığı söz
leşmelerden farklı bir şey mi getirdi? Hemde 24-25 
günlük grevden sonra... Hayır... Teknik Boya gre
vinin üzerinde duralım biraz Daha grev başlamadan 
önce, DİSK yöneticileriyle, Salih Çetin’in yaptığı 
görüşmelerde .kimler neler söylemiş? Kendileriyle 
görüştüğümüz DİSK yönticileri bize şunlan söyle
diler. «Biz DİSK olarak Salih . Çetin'e eğer paran 
varsa, eğer işçi greve dayanabilecekse, eğer işve
renin kaçacak yeri yoksa greve, gidilsin. Bütün bun 
lann 'hesabını-yapmadan, yaldızca DİSK’e güvenip 
greve girmemeĞsin. Hele hele DİSK'inde durumu sı
kışıksa, yardım edemiyecek durumda ise...» Bunlar 
söylenmiş inidir Salih Çetin'e? Söylenmiştir. Bunu 
hem DİSK, hem Hür-Mensucat icra kurulu üyeleri 
gayet iyi bilirler. Bütün bunlardan sonra Salih Çe 
tin’in gelip işçilere, «biz greve gidelim, DİSK bizi 
sonuna kadar destekleyecek» diyerek, İşçiyi greve 
sokması ve işçileri 24 ğiln aç susuz madur etmesi, 
sonra DİSK bize yardım etmedi diye feryat etmesi

• ne anlama gelir?.,. ,Hangi;maksatlaJ.. işçilerâ yalan*
beyanda bulunup,' .• grçy/:i kışkırtıcılığı' yapılır?...-' 
DİSK bu konu da şunu söyledi: «Salih Çetin, DİSK’ 
in kararının dışında hareket etmiştir.» Salih Çetin 
ise «DİSK bize yardım etmedi, grev onun için kini 
dı» diye, ağıza alınm'y&cak küfürlerle DİŞK’e 
yüklenil. •

Diğer taraftan grevin bitişi ise çok enteresan
dır. Grevin son günlerinde, işveren telefonla Salih 
Çetin’i arar, başkam gelmemek şartı ile yalnız ken 
dişi İle görüşebileceğini söyler. İşverenin isteğine 
uygun hareket edilir. Ne bir işçi temsilcisinin, ne

(Devamı S. 8ari«4»)
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Güneş Plastik' 
Baby Lâstik 
İnan Plastik

38
21
17

hareketini ( durdurama
yacağını bugün pek çok 
işçi biliyor öğreniyor.
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M u ra t 1 2 4  d e  
s e n d ik a c ıla r ın  

o y n a d ığ ı o y u n
Tofaş-Tüık Otomobil 

fabrikası işçileri, fabrka 
daha inşa halindeyken. 
san  sendikalann * hücu- * 
muna uğradılar. Bağım
sız Teknik Metal İşçileri 
Sendikası 350 işçinin 
300’ünU habersizsizce, 
sendikaya kaydeder. N a
sıl mı? İşverenden işçi
lerin irim üstesi alınarak, 
önce bekçiler, sonra 
kalabalık Bakım Servisi 
sonra da memurlar sen
dika üyesi oldurulurlar, 
öylesine oldurulurlar ki, 
personeldeki memurlar 
bile ııc olup bitiğini anlı-' 
yamozlar. Sendika, 4 a- 
damını da temsilci tayin 

. eder. İşveren son kriz 
dolayısıyle işçi sayısını 
azaltmak istemektedir. 
İşçi çıkarma iş kanunu-. 
na göre tazminat gerek
tirir. Tatb kânn bir kıs
mım işveren ne diye işçi- 
yo versin, ihanet şebeke
leri ortada kol geziyor. 
Bir kitabına uydurulur 
elbet. '■ /

Şebekenin, üye yazma 
işlemleri devam ederken, 
işveren iki işçiyi İş Ka
nununun 17 maddesinin 
(g) fıkrasına göre işten a- 
tar. Tek-met'  şebekesi, 
2 işçinin İşten 'atılmasını 
protesto' için kurban bay
ramına Uç giin kala işçile
ri direnişe geçirir. Direni
şe katılan işçilerin 19’u 
5 parasız kapı dış&n e-

dilir.
sendika, daha önce işten 
atılacakların paraları
nın ödeneceğini vaad et
mesine rağmen, işten 
atılması üzerine müra
caat eden işçileri kovdu
rur. İşçiler Bayramı aç
lık ve sefalet içinde geçi
rirler. Hattâ bir işçi aile
si, çocuklarına bir çorba 
bile pişiremediğini gö
rünce kendini asarak in
tihar kalkar.

Oynıınıın ikinci ilenle
rine TUrk-lş’in Madenî 
Eşya ve Montaj işkolun- 
daki gangster şebekesi 
Mctnl-lş Sendikası da 
katılır: Tck-Mci-lş Sen
dikasının «-Murat» oto
mobil fabrikasındaki varlı 
ğından ■ haberdar olan 
Metal-lş parababal,arı
na kendi dolap döndür
medeki ustalığım göster
mek gereğini duyar, ö n 
ce fabrikaya iki adamı
nı koyar. Aynı yolla iş
çilerin tümünü üye ya
par. Hâlen Tek-Mct ve 
Afctal-tş şebekeleri toplu 
sözleşme hakkını alabil- 
-inek için, işverenin ha- 
kemüğinde karşılıklı cl 
ense çekmedeler.

İhanet şebekelerinin a- 
rasındakİ bu rekâbet, en 
galiz küfürleşmeye kadar 
götürür onları. 10 Ocak 
1971 tarihli Anadolu 
gazetesinde bütün kirli 

(Donum S. «oyf«4«)

ihanet şebekelerinin 
işçi sınıfı içindeki 

gücü
TEKSlF’in aynı zaman 

da A.P'dcn milletvekili o- 
lan Genel Başkanı 2 Alart 
1971 tarihli gazetelere 
bir demeç veriyor. Diyor 
ki; «Teksif, Türk Sendi
kacılığına yönelmiş anar 
şik hareketler karşısında 
her zaman gücünü ve ke 
nellcnmiş birliğini göstere 
bilecek bir anlayış içinde 
dir.

Biz şimdi anlatacağı
mız bir olaycıkla bu iha
net şçhekesinin gücünü 
ve kdnctlcnmiş birliğini 
göstereceğiz: HERKO ku 
maş Fabrikası, Tek
sifin Eylip Şubesine bnğ 
lıdır. Fabrikada bini aş-

çan yevmiyeler dikkatlice 
hesaplamyoı vs., öğrend 
- İşçi, arkadaşlarına bir 
işçinin normal gücünü 
devam ettirebilmesi için 
lâzım olan besin miktarı 
m, ücret miktarım anlatı 
yor.' İşçilerin aynı bir sı 
nıf olduklarım, sendika
nın işçilerin aidatı ile ya
şadığını, işçilerin teşkilâ
tı olduğunu, patron tara 
fim kesinlikle tutmam ası' 
gerektiğini anlatmaya ça 
lışıyor. İhanet şebekesi ve

sıkıştırırlar, onlar da me * 
seleyi şube baş kanma ile * 
tirler. Akşama doğru bek * 
lenen şube başkam da- gel * 
mez. İşçiler yine bir oyu £ 
na getirililderini anlarlar. *

Ve HERKO’nun 1000 iş * 
■ çişi topluca sendikanın E  $ 
yüp şubesine iner. Şube J  
başkam tükrüğe boğulur, * 
kaçmak ister, arabası tu t*  
lur. İşçiler şöyle bağınr * 
.-•nbe başk&ıuna: «Biz sen' * 
patronun karşısında bizi « 
temsil edesin diye seçtik, J  
scu nasıl olur da patron * 
adına bize Uç kâğıt atar * 
sın?» Başkan, zorla fahri. * 
kaya getirilir, işveren ve i  
killeri ile görüştürülür. 'kın işçi çalışmakta, Çoğun patron tehlikeyi Bcayyr, p . . .aViı- -

luğu da kadın. 100 e ya öğrenci-işçi önce, fabrika _ pa?
kın usta ve şef sendika
nın ve patronun işçiler 
üzerinde sultasmt sürdür 
meğe çalışıyor. Genci Baş 
kanın bahsettiği şu kenet 
İçnmiş birliği... Temsilci
lerin hemen hemen tümü 
ustalardan ve şeflerden 
•seçiliyor. 1969 da aynı 
zamanda Kadıköy MUhen 
dişlikte okuyan hir İşçi, 
fabrikada işçiler arasında

seriyor,

dâki işinden sonra da Tür ra*a r ödenmeye .başlar.
kiyeden kovuluyor.

iki ay kadar önce, yü 
başı yevmiyelerinin ,bir 
günlük noksan ödenmesi

ka haberdar ediliyor,..fa
kat patrondan faka pat
roncudur - bugün, i yann 
İşi sürekli geçiştiriyor.

-işte, ihanet şebekeleri
nin yaygararasını yaptık
ları güçleri ve kenetlen
miş birüklcri, böyle bir 

Üzerine işçiler arasında bu güç, böyle bir birliktir. YuJ 
zursuzluk başlıyor. Şendi kandaki olay bizim duy- * 

duldanınız ve gördükleri * 
mizden yalnız bir tanesi- î  
dir. Bünun yüriercesi' m- $ 
rglanabilir. ihanet şebeke $

ki birliği güçlendiriyor. Kurban bayramından ev-. lerinin gttdl İşçi «ûııfmn J  
Ustaların ve şeflerin ha- yel, bayram İkramiyeleri- a n  uyanışım engelleyenle ♦ 
■•miyeti kırılıyor, temsilci nin verilmesi gerekmekte ' yecektir. İşçi «nnıf»ıpwnn * 

ler vasıtasıyla sendikaya dir. H er .işçiye 300-750 ihanet şebekelerinin önlü 
sürekli baskı yapılıyor. TL. ansında değişen pa- 
Gidcrek usta ve şeflerin ra  verilecek. Saatler- go- 
hotzotu kesiliyor, yemek- çer, ne patrondan nede
lor daha düzkiin çıkmaya sendikadan ses seda çık

• -* başlıyor, arada gözden ka işçiler • temsilcileri

ğü çemberi kesin olarak 
.yırtması ancak PROLE
TARYA PARTİSİNİN ku 
rulmasıyla mümkün ola
caktır. ■ ■
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Kavslcımlınm I ta k a ra
'(Btgbndı l  • aylada) 

yali2min balayım yaşar* 
ca bliyîik bir iyimserlik
le geleceği düşünürken, 
şüphesiz, Marksizm’in 
başlıca düşünce metodu 
ve mantığı olan Diyaleik- 

. tiği pek te iyi kavramış 
hele hayatta denemiş de
ğildik. Onun için, her 
kavganın, hayatın her 
aşamasının nasıl en müt
hiş çelişkilerle dolu oldu
ğunu-bir an unutabili
yorduk. Ama bugün, 50 
yıl sonra, artık bu gibi 

. unutkanlıkların gerçek 
dışı kaldığını öğrendik. 

Elbet bu öğrenimiz si- 
- ze bir kötümserlik aşıla

ma anlamına gelmez. 0 - 
nu biliyorsunuz. Yalnız, 
bu gerçekliğin şu anda
ki durumu üzerine bir 
kaç yargı yapmak yarar
lı olacak kanisiyle de
ğerli vakitlerini^ alıyo- 

. rum.
Türkiye Modern çağa 

girdi gireli, biliyoruz, 
daima iki cephe çatıştı: 
İlerici kanat, gerici ka
natla yüzlerce yıldan beri 
dövüşüyor. Bunun en 
son, Birinci Kuvayimilli- 

• ye dediğimiz aşamasın
da (yâni, âdeta Tarihön
cesi sayabileceğimiz, on
dan önceki ilerici-gerici 
kavgalarını bir yana bira 
kırsak) Birinci Kuvvayi- 
milliye aşamasında, gerici 
ler: iç yapımızda bir Te- 
feci-Bezirgân dediğimiz, 
Antika medeniyetlerin 
yadigârı olan Hacıağalar, 
Eşraf, Agavat diye anı
lan (şimdi 400 kasaba- . 
mızı.ahtapot gibi sarmış 
ve 20 milyon, 25 milyon 
köylümüzü karantina, hat 
tâ sıkıyönetim altında ken 
dine oy davarı yapmayı 
becerebilmiş olan) Tefeci- 
Bezirgân sınıf; ve onun 
yanında, bizde Levanten 
denilen, başka ülkelerde 
Komprador adını almış, 
belirli merkezlerdeki sınıf, 
burjuvazinin o zaman için 
en ağır basan zümresi 

“gerici zümreydi.* Konıpra-*- 
.«lorların ârkasında-syaban- 
cı* Emperyalizm vardı, 
Hacıağalann arkasında 
da Saltanat dediğimiz 
şey vardı.

İlericiler de: Kuvvayi- 
milliyeciler'di.

Bu iki cephe arasında 
büyük halk yığını âde- 

>. nötralize bir ağırlık 
gibi duruyordu.

Bugün, devrimcilerle 
halk yığınının durumun
da, hayli değişiklikler ol
masına rağmen: büyük, 
kökten bir başkalık, yâni 
kalite değişimi olmadı.

Yalnız, gerici kanatta, 
eski Tefeci-Bezirgân Ha- 

'cıağa sömürgenleri, oldu
ğu gibi bütün Anadolu- 
muzu kaplamış olmakta 
devanı ediyorlar. Yalnız, 
Levanten Kompradorla
rın yerine. Finans-Kapi- 
tal dediğimiz, burjuvazi
nin en kodaman para- 
babalannın, ve yalnız 
burjuvazinin değil, büyük 
arazi sahiplerinin dc cn 
kodamanlarının elele ver
dikleri bir zümre tasal
lutu ve tehakkümü mev
cut.

Bu ortamda Devrim
ciler kimlerdir? .diye ö̂  
nümüze çıkan soruyu a- 
raştırdık mı, ister iste
mez. iki alan ayırmak 
gerekiyor.

(Birisi : .Yerin altında 
kalmış devrimciler, diye
bileceğimiz insanlar. Bun
lar hakkında burada hiç 
'birimizin esaslı - bir fikri 
yok. Oradaki . güçlerin 
durumunun • yargılanma
sını •' yapmak, şu anda 
elimizden gelmez. Adeta, 
eskilerin bir deyimi var
dır: «Gün doğmadan,
meşime’i şebten neler do
ğar?» (yâni, gündüz ol
madan, ' lohusa gecenin 
ne doğuracağı bilinmez) 
derlerdi, yerin altı birim 
için aşağı yukan bu de
yimin kapsamında kalı
yor. ■

Yerin üstünde- devrim
ciler: işte ' hepimiz o in
sanlarız. Ve-burada, yer 
üstü devrimci çabası ve 
savaşı içinde' bulunuyo
ruz. Gene hep bildiğimiz 
gibi: bir Solcular var, bir 
de Sosyalistler var, dev
rimciler içinde.

Solcuların kimler oldu
ğunu burda saymayı faz

la önemsemiyoruz her
halde.

Sosyalistlerin kimler 
olduğunu aradık nu, yâni 
toplum ölçüsünde az çok 
örgütlü veyahut örgütlü
yü andınr savaş yapan 
sosyalistler dedik mi: 
bunlar da iki tip gösteri
yorlar. Birincisine, az 
çok ekonomik diyebile
ceğimiz (ona kısmen sos
yal karakter de karıştı
rabiliriz): Dernekler, Sen
dikalar, hattâ bazı Oda
lar ve ilh. giriyor. Bun
lara âdeta Demek Yolcu
ları diyebiliriz, sosyalizm 
savaşçılarının Demek 
yolcuları diyebiliriz. 
Bunlar üzerinde de, bu
rada durum yargılaması 
yapmak uzun olur.

' Asıl hepimizin zihnini 
kurcalıyan öz konu: Si
yasî iktidar savaşı yapa
cak, Parti Yolcuları du
rumunda "olması gere
kenlerin bugünkü düşün- 

• ce ve davranışlarının an
lamıdır.

Çünkü, hep biliyoruz: 
gerek ekonomik, gerek 
küçültülmüş anlamda 
sosyal... Çünkü, politilik 
iktidar savaşı da, en so
nunda elbet bir sosyal 
savaştır, onun içine gi
rer. 'Ama', pratikte bunu 
ayırmak gerekiyor. Ge
nel anlayış: sosyal sava
şı, sanki politikadan ay
rı bir şeymiş gibi, dernek 
lere bağışlamış. Bunlar 
hepsi politik savaşın çe
şitli parçaları . halinde 
sürüp gidiyor. Ve bu 
parçaların hepsi, kc.ndi 
alanında, kendi yönünde , 
bölünmüş bir iş gibi: 
kavganın, sınıflar sava
şı dediğimiz kagvanın 
bir parçasını güdüyor
lar ve uygulamıya çalışı
yorlar.

Parti Yolcuları, yâni 
siyasî iktidar savaşı yap
ma yolcuları diyebilece
ğimiz insanlar kimler
dir? Ve bunlar bugün kaç 
parçadırlar? Onun Uzc- 

1 rinde kısa bir durum yar- 
»gılaması-<ı yapmak, ı her 

halde sizin de önereceği
niz tartışmalar için bir 
kaneva olabilir sanıyo
rum.

Bu siyasî iktidar sava
şı güden akımlar, başlı
ca. benim görebildiğim 
kadnnyle: 5 parça görü
nüyorlar. Tabii, bunların 
her birinin içinde de: 
ikinci kerte bölünmeler 
diye, başka parçalar var. 
Ama, şöyle bir, anaçizi- 
sinde ayrım yapmak ge
rekirse, 5 parça görü
yoruz.

Birisi : TIP dediğimiz 
İşçi Partisi. O da kendi
ne göre siyasî iktidar 
savaşı yapan bir örgüt 
durumunda.

i Ondan sonra : özellik
le Yeni - Aydınlık diye
bileceğimiz, Aydınlık 
'dergisi çevresinde çıkmış 
bir sosyalist akım oldu. 
Bu da. bildiğimiz gibi, 
iki parçaya bölündü. Bi
risi Ak-Aydmlık oldu, ö- 
tokisi Al-Aydınlık oldu.

Bu Uç akımın yanın
da, üstünde, belki de her 
yanında:. bir de Gençlik, 
büyük gençlik Sığınımı
zın savaş ve örgüt dene
meleri var, ve uygulama
ları var. '

Bunları gözden geçi
rirken, hepsi üzerinde 
kısa bazı karakteristik
ler yapmak yararlı ola
cak.

TİP, bildiğimiz gibi, 
bir ABA'cı tepenin eline 
teslim edilmiş idi. ABA’ 
cı diyoruz: isimleri A. B,
A diye başladığı için. 
Bunlar, hepimizin izle
diği gibi: önce, Türkiye’
de sosyalizmin tekelini 
temsil ettikleri iddiasın- 
daydılar. Sonra, bunlar
dan «sosyalistlerin kur
sağında kalacak» şeklin
de sosyalizmi 1 yutmuş 
olduğunu ve kursağın
dan çıkaramıyacağım sa
nan Memedali Bey, bildi
riniz gibi, öteki grup 
tarafından tasfiye edil
di. TÎP’ten, bu baston 
yutmuş .sosyalizm diye- 

' bileceğimiz akım atıldı.
Ondan sonra, onun ye

rini kim tuttu? Son geliş
mede gördük: bir hanım 
tuttu. Tabiî, göğsümü
zün iftiharla kabarması 
lâzım. Toplumumuzda en

konferansı
çok ezilen insanımız, bir 
işçi sınıfı örgütünün ba
şına gelmiş: ne alkışla
nacak şey...

Ne yazık ki, bu ha
nım ve arkadaşları da, 
TİP’in o baston yutmuş 
eski şefine karşılık: bir ‘ 
tezgâhtar tutum içine 
girdi. Tezgâhı kurtar-* 
dik, dedi. Ve şimdi, işte 
kumaş dokuyacağız. Ne 
Hint kumaşı dokuyacak? 
Bildiri yayacak ve arası- 
ra da Parlemeııtoda nu
tuk çekecek.

Bu, bildiğimiz gibi, mi
litan sosyalizm değildir. 
Bunun dünya ölçüsünde 
bilinen adına: Parleman- 
tarizm denir. Ve o Parle- 
mantarizmi de destekli- 
yen, sözde işçi örgütü 
sayılan Sendikalizra var
dır. Sendikalar, işçi sını
fı içine sokulmuş veya
hut girmiş aristokrat işçi
lerin elinde olduğu için 
Sendikalizm adını alacak 
tiptedir, öteki beylerin, ha 
mmlannsa, politik dav
ranıştan: tamamen Par- 
lemantarizm adıyla anı
lan, yâni Meclis bülbüllü- 
ğü biçiminden öteye ge
çemedi.

Bunlar üzerine bir kü
çük cümleyle karakteris
tik yapmak istedik mi, 
kendimizin söz söyleme- 
sindense, bir ustanın şu 
sözünü aktaracağım. Di
yoriti :

«Uygulaması burjuva 
demokrasisinin gerçekten 
halk dostu olabilirmiş 
sanısını uyandıracak 
şartların ve kanun mad
delerinin tasanlanm  ha
zırlama yolunda çabalar 
denli toyca ve kısırca bir 
iş olamaz.»

Pni'lcnıantarizmin ben
ce dört başı mâmur ta- 
nımlamnsı-bu cümleyle 
gösterilir. .

Şu halde, bu 5 kol sos
yalist akım içinde, TİP 
kolunun karakteristiği: 
bu iki satırla yeteri ka
dar aydınlanmıştır, sanı
yorum.

Geri kalan dört daldan 
birisi Ak-Aydınlık dalı. 
Bu Ak • Aydmlıkçıların 
zerinde çok şey söylene
bilir. Yalnız, ben onları 
biraz uykudagezer durum 
da görüyorum: «Sair’i
filmenam» derdik eskiden. 
Yâni, olaylar içinde böyle 
bir bunalımları var bu ço
cukların.

Ne yazık ki, çocuk ol
malarına rağmen, biraz 
da münafıkça çocuklar. 
Olayları olduğu gibi, ken
di çabalarını, iddialarını 
göz önüne koyunca: ister 
istemez bu sonuç çıkıyor.

Bunların teorik ana 
prensipleri, (Ukeleri, di
yorlar onlar) ilkeleri, şöy
le ne diyorlar diye merak 
edip bakılınca, birkaç nok 
tada odaklaşıyor. Ve bu 
odaklaşmada bizim genel 
olarak sapıtma saydığımız! 
birkaç eğilim ister iste
mez kendini gösteriyor.

Meselâ, Marksizm deyin 
ce, ustalarımızın her an 
hatırlattıkları, boyuna 
tekrarladıkları vaz geçil
mez bir diyalektik gerçek 
vardır. Olaylar, mutlak 
surette, hoşumuza gitsin 
gitmesin, —tıpkı askerlik
te kurmayların «durum 
yargılaması» yaptıkları 
•zaman en acı-' gerçeği de 
hiçbir kumandandan çekin 
mciksizin koyuşlan gibi,— 
koyulmalıdır, der bizim 
diyakleük mantık ve me
tot prensibimiz. Ayrıca, 
her olayı mutlaka somut
ça ve objektif olarak koy-' 
nıak, onun, püf noktası 
dedikleri halk dilinde, kri
tik momentini yakalamak 
diye prensipleri vardır. 
Onun için, usta diyor k i:

«Soyut gerçek yoktur. 
Gerçeklik her zaman so
muttur.»
Hepiniz okudunuz bu sa
tırları. Ben bir . derliyo
rum.

İşte bu Ak-Aydınlnk 
Sosyalist Beğciklerinde di-. 
yeceğim, en iflah olmaz j 
hastalık burda başlıyor. | 
Herhangi bir problemi el

lerine âldılar mı, soyut 
kavramlarla o problemi 
Çözebileceklerini, hatta 
çözebildiklerini ve onun 
etrafında istedikleri gibi 
konuşabildiklerini umuyor 
lar. Bu ise, daha başlar
ken, söze başladıkları an
da, Marksizm’in dışına 
kendüerini atmış oluyor. 
Çok acıklı bir şey oluyor.

Ve bu yüzden, soyut 
kavrara kavgası yapma 
sevdası ve hastalığı yüzün 
den, kendi toprağımızın,' 
kendi insanunızın problem 
lerine eğilmek gibi, Mark
sizm’in alfabetik emri o- 
lan bir tutumu bir türlü 
ciddiye alamıyorlar. Ve 
ciddiye alanada âdeta kı 
zıyoriar. Ona da dikkat 
ettim, öfkeniyoriar. Nasıl 
olur, Mao'nun yazdığı ga
yet yalınkat hakikatler 
ortada dururken, işte 
Kastro’nun bilmem orta
ya serdiği gerçeklikler du
rurken, biz Türkiye'de da
ha ne ariyacağız, falan 
der gibi... Ariyanın da ü- 
zerine üzerine yürüyor
lar.

Oysa, hiç bir olay ve 
onun yorumu, ve tabiî de
ğiştirilmesi... Biliyorsu
nuz, bizim için Bilim: ki
taplardan alınmış pasajlar 
değildir. O bizim rahmetli 
üniversitenin diyelim âli- 
mâne metodu. Gir kütüp
haneye, 500 tane kitap in
dir masanın üstüne, aç 
sayfalarım, hepsinden bi
rer pasaj, referansları da 
doldur altına, diz alt al
ta ... oldu sana ilim. İlim 
bu değil arkadaşlar, bili
yorsunuz. Biliyoruz, yahut 
hiç değilse.

İlim. Marksizme göre: 
olayların yorumlanması 
ve vc değiştirilmesi dü
şünce ve davranışıdır. O- 
lay bir yerde yokr». İlim 
de yoktur. Olayların da 
içinde, gene diyalektik 
püf noktası yakalama an
lamında: mutlaka ola yeisi 
aramak * gerekir. Çiinkii 
olaylar da bir mahşer ha
lindedir,- gerek Toplumda 
gerek Varlıkta. Bu mali
lerin irinde vönelnıokçin 
ilim yapılır; bilim yapılır.

nı öngören parolaları de
ğil, Batı’daki devrime kat
kıda bulunacak parola
ları atmalıyız.» diyor.

Sloganlar: parolalar...
Yâni, her devrimci için 
kendi sosyal, politik, eko
nomik ortamının bütün 
ilişkilerini, yâni olaylarını 
ve çelişkilerini gerçekten 
kavramak demek, başka 
hiç bir ülkede...

diler bilir, biz işçi sınıfı 
alçakgönüüü adamJanz, 
omarın kuyruğunda gi
deriz, anlamına gelen.

işin tuhafı, bizde oldu
ğu gibi orada da, bu Eko
nomistler Marksist geçini
yorlar. Ve Marksist ge
çindikleri için de, Mark
sizm’in klişe bilinmiş il
kel gerçeklerini, yâni al
fabe sayılacak belirli ha-

Biliyoruz, gerek Antika kikatlerini boyuna tekrar- 
çağda, gerek Modern çağ-i lıyorlar.
da, dünyanın hiç bir par-: 
çası birbiriyle at başı pa 
ralel gelişime girememiş-! 
tır. Daima bir parça iler- • 
(emiştir, Bezirgan ekoııo. 
mide de. Hele kapitalist 
ekonomide büsbütün.. I 
Dünyanın bir tarafı, işte 
gök tnınalıyan binalarla, 
âdeta göğe fırlamış bir 
bayındırlık sağlamıştır. |
ötede sömürgeler, yerin! 
dibine doğru, ondan önce I 
ki kendi uygarlıklarım da-! 
Iıi yitirerek, çöküp ba'ıp 
gitmiş duruma gelmişler-j 
dir. Bu, ister istemez, yeri 
yüzünde her ülkenin öte-i 
kinden bambaşka ilişki vc 
çelişkiler mahşerini yara-' 
tıyor.

Bu neden ileri gelir, di
yor. Çünkü,.bu Yen i-Ay» 
dınlıkçılar, şu anda bize 
siyasî kurtuluşun yükledi
ği devrimci görevleri an- 
lıyamıyorlar. Onun için 
dc, boyuna bize, hani te
reciye tere satarca, ilkel 
gerçekleri tekerleyip du
ruyorlar.

Bunun örnekleri üzerin
de duınuyacağım. Hepiniz, 
her gün bu sosyalist ge
çinenlerin yazdklarını, 
çizdiklerini izliyorsunuz- 
dur. Bu açıdan ayarlıya- 
bilirsiniz.

Usta bunlar için şöyle 
diyor:

«Marksizm'in bütün
v '  ... , ,  canlılığını yok eden vo- iJ ş tc  o ilişkiler üzerinde. taxn ı"  ^  vözündc„!

bizim, eğer gerçekten 
Marksist diyalektik mclo-! 
du vc mantığı kullanır
sak, bizim bulup çıkara-’ 
cağımız, birçok, başka iil-i 
keler için dc değeri olan! 
düşünce ve davranışla
rımız olacak. Usta diyor { 
kİ: Marifet başkasını 'ak- 
lit etmek, oradaki hazır
lop prensipleri yutuver
mek değil. Bizim dc.. ica- ı 
hederse ve h*r zaman i-' 
çin. onlara, başka ülke
lere verecek katkılarımız, 
buluşlarımız, düşünce vc 
davranışlarımız olmalıdır.

Bu Ak-Aydıntıkçıların.j 
bu noktada da. genci ola-| 
rak ele alındıkları zaman 
karşımıza birkaç tutum-1 
lan çıkıyor. Bu tutumla
rın bir tanesi, eğer miisa-j 
ade ederlerse: Tekerleme 
tutumu diyeceğim.. Kimi 
bellenilmiş, aşırıca yazıl
mış. çizilmiş alfabetik 
doğruları cn çok tekrarla
mak suretiyle, büyük bir

mak sevdasına--1 'benziyen 
çıkışlar yapıyorlar. İşte, 
bu gericidir,. emperyalist 
ordusudur, . ‘buna vurun .

, falan filân şeklinde..'. Ve 
'bunu haklı çıkarmak.için 
de, birtakım ilkel, doğru
lan yanyana dizip , akrila- 
nnca adam . kandırmak 
sevdasıiıdalar. •

Halbuki, bugünkü şıi 
anın devrimcilere yükledi
ği görev nedir? Bunu bi
raz düşünseler: gençlikle 
ve halkla Vurucu Güçlerin 
arasını açar gürültüler çı
karmak, tamamen bir 
bozgunculuk yaratmak
tır. ‘

Onun dışında,' ikinci 
davranışları (daha birçok 
davranışları var ama, en 
çok göze batan): dikkat 
ederseniz, Çin’den maçin- 
den alınmış bazı popüler 
broşürlerden çeviriler, ak
tarmalar yaparak, her 

' cümlede, dikkat ettim ve 
şaşırdım kaldım: Ameri
kan Emperyalizmi, der 
demez, arkasından: ve 
Sovyet Sosyal • Emperya
lizmi... \

Şimdi, düşünün: Tür
kiye bir Amerikan .sömür
gesi durumuna -gelmiş, 
dört bir tarafımız radar 
lı . Amerikan silâhlanyle 
çepeçevre sarılmış. Böyle 
bir ülkenin devrimci sos
yalistim diyen insanı: A-- 
merikan emperyalizmin
den bahsetti mi. onun ya-

lıuıılar öyle körleşmişler-j nıbaşına mutlaka bir de 
dir ki, başka yerde söyle- Sovyet sosyal emperyaliz

mini koymak lüzumunu 
duymuş.. Bunun pratik ne
ticesi nedir?

Bırakalım: Mao söylem 
iniş, cao söylemiş, bizi il
gilendirmez. Sonucu ne
dir bupun? Türkiye’yi si
lâhtı baskısı . altında sö 
mürgeleştiren bir'em per
yalizmin yükünü yarı ya
rıya hafifletmektir. 'Ame
rikan emperyalizmine kar- 
yız, ve Sovyet sosyal em

peryalizmi... Onu dedik 
mi: E, nerde? Onun üssü 
yok. Yâni, Türkiye’de üs
sü olsa, haklı o zaman. O- 
nun da üssü var: ikisine 
de. karşıyız. Üssü olana 
bir saldm:yapmak icabet- 
•ti mi, onun-' yanına bir 
başkasını da katıp böyle- 

. ce Amerik&’nn yanıbaşına: 
Senin kadar o da suçlu
dur,. korkma, ona da vu
ruyoruz, demek..i Bu ne 
olabüir? Yâni bunun ba- 
sit anlamı nedir? •

Biliyoruz, bütün burju
vazi, yıllardan beril hat
ta diyebüirim ki bildik bi
leli, 50 yıldan beri hep 
bunu ortaya atar. Ve . bu
nun, bu sözcüğün maske
si altında da, Türkiye’de 
her devrimci girişimi boğ
mak yollarına gider Ya
landır ama. burjuva-*: onu 
Iculla'nır.

Şbndi 50 yıl sonra, bir 
de bakıyoruz: Keskin sos
yalistim diyen L-r grup 
İnsanımız çıkıyor, yaşını 
başını unutarak, bir an 
da Amerikan emperyaliz
minin Türkiye’deki kâbu
sunu eleştirirken onun 
yanına İliç Türkiye için 
bugün aktüalitesi bubin- 
mıyan bir başka küfürna- 
me yaratmak gereğini du
yuyor.
• Bunu, bildiğimiz gibi, 
dünyada CİA geniş ölçü
de uyguluyor. Ama, bir 
sosyalist olarak, bizim 
ülkemizde sosyalizm adı
na böyle bir uygulama 
yapmak, son derece teh 
likeli ve ne değini bilmez 
olmak anlamına geliyor.

Onun için, ben, âdeta 
bu formüllere varan öte
ki bütün doğru sözlerini 
bu Ak-Aydınlıkçıların. bit 
nevi kundakçılık sayıyo
rum. Ve kendilerini bura
da bir kere daha;'arkadaş 
lar önünde, belki son ola 
rak, uyarmak İsterim.

• (Devamı var)

Yöneimekçin dc, olaylar I i? yapmak sevdası... Bu-
içindeki olaycığı yakala
mak, zinciri sürükliyccck 
olan halkayı, ana halkayı 
ele geçirmek bilimin bi
rinci görevidir.

Oysa, Ak-Aydınlıkçılar, 
bu nok'ada tamamen ki- 
tapçıl davranmaktan da
ha üstün bilim olamıyaca- 
zı kanısındalar. Ve o za
man, ister istemez, insanı 
indirgiyorlar fulda. İn
san, biliyorsunuz, zeki 
bir yaratıktır. Taklit te 
toplum hayatında bir 
hayli rol oynar ama, mut
laka yaratıcı düşüncedir 
insana yaraşan: Yaratıcı
düşünce dc, kitaptan he
men ezberlenip alınabile
cek parçacıklar olamaz... 
Mutlak hayattan, hayat 
deyince, sosyalizm savaşı 
mevzubahıssa, elbette sos 
yal hayattan alacağız o 
yaratıcı düşünce ve davra
nış ilkelerini, prensipleri
ni. Bu da, herşeyden evvel, 
taklitten kaçınmakla olur.
. Başka ülkeleri, onun ki
mi doğru, haklı, güzel 
prensiplerini alıp alıp eğer 
TUrkçeye aktaracaksak, 
bu ilim olmaz. Mutlaka 
.-endi ülkemizdeki en ori
jinal olayların içindeki o- 
laycıkları seçeceğiz ki, o- 
rada dünyaya da ycııi 
bir ses, yeni bir' düşün-1 
ce ve davranış örneği ve-| 
rebilelim. !

Bütün ustalarımız, dün-j 
yanın her yerinde, her 
zaman bunu yapmışlardır.! 
Onun için, bir ustanın, en 
büyük devrimi başarıyla 
sonuçlandırmış' olan usta
nın, kendi çok geri, yâni 
bizim Osmanlı İmparator
luğu kadar geri ülkesi i- 
çin devrimci savaşa gir
diği zaman, gene hepimi 
zin bildiği bir sözünü bu
rada bir daha hatırlat
mak isterim. O söz aynen 
şudur:

«Yalnızca devrimin Ba
tı Avrupa’ya yayılnınsı-

nun için gene bizim usta 
nuz... Kendileri dc oku
muşlardır, bilirler Hepi
miz de okumuş, biliriz, a- 
nıa: uygulamak başka,
bilmek başkadır, biliyor
sunuz. Bu da diyalektiğin 
en birinci şeysi: yâni bil
mekten bambaşkadır uy
gulayabilmek. Onu okuya
cağım. Orda diyor ki us
ta:

«1'ıırl.iıııi/. içindeki dö
vüşlerin tarihini bKıııek- 
sizin dışarıdan yargı yü
rütenler .bu isi yapamaz
lar.» •

Birinci söz bu. Hangi 
ülkede isek, mutlaka ora
da yapılmış, biziın girişti
ğimiz savaşın tarihçesi ii- 
zerindo bilgi sahibi olma
mız gerek. Eğer buıııı .ku
laktan kapma, üstünkörü 
birtakım formüllerle' ez
berlemişsek.' Marksist bir 
düşünce vc davranış için
de olamayız. Gene diyor 
usta:

«Nasıl Ekonomisi İr r ştı 
mim siynscl görevlerini 
nııhynıııamış «ılnın’nrıın 
gizlemek İçin, politikanın 
ekonomiye tâbi olduğu yo
lumla İlkel gerçekleri İle
ri siirüyorlardıysa, tıpkı I 
öyle, Veııi-İNkrıu'ilar da 
(ki onu biz şiımli Ycııi-Ay- 
dınlıkçılar da diyebiliriz) j 
toplumun siyasî kurtulu
şunun şu anda İrâe yükle- 1 
diği devrimci görevleri 
anlıya irinmiş • olumlarını; 
gizlemek için, politika İm-' 
kımından özgürlüğe ka
vuşmuş bir toplumun bağ
rındaki dövüş konusunda 
ilkel gerçeklerin söziinii 
edf'p duruyorlar.»

Cümle biraz uzun oldu
ğu için, okuyunca belki 
anlaşılmadı. İki sözcükle 
açıklamıya çalışalım.

Bir Ekonomizm vardır, 
çıkmıştır: İşçilerin günde
lik kavgalarıyla meşgul 
olalım ve politikayı burju
vaziye bırakalım: çünkü
politikadan o anlar, efen

drklrri çok doğru sözleri 
hu gibi '* kararların kof 
sözlere çevirdiğini fark 
edememektedirler.»

Bu Ak-Aydmlıkçı guru
bun cn çok düştükleri ku-' 
yu bn oluyor. Bakıyor
sunuz. bir sürü doğrular 
diziyorlar yanyana. Ondan 
sonra, onlardan bir sonuç 
çıkarıyorlar: kuyunun di
bine düşmek gibi oluvor.
Vo tabii, bütün o söyledik 
lcri doğrular bile kof söz 
haline • geliyor, boş söz, 
boş lâf. lâkırdı haline ge- 
yor. Bundan kurtulamı
yorlar. ı

Ve örnek olarak us‘a,
«ünlü Martinof’un kuvvet
li broşürünü alınız» diyor.
«Çarlığa karşı halk ayak
lanması üzerine»... Bu de
yimin ne kadar sık kulla
nıldığını biliyorsunuz: Si
lâhlı halk savaşı, falan 
filân, diye... Orada da 
Ekonomistler bu tutumda- 
lar. «Devrimi sonuna dek 
vardırma» diyorlar, ve 
«tutarsız burjuvaziye kar
şı iç sınıflara dayanma» 
gibi bir yığın doğrular 
söylüyorlar. Yâni, bu gibi 
söylevlere rastlıyacaksınız, 
diyor. Bol bol. Ama, bun
dan çıkacak neticeye var
dık mı. bütün söyledikleri 
o hakikatleri dahi çürüt
müş duruma geliyor, di
yor.

Ak-Aydınlıkçı gurubun 
sosyalizm düşünce ve 
davranışı, ana çizisiyle bu 
tutumda görünüyor. Ve bu 
tutum yüzünden, gene us
lanın bir sözünü hatırlı- 
yacağım. Bol bol, çak ce
sur, atak davranış ve dü
şünceler görünüşünde ö- 
neriler sık sık yapıyorlar.
Bunda en çok üzerinde 
durdukları, meselâ işte si
lâhlı halk savaşı, falan.
Vc bundan zafere hemen 
ulaşmak. Usta diyor ki :

«Bir zaferin'temel şart
larının bulunmadığı bir 
durumu geniş zafer olarak 
nitelendirmek, Sosyal De
mokrasi için hiç bir za
man hoş görülcıniyecek» 
bir şeydir.

Yâni biz, bulunduğu
muz şartlar içinde objek
tif vc somut bir savaşin 
zaferi oluşumunu yaşamı
yorsak, o zaferi hemen 
bugün yapmışız, yapabilir
mişiz gibi görünmekle, ki- 
mi aldatıyoruz? Sadece İ+ii-m-Mi-MHc**^***^*^^****^*************^^ 
kendimizi. Yahu1 samimi, 
yoruz.

Bunların, bu usta söz
leri ışığında . yaptıkları
nın bütün ayrıntıları çok 
fazla sürer. Yalnız, en son 
tutumları iki noktada top
lanıyor. Böyle, ne söylü
yorlar, diye insan oku
yunca, sonuç, nereye va
rıyor bu sözler, falan?

Birisi : Türkiye’de «Vu
rucu Güçler» adını, verdi
ğimiz gerçekliğin, genç
likle vc halkla arasını aç-

t*»4***»**»«-**+j|jt*]t»»»*«.*.4.ı|.*,t*,t****ı|.»»4*»**»**.

! |syve ç te  S o s y a l {
İ D e m o k ra s i ç ı k m a z ı !
* *
* İsveç, yıllardanberi sosyal barış ve.refah ör- î
* neği bir ülke* Haydıyordu. Emperyalist savaşların £
* «lığında kalışı yanında, işçi sınıfı partilerinin Batı’- £
* daki gelişimi de bunda rol oynamıştı. Parleman ta- *
* rizm ve Sendikalizm soysuzlaştırmalarına uğra- j
* umuş bosyal - Demokrasi, ileri kapitalist ülkelerin *
* bir kısmında olduğu gibi, İsveç’te de sınıflar sava- £ 
î  şmı yatıştırıcı roı oynamış ve geri ülkelerin aşın  £ 
î  sömürüsünden sağlanan aşın - kârlarla İşçi sınıfı- £
* nın üst, aristokrat tabakaları oldukça genlikli bir *
* hayata kavuşturulmuştu. *
* Ne var ki, bu aristokrat işçi zümresi, işçi anı- î
* finin tümü içinde devede kulak ikabilindendir. İsveç* £ 
$ te, sanayi işçilerinin örgütü olan işçi Sendikalan £ 
î  Konfederasyonu (10) nun 1.6 milyon üyesi vardır. *  
J  Buna karşüık, beyaz yakalı denilen meslek sahibi j
* • ••rınm üye şayia 125 bini geç- * 
I  mez. 13 sanayi içşisine karşılık 1  beyaz yakah düş- j
* medetedir. *■
* Geniş sanayi işçileri kitlesinin ülkenin refa- *
* hından daha çok pay istemesi olağandır. Ancak, £
* dünya .pazarlarında gittikçe tenakkümünü arttıran £ 
$ Amerikan Finans-Kapitaü karşısında, İsveç gibi £
* küçük sayılabilecek, Avrupa devletleri eski durum- *
* larını koruyamaz hale düşmüşlerdir, örneğin, İs- j
* veç’in dış ticaret açığı yıllık 240 milyon dolara var- î
* maktadır. £
* Bu durura karşısında, birkaç yıl önce Başba- £ 
î  kan olan Palme, halk yığınlarını, tatmin edebilmek £
* için, yüksek gelirlileri daha* çok vergilendiren bir *
* programı kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu prog- *
* ramın birkaç yıllık uygulaması gerçi istenen yön- i  
î  de bazı gelişmeler sağlamıştır, örneğin son yıllar- £
* dâ sanayi işçilerinin reel ücretlerinde %7 lik bir £ 
$ artış görülürken, beyaz yakalıkmnkinâe % 7’lik £
* bir düşüş kaydedilmiştir! *
* Ama, bu gelişme bir takım patlamalara da £
* yol açmıştır. Şimdilik ön plânda* beyaz yakalılar £
* olmak üzere, .bir mücadelebaşlamış bulunuyor. Gre- £
* ve giden yahut hükümetin lokavtına uğnyan beyaz £ 
$ yakalıların sayısı 50 bin kadardır. Hattâ birara, or- £
* dunun bütün subaylarına uygulanacak lokavt erte- *
* lenmeseydi, bunlara 5.000 subay da katılacaktı. £
*. '  Sosyal-Demokrasi sınıflar savaşının panzehiri- £
î  dir, düşüncesi çok söylendi, söyleniyor. Sosyal • £
* tür. Çağımız, gerçek sosyalizm çağıdır., Onun dışın- *
J  da hiçbir şeyin kalım olamıyacağını bu son olaylar £
* da göstermektedir. * '

OKUYUCULARIMIZA
Abonesi biten okuyucularımızın, ammelerini 

yenilemeleri gerekmektedir.
Amone bedel! şöyledir:
- ..Yılık . . 50 T.L.
. 6 Aylık V . ' 25 T.L.

3 Aylık 12.5 T.L
■. Ayrıca işten atılan İşçi arkadşlor 5 T.L. karşılı

ğında' abone olabiUrler.
• Adres: Lâleli Çelikpaîas Ap. No: 1/3 Lâleli — 

İSTANBUL veya îş Bankası Lâleli şubesi 30 Nolu 
hesaba gönderebilirler. «' ■ "
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Suçlu: ayağa kalk!.
ZORLA İNTİHAR
Onun için, bütün, jgrizli oyunları 

avucunun içi gibi okumun olağan 
bulunan 1. 1. Paşa, başından değilse 
bile, yaşından beklcnmiyecek yeğnik- 
likte bir uçan öfke ile, tam ab al,' 
moru mor, haykınyor:

«Üç çocuk Devletle pazarlı!» e- 
decek?... Çıkarım sokağa, halkı Em
niyet Kuvvetlerine yardıma çağırı
rım.» :

Milletçe trajedimizin yayı bu tür 
düşünce ve davranışların perdesi 
ardında gizleniyor. Ve ne yazık kı, 
anlı şanb «Paşalarımız», o belki çok 
«iyi dilekti» (kendi samlarıyla: «Sağ- 

1: duyulu») düşünceleriyle, bütün kart
lan  karıştırıyorlar. Düşünceden çok 

• Davranış durumunda bulunduklan 
; için ise, herşeyden önce son kertede 

titiz olduklan klşil öderini yıprandı- 
nyorlar.

Yalnız o kadarla kalsalar, pek 
bir şey denemez. Herkes kendi yan
lışının sorumluluğuna katlanır. En 
gözde ülküleri sayılan Vatan-Millet- 
Sakarya tutundan gibi, gerçekten 
ülke, halk, genç kuşaklar ölçüsünde _ 
inanılmaz aykırılıklara kapı açıyor- ‘ 
lar. Alabm, «Paşaların Paşa »sının hızlı 
«çıkarım sokağa» deyimini. Olmıya- 
şey, a. Çıktı, bilelim. Türkiye insan
ları Antika «Reaya» (Osmanh güdü
lenleri) değil. En azgın -Finans-Kapi- 
tal giyotini ile her gün kanb sımf 
çelişkilerine bölünmüş.

Bu ortamda Paşa, ya «Yuha!» 
lanır, yahut «Tekbir!» lerle karşıla- 

, nır. İki sonuç :ta  bunalıma çözüm ge
tirir mi? Olası değU.

«DERVİŞ VAHDETİ» LİK
ÇIKMAZ SOILAGI
Paşa’nm «çıkanın sokağa» çığ- 

bğı sosyal ve politik açıdan ne de
mektir? Bilinçsiz kara kalabalığı ku
ru lâfla: Devrimci Gençliğe karşı 
kışkırtacak... Buna, hâcet var mı? 
sorusu bir yana dursun. Çünkü bü
tün Finans-Kapital ve Tefeci-Bezir- 
gân ağları ve çeteleri her günün 24 
saatinde yalnız bunu yapıyor. Gene 
de, zavallı işsizlerden yazdığı aylıkh 
askerlerini, arkalarına sivü-resmî, 
gizli - açık binlerce polis ve tabur 
tabur jandarma dayanakları komadık- 
ça şuradan şuraya yürütemiyor.

«Paşa» kendisinde ayn bir «Kuv- 
ve’i Kutsiyye» mi buluyor? Olağan
dır. Ancak «alaylıları mekteplilere 
karşı» kışkırtmak, 1909 yıhnda tut
madı. Başka. 1909 yılı o görev «Vol
kan» cı Entcliccns Servis casusu Der
viş Valıdctl’nln «Kuvvo’i ,KutH*yye» 
sineldüşmüştü.*'. Hepsini bir. yana bı-," 
rakalım. Gericiliğin, 1971 yılı Devrim
ci Güçlerine er geç yenilmiye tarihçe 
mahkûm bulunduğunu unutalım.' 
Paşalar ne duruma düşerler?

62 yıl önce 31 Mart Vakası gü
nü, şimdiki yüksek öğrenimli asker- 
sivil • gençlerimizden çok daha körpe 
yaşta bulunan adsız «İsmet Bey», bir 
devrimci küçük subaydı. Çağının Bir
likçi ve İlerici (İttihat ve Terakkin) 
akımına katıldığı için bir Kurtuluş 
Savaşı Kahramanı ve en sonunda 

. «Kuvve’i Kutsiyye»li Paşaların Pa
şası olduğunu hangi silâhlı - silâhsız 
gence tümden unutturabilir? Elbet 
kendim'de, içinin içinde, beyin yaşlı
lığı yüzünden seksenini geçkin .1 . İ. 
Paşanın bebeğini yitirdiğine inana
maz.

31 MART AZGINLIĞI
Daha geçenlerde, kendisi: «Her 

gün bir 31 Mart yaşıyoruz» diye ko- 
cunmuştu. Her halde sevinememişti.
31 Mart Vakalan önünde. Çünkü bi
liyor. 31 Mart Vakasında» 10 yıl 
sonra Kuvvayınıilliyc ayaklanışı pat
ladı. 4 yıl sonra 31 Martların temel 
dayanağı ' Padişahlık (Saltanat ve 
Hilâfet) resmen yok oldu. 31 Mart 
Vakalan öylesine tekinsizdirler.

Ama, modern Finans-Kapital I>e- 
rebeğitiği kuşku yok, antika Tcfcci- 
Bezirgân Dercbeğiliğinden daha az 
sınıf körlüğü illetine tutulmuş ola
maz. Paşacıklanraız hiç değilse o . 
kadarcığını görmez,, bilmezler mi? 
Amerikan U.S. üssü yapılmış Türki
ye’de 20 bin Amerikalı ve 40 bin yer
li CİA ajanı, Derviş Vahdctî’lerin ro
lünü, kimseciğe sıra bırakmaksızın 
epey başan ile oynuyorlar. Cami’lere 
atılan bombaların hangi «Volkan» 
dan fışkırdığını, kimse bilmese, koca 
İ  t  Paşa eliyle tutmıyacak kertede

• Boftorafı 1. şayiada
alanda» çekilmiş, yahut 80 inden
sonraki İkine» çocukluk çağına gö
mülmüş olmasa gerektir.

Hatay’da kışkırtılmış, kamyon
lar dolusu aç ve .bilinçsiz kara kala
balık neriye koşturuluyor . sanılır? 
«Komünizme karşı» mı? Belki delin
miş kursaklarına bir damla dünya 
nimeti düşürecek (evlerin, dükkân-^ 
lann ve giyinikçe kişilerin) yağma 
ve talan edilmesine... Gericilik, «Em- i 
niyet Kuvvetleri» önünde (yâni saye
sinde) ilerici ve genç linç edilmesiy
le keyfinden sarhoş olabilir. Bcttcr 
olsun. Tarihte lıer zorbalık öyle me
zarım kazmıştır. Mezar kazıcılarını 
böyle kınııizı . balmumu ile çağırıp 
idmanlandırmıştır. «Devam et» sin.

î. t  Paşa’nın genç topçu subay- 
bğındanberi zarı zedelenmiş kulağı o 
«81 Mart»’ olaylarım işitmemiş gölü- 
nüyor. Aynı gün ve saatte, Paşa
ların gözleri önünde Ankara Başken
tinde, jandarma Albayının yüreğine 
iniyor. Kış ortası gece ayazında 
Yurt’larına sığınmış genç öğrenciler 
üzerine, işkenceyle alınmış ifadeye 
dayamr: bir tek vc yapyalnız biricik 
adliyeci kişiden, acele alınmış hüküm- 
makineli tüfekler çatırdatılarak yü
rünüyor.

parababAliginin
SUÇLULUK KOMPLEKSİ 
Ve ne aranıyor? «Suçlu»!... Her 

Üniversite içinde, eğer binlerce de
ğilse, yüzlerce gizü sivil polis ve 
MİT ve CİA ve Entelicens Servis ve 
ilh., ve illi... ajanları, en ufak kıpır
tıyı izlemezmiş gibi, ODTÜ’de ara
nan kimsenin orada bulunmadığım 
her an rapor etmemiş gibi... durup 
dururken, bedavaya kan dökmek için 
olmıyan «Suçlu» kuşatılıyor. 4 Ame
rikan U.S. işgalci askeri, 4 gün karnı 
tok, sırtı pek, halı kilim üstünde ya
tırıldı diye: 3 genç Türk öldürülüyor, 
300 genç Türk yaralanıyor. 3000 genç 
Türk esir kampında namlu tehdidi 
altında soğuğa, yağmura bakmaksı
zın titretilerek siygaya çeküiyor.

«Suçlu» kim ? Ingiliz casusu Der
viş Valıdetî’nin omuzdaşı, Alman ca
susu Şıh «Nursl» nin ruhunu hortla
tan, Amerikan casusluğu CİA emrin
de kumpaslar 'kuran Finans-Kapi 
talizm... O binbir yabancı casus or
tamı içinde en ufak bağımsızlığını 
korumıyan İktidar: Asker-Sivil Genç 
Türk] er cephesine karşı, süngü, kur
şun, bomba, helikopter, uçak, tank 

' vc nurculukla silâhlandırdığı bilinç- /
, siz Mehmetçiği ölüm saça saça saldır- 
- tıyor. Bu yetmiyor. Çünkü, evdeki 
• pazar çarşıya uynuyacaktır. O da iyi 

biliniyor. =
MANDACILIĞIN SUÇLULUK I 
KOMPLEKSİ . İ
İllâ ki, «Paşaların Paşası» dır, |  

Al’i Osman dölünden gelmiş Şıılılar İ  
Pâdişâhı «Essultaıı İbıı’iSSultan» i  
pcrtavmı atarak: «Al Allah delini - |  
’/aptcyle kulunu» yordamıyla: «Çı- |  
kanın sokaza luı-» diyebiliyor. =

Çık be.Pnşaçık!... |
Ama, yakışmıyor, herşeyden ön- |  

cc. Çünkü: «Geçli o Bor'un Pazarı». |  
Gençlik Sosyalizme uyandı. |

Ve Sivas Kongresinde, Türkiye’ § 
yi «Amerikan Mandası» yapmak isti- |  
yenlere karşı dövüşen «Paşa* anıt- |  
kabirde hcıniz yaşıyor. Sivas Kong- |  
resinde bulunmamış 'olmak. «Ameri- |  
kan Mandası»na karşı insana bağda- § 
şıklık sağlamaz. Ve «Sokak» ta, |  
Türkiye’yi «Manda» gören Amerika |  
U.S. Elçisiııce alkışlanmak İçaçıcı i  
(yahut moda edilen s ö z c ü k l e :  1  
«Huzur» verici) olur mu? Olmaz! |  
Olamaz. |

Bunalım nu? Ne sandın. Ama, f  
«Politika kiremitliğinde yanmış genç- |  
lige, su yerine provokasyon petrolü |  
sıkan etfaiyecilikle, Toplum temelin- İ  
deki bimalını yangını söndüriiiemez: 1  
daha çok alevlendirilir. Bunalım: Pa- |  
rababalarının, geniş yaratıcı üretim |  
yerine, insafsız vurgun yapmaların- 1  
dan; işsiz bırakılmış işçi-köylü-aydın 1  
çalışkanlarının pahalılık cehennemine I  
itilmelerinden ileri geliyor. §

Devlet mi? Devleti, Parababala- § 
rımn Dışticaret, Döviz, Vergi k açak -'| 
çılığına teslim etmek kurtarmaz. Dev- |  
Jeti alafranga «devalüasyon» adlı pa- İ  
ra haydutluğuna, Borçlar gangster- İ  
liğino yataklık edenlerin işkence ma- I  
sası gibi kullandırmak nasıl yıkmaz? f

O R D U  K I L I C I N l  A T T I  !
-.V. p ■ 

bir çelişki taşıyor:' Ordu

-Sayfa: S

« •

' BaşUraf) 1. •■yfatl»
rü körüne kesen bir Iva- 
pıkıilıı MaldnaHi olarak 
kullanmaktır. En alttaki 
yığınlar katırına sömürü 
lecektir. ,

Bu körkörünc parma
ğım gözüne basitliği ve 
bayağılığı apaçık olan 
kahredici Sınıflar Savaşı 
oyunu, bu' gün artık Hi- 
mal aya ve Hindik uş dağ- 
lanyla binlerce yıldır, ge 
ri kalan dünyadan tecrit 
edilmiş Ilindistonda bile 
sökmez hale gelmiştir. 
Bir ipek sâri’U Bayan İn 
dira Gandi bile, Başba
kan olunca bunun böyle 
gidemiyeceğini anlamış, 
Antika Tefeci • Bezirgan 
putları Melıraoderi kal- 
dırnııya, Modern Finans 
- Kapital, /kalesi Banka
ları milliicştinniyc giriş
miştir.

Ya Türkiye’de? Melı- 
racc Sultan • Halife 50 
yıldır kalkmış: Ama onun 
Tefeci - Beârgân ekono
mi ve sınıf temeli, bütün 
dişleri tırnaklariyle «Ka
saba» denilen İlçe ve U 
yuvalarından yurdu örünı 
cck ağlarıyla sarmış, köy 
lümüzün ve halkımızın 
kanını emiyor.' Yabancı 
Finans Kapital tehakkü 
mü Kuvayi-Miliye Savaşı 
ile kaldırılmış. Ama, «kiın 
se» farkına varmadan 
Yerli - Finans - Kapital 
ülkemizin tepesine, çörek 
lenmiş.

Oradan, tepeden, bü
tün basını, yayını, radyo 
lan, okulları, Universitele 
ri, kışlatan ile (memur
lun nasıl olsa «Personel 
Kanunu» gibi yem boru- 
lanyla tuşa getirmiş), a  ̂
sil korkunç olan Silahlı 
Kuvvetlere doğru hangır 
bangır mıyersma saçıyor: 
«Asker Siyasetle uğraş
masın»... Ya kim uğraş
sın «Efendi Hazretleri» 
Sen 500 Parababası ile 
2000 Hacıağa perde ardın 
dan Ordu yu gerek Mil
let, gerek Vatan, gerek

se çalışan Halk yığınları 
aleyhine kullanacksın. 
Hem de en iki yüzlüce 
(Ekonomiyi Ortak Faza 
ra, Politikayı NATO’ya 
Ordu’yu Amerikan Ge
nerali Başkumandana) les 

. Um ederkeu «Vatan, Mil
let, Sakarya» nutukları 
atarak soygununu ve iha
netini rahat rahat, «Hu
zur» içinde sürdüreceksin. 
Onun için: «Asker Siyaset 
le uğraşmayacak» ta, kö
peksiz köyde sen değnek- 
siz gezeceksin.
Yutar nu bunu «Asker» ? 

Eğer Ordu kadrosu İngil
tere’de olduğu gibi' Anti
ka Hacıağa (Lord) çocuk 
lan, Fransa’da olduğu gi
bi Modern İşveren (Bur
juva) çocukları tekelinde 
olsaydı, belki seninle her 
kumpası itama» nUmdan 
yürüterek: «Siyasetle Uğ
raşmaz» maskesini taka
bilirdi. Türkiye Silâhlı 
Kuvvetlerinin büyük ço
ğunluk kadrosu «subay 
oluncaya dek yanıasız pa
buç giymemiş» HALK ÇO 
CUKLARl’dır.

Bu gerçeklik oportaday 
dı. Kimi kendilerini «Kes
kin Marksist» sanan Sos
yalist Bcycikler, Devlet 
üzerine Bilimcil Sosyaliz
min Alfabetik doğrulanın 
tekerlemekle teoriyi sko
lastiğe, pratiği Beyinsiz 
işgüzarlığa çevirmek için 
çok ajitasyon yaptılar. On 
lann dedikleri uygulanın
ca: «Asker Siyasetle Uğ
raşmasın» gerici tezini 
ters yüz etmek oluyordu. 
Kendilerini Gençlik saydık 
lan halde Ordu’nun da bir 
Gençliği bulunduğunu u* 
nuttumiak, Ordu ile Genç 
ligin arasını açmak, en 
sonunda Parababalarıpm 
istedikleri biçimde: Ordu
yu halka karşı çıkarmak 
oyununa çanak açıyorlar
dı.

Şimdi ortada bir MUH 
TIRA var. Bu Ordu’nun 
en azgın alaturka faşist 
Finans - Kapital ajanı De-

işçi sınıfına bir ihanet
.....................................  ■ "  (Boj(lurtvfı ».

grev komitesinin, ne yönetim kurulunun haberi ol 
madan işverenle gizli gizli görüşmeler yürütülür. 
Bu işten haberi olan iki icra kunüu Uycsincdr 
«İşveren yalnız benimle görüşmek istiyor, başkası 
m kabul ctoıiyor.» diyerek, kumpaslara devam eder, 
öbür gün. işverenle aynı takside, iş yerine gelerek 
İliç bir şeyden haberi olmayan işçilere: «Bu iş bura 
da biter. Anlaşmaya varılmıştır.» diyerek çadırla- 

. n  söktürür. Hangi anlaşma?...
Teksifdcn bir milim ileri bir şey yok. İşçiler 24 

gün aç-susıız fedakârca grev yapmışlardır. Bunun 
karşılığı yok. İş güvenliği yok... Ama işverenle giz 
li gizli görüşmeler var. DİSK aleyhinde kampanya 
var. Bir üçüncü konfederasyon hesaplan içindesin. 
Sevsinler senin gibi Milliyetçiyi...

Görüşümüz odur ki: Hür-Meıısucat sendikası
nın devrimci bir niteliğe kavuşabilmem ancak dev
rimcilerin yönetimi ele almaları ile, işçilerin eğitil
meleri ile mümkün olabilir. Yoksa, HUr-Mensııcnt 
sendikası bu haliyle gitmez. Gidemez.

I Anadolu devrimcilerine

Grürbüz güçler’in devrimci geleneği
(Bnjturafı 2. nayfmln)

raları: Ordu ile Bilim
diyebileceğimiz kurumlar 
oldu. "

Bu, kimsenin üstünden 
atüyamıyacağı bir ger
çekliktir. Bu gerçeklik 

; olumlu Tarihcil .. güçleri 
• -inci plânda . kollekti'- 
akaiyçna götürür. Ger
çekliğin teorik aıilamı: 
hemen bütün geri kalmış 
ülkelerde (Osraanlı ,Mem

keti etkisiyle olsun ol
masın) hor gün patlak 
vern pratik olaylarla bir 
daha belirtiliyor. «ASos- 
yal», yahut «Anormal» 
bir olay ortada yoktur. 
Ortada, geri ülkelerin 
ekonomik ve sosyal gidi
şinde çıkmaza girmiş 
Sınıf ilişki • çelişkilerini 
çıkmazdan kurtarıp, zem
bereğinden boşandıran bir 
gerçek Vurucu Güç var-

Türkiye Köyü ve Sosyalizm
• (B a s itira fı  -.t. Huyfıuln)
Çok basit ve tesadüfmüş gibi gelen bu gidiş

te, sessiz sodasız İki, küçük okhığıı kadar yüksek 
sosyal anlamlı olağanüstülük gözden hiç kaçma
malıdır:

.(Davamı var),

dır.
Bu vurucu güç, Türki- 

yenin Modern yakın Ta
rihinde, olumlu Modern 
gelişim yönünde etken 
oldu ve oluyor. Bir avuç 
Finans - Kapital koda
manı ' Antika Tefeci-Be- 
zirgân sınıfıyle elele ve 
rip Memleketi korkunç 
sömürücü ile satmıya 
kalkıştı mıydı. Vurucu 
Güçlerimiz Halk’tan yana 
çıkarak o gidişi göğüsle
mekten geri kalmıyor O 

.zaman, (Finans-Kapital 
Tefcd-Bezirgân) ittifakı 
tezine karşı, gelenckcil ile
ri vurucu güçlerin halkla 
ittifakı antitezi gerçekleşi
yor. ;

Itn^lurnfı I. an.rfmln 
onun yedeği Icfccl .  bezircin, 
ama özellikle onların nrknaın- 
dakl emperyalizm, halkımızın 
uyanmasını, bilinçlenmesini ve 
devrimci cylcmo geçmesini ön
lemek İçin ne mGmkOnse yap
maktadırlar .

— Rilyilk çelıİllerde Devrim- 
el gençliğe karşı üniformalı 
ve Üniformanız kolluk'kuvvet
leri saldırırken, taşrada, tefe-

Murat 124 de
(llnjtnnıfı a  sayfada |

çamaşırlarını dökerler, 
işçi sınıfına oynadıktan 
oyunlar, ,' sahtekârlıklar 
teker teker sıralanır. İş
veren memnun, .kasıla
rak seyrediyor olayla
ra Bu arada piyasaya 
gıcır gıcır. Murat otomo
billeri sürülüyor. Gazete
lerde boy boy resimler...

5 parasız 1 işten attırı
lan 21 işçi üç aydan beri 
iş arıyor. Başvurmadık- 
lan fabrika kalmadı iş 
güçlerini kiralamak İçin. 
İş yok. evlerinde sat
madıktan altlarındaki 
yatak yorgan kaldı. Ya
kında onlarda' gideceğe 
benzer.

Fabrikadaki işçilerse, 
henüz sendikasız, işveren 
istediği gibi at oynatı
yor. ■ •

Oyunun birinci ve i- 
kinci perdelerinde ihanet 
şebekeleri ve Finans-Ka- 
pitnl başı çekiyor. Üçün
cü vc sonuncu perdeyi 
herhalde işçi sınıfımız 
yazacaktır.

ri - brzirg&nlaı ın pnınlı vnıurıı 
güruhları camilere bomba koy
durtarak, ya du bomba koyul* 
duğu söylentilerini yayarak 
karşı • devrimci ayaklanmalar 
tezgâhlamak peşindedirler.

— Bütün hu halk düşmanı 
saldırılarına, gerek Miyilk 
kentlerde, gerekse taşrada 
CİA - MİT polis kombinezonu 
ilo düzenlenen gizil ve açıl: ci
nayetlerle «devrimci avı» nın 
halkalarıdır.

Halk düşmanı, sömürgen - 
asalak zümrelerden mutlaka 
hesap sorulacaktır. Hangi de
liğe kaçmış olurlarsa olsunlar, 
parababaları ve onların ssşa- 
ğılık uşakları yakalarını kur
taramayacaklardır.

KİR HAKTA IrİNIIf.Kİ
r o t ’NCt» ŞEHİT

Ali Han Uluğ bir hafta İçin
de öldürülen üçüncü şehitUr. 
Hıdır Altınay’ın Emnlyet’de öl
dürülmesinden allı idin sonra 
OOTD'de Şener Erdal adında
ki genç şehit düşmüştür. Hir 
akşam sonra da, Ali Han Ulnğ 
evinde 8lü bulunmuştur.

Sınıf mücadelesi — kendili
ğinden bile olsa — hızla geli
şiyor. Devrimciler örgütsüz de 
olsalar emperyalizm ve yeril 
ortaklarına karşı yılma* bir 
direniş İçindeler. Bütün bu ge
lişmelere bağlı olarak finans 
kapital öncülüğündeki egemen 
sınıfların baskı, zulüm ve te- J  
rörü de İyice artıyor.

Takat bir gün durum deği
şecek vo egemen güçler dev
rimcilerin çelik pençesi altına 
gireceklerdir. Yeler kİ biz ör
gütlü mücadele 'etmesini öğre
ncilim. Yeler kİ OllcOTI.I': 
MF.LİJJ. Yeter kİ, İşçi sınıfı
mızı kendi öz partisine kavuş
turalım.

mirel kabinesini deviren 
ULTtMATOM,u oldu. Silâh 
İt Kuvvetler Ültimatomu 
nedir? Bunu, henüz uygu 
lamaya gcçilmediği için 

. Mulıtarâ’nuı soyut metnin 
de inceliyobiliriz. Ultima- 
. tonum amacı, sarsılmış dü 
zeni istikrariaştırmak ola
bilir. Orada söylenenden 
çok söyletene bakmalı. 
Söyleten: Ekonomi teme
linde onulmaz bunalım çık 
mazdır. Eğer o madde ve 
geçim bunalımı istikrarlaş 
m azsa (yani Hayasız. Fi
nans • Kapital çapulu ye 
Tefeci - Bezjrgân soygu
nu durdurulmazsa)' ne fa
şist ne «demokratik Bur 
juva» çözümlerinin «Hu-, 
zur* getiremeyeceği orta
dadır.

0  genel gerçeklik orta
mımla Muhüru. ııe diyor? 
Sayııı Gen. Kur. Baş. M. 
•nğmaç’ın, Pakistan dönü 
şü üzerine çıkan muhtıra’ 
da, kimileri bir «Eyüp Han 
Formülü» arayacaklardır. 
Biz kesin Kehanet-bilme
yiz. Muhtıra’nın Birinci ■ 
maddesi açıklıyor:

«Atatürk’ün bize verdi
ği hedef* diyor.
■ Muhtıranın ikinci mad

desi:
«Atatürkçü bir görüş» 

ele alıyor.
Bu iki madde, Ordu’nun 

«Eyüp Han Formülü »nü 
değil «Mustafa Kemal For 
mUlünü» önerdiğim gös- . 
teriyor.

Nedir Mustafa Kemal 
Formülü? Muhtıra sölii- 
yor: (I madde).

«Çağdaş uygarlık sevi
yesine ulaşmak* tır. 50 
yıl önce Atatürk için «Çağ 
daş Uygarlık» genelleme
sine bir tekti: «Batıcı Ka
pitalist Uygarlık» 50 yıl 
sonra bugün, hiç değilse 
Genç Mustafa Kemaller i- 
çin bir tek değil 2 zıt 
Çoğdaş Uygarlık önünde
yiz:

1  — ölüm döşeğinde 
kıvranan Emperyalist Ka 
pitalıst Çağdaş Uygarlık;

2 — Her gün yükselip 
gelişen gürbüz Sosyalist 
Çağdaş Uygarlık. •• V. .

Ordu bunun **'hangisini 
Türk Milletine yarar ve 
yakışır bulacak? Mutıra- 
nın 2. maddesi şöyle bir 
y a rp  İle yapılacak işi ö- 
zetliyor:

«Atatürkçü bir görüşle 
ve İNKILAP KANUNLA
RINI» ele alarak iş yapan 
lar. METOT bu.

Bu metot neyi anlatı
yor? Ordu: Atatürk’ün In 
kılâpçı yönünü benimsi
yor. Bu Ordunun 50 yıl 
önccsindcnberi geçen Sos
yal Değişiklikleri hesaba 
kattığım ve Devrim Kanun 
lannı benimsediğini açıklı 
yor.

Bugün yeryüzünde varo 
lan iki zıt Çağdaş Uygar- 
lık’ta-n hangisi «inkılâp 
Kanunlarım» benimser? A 
paçıktır: Sosyalist Çağdaş 
Uygarlık İnkılâpçıdır, Dev 
rimeldir.

Ordu Mulıtıraşı: .«Ata
türkçü bir görüşle» «İn
kılâp Kanunlarım» benim 
sediğinc göre, dökülen, 
çöken Tekelci Kapitalist 
Çağdaş Uygarlığı, peşin 
Iicşin reddetmiş olmalıdır. 
Mantık bunu gerektirir.

Ancak, Kapitalizm, ken
di yıkılışı önünde eli boş 
durmamıştır. Bütün insan 
tarımız gibi, en başta as 
ker yurttaşlarımızı da, si 
yaset dışı bırakmakla, ve 
sürü sürü yalan - dolanla 
şartlandırmıştır. Demek 
Silâhlı Kuvvetlerimian, 
her türlü siyaset yasakçı 
lığına rağmen, ansızın po-' 
litikanın en büyüğüne el 
koyduğu gün. aydınlanma 
s rv e  halk çocukları ola
rak bilinçlendirilmesi en 
ivedili görevlerdendir.

Şimdilik, o anlamda 
Muhtıra yorumlanması ya 
pılabilir. Muhtıra’nın özün 
de kısaca iki şık yatıyor:

1 — Ordu: Son bir me 
lıil veriyor. .«Demokratik 
kurallar içinde»: «Kuvvet 
li» ve «İnandırıcı» b ir hti 
Himct kurulmasını İstiyor 
(Madde: 2).

2 — «Bu husus süratla»
gerçekleşmezse,' '  «İdareyi, 
doğrudan doğruya üzerine. 
almaya kararlıdır.» (Mad . 
de: 3). Başka da «Madde» 
yok. ‘

İkinci şık, hiç değilse, 
yapılacak idare açısından 
besbelli. Birinci şık, belki 
de fincancı katırlarlm lir 
kiltmemek, alıştırmak için 
dir. Birinci şık haykıran

kurmazsa,* -  kim • 'kuracak 
Demokratik * Hükümeti? 
Muhtıra şöyle diyor (Mad 
de: 2). „ . ^  .

> «Partiler üstü b ir 'an
layışla MECLİSLERİMİZ» v

■ kurmalı.. t .
? «Meclislerimiz» ̂ kimdir? «- 

Partilerin kendileridir ön
ce. Partiler kendi -kendile 
rinin üstüne y: 'çıkabilirler 
mi? Biz ummuyoruz.. Or
du umuyor mu? Muhtıra

■ nın 1 . Maddesi şöyle di
yor: *

«1 — 'PARLAMENTO 
ve Hükümet süregelen gö 

•’rüş, tutum ve icrasıyla a- 
ıiıarşi, kardeş kavgası,'sos :

yal ve ekonomik huzursuz 
İuk içine sokmuş, gelece
ği ağır bir tehlike içine 
düşürmüştür.»
. •••-•Bu .suçu yalnız «Hükü
met» işlememiş, başta 
«Parlamento» işlemiş gös
teriliyor. Frenkçe. «Parle- 
mento» sözcüğüne türkçe- 
de «Meclisler» deniyor. Oy 
leyse ayni Parlamento ya 
hut «Meclislerimiz» den 
kendi kendini düzeltmesi 
mi beiklenir?;, .Besbelli ki 
Ordu onu ummuyor. Onun 
için «Süratle» «Idsreyi. i) 
zerine» alacaktır, j • ̂ . I.
'Muhtıradan başka anlam 

çıkmıyor. Hadi hayırlısı.

CiA SOSYALİZMİNİN 
TÂRİH KALPAZANLARI

B ita ra f ı  1. tayfada
mıyacağım, hele anlıyamıyacağını mı sanmışlar? 
Tarih Tezi,. Osmanlılığın İlkel Sosyalizm’den Sınıf
lı Topluma ve en sonra Derebeğilcşmiye geçişinde
ki basamakları, en somut örneği İle 300-400 yıl ön
ce yazılmış OsmanlI Tarihlerinden alıp açıklamış
tır. örnek, H aa fcallfe (G. 1058, L D. 1647) ile 
Nnimâ (G. 1121,) L D. 1708) nın Tarih felsefelerin
den özetlenmiştir. . .

/ «Tarik-Devrim-Sosyaliznı» ikitabında, .İlkel Sos
yalizmden Medeniyete geçiş, olağanüstü duru ger

meklikte 5 «Tavır» (Aşama) olarak özetlenir:

l. Tavriı Evvel •

«Doğuş sıralarında Devletin «Sahibi» vardır. 
«YOLDAŞ vo GÖZCÜ» demek olan sahibidir o...

. Sahip sözcüğünün ilk anlamından kayışı, gittikçe 
ZIT anlama gelişi: Toplumun özellikle toprak mü
nasebetlerindeki soysuzlaşma, DEREBEGÎLEŞMÜE 
gidşi ile geçirdiği değişikliklere ayna olur.» (Tarih- 
Devrim-Sosyalizm, 1965, s. 163)
•• .Bu-açıklama nedir? Tarihin «dümdüz-metafi- 

zlk» değil, Diyalektik bir gelişimle «zıt» (çelişik) 
gidiş gösterdiğine belgedir. Ve bütün ondan sonra- 

-ki 4 «Tavır» (Aşama) böyle diyalektik üişki-çelişki’ 
lerle Derebeğileşmiye doğru basamak basamak a t
layıp geçer. ■ ı • *

DEREBEGÎLÎGE UZANAN 4 AŞAMA - .
. 2 •— Tavr’ı Sâni:

«İlk Barbarın ülkücü karakteri aşınmıya baş
lar. Toplumda o zamana kadar ki KAN ..teşkilâtı 
yerine, SINIFLAR ve SINIF üöğüşttj;eçlnce;^|:tık. 
içerideki gerginliği, denğeleştlrecek;. eski' herşeyde 
ssui AivLAir müşareket prensibini - güden GELE
NEK ve GÖRENEK’ler YASAK edilecektir.» (a.y., 
s.165) .

KANDAŞLIK bağlan yerine KUL ve AGA, 
KÖLE ve EFENDİ münasebetlerini geçirmek kolay 
ediifjlr bir bilim değildi. O lıinoğluhinliğl başka 
kimse çakmadan öğrenen açıkgöz, eski KAN dtt- 

■ zenlİ EŞİT ve KANDAŞ toplumu ancak atlatabi
lir.» (T.D.S., s. 167) ,

Her düşünce dolandırıcısı olmıyan için besbelli 
olduğu gibi: «EŞİT KANDAŞLIĞI... YASAK» et- 

' inekle, onun «GELENEK-GÖRENEK» İcrini «YOK» 
etmek arasında uçurumlar vardır. Toplum bu uçu
rumlu aşamaları atlıya atlıya en son konağı olan 
DEREBEGlLEŞME’ye varacaktır. İlgilenenler ay
rıntılarını yerinde okur. Son 3 aşama için birkaç 
söz : • /

3 — Tavr’ı Sâlis t
«Bezirgan Medeniyetin yükselişi», «Sosyal vc 

..ekonomik gelişim devridir.» (T.D.S., s. 171)
' Demek Toplum, 3. ncü aşamasında bile, henüz 

Derebeğileşme arteryo-sklcrozu’na girmemiştir.
' Gerilemez, İlerler.

4 — Tavr’ı Râbl': .
• «Bezirgan Medeniyetinin durması». «Eski, nis

peten namuslu, azçok idealist- Devlet adamları or
tadan kalkmış» tır. «Tcâti’i tr tşâ*  (Rüşvet alışve
rişi) ve «Mala meyilli Rical’! Mutlaka»'(özel mülki
yet eğilimli müstebit Devlet adamları) türemiştir. 
(TJ>.S., s. 172)

Demek Toplum ancak 4. ncü aşamasında De
rebeğileşmiye başlamıştır. Henüz gerilemez ise de, 
ileriiyemez de.:

. ! .'V • • \
• -5*— Tavriı Ilânıis: ( .

ı ' «Bezirgan Medeniyetinin çökmesi» (T.D.S.. s.
: 173.) • «Temeli: Bcs’rgân-Derebeği farelerince a şın 

mış bir Toolum’un öteki biitün Siyasî. Hukuki. Ah
lâkî, Felsefî,' Dînî ve İlli. ÜSTYAPISINDA iler, tu- 

- ta r  yer kalamaz.»
- «Artık '- boğuşma üst - tabakaları sarmıştır. 

HARP önlenemez, sürer. İSTİKRAZ yetmez, arttı
rılır. DEREBEGİCE ödünç almalarla MÜSADE- 
KE’ler: çapulu zenginler ka'ına doğru çıkarır. On
lar, çalışan fakir lıalk gibi kaderlerse küsmezler. 

'Birbirlerine düşerler. Yahut, Osmanh osulü: KOYU 
' DİNDARLIK ayranları ' kabarır. Kimi «IIACJIJ,
* GA», kimi Mısır’a  çü yavrusu-gibi kaçışırlar. '  •
. . ’ «Ve son VURUŞU yapacak BARBAR, Toplu

mun' altlı, üstlü bütün sınıflarınca, kurtarıcı gibi 
.beklenir.» (T.D.S., s.174) '
. . Bizim Cici Sosyalist Kılkuyruklar, bunları oku-
mâmışmıdırlar? Tarih’ Tezi, Antika Tarihi böyle ba
tıp çıkan sonsuz çelişkileri içinde buluyor: Beğcikle* 
rin, yayınladıkları-burjuva Feodolizm anlayışmm 
Skolastik batağından bulunlamu çıkarıp Tarih .Tezi’ 
ni «dümdüz bir gelişme, metafizik bir Tez olarak 
ilin  etmeleri neye.benzer? Onlardan daha özürlü 
olan İsterik 'salon" kokotunun, kendi pisliğini levan- ! 
talarla öremesine:.! Yahut, onlardan daha haklı 

.olan,sokak,fâhişeslnin, aşağılık kompleksi ile, bü
tün komşu.kadınların namuslarından*şüpheyle ko
nuşmasına,'ve herkese pislik atmasına... Kadıncık
lar meobur. Bu -Beğcikleri yalania, dolana, namus- 
Buzluğa-zorlıyan'yok, sanırız.
’ ' '(Devamı var)
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FiNANS - KAPİTALİN TÜRKİYE'DE İŞLEYİŞİ!

Bu hâl, biliyorsunuz, 2939-40 
Urdan paUıyan İkinci Emper
yalist Evren Savacı üzerine 
Türkiye'yi yeniden kriUk du
rumlara soktu. Ve o zaman,

. Flnans - Kapitalin bu korkunç 
tehlikeli gelişimi, (bunun dini 
İmanı yok, memlekeU yok, la
lem) bu korkung durumu kar
gısında Sünui'u Devlet yeni
den tedbirler almayı düğündü
ler. Ve o samanın Başbakanı 
(Refik Saydam), memlekette 
halkın kinliği ve hoşnutsuzlu
ğu arttığı İçin, göyle bir be
yanda bulundu:

«Biz tüccarı millet hayatında 
Uzun bir unsur telâkki odlyo- 
tuz . Fakat tüccar bunu böyle 
telâkki etmezso, tamamen İçi
mizden çıkmamı lâzım gelen 
bir unsur olduğuna kanaat 
getirerek ona göre hareket et
mek kararındayız.» ı

Flnans • Kapitali hâlâ tüc
car görüyor bizim Başbakan. 
Ve diyor ki: Karışmam, aya
ğım denk ali Flnan r Kapital 

* artık  memlekette geliştim, pa
lazlandım, her şeyi ben elime 
alacağım demeye başlıyor. Bil
hassa Mustafa Kemal Paşa öl
dükten sonra. Harp de gelmiş 
dayanmış, en büyük tehlike bi
çiminde. Tabii kıpırtıları sezen 
Başbakan tehdit ediyor: Yok
sa  kaldırırı» sizi, diyor.

Biliyorsunuz, bu hiç uğurlu 
gelmedi: Rofllt Saydam bir 
gece ansızın, 10 - 15 gün sonra 
fttc'eten öldü. Hasıl öldü, bil- 

-İÜI^öhjz. Per&palas'ta öldüğü
nü işittik. Perhiz hastasıydı. 
Kendisine bir «mükemmel» şö
len çektiler. Ve o gece Angln 
dö Puvatrl'den öldü.

' 41'de o söyleniyor. Arkasın
dan, 42 senesi İnönü Paşa şu 
beyanda bulundu: >

I
«Bulanık zamanı bir daha . 

ole 'geçmez fırsat sayan eski 
batakçı çiftlik ağası ve elin
den golso teneffüs ettiğimiz 
havayı tlcarat motıu ynpınıya 
yeltoncn gözil doymaz vurgun
cu tüccar vo lıütiln eıkıntılnn 
politika İhtirasları İçin büyük 
fırsat sayan vo hangi yabancı 
milletin hesabına çalıştığı bel
li olmıyan birkaç politikacı 
büyük bir mlUctln bütün haya
tına küstah bir surette kun
dak kurmağa çalışmaktadır,
Uç lıoş yüz kişiyi geçmiyon 
bu İnsanların vatana karşı 
aşikâr olan zararlarını gider
mek yolu elbette vardır.»

Finana - Kapital o kadar 
dayatmış kİ, o zamanın MIHI 
şefi bile: Yeter artık, diyor, ve 
meydan okuyor.

Ama İşte zaten bütün bu ko
nuşmalarımızdan çıkacak ders 
bu. Bunlar- hepsi sadece güzel 
İyi niyetler. Biz 23 senesinden' 
İtibaren Türkiye’de Flnans '•  
Kapitalin kalesini kurduysak, 
ve bu kale çevreslndo Türki
ye'nin bütün ekonomisi, bütün 
politikası temelinden tavanına 
kadar Flnans > Kapitalin ta
hakkümü altına geçmişse, aca
ba  o memlekette, bu . taban 
madde temeli .üzerinde, her
hangi bir üst yapının kahra-" 
manı, —hattâ Oarp Cephesi 
Kumandanı olsa. Milli Şef ol
sa ,— bir şey yapabilir mlT Hiç 
b ir şey yapamaz.

Onun İçin, işte bunlara, ha
n i bizim sosyalizmde de olduy 
du ya: Zortlama diyorum ben. 
Sosyalistler de zortluyorlar 
bezen. Bu da öyle. Devrim sor- . 
laması.

. Biliyorsunuz kİ, ne tüccar 
sınıfı kalktı, ne de o «Uç beş 
>Uz kişi» dediğimiz, ateş püa- 
kürdüğümüz İnsanlar egemen
likten ellerini çektiler. Memle
ketin bütün ağır basan maddi 
üemellne: Ekonomi, üretim ma- 
kanlzmasınarel koymuş herif
ler. Sen onlara, yüksek mine* 
reden çıkmıştın, ezan okuyor- . 
sun. Devrimci ezan. Bizim ba- . 
n  keskin sosyalistlerimls gibi, 
Ne olacak? İş olacağına vara
cak. Vs nateklm, biliyoruz, on
dan sonra İş olacağına da var
dı.

Ne olduğunu harp biter bit
mez hepimiz gördük. Gönnt-

yenler de biliyor.
1960-70 senelerine alt bizde- 

kİ Finana - Kapital karakte
ristiği için de iki üç sözcük 
söylemezsek, eksik kalacak.

1963 yılında şirketler açısın-' 
dan .Flnans • Kapitalin duru
mu nedir? diye bakıyoruz. Bu 
şirketlerin ağababaları Anonim 
şirketlerdir, ö teki Llmited'lcr 
falan, yahut Komanditler, 
bunlar hop çerez kabilinden. 
Flnans • Kapitalin oyuncakta
ndır. Finana - Kapitalin ken
disi Anonim şirketlerdir.

Bunlan bir kâr edenler, bir 
k â r etmlyenler diye ayırmak 
mümkün. Bütün Anonim şir
ketlerden kâr edenleri 626 ta
ne. Net kazançtan 807 milyon. 
B ir de Limited glrketlcr var. • 
Onların kazanç yapanlan 1132 
tane. Net kârları 391 milyon.

' Şimdi bakın. Topluyoruz, ye
kûn: Anonim şirketlerin sayı
ca yüz şirkette 15 tutuyor sa- 
yısı, ama net k ân n  İçinde yüz 
kârda 50 kân  Anonim şirket
ler cebe atıyor. Nasıl hâkim 
oluyor? Yâni en kodaman pa- 
rababalan, Flnans • Kapltâl 
sistemi içinde nasıl ötekileri-

kazancın %87 • 88’lni bunlar 
ceplerine atıyorlar.

Bu mllyonerlerlo do !ş bitmi
yor. Milyonerlerin İçinde de 
milyonorelklcr var. Bunu, be
reket aon yıl Sanayi Odası bir 
anket açmış, oradan öğreni
yoruz. 100 firma almış, en ko- 
damarlarından milyonerlerin. 
Bunların cirosu tu tan : 11 mil
yar 800 milyon. Bu 100 firma 
hepsi de 100 milyon çevresin
de ciro yapıyor senede. Yâni 
satış matış.. Bunların 100 mil
yon liradan aşağı ciro yapan
lan 75 firma. 100 milyon lira
dan yukan ciro yapanlan 25 
firma. İndik mİ? 340 demiştik. 
Asıl kodaman parababası 25 
mlş meğer.

Bu Ikl güruh (hepsini top-, 
Issak zaten 100 kişi), bu iki 
güruhun ciro toplamlarına ba
kıyoruz. 75 firma 6 milyar 739 
milyon Ura ciro yapmış. 25 fir
ma 6 milyar 67 milyon Türk 
Hraaı ciro yapmış. Binaenaleyh 
cironun yandan fazlasını 25 
firma, en kodamanlan, öteki
sini 75 firma yapmış.

Şimdi düşünün. 25 kişiyi.. O 
25 firmanın da içinde, diyelim 
kl, i  0- 50 kişi olsun. Bunlar

ve lâ nazlyre lek!» (yâni: Al- 
lahü teâlâ Türkiye'de bir, İş 
Bankası da bir, bankamız da 
bir) demiştik. Bu kadar kud
retli!

Şimdi İş Bankasının bugün
kü durumu hakkında ben si
ze. Açın, cebinizdeki lâlettayn 
cep defterini, ordan okuyun: 
Cam sanayii, Petrol eanayil. 
Şeker sanayii, Çimento sana
yii, Ağır Mctâl sanayii, Sigor
talar, Dokumalar, Bankalaı 
(yâni: aTürkiye Sınaî Kalkın
ma Bankası, Amerikan Türk 
Dış Ticaret Bankası, Sınai Ya 
tınm ve Kredi Bankası)., bun
lar hepsi bir tek bankanın te
keline girmiş. Ondan sonra, 
uluslararası büyük firmalarla 

. İşbirliği yapmış: Elektrikte
General Elektrikle ampul.fab
rikası, buzdolabı, soğutucu sis 
temi sanayii kurmuş; Lâstik 
sanayiinde PlrelU İle anlaşmış. 
Yağ sanayiinde ünllever ile 
Vlta, Sana hepimizin ber gün 
yediği şeyler; tç  ticarette 
Mlgros -' Türk, falan::

Şimdi düşünün, bir tek mü
essese: İçtiğimiz suyun barda
ğı onun, astığımız pencerenin 
camı onun, bilmem giydiğimiz 
kumaş onun, mezara giderken

şünmiyon) aklıevvel sosyalist
lerimizin arasına bile bal gibi 
girmiş ve bu yüzden yığınla 
karışıklığa sebep olmuştur.

Bu aklıevvel sosyalistlerimi
zin İkide bir,' yâni zortlama 
şeklinde son tutamakları da 
şu; Türkiye Frans • Kapitali 
sermaye İhracı yapıyor mu, 
hani eemıaye İhracı var mı? 
Bunun için başlarken biraz 
söylemiştim. Şimdi de, gene 
aynntısız hatırlıyalım. Yâni 
İş Bankası meselâ Hanovr'da, 
yahut Mısır’da şubeler açmıştı. 
Bir bankanın şube açması ser
maye İhracıdır. Tabii kedi
ye göre budu. Türkiye'nin 
Flnans - Kapitali bu kadar aça 
bilir.

Dünyayı kaplamış bugiin: 
öyle bir Flnans - Kapital, ulus
lararası Flnans - Kapltâl ca- 

. nevan var kl, yağma mı var 
' Türkiye gibi sonradan topal 

eşekle kervana katılmış Flnans 
- Kapitale: Gel, şu pazara ser
maye İhraç et de, ordan be
nim kârımı al, desin! Elbet 
bunu engeller.

Ancak, buna rağmen, bugün 
zaten sayılı büyük metropoller 
(anavatanlar) dediğimiz Ingil 
tere, Fransa, Almanya'da du-

nln, binlcrceslnln yapamadığı
nı o yapıyor? ■

Flnans • KaplUl şirketleri 
de nlâ mcrntlbim (derece de
rece): onların da bir hiyerar
şisi var kondlierlno göre, Yâni 
asıl kodamanlar: devleti, dini, 
ekonomi • politikayı cllndo tu
tuyor. Onların İzine düştük. 
Maliye Bakanlığına verilmiş.. 
Başka yerde açık seçik blrşoy 
konmuyor artık. 29 senesinde, 
geçit olduğu İçin, şirketler ü- 
zerine epey ayrıntılı bilgiler 
açıklanmıştı. Sonra ycnldon 
üstüne yatıldı o problemlerin. 
Yalnız saklanamıyan bir şey 
var: Vergiler meselesi.

Tüm tam ve dar mükellefi
yetleri sayıyoruz: Bütün bu
tam  ve dar mükellefler 4275 
kişi. Net kazançları, bütün şlr- _ 
ketlerin: Yılda 1 milyar 600 
milyon Ura. Tabii bütün bu 
dört bin küsur, ufaklı tefekll 
böyle, oyuncak glrketlcr. Bun
la r İçinde asıl şirketler, asıl 
büyük parababaları: Milyoner
le r. Milyonerlere bakıyoruz: 
gorek tam, gerek dar gelirli 
mükellefler 340 klşlelk. Hani 
biz bazen 500 diyoruz. Gene bi
raz çok söylemişiz.

Bu 340 firmanın birbirine 
nasıl kenetlendiğini aşağı yu
karı tahmin ederiz. Ayrıntılara 
geçmediğim İçin pek açıklıya- 
madım orasını. Bakarsınız; bir 
Flnans • KapItaUst 10 tane 
şirkette kurueu üye olur, mec- 
lls’l İdare âzası olur, başkan 
olur, şu olur, bu  olur. Vo bir
birlerine IçU dışlı olurlar. Böy- . 
ledlr T ü r k i y e ' d e  On
ların İçinde esas - rol oy- 
nıyan milyonerler 840 kişi. 
Bunların net kazancı' 1 mil
yar 400 milyon. Şimdi düşü
nün: 4375 firma 1 milyar 600 
milyon kâr ediyor. 340 firma, 
onun İçinden 1 milyar 400 mil 
yon. Yâni 4000 firma 200 mil
yon not kazanç yapıyor.1340 
firma 1 milyar 400 milyon net 
kâr yapıyor. îş te  hakiki para- 
babalan bunlar, bu 340 firma, 
.Sayılan « 8  bile değil, etrket- 
lor topluluğu İçinde. Ama net

Türkiye’nin hangi mesolesinde 
bir kahvede oturmakla anlaş
mazlar? Flnans - Kapitalin an
lamı vo dehşeti burda yalıyor. 
Biz bunu anlamadık mı. bu
gün, nasıl olur da yahu, daha 
dün yeryiizündo Milli Mücade
lenin zaferini temeli etmiş bir 
millet olarak: bugünkü duru
ma düşmüşüz? Kavrıyanıaytz.

Amerika geçen asırda yap
mış, biz hiç almazsa 20. d  yüz 
yılda ilk defa bir Mili! Kurtu
luş hareketinin zaferini tem
sil etmişiz. Ondan sonra bir 
de bakmışız etrafımıza, Tür
kiye üs haline gelmiş. Türki
ye’de kaçak şeyleri casuslar 
yapıyor. Ve 10 bin, 20 bin ec
nebi «uzman» temi altında ce- 
sus, asker cirit atıyor, falan... 
Bu duruma nasıl gelmişiz? 
Birdenbire bunun farkına va
rıyoruz biz.

Oysa bu, bugünkü, dünkü 
mesele değil. Daha 1923 sene
sinde rotamıa çizerken, bir 

■ Flnans - Kapital kurma saflı
ğım gösterdiğimiz günden iti
baren bu âklbetlert bekleme
liydik. Netekim 1029 istatistik
lerini gördüğümüz zaman, 1029 
yılında tesblt ettiğimiz zaman, 
Türkiye’de Flnans • Kapitalin 
korkunç bir güç kazanmış ol
duğunu açıklamak zorunda 
kalmıştık. Ve bu korkunç gü
cün İçinde de, «n korkuncu: 
İşte İş Bankan demiştik, ve 
ona kitapta: «Lâ Şeriyho lehttü

sarıldığımız kefen onun, yedi
ğimiz yağ onun, vo llh., vc illi.. 
Bütünüyle yememize, İçmemi
ze el atmış. Bu derece kudret
li bir müessese Flnans - Kapi
tal.

Şimdi, böyle bir olaylar mah 
şcrl İçinde, bunu görmezsek: 
Türklyo'de hiç bir şeyi görmü 
yoruz, demektir. Ve zaten bü
tün dünyada Flnans .  Kapita
lin oynadığı en başarılı oyun 
budur: Görünmez olmaktır. 
Bu Avrupa’da da böyledlr. 
Düıiya’da da böyledlr. Hatta 
eski Sosyalistte bir Fransız 
büyük ekonomistinin sözünü 
etmiştik. Böyle diyor, diyor 
kl:

Günlük gazetelerde, diğer 
dergilerle falan, bakarsınız, en 
ücra köşeye üç satırlık! İs- 
vlçro.de falan falan bankala
rın şeyleri buluşmuşlardır, di
ye bir havadis geçer. Bu ha
vadisin altında, 2 - 3  milyar 
insanın ertesi gün boğazından 
geçecek rızkına a lt bütün prob 
İcmlcr konuşulmuş, sıkı sıkı 
mühürlenip kararlaştırılmış
tır. Ama bu havadis sanki hiç. 
Tesadüfon üç tane, işte: Mis
ler yahut Von bir arada buluş 
muşlar da konuşmuşlar. Olur 
ya. İsviçre'de hava almışlar, 
öyle yazılır gazetelerde, diyor.

Türkiye'de de Flnans - Ka
pitalin başlıca hüneri bu oldu. ' 
Ve maalesef bu hüner, bizim, 
yâni (hiç etrafına bakmayan, 
olaylar nedir bir an  İçin dü

rüm bizden daha farklı değil. 
Oraya da Süper • Emperyalist 
Amerika’nın harıl hani serma
ye ihracı olur ve onlann Ame
rika'ya sermaye .İhracı ağıza 
alınmıyacak kadar çocuk oyun 
cağı sayılır.

Onun için, bugiin Avrupa'da, 
İşte Ortak Pazar, mortak pa
zar dalavereleri hep bu. Or- 
dakl Flnans - Kapitalistler gün 
görmüş, hüküm sütmüş Fi
nana - Kapitalistler. Başka bir 
Flnnna - Kapitalistin gelip de 
kendilerini sömürge haline ge
tirmesine. yâni Amerikan sö
mürgesi haline gelmelerine ko
lay kolay bizimkiler gibi kat
lanamıyorlar. Ve, aman ne ya
palım? Ortak Pazar, yahut 
Avrupa Ekonomlai, falan filân 
Şöyle biraz da bizim gibi 40- 
50 tane derme çatma geri uy
du da bulurlarsa, Amerika’ya 
karşı bir siper alınz, diyorlar. 
Bütün kaygıları bu.

Ve onlardan .bir küçük pa
saj nakledeyim. Şimdi «selence 
-base d’lndııstrlc» dedikleri, 
yâni (Sanayiin Taban Bilimi) 
diye bir bilim var. Belçika Baş 
bakanı Theodorc Lcfebvre: 
Bir Flnans - Kapital anavata
nının Başkanlığım etmiş adam 
rakamlar verip kitabında şun
lar» söylüyor:

Biz,'diyor, çelik sanayii ile, 
dokuma sanayii İle kumda 
çelik çomak oynuyoruz. Ame

rikan ordinatör çıkarıyor, 
sesten hızlı uçan uçak ya
pıyor ve nükleer santraller 
kuruyor. Bu müthiş tekno
loji hamlesi önünde, Avrupa 
halâ çelikle, çomakla, bil
mem işte dokumayla falan 
uğraşır mı? Bununla biz ba
tarız, diyor. Ve örnekler gös- 
teriyor. 963 yılı 6 devlette 
(Avrupa’nın sayılı emper
yalist 6 devletinde) e/o 10'u 
yatırımların. Amerikan yatı
rımlarıdır. Fakat bunun % 
90'ı Bilim Tabanlı Endüstri
ye yatırılıyor. Yâni, Avrupa'
da bilim tabanına dayanan 
araştırmalı, her gün yeni ke
şif yapmak zorunda kalan 
endüstrinin yatırımlarının % 
90’ını Amerika yapıyor, diyor.

Bırakın bizi, demek. Yâni, 
sermaye İhracı yapıyor mu
yuz. yapnııyormuyuz? Artık
0 demagojinin ömrü İkinci 
Cihan Harbinden evvel bit
miş. Bugün .realite, olaylat 
bu.

Ortak Pazar'ın Amerika* 
ya yaptığı İhracatla. Ameri
ka'dan yaptığı ithalât oranı
nı. yâni Amerika'ya İhraca
tıyla ithalâtının nisbctlnl yap
mış adamcağız, diyor kl:

Plâstik sanayiinde Ameri
ka Avrupa'ya 6 kat fazla 
mal satıyormuş. İlâç sanayiin
de 3 kat fazla mal satıyor- 
muş. Demek, Avrupa oraya
1 yollarsa. Amerika onlara 
3 salıyor. Acronotlk (yâni 
havacılık) ta  8 kat mal satı
lıyor. Eloktrlk, elektronik 
sanayiinde 3 kat • fazla ma) 
satıyor.

Sayılı : emperyalist devlet
lerde dahi durum bu. Ve ©- 
nun üzerine adam şöyle bir 
konktüzyona vanyor. Uzun 
şeyleri okumıyayım :

«Sanayi Intslyatlvlnln (yâni 
teşebbüs gücünün) anahtar
ları artık onların elinde de
ğil.» Onların dediği: kondl- 
İninin. Avrupa kapitalistle
rinin. «Bu anahtarlar büyük 
Amerikan cntrprcnörlcrlnln 
(müteşebbislerinin) elindedir. 
Onlar güçlü bir araştırma 
potansiyeline dayanıyorlar.» 
«O yüzden, diyor en sonunda. 
İkinci sanayi ihtilâlimizin 
l )lr  çeşit blokajına uğruyo- 
ruz.» Yâni, İhtilâl yapacağız 
biz de, Amerika'ya yetişelim. 
Fakat bloke ediyor, tıkıyor 
bizim bu şeyimizi, Amerika 
tıkıyor, diyor. «Ve İflâttan sa- 
kınmakçln alanımızın anah
tarlarını bir yabancı giidücü- 
niin eline teslim etmek so
runda kalıyoruz.» diyor.

Bunu Avrupa, Batı Avru
pa’nın sayılı emperyalist dev
letleri böyle söylüyorlar. Bi
naenaleyh, ba»  ufak tefek 
görünüşlerle asıl olaylan göz
den kaybedip, dünyayı göz
den kaybedip; kendi ülke
mizde taban problemimiz ne
dir diye aramazsak, o zaman 
evvelâ kafalarımız çorbaya 
döner. Ve tabii bu çorbadan 
da hiç bir politika taamı, ya
hut ziyafeti yapılamaz.

Flnans-Kapltal problemi,' bu 
çok okslk çizileriyle anlattı
ğım problemdir. Bunun Use
line hepimiz; her gün, her 
saat çevremize bakarak, olay
ların nasıl geliştiğini İzlemek 
zorundayız.

Sözüm bu kadardır. Hepini
zi saygıyla selâmlarım.

(Gelecek sayıda: SORULAR 
CEVAPLAR)
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Hesab No: 30 Lâleli İş Bankası Şubesi
Baskı : Vatan Matbaası

Tokat Devrimci

Çağrıya uymaktan başka yapacak bir şey 
' kalmadığı için ve aklım kaybetmemiş fc*_r insan 

salt hisleri üe davrananıayacağı' için, «Devrimci 
Derleniş Komiteleri» çağrısına, biz devrimci Tokat 
gençliği katılmayı gerekli buluyoruz. Şunu kabul
lenmek zorunluğu var; artık gençlik kendi dağınık 
eylemleri de yarabileceği en üst noktaya ulaşmıştır. 
Artık, bu noktadan sonra damlayacak lıer genç 
devrimci kanı, «bedava» değilse bnc, çok «ucuz» 
sarfeûiimi.ş olacaktır. Şunu kabullenmek zorumu- 
ğu var: SİYASAL OıtGÜT GEREK... Siyasal 
örgüt, fırına ısmarlanmış Tokat kebabı gibi «hazır
lop» olmaz. Eğer , ortalıkta'görünmeyen peynir ge
misi lafla yürüseydi, bu L». teorİsyen «ısmarlama» 
ctlannıız şimdiye başarmıştı. O halde, bir eksiklik 
var: Harekete. Ne denildi bu gazetede: Onee «Dev 
rıntcı oenejiış’uoanueıer.» Kuralım.. l>u iş için üç 
militanın birleşmesi bile 3'eter, denildi. Ne oldu? 
«Birlik» nutukları atanlarda ses yok! Arkadaş, 
«çalçene kabul günleri gevezeliği» ne yer. yok, hele 
hele lıiçtc gerek yok. Bu gaztenin her sayısı en 
az 10  yeni derleniş komitesinin müjdecisi olmalı. 
Lokal geveze* ği bitmeli ve derlenme başlamalı. 
Kini ki örgüte bir «taş» olsun koyar, bu bir 
«baş» koyan kadar değerlidir. Kim kl hem susar, 
lıcın öte yanda gizli eleştirir, aramızda yeri yok
tur. Biz Tokat ve çevresi . gençleri -bir Devrimci 
derleniş Kç>mitesi/«\mrduk. Çajışmaya ■ 'başladık.» « 
Biliyoruz «demiyonız,»'öğreneceğiz «diyoruz.'. Tüm 
arkadaşları, devrimcileri yeni derleniş komiteleri 
kurmağa ve Sosyalistle işbirliğine çağırıyoruz. " 
Teknalayalım; Siyasal Örgüt gerek ve GÜN GE
VEZELİK GÜNÜ HİÇ DEĞİLDİR...

TOKAT DEVRİMCİ DERLENİŞ 
KOMİTESİ

AFYON DERLENİŞ KOMİTEŞİUİN MEKTÜBO
24 Şubat 1071 Çarşamba günü yapılan toplan

tıda, Afyonlu devrimciler olarak, Ankara'da Yük
sek öğrenimdeki gençlerimizin üçii, Ikl Afyonlu İş
çi arkadaş ve diğer arkadaşlarımızla; 12  kişiden 
kurulu bir derleniş komitesi kurduğumuzu, amacı
mızın sosyalist kanattaki dağınıklığı derleme çaba
larında, Sosyalist gazetesini desteklemek ve, dev
rimci çabamızı daha tutarlı sürdürmek olduğunu 
duyururuz. Devrimci arkadaştan bölgesel derleniş 
komiteleri kurmağa ve ortak çalışmaya çağırıyo
ruz.

Diğer bütün derleniş komitelerinde görev alan 
arkadaşlara devrimci selâmlanınız var.

AFYON
, DERLENİŞ KOMtTESİ

Dr. Hikmet Kıvılcımlı’mn çıkan kitapları..

Tarihsel Maddecilik 
Yayınlan

TARHI — DEVRİM — SOSYALİZM 
v. .. • 12,5 TL.

TÜRKIYEDE KAPİTALİZM .
- • • •’ . 7,5 TL.

İLKEL SOSYALİZMDEN KAPİTALİZME
- 4 TL,

BİLİMSEL SOSYALİZMİN DOĞUŞU 
(Marx . Engels Çağı)

8 TL.
. HALK SAVAŞININ PLANLARI

V  7,5 TL.
..DEVRİM . ZORLAMASI DEMOKRATİK
. V  •. V Z O R L A T M A

; ■ "  :• 7,5 TL.
. . anarşi y o k , b ü y ü k  derleniş

. ; -r". - . - , 100 kuruş
UYARMAK İÇİN UYANMALI 

. UYANMAK'İÇİN UYARMALI
■ .. 0...-. „ ■' s TL.

MARKX — ENGELS (Hayattan)
. . • . v i ; • 4 tl .
27 MAYIS VE YÖN-HAREKETİNİN SINIFSAL 

, AÇIDAN, ELEŞTİRİSİ
W  i.-..* ••• • ; 12.5 TL

' METAFİZİK SOSYOLOJİ ELEŞTİRİLERİ 
* • 7.5 TL.

TOPLUM BİÇİMLERİNİN GELİŞİMİ 
(Tarih Teri) .

• ‘ 12.5 TL
GENEL DAĞITIM: GE-DA — İSTANBUL


	Suçlu: ayağa kalk !i

	( Sayfa: 2

	•K Mart 1971


	Suçlu: ayağa kalk!.


