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' /  52 Mart, yerli - yaban 
a. parababalanmn kafa* 
Jarma balyoz gibi inince, 
şaşkın ördekler gibi ne* 
reye, gideceklerini şaşır* 
dılar.

«En uzun 24 saat»ın 
bittiğini1 sanan bütün be 
fid ıg aa  . .: partileri hep bir 
ağızdan «Demokrasi» şar 
kılalann söyleyerek dev
rimci güçlere saldırmaya 
başladılar.. Son 6-7 gün i- 
çinde yaratılan, olaylara 
göz atacak olursak:

'Adana da, 5 devrimci 
genç tevkif edildi. TÖS, 
DEV - GENÇ ve DİSK* 
ide arama >yapıldı. Adana 
emniyet müdürü TÖS baş 
kanım ölümle, tehdit etti.

Gaziantep’de, yine TÖS, 
DEV-GENÇ. .ve DÎSK’e 

: J^ğlKşubeler ;arandr. -Ba<* - 
yatlaınıŞ'^ertiplerle gaze
tecilere gösterilmek üze
re, sopa, bilmem pe bulu
nup, 1 1  lise öğrencisi ne 
zaretealındı. ■ ■ ■ • *
• Sivas’dajv'9:kişî «Düze

man ballanın üzerine yi* 
ne Mehmetçik saldırtıldı.

Bütün bu olaylan sah* 
neye koyanlar, Finans — 
Kapital’in hesbama bü- - 
tün Türkiye halkını erî-m 
ezim ezen, politika can- 
bazlandır.

Ordunun verdiği muh
tıranın birinci maddesinde 
«son şans taınan» adanı
lan  ihanette birlik olan 
halk düşmanlarıdır. Halk 
düşmanların 35 milyon
luk Türkiye halkının sır
tına bindinniye kimsenin 
hakkı yoktur. Halk düş
manından hükümet olmaz. 
Olursa dürüst olmaz. O- 
lursa, yine Fmins - Kapi 
tal’in koynuna girecektir.

Muhtıra’yı verenlerin 
de bunu akıllan kesme- 

jmişjalacak ki; Başhakan- 
'liğa~atânan N ihat‘Erim: 
«Adalet, İçişleri ve Milli 
eğitim bakanlıklarını, par 
lamento dışından seçece
ğim» diyor. ■
. Bu durumda muhtıra’yi' 
verenler eğer, Finans - Ka, 
pital’in Halkı ezerek ya*

: rattığı ,'«anarşiyi ortadan 
r Anayasa•’ v ö ğ r e te n b ir i   ̂.--kaldırmak» v' istiyorlarsa,

*L : J r : . -*.Vâm 1 TTenitol’û  İC&TŞ1 ll&lltLâ.

İÇ YORUM

TÜRKİYE'Yİ
17 Çarşamba : 1. 1  Paşa'nın rahatladığı son 

24 saat olacak mı, olmıyacak mı?
- 1 — Devlet Sermayenin Olmazsa Yok m a Olur?

Yıllar yılıdır 27 Mayıs şoku amorti ediliyor. 
Fmans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân çetesinin son 
.(«Demokratik» gösterihniye çalışılan vurgun fur
yası ve Ortak Pazar kanalından Türkiye’yi emper
yalizme. toptan peşkeş çekişi, geçen Ağustos ve 
Kasım aylanndanberi Ordu direnişini suyun yü
züne çık ardıydı. 9-10 M art günleri patlama Gürler 
ve Batur Paşalar eliyle kontrol edilince, AP ikti
darına-«Son Türk Devletinin yok» olmaması için 

1 «son şans» veriim insytiesii 
• «son şans» verilmesini istiyen Tağmaç Paşa da öne- 
düştü. Ve Sunay Paşa «istifasından» vazgeçildi., 1 î.’ Paşaya: «24 saati, yüzyıldan uzun» geti
ren durum buydu. 17 Çarşamba günü hangi olay
lar göze çarptı?

;. -, Biri küçücük' mikroskopik Genç olayı, ötekisi 
Devlet ölçüsünde büyük makroskopik (gözle görü
len) Ordu-olayı en ilginç belirtileri, verdi 
.*•’.• 2 — Bir-'Adnu İleri,. İki . Adım Geri ;

, VM3KROSKOPİK GENÇLİK olayı : 65 gündür 
;«yakalanamayan» Deniz Gezmiş: Sivas’ın Şarkışla’
sında yakalandı.' Yakalanışta kaç püf noktası yok 
İki? Kaçakların Çarşamba’dan önce Ankara’dan 
uzaklaşmaları... Gece, saat 1 sularında raaydca bir 
heçki, gazetece bir polis tafafından o karanlıkta bir 

' pikapa motosiklet yüklerken tanınmaları... «Bir 
iddiaya'göre Gezmişsin «Polislere 1 attığı kurşun- 

s- la ' Yusuf Arslad’ı yaralamış» olması.... Gezmiş’in 
«şehir içinde tehdit ettiği bir havacı başçavuşun» 

.-önce evini-basıp, sonra özel arabasını kendisine 
kullândırtarak «Gemerek’in Yeniçubuk akaryakıt 
istasyonunda» teker patlatılarak karanlık -tarla-, 
laıda çifte sten tabancaları ve «bol miktarda kur- 

,§un» ile sağsalim.ele geçişi...'?■' .
. vHep -havada ■ ^uçuşuyorlar: sinekler . küçük,

zniyde/pulâhdınyorlar.* Henüz herşey burjuva ba- 
' sınma.Verileni erden aktarma. Değişmesi güç ger
çeklik: çocuklar ■; leyleğin, yavrusu gibi-yuvadan* 

. atihnjş.’[göriijıüyorlar. '
. ; •:. MAKROSKOPİK ORDU oîayi : 27 Mayıs’taki- 
. nm' bİA-baska çeşidi ile, Ordunun* eylemi. üzerine 

ilk ağızda gene .f)rdu. cezalandırılıyor bile. Hangi 
> Klçüyleji niçin? -Orası ;.!karanlık. 8 Paşa : 1) Kara

.  . . .  • . ;<Dayara. fc «aylada)

Batmanda İşsiz açlan «lâf» doyurmadı l

Hacettepe'de devrimci forum da alınan karar

H  A  l i K  I M İ Z  A
Gün geçtikçe Ülkemizdeki

ekonomik ve aiyaat kriz yo- delesi gelişti ve yurtsever bir

■Jüği'İ_______
"!̂ (:Ve:Bât3nanda,.'3;'bin iş , ’ nomik ve demorkatik istek 
riz,,«Açnv iş istiyoruz» di lerine cevap vermekle o*
• yorek'1 miting yaptı. Bat- ': lur.

ğu ulaşmaktadır. Bir yandan 
ülkemizin. bağımsızlığı.- Ameri
kan emperyalizmi - tarafından 
yok edilirken, diğer yandan iş- 
,çl sınıflınız, köylülüğümüz ve 
tüm em ekliler dayanılmaz bir 
hayat pahalılığı ve İşsizlik al
tında sömürü mekanizmasının 
ekonomik ve siyasal zulmüyle 
İsletilmektedir.

37 MAYIS DENEYİNİ-
UNUTMAYALIM: '
Siyasal ve ekonomik buna

ltma (özüm bulmak-amacıyla 
Türk Silâhlı Kuvvetleri ta ra 
fından 27 Mayıs 1960 gerçek
leştirildi Ancak, 27 M ay» ha
reketi b aşta  iççi sınıfının siya
si örgütü olmadığından ve ge 
niş emekçi kitleleri teşkilâtsız 
olduğundan loşa sürede emper 
yallzm ve eğemen sınıflarca 
«maçından uzaklaştırıldı. Ege
men sınıfların .kişileri ve teş
kilât isimleri değişerek 1960 
'don sonra da ülke ekonomisi
ne ve siyasetine daha gütlll bir 
şekilde hâkim  oldular. Ameri
kan emperyalizmini ve tahak
kümünü daha da perçinlettiler.

'  DEMÎREL İKTİDARI
BÜTÜN HALKIMIZA
ZULÜM ETTİ:

1964 -.1971 yıllan arasında 
yedi yıl ülkeyi yöneten- Ame
rikan emperyalizminin yetiş- 
•tlrmesl Süleyman Demirci ik
tidarı, egemen aımflann sömü 
rüsünün devamım ve Ameri
kan emperyalizminin egemen
liğini emektiler aleyhinde İyi
ce perçinledi Yönetimde oldu
ğu eürece İşçilerin, köylülerin, 
öğretmenlerin . dar gelirli me- . 
murlann ve yurtsever öğrenci ' 
lerln demokratik lstelc ve dİ- 

. renlşlerlni kana boğdu. Halkı
nın İstekleri doğrultusunda h a - 
reket eden devrimci subaylan 
ve asker . öğrencileri ordudan 
attırdı. D em okratik' haklan 1- 
çin direnen işçileri ve köylü
leri bir avuç sömürücünün is
teği üzerine kurşunlattı. 16 
yurtsever genci demokratik 

'hak lan  için direnen 9 İşçiyi ve 
5 köylüyü »dürterek  siyasi ci
nayetler İşledi Ülkesinin vs 
halkının kurtuluşu İçin yiğitçe 
savaşan yüzlerce devrimciyi en-, 
ağır işkenceye tâbi tu ttu . Ü l- ' 
kenln her yanında trttcayı ba
zı tertiplerle devrimci ve yurt 
severlerin Özerine saldırtarak 

. A tatürk’ün lâiklik tikesini-de

çl, köylü, genç vV »«•>«$ n ıt ic « ^ .î$  jÖrgütlenmesint mğlanmk 
,'İÇİn ' sarı sendikacılığın tasfi-

İktidar halkın 
geld i

özlemi haline

4  KOMUTANIN 
MUHTIRASI ' 'i  - -
HALKIMIZIN 

. ÖZLEMLERİNİ'İFADE 
ETMEYE ÇALIŞTI:

4  Komutanın 12 M an Muh
tırası, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin, tarih i gelişim İçerisindeki ' 
geleneğin ve halkın özlemleri 
doğrultusunda çıkışını İfade et 
meye çalışan bir belge olarak 
değerlendiriyoruz. Bu İfade e t
meye çalışma bile suçlu Demi
rci hükümetini İstifa ettirmiş
tir.

SUÇLULAR
HESAP VERMEKTEN
KAÇIYOR:
Ancak, bugün • böyle bir İktl- 

,dnr hesap vermeden çekilme 
durumundadır. Böyle bir İkti
darın hesap vermeden çekil
mesi ve çekilirken şimdiye ka., 
dar - sürdürdüğü Amerikana 
kanlı İktidarının, Anayasaya 
ve Sosyal H ukuk. Devletine- 
dayalıymış gibi göstermesinin,, 
hesabı m utlaka sorulmalıdır, j  

Yalnız ülkemizin bağımlılığı' 
nm ve dayanılmaz ekonomik^ 
bunalımın değil, yalnız siyasi* 
cinayetlerin ve, zulmün değil, 
açtığı binlerce gericilik yuva.-;., 
sı okulları ve , kurduğu gerici ' 
milis teşkilâtlarıyla halkımızı ' 
İrtica âğıyla sağırlaştırmanın^ 
da en büyük' sorumlusu yedi 
yıllık Amerikana Demire! ik
tidarından mutlaka hesap »o- . 
Tutmalıdır. .*•

ye edilmesi, lokavtın kaldırılıp 
genel grev hakkının kabul e- 
dilmesi,

3. — Dış ticaretin, bankala* 
rin, sigortaların devletleştiril
mesi,

4 — Amerika İle yapılan ül
kemizi ve halkımızı ekonomik 
ve siyasal bağımlılık altımla 
tutan. NATO. CENTO, Ortak 
Pazar ve ikili anlaşmaların 
fesh edilmesi,

5 —  .Yabancı şirketlerin kar 
şılıksız devletleştirilmesi

6 __ Çağdaş eğitim İlkeleri
ne karşı olun gerici eğilim kıı- 
romlarının kapatılarak çnğdsş 
eğitim seferberliğine gidilmesi,

7 _  O rta ve yüksek öğrenim 
gençliğinin yılda en « :  iki ay 
üretime katılmasının sağlan
ması

8 — özel okulların devletleş
tirilmesi ve eğilimde olanak 
eşitliğinin sağlanmnsı

9 —- Milli savaş sanayiinin 
Ağır Sanayi İle birlikle kurul
ması,

'10 '-— Askerlik attrVslnln kı
saltılarak Ordunun tüketiri du

- (Devamı 5. sayfada)

YÜCE DtVANLIK 
ANAYASA DÜŞMANLARI 
TEKRAR
TOPLANIYORLAR, 
YURTSEVERLER -
BİRLEŞİNİ .

Bu İktidara ve bu tipteki ge 
lecek iktidarlara karşı b ü tü n ; 
devrimcileri yurtseverleri, ş ı r 
ana  İlkelerde birleşmeye çağı- : 
rıyoruz:

A ) Amerikan emperyalizmi 
ve egemen sınıfların kaynaş-' 
mış İttifakına karşı savaşan’ 
tüm  devrimci, ve yurtseverlerin 
birliği;'

B) .Anayasanın 
reformların başta İşçi sınıfı ve 
'köylülüğümüz olmak üzere ö r - . 
gütlü halk kitlelerine dayana- 
rak  yapılması ve tüm yurtse-,

■çiğnedi Dünyanın -hiç b ir' ye-, verlerln bu yolda mücadele et 
.rinde görülmeyen zuln)ü.;dev- mesl:
rimel Öğretmenlere- .uyguladı.. 
Yedi yıl boyunca Amerikan em 
peryallzml •ve bir avuç sömü- 

| «gücünün çıkarına, bütün halkın 
şikarlarını peşkeş çekti Bütün 
be'bedel v* zulmün altında l f

1  — Bütün büyük toprak.sa- 
hlplerinln ve hazînenin tarak
lan Uoretslz olarak topraksız 
ve az topraklı köylüye dağıtıl- 
mam.

2 — ’îşçl4 smıfının damokra-

«Farla Komunası» nedir? 
Paris'in Fransa Başkenti ol

duğunu bitmiyen yoktur.
Komuna nedir? Lügat anla

mı ile «Ortak» demektir. De- 
rebeğlllk Avrupasında azatlı 
ve kaçak burjuva (burçlara 
sığınmış) denilen yeni tip ki
şilerin ortaklaşa kurduktan 
Ortaçağ Kentleri Komıına a- 
dını aldı.

Bildiğimiz gibi her Doreheğl 
ayn bir devletçik iken, onla
rın İçinden biri Krnl olııncn, 
öteki Beglerle arasına çelişki 
düştü. Birçok Derebeğller bir 
tek Kralı ürküttükçe, Kral da, 
Toplum İçinde Derebcğllere 
karşı müttofik aradı. Çoğu Dc- 
rebcğl baskısından kaçmış Ko
muna Insanlan hemen Kraldan 
yana çıktılar. Kral da o zıp
çıktı' müttefiklerine bir çeşit 
özerklik sayılan Komuna4 ay-

__nçalıkları -verdi
öngördüğü, •- 883 yılı Almanya İmparato

ru, 884 yüı Fransa Kralı olan 
Charles le Gro (Koca Şarl), 
Derebcğllere karşı ayaktakımı- 
nm Komunalanna İlk tmll- 
yazlan veren Kral sayılır. O 
İmtiyazları alan ayaktakımına 
Fransa'da Tlers Ktnt (Üçüncü 
Takım) adı verildi. Derehegl- 
İlkte lılrlnel ve İkinci ünnynl 
Sınıflar: üstte Haveşçı llcylrr 
İle Kllned Fapaslnr İdi. Deha 
ltfcu yüzyıla- girilirken Tlyer- 
eeta adlı yeni bir Sosyal Sınıf

HÜKÜMET - ORDU - SINİF
«Kuvvetli Hükümet» +  «İnandırıcı 

Hükümet»... Türkiye Silâhlı Kuvvet- . 
lerinin «4 sınıfı» tepede bu karan  aldı.

1 —i  Devlet ve Yürütme Gücü
«Hükümet» nedir? Devlet’iıi bir . 

parçasıdır.
«Devlet» genel olarak yalın ta 

nımı ile egeinen sınıf elinde Silâhlı 
adamlar ve Cezaevleri örgütüdür. A- 
ma, gittikçe karmaşalaşan modern 
toplumda o yalınkat Devlet örgütü, 
başlıca 3 bölüme ayrılır: 1 —  Yürüt- i 
mo, 2 — 'Yasama, 3*— Yargılama...;

Bu üç bölümden yalnız Yasama . 
(Kanun yapıcı Meclisler) hiç değilse 
Demokrasice silâhlı adamlarsız .iş gö
rür. Yargılama bölümü (Mahkeme
ler) daha çok Cezaevleri açısından, 
silâhlı adamlann yalnız Polis ve Jan
darma kollan» - kullanır. Yürütme 
bölümü, akar dilce Hükümet adım a- 
lır. Hükümet: sivil asker biitiin"silâh
lı güçleri kullanır. Polis te, jandarma’ 
da Ordu diye kısaltılabilecek olan (Ka 
ra-Deniz-Hava) Silâhlı Kuvvetleri de 
Hükümetin emrinde bulunur. ' * -

Klâsik Hükümet bu olmakla bir
likte, onun ister istemez: 1 — Sivil 
İdare makanizması, bir de 2 —-Asker 
Savunma makanizması vardır.' Sivil 
İdare adanılan silâhsız sayılabilirler. 
Polisin cop, tabanca vb. aygıtlan, • 
Modern Savaş tekniği yanında oyun
cak bile olamaz. Olsa olsa, çakısı bu- 
lunmıyan silâhsızlandırılmış halka kar
şı bir korkuluk olur. Onu bir yana 
bırakırsak, silâhlılar yalnız Askerler
dir. •

2 — Ordu ve Hükümet
Böylece Devlet bütününün en di

şe dokunur bölümü olan Yürütme ma- 
kar.izması, kendiliğinden bir: Silâhsız'' 
buyurucu durumda olan Hükümet, 
bir de: Silâhlı yerine getiriri duru
munda olan Ordu olmak üzere İki 
ayrı makanizmada toplanır.. '

Bu aynlık Tarihin belirli çağ lam 
da zaman zaman birbirine karşıt o l- ' 
muşlardır. Toplumun az çok oturaklı 
normal gidiş günlerinde Devlet için- . 
de Hükümet avadanlığı Ordu üzerine 
buyurmuştur. Toplumun düzen yıkı
lışı günlerinde iş tersine döner: Ordu - 
bütün öteki Devlet bölümlerine ve bu 
arada Hükümete ağır basar. Roma* 
nın ve Kapitalizmin yıkılış günlerin- . 
de ikide bir gizli ya da açık general,' 
ler kargaşalığı .zortlar durur.'

3 — Türkiye’de Çifte Hükümet
(Diyarşi) ' -

Bu alanda Türkiye’nin büsbütün h 
özel bir karakteristiği göze batar. Os-' 
manii Devleti çimçiy Silâhlı Adam- 
larca kuruldu. Orada Hükümet te, • 
Ordu da ister istemez o silâhlı adam-

Dr.HikmetKıvılfiiir
tu. Sivile de, Askere de: «Paşa» der
di. En son. «Çağdaş Uygarlık» kome
disi «Meşrutiyet» (Anayasacıllık dev- 

. riininde: elde süâh dağa çıkan asker 
Eıiver de Paşa oldu, çakı .kullanmayı 
bilmiyen posta memurcuğu «İttihat 
ve Terakki» lideri Talât ta  Paşa ol-

- du. Bu trükle:IIükûmet hep 'P aşa’la 
n n  (Askerlerin) etindeymiş :gibi gel
di Hükümetle Ordu lâfça olsun ayrı
lığa gayrüığa uğratılmadı.

Cumhuriyet bu geleneği kaldırdı 
mı? Ne gezer, ölünciye dek değişmek- 
Bİzin Cümhurbaşkam: Mustafa ' • Ke-'

. mal Paşa idi. Atatürk 1 diye silindir 
' şapka ve redingot giydirilişine ne ba

karamız?... Hükümet Başbakanı, 
(eğer 2. 'Emperyalist Evren . Savaşı 

' Yerli Finans-Kapitalle Uluslararası 
■ Finans-Kanitali sarmaş • dolaş kuzu 
, sarması edip «Kayıtsız şartsız hâkimi-
- yet» direnişine sokmasaydı) İsmet 
' Paşa evel ezel «Değişmez Şef» ' kala

caktı. «İnönü» soyadı ' bile,. Askerim 
zaferi ve Paşalığı kazandığı, bir' sa- 
vaş’tan gelmedi mi?

5 — Çokpartililikte. Bdı Tekerleniş 
Onyılı „ ' V. • .

•Şu • «Çağdaş4 Baüri<■ ' Uygarlık»»
. uydurduğu * sivil ; Hükümet *«bid’at»i

ğiştim» deyip, karakol karakol «yur
da» dolaşarak, o Başıbozuklan par
makla göstermeseydi: de, göreydik 
bakalım Bayarilar ve * Menderes’ler 
«Devlet-Hükûmet» Başkan* olabilir
ler mivdi... Olduktan sonra bile, Ordu 
o «sefil-sivil» lere kaç yıl dişini' sıkıp 
dayanabildi ? • Başıbozuk Devlet-Hiikû- 
met adamlan Paşa’nın başına tâs ya? 
d’rttıklan gü. . ı dek iktidarda' tüneti- 

■ tin zevbek -•havasına'' kaldırtıldılar. 
Sonra? Yasıada' ve Sehpa!
7 Derdimend İsparta ' * kasabası Te- 
feci-Bezirgânımn oğlu Amerikan U.S.

. Şirketinden, diplomalı «Süleyman ba
canak»:. Gümüşpala Paşa’mn - -Adalet 

. Partisine sığı nm asa, Hükümet Başba- 
. kanlığı gibi bir «Paşa*Katı»na zor siv- 
. rilivereceğini çabuk unuttu. î. 1. Pa-.

şa «Kuyudan adam çıkarma» sevdası 
’ .ile, ikide bir koltuğuna girmese, Hü- 
- kûmet sivrisinde kaç dakika -tutuna

bileceğim de düşünmez oldu. Üstelik 
. «Sandıktan çıktım» diye: faşianle bol- 
vizmi karmalamıya kalkıştü '-Mende
res’in başına Moskova’ya -gitmek vef 
.Kruşçofu Ankara’ya çağırmak'.işleri- 

,.n in  ne çorap, ördüğüne de*bakmadı.
larm tekelinde kaldı. Silâhsız 
bozuk»un Hükümette .işi nç -olahjlir-^

Bat, Kapitalizmindea ta ilit D e v l^ . .  ,.

6 —: Batıda ve Bizde Borjuvaa v«dnşlaştınlınak» istenildi. Tutmadı. Dev 
let te. Hükümet te ya Padişah’ın (O r-‘ 
du Başbuğunun), yahut Paşa’mn (Or
du Komutanının) babasından miras 
kalmış malı bilindi.

.Doğrusu da, elinde silâh bulun- 
mıyan adamlann, eli silâhlılara bu
yurması denli komik burjuvaca güç
ler dengesi olamazdı. Tetiği benim 
parmağım çekecek, buyuruyu karşım
daki silâhsız başıbozuk verecek. Ni
ye? Bizim Silâhlı Kuvvetlerimiz: Bur
juva «çağdaş uygarlık düzeyi» adına 
öyle gerekse de, bu işi biç bir zaman • 
ciddiye almadılar. Hem niçin alsın
lar? Batı Kapitalizminin kara kaplı 
kitabı öyle yazarmış. «Tefrîyk’ı Ku-- 
vâ: Güçleri Ayirdetme» kuralı k u t- . 
salmış. Bize ne? «Biz bize benzeriz!»'

4 — Meşrutiyet’te Paşalık
150-200 yıldır Türkiye’nin seçkin 

politika oyunu, hep Hükümet denilen 
«sefil» sivillerle, Ordu denilen silâhlı 
askerler arasında sürüp giden bir 
«Ali-cengiz oyunu» olmaktan çıka
madı. Osmanlı, onun kolayını bulmuş

.'Hükümet
Biz Türkiye’nin Türkleri • epey 

gerçekçi insanlanzdır. Süâh '' benim • 
elimde olacak başkası Hükümet süre
cek. O alafrangalığa aklımız : ermez. 
Dünyada'da öylesi gösteriler,?, adam 
kandırmak için Parlâmentarizm-Paiav- 
ramantarızm diye öne sürüle* durur. Het 
yerde, her zaman silâh kimdeyse, Dev
let (e, Hükümet te ondadır. Neden ya
lan söylensin? Şundan: Batı Toplumun 
de dokunulmaz Vatan sının» ciddiye 
alarak Milefi ve Orduyu «nâmerde 

; muhtaç» etmiyen dişli bir. İşveren Sı-'
- nıfı iktidara bıçağı hakkına gelmiştir. 
O nedenle Burjuva Ordusu efendisini, 
sahibim tanır. Bizde öyle mi? •
• • Osmanlı Devletini kuran : «Dört 
yüz arslandan bu Vatan kaldı bize 
yadigâr» marşlı Ordudur, yıkan da 
Ordudur. Şimdi Cumhuriveti. kurdu 
ise, günaha mı girdi Ordu? Anadolu 
Burjuzavisine kalsa: Erzunınripla bir

I (Devamı S. navrada).

I

karmakarışık doğmaya başla
mıştı.

4-5  yüzyıl Batı Toplumun- 
da Krallar koluçka oldular. 
Altlarında K onıunalsnn kara 
kalabalıkları olan Tlyerseta 
ayaktakımı 'İçinde, Modern 
Burjuvazi yumurtaları İçinde 
Modern İşveren Sınıfı olgun
laştı. En sonra, 17. el yüzyıl 
Ingilteresl İle 18. d  yüzyıl 
Fransnsında, o  yumurtalar t- 
çinde Burjuva Dovrlmlerl de
nilen civcivler doğdular. Boy
lere sonuçlu Sosyal Devrimler 
çağı başladı.

Demek Kumuna: Toplum
İçinde 6A00 yıl sürmüs Tarih- 
cll Devrimler çağı yerine, on- 
dnnbcıl 500 yıldır sürüp gele
cek olan Sosyal Devrimler ça
ğım geçiren bir Toplum yuva
sıdır. Tok sözle Komuna de
mek, Sosyal Devrim yatağı de
mektir. Bu y&tak, Modern Ta
rih İçinde İlkin Burjuvazinin 
(İşveren Sınıfının), sonra 
Proletaryanın (İsçi Sınıfıma) 
Sosyal Dovrimlerine sahne ol
du. Bu sahnelerin en alevli bi
çimleri Paris'te geçti. Onun I- 
çln gerçek Sosyal Devrim sah
neleri yeryüzünde 20. el yüzyı- ’ 
la dok l'ıırIs Komunası adıy
la <lııı«l(lı<ıııll.

Paris Komunası deyine», 
kendiliğinden anlatılacağı 'gi
bi: Modern Toplumda nasıl 
gerçekten Sosyal Devrimci İki

Sosyal Sınıf görüldü İse, tıpkı 
. öyle: b ir değil, iki Paris Ko- 

munası görüldü. B rind ünlü 
Paris Komunası: tgveren Sı
nıfının Paris Komunası idi.

. İkinci ünlü Farla Komunası: 
İççi Sınıfının Paris Komunası 
oldu.

İşveren Sınıfının Paris Kor 
manası: 10 Ağustos 1792 gü- - 
nünden 9 Tormtdor . gününe 
dek süren Zılgıt (Terör) adı 
verilmlg bulunan Fransa olay
larına damgasını vurur. Poli-; 
tlkaea yıkılmış Derebeğl ka
lıntıları. IçU dıgb* blnblr İhanet-' 
le Fransız Burjuva Sosyal Dev
rimin! sinsice yıkmıya girişin- ' 

-ce, İşveren Sınıfının sözü özü
ne uygun Devrimcileri, gerid 
hıyanetliklerin önünü almak-4 
İçin Zılgıfa (T erö r»  başvur
maktan bagka çıkar yol bula
madı. ••, .

Sonra, gericiliğe kargı dö
vülen halkın (özellikle İççi Sı
nıfının) uyandığım va askı 
Deıebeğtlerin sömürüsü gibi, 
yeni ParnbeğUerinln (İşveren . • 
Sınıfının) sömürüsüne de kar- * 

ı şı koyduğunu görünce, tornis
tan etti. Robesplerre gibi na- .- 
mutlu burjuva Devrimcilerini • 
9 Tormldor adlı gerioi bir bas- • 

' kınla OtdUrdU. Birinci Parts 
Komunası böylece yok edlldL

Ams, Halk yığınları \  Paris 
Komunası'nın ışığı altında seç- *•4 
tikleri ilerici Sosyal Devrim

geleneğini unutmadı. Burjuva- 
'sl, kendi Devrimlnl boğmuştu. 
Demek işveren Sınıfı Devrim
ci olmaktan çıkmıştı. Artık 
son kerteye dek gerid,-zâlim 
ve kanlçld bir Karşı -  Dev
rimci olmuştu. 1830 -'18)48. Dev- 
rimlerini,. burjuvalar .kışkırt- - 
mtşlar, burjuvalar kanla sön
dürmüşlerdi. Ne var İd, toplu
mun toptan çürüyüp dökülme
mesi ,!çtn yeni bir Sosyal Dev
rim kendini dayatmaktan geri 

'kalmamıştı.
- işte. Sosyal Devrim bayrağı

nı eline alan işçi Sınıfı, 1871. 
yılı PrusyalIlara yenilen Fran
sız Burjuvazisi Paris’i düşma
na teslime kalkınca ayaklandı. 
Paris’i Alman dış düşmanlan- 

, na karşı da, Fransız iç işveren 
düşmanlarına karşı da dine 
alıp korumaya girişti. 18 Mart*

' tan 28 Mayıs’a dek balkın kur
duğu Devrimci İktldar’a  T v  

’ ria .Komunası adı verildi. Bl- 
| r in d  tşyeren Paris Komunası’*
’ a ın  'başladığı 8oayal Devrim 

geleneğini, bu. İşçi Sınıfının ve 
. Paris Halkının tklnol Parla 
'Komunası elo aldı.

' Işte bu olan 18 Mart 1971 gü- -. 
nü tam MKTüncü -yıldönümüno, 
eı-dl. Parla Komunası denlnso. ■ 
artık onaan oy t» nvp 

' cak tşçi Sınıfı İte Parla San-. 
külotlanmn - (Donsuzlarının)

: yaptıktan bu tklnol Paris İIo- 
mnnast anıldı. . • ‘
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Finon,s-Kapital ve Türkiyede işleyişi:
SORÖLfiR-CEVAPLAR
Dr. Hikmet Kıvılcım’lımn İs
tanbul TÖS Salonunda verdi
ği, Finans » Kapital konula 
Konferans’ın, V. bölümü.

Sözlü veyfe, yazılı olarak 
sorulmak İstenen varsa, bura 
da arkadaşların Borularım ce 
yaplandıralun. Efendim?

Yalnız Finans — Kapital 
baklanda mı?

—  E, pek dağıtmıylüım...
Ama Finans __ Kapitalin za
ten  ilgili olmadığı konu da 
yoktur ya!

Efendim? Ne gibi? Teklif 
edin de,,.'B ir de dinleyicileri 
m izin takatini hesaba kata
rız.

Efendim, Finans __ Kapi
ta l  dişinde, soru açılan, tartış 
m a yapılsa: gerekil midir, ya 
r a r  mı? falan, diyorlar a r
kadaşlar. Elbet yarar, ama, 
ben genel topluluğun bu nok 
tadakl yorgunluğunu da dü
şünerek, onun karar verme
sini tercih ediyorum. Oya ko- 

> tUH lünbllldrt,
Sorulan bitti herhalde, ar

kam gelmediğine göre... Ar
kadaşların tartışm ak istedik-

■ lorl sorular bitti. Başka var 
İmiydi? Tam im  herhalde.

Bu sorular: 11 tanesi doğ
rudan doğruya Finans — Kn 
pltal konusuna alt, 6 tanesi 
de onun dışında, Devrim prob 
temleri üzerine, devrim prob 
iemleri ve davranışları üze
rine...

Şimdi, tnblt önceliği Finans
__ Kapital konumuza vermek
gerek, önce, Flnbns __ Ka
pital konumuz olduğu için , 
onun sorulan üzerinde dura 
cağız. Bu soruların elden gel 

. âlğlnce bir hiyerarşisini yap 
tığımı sanıyorum. Birincisi, 
yâni gelme sırası değil do, be

■ nlm konuya girerken...
Ses gelmiyor mu? Hangisi 

sesi götürüyor acaba? Bu mu? 
Evet, peki,,.
\ F in a n s __Kapital problemi
üzerindeki sorulardan, dah i 
hafifinden başlayıp, daha 
kompleksine doğru gideceğiz.

Birincisi (Bülent Aksay): 
Finans — Kapital sözünü İlk 
olarak kim, ne zaman kullan 
d ı? şeklinde... * 1 * 3

Şimdi, bu söz elbette, ka
pitalist üretiminin sonucu 
olan bir proseyi termlemek 
sözcüğü olarak, önce burjuva 
ekonomist ve eosyologlannın 
diyebileceğiz, ağzında başla
dı. H atta Finans — Kapital 
üzerine, kendince hayli ilginç 
araştırm alar yapmış çeşitli 
uluslararası bilgin (burjuva 
bilgini üabll) var. Ama biz 
bütün bunları bir döküm ya
pıp ta  üzerinde durmadık. Dur 
makta da bir yararlık gör
müyorum ben. Bizim İçin, 
elbet, Bilimsel Sosyalizmin bu 
terml alıp, asıl net kavramı 
na kavuşturduğu andan iti-, 
baren ne anüm a geldiği ö- 
nemlidir. Çeşitli burjuva bil
ginlerinin Finans — Kapital 
üzerine sonsuz araştırmaları, - 
yahut yazılan bizi o kadar 
İlgilendirmez, ve sizi de İş
gal etmemelidir.

Finans __ Kapital’in bizim
İçin başlangıcı! leuılıı'ln s Kıtı 
|ıprynll;.ııi! Knııllnllzııılıı Sun 
Haildi» dediği eseriyle başlar. 
Bizim için bilimsel tarif te 
oradadır. Ondan ötekileri, ön 
çekileri önemli saymıyoruz.

Bir de: Türk basım hangi 
Flrans — Kapitalistlerin elin 
dedir? şokllndo bir soru var.

E, bunu aşağı yukan hepi 
mlz biraz biliyoruz. Tam nd 
ltm elimizde değil. Yalnız, 
en son Tlcnrct Odnsı'mn yap 
tığı ankette, basın Içlndo as 
olarak: 130 küsur milyon cl 
ro yapan bildiğimiz meşhur 
Hürriyet gazetesi de bulunu 
yor. Bunun arkasındaki Fl- 
nans gruplanma (yeril - ya
bancı) listesi elimizde yok. 
Fazla fehnntı verecek durum 
da değilim, bu anda. Yalnız 
Burla Biraderlerden boşla
yıp, td şeye kadar gittiği eöy 
lenlr.

Bu lkl soru üzerinde bu ka 
darla yetineceğim.

Bir de, üçüncü: Amerika
Avrupa’ya tehakküm ettiğine 
göre, Türkiye’deki gelişim çl 
zlsl nedir?

Vo ona bitişik gibi olan, . 
dördüncü soru:__Yeril - ya
bancı F in a n s__ Kapital İliş
ki _  çelişkisi nedir?

Bu ikisi de, görüyoruz kl, 
aşağı yukan aynı soruya bağ 
lanıyor. Amerikan Finans — 
Kapitali emperyalist sektör
de... Dünya bugün üç sektör 
dür, biliyorsunuz. Birisi, doğ
rudan doğruya Emperyaliz
min arabasına bağlanmış o- 
lanlar. Birisi, Sosyalizmin 
cephesi. Üçüncü sü de, bu 1- 
kişinin ortasında sallanan, 
A rafat'taki devletlerdir.

Biz, tabiî, kararlı olarak 
Emperyalist sektördeyiz. Bu 
açıdan, bizim durumumuzda, 
demin kısmen İşaret ettiğimiz, 
örneğin Belçika Başbakanı
nın sektürü birdir. Ortak Pa 
zora biz de giriyoruz. Ortak 
Pazar devletleri Amerikan 
Finans — KYıpI talinin telınk 
kümüne karşı no durumdaysa, 
biz de, o Ortak Pazan benim 
semiş olmakla, onların bölü 
m ün de sayılabiliriz.

Bu açıdan, uluslararası Fİ- 
hail» _  Kbpllnl İla Türki
ye'deki Finans _ Kapitalin
İlişki ve çelişkileri? İlişkileri 
bir çelişkidir, tnhll, aynı za
manda. Çelişki de burjuvazi
nin doğuşundan başlar. Bur
juvazi, bildiğiniz gibi, yeryü 
zündo kutsal b ir Sınır kav
ramı, Millet kavramı, Vatan 
kavramı yaratm ış bir sınıf
tır.

Ondan önce her şey Ü m m et 
kavramı İçindeydi. Evrensel
di. Müslüman ümmeti bütün 
dünyanın sınırlannı kendisin
den sayardı. Hrlstlyan üm
meti gene öyleydi. İlk defa 
millet, sınır, vatan sının bur 
juvtazlnln, yani kapitalizmin 
kendi top ateşinin erdiği yere 
kadar bir çizgi çizip, onu 
kutsallaştırması biçiminde 
başladı.

O, serbest rekabetçi kapi
talizm çağıydı. Tekelci kapi
talizme gelir gelmez, tersine 
döndü kapitalizm. YAnl, ser
best rekabeti kaldırdı, onun 
zıddını koydu. Böylece, bu ter 
sine dönen kapitalizm, eski 
kutsili bildiği sınırları da or 
tadan kaldırmak gibi bir zor 
altında kaldı Adeta., Gerek 
tekniğin gelişimi, gerekse Fi- 
nans — Kapitalist dediğimiz

bir avuç İnsanın, her millet 
içinde kendi varlığını kendi 
başına, tek başına savunmşsı 
nıa güçlüğünü görmüş olma
sı: onu, ister İstemez düne 
kadar kutsal ilân ettiği ve 
milletlere kabul ettirdiği sı
nırlan, — ScbA surlarını a- 
şındıran fârcler gibi, — gizil 
gizil mütemadiyen aşındırma 
ya zorladı.

Bu bir muazzam çelişki ta 
bil. Bir taraftan kendi sömü D 
rü ve tehakküm çevresini elin S 
de tutmak İstiyor, kl o milli 
sınırlardır, ö te  taraftan  da, 
bunu elinde tutmanın güçlü
ğü, gerek ekonomik, gerek 
politik güçlüğü önünde: ken
dine benzer başka Finans _  
Knpltııllst ülkülerle sıkı İş
birliği, dayanışma ve sınırla 
n  da bir gün gelip kaldır- |  
ma... Gümrüğü kaldırmakla i  
sının kaldırmak arasında bl 5 
Uyaranınız, çok ufuk lılr füi'K D 
vardır. VAııl aşnina farkı var 
dır.

Yeryüzünde milli birlikler, 
kapitalist çnğın yarattığı mil 
11 birlikler İlkin küçük sınır 
lan  kaldırmakla olmuştur. 
YAnl Dcrcbeğl sınırlan kalk- 
masaydı, kapitalizmin getirdi 
ğl millet ve vatan 6inın da 
doğmazdı. Bu derebeğ sınır 
lnrının kaldınlması: Gümrük 
lerln kaldırılmasıyla başla
mıştır. Ona Kara Gümrükleri 
derlerdi Türkiye'de, blllyorsu 
nuz. Avrupa'da en klftslk ör 
neği bunun Almanların du
rumudur.

Biliyorsunuz, çeşitli tarih
sel sebeplerle. Alman milleti 
diye bir bütünlük yoktur. Cer 
men ırkının yer yer prenslik 
İcrl, yAol derebeğllklert, beğ 
İlkleri, kızılcıkları falan var
dı. Bunların bir Almanya te 
şekkülü. Alman milleti ya-- 
ratm aion: Zolferayn dedikle- 
yAnl Gümrük Birliği parola
sıyla başlamıştır, önce güm
rük birliğine gidilmiştir. Bu 
gümrük birliği yavaş yavaş 
derebeğ emirlerim da aşındır 
iniştir.

İşte, şimdi, Türklye'ntn dün 
ya emperyalist sektöründe

(Devamı t. Snyfadnl

--Sosyalizm tarihim izden |
teorik bir belge

Tekrar edelim. Yol asılmıştır. Bize düşen iş şun
lardır :

1 =  Yo lu n  JiMtvnhulo Inılutuhığutmızu nulnıunk t 
Bunun için bizden öncekilerin - geçerken bıraktıkları 
lâmbaları yakmalıdır. Yaşanmış denemelerin verdik
leri dersleri benimsiyerek Partinin tarihi mevkiini bel
li etmelidir.

2 — Bundan sonra geçilecek yollan iyice bilince 
çıkarmak : Bu iş yapılırken iki surette yararlanılabi
lir:

a) Gelecek olayların sürprizleriyle şaşalamamak 
için, ona göre önceden daha bile bile ve daha kuvvet
le hazırlanılır.

b) Bizden önce geçenlerin ister istemez paptıkl&n 
gereksiz zikzaklardan çekinilir. Elden geldiğince cn 
kestirme yoldan en büyük emniyetle geçilebilir.

3 — Yolun ve politik yapının özelliklerini elle tu
tulur hale getirmek: Geçenler kendi vasıtalarıyle, ken
di zamanlarında, kendi mekânlarında (yerlerinde) 
yol açtılar. Bizim özel gücümüz ve araçlarımız neler
dir? Şimdiye kadar nasıl yürüye gelmişiz ve çarpışa 
durmuşuz? Gelecek zamanın geçmişten farkı nedir? 
Falan yerin bizim yerimize bakarak başkalıkları ne
resindedir?

En azından bütün bunları yapmak şartile yürüne
cek yoldan, varılacak konaklardan emin olabiliriz. O 
zaman doğru yolu buluruz. Ve Lenin’in deyimiyle 
—yoldan emin olunca,— kuvvetlerimiz yüz misline 
çıkar ve bütün güçlükler kolaylaşır.

«Oııemli..olan, doğru yolu seçmiş olmaktan emin 
bulunmaktadır. Bu güvenç geldi mi, mucizeler yara
tan inkılâp antuzyazraının gilcü ve kuvveti yüz kat 
a rta r:» .(L .: «Demokratik İnkılâpta Rus Sosyal De
mokrasisinin İki Taktiği»)

Lenin, gene hatırlatıyor: Varılacak yolu bulmak
la, o yoldaki güçlükleri yenmek başka başka .prob
lemlerdir, Doğru yolu seçmek, var olan güçleri yüz 
kat eder ve tabii o sayede güçlükler kolaylaşır, ama sı
fıra İnmez. Yolu seçtikten sonra devrilecek engellerle 
boğuşmak emrivâki haline gelir (oldubittileşlr):

«Gerçekte lıerşeytn çarpışroaksızın, bir diimdiiz 
çizgi UstUndo imiş gibi yavaşça ve gittikçe yükselir 
biçimde yürüyeceğini tasavvur etmek, tarih üzerine 
çocukça bir fikir edinmektir.» (L.: «Proletaryanın
vo Köylülerin Demokratik İnkılâpçı Diktatörlüğü»)

Demek yolun ana çizgilerinin çizilmiş bulunma
sı bizi her ülkede geçilecek inkılâp yolunun özellik
lerini arayarak bulmak mecburiyetinden nasıl af ve 
istisna edemezse, tıpkı öylece, doğru yolu seçmiş 
olmak o yoldaki bütün güçlükleri göz önünde tutma
mak demek değildir.

Ancak, hor kim proletarya İçin hayatın bütün 
hal ve şartlarında hazırlop çözüm yollarını önceden 
veren bir reçete tasavvur «derse, yahut her kim inkı
lâpçı İşçi sınıfının politikasında ne güçlüklere, ne do 
bulanık variyetlere rastlanılmıyacağım temin eyler
se, o kimse şarlatandan başka bir şey değildir.» 
L.: «Çocuk Hastalığı», s. 20)

Netice : Bilimsel Sosyalizm bütün cihan sosya
list hareketi için yürünecek yolu formüllemiştir. An
cak, o formüller olayların diyalektik kaçınılmazlığı 
yüzünden şematik birer kaneva olurlar:

1) Bu kaneva olmaksızın sosyalizm adına hiç 
bir İş yapılamaz;

2) Sırf ve yalnız o kanevayla ise bir Ulkcdo sos- 
ynllzm gorçftUlfvftirltamş». llor memleket genel kano- 
vayı lşliycrck döğüşünü biçimlndirecck doğru yolunu 
bulacaktır. Doğru yolu bulmak için ise, Leninizm’in 
softası değil, mücahidi (miütanı) olmak şarttır.

Siyaset yolu döğüş yoludur. Döğüşen sosyal 
sınıf yararlandır. Partiler politik sınıf döğüşünün, 
'.Leninizm’deki ı deyimle: «Keşifkolu (Öncüsü) dürler. 
Yalnız bu öncü’lük, sırf «istikşaf» (gidilecek yeri 
keşfetmek) değildir. Bir de, ve belki en önemli ola
rak ta öncülük: gütmek ve inkılâbı yönetmek an
lamına gelir.

1907 yıllan, sağlı sollu sapıtmalarla boğuşan 
Lenin, bir ara sanki kendi fraksiyonuna, yâni Bol- 
şeviklere dönüp, siyasette gütmenin, yönetmenin ne 
olduğunu şöyle haykınyordu: «Politikada gütmek
için):

1 — «YOLU TANIMAK»;
2 — «TEREDDÜDÜ KESMEYİ BİLMEK»... 

gerekir. Tereddüdü kesmek ise. lâfla olmaz. Saiantı- 
yı, yalpalamayı durdurmak için şu iki şart yerine 
getirilmelidir:

1) Müteredditleri ikna etmek;
2) Kendi fraksiyonunun rafızüerini (ayn fi

kirlilerini) tepelemek...
Bu satırlann bellibaşh bir amacı da Lenin’in o 

öğüdüne uymaktır. Yâni:
1 — «YOLU TANIMAK»;
2 — «TEREDDÜDÜ KESMEYİ BİLMEK»... 

uğrunda savaşmaktır.
Yolu nasıl tanıyacağız:
Tekrar edelim, şunlan araştırarak:
1 ) Yolun neresindeyiz?
2) Daha nereleri geçeceğiz?
3) Nasıl geçtik, nasıl geçeceğiz?
Yol belli olursa ikirciliğe, tereddüde yer kal

maz. İşçi hareketi o özlü vc canlı atılışlardandır ki, 
yolunu buldu mu dosdoğru yürür.

Yol ararken rehberimiz sırf görülen ve bilinen 
olayları sübjektif izah ve tasvir etmekle kalmaz. 
Ondan çok ana yolu. açmış bulunan yoldaş ve usta
larımızın dedikleriyle kıyaslamak gerekir. Demek, 
bu araştırmanın kontrol edicisi «aklıselim» (sağdu
yu) değildir; yaşanmış benzer denemelerin formül- 
leştirilmiş dersleridir. Onun için, arasıra «mâldın» 
lan (bilinenleri) «ilâm» edersek ' (bildirirsek) kimse 
bize kızmasın.

Yol : aramak • bulmak • tutmak uğraşması U- 
zerine yapılabilecek itirazlara karşı büyük ustamı
zın «Kapital»’i ilk ortaya atarken yazdığı önsözü a- 
nacağız. O ayarda fikirler ortaya atmak görüntüsü 
ve toupe’sl aklımızdan geçmez, önsözün son satır
larını ustalanımzın izinde, ustalarımızın diliyle ko
nuşmayı sevdiğimiz için, oldıddan gibi analım :

«Bilimsel tenkidden gelecek olan her tartıcı dtt- 
şünmo ve taşınma, hoş geldi safâ geldi. Hiç bir za
man ayrıcalık ve metelik vermediğim kamuoyu 
(efkir’ı umumiye) denilen kuruntulu .bâtıl itikatlar 
(önyargılar) karşısında İse, büyük Florentin’ln tiryaki 
sözünü benimser dururum:

««SogulMI tuo corso « Inscla dlr l« gentll
Sen yolunca git te,, bırak elâlem söylensin!) 

Kart Marka» (K. Marks: Le Capital. K. I. C. T. s. 31, 
Paris 1925, J. Moütor çevirten

SOSYAL EROZYON 
DEVRİM DALGACILIĞI

Es Burjuva bilginlerinin Doğa’dan gelen bir göhcil 
== âfet, gibi anlattıkları «Erozyon»: hiç te tabii değil, 
=5 tümüyle sosyal bir hastalık, daha doğrusu geri bir 
zş Tefeci - Bezirgan ülkesi içine zorla aşılanmış Finans 
ş= - Kapital çapulunun yarattığı bir sosyal kanserdir. 
S  Onu, burjuva bilginleri de, farkına varmaksızın ver 
sş  dikleri ayrıntılı bilgilerle açıklamış durumdadırlar.. 
ş= Erozyon kanseri ne zamandanberi Türkiye kö- 
S  yünü kemiriyor?
ş= «Bundan 20-25 sene önce hiç bir önem arzetmi- 
=j yen rüzgâr erozyonu sonyıllarda yan kurak iklim 
=s karakterinde olan Orta Anadolu’da son derece teh- 
=  İlkeli nlınıya başlamıştır.» (M.Ö., s. 15)
==• «Kıırıi|!iıı:ır’dıı rii/gıır rrozyumımııı tesiri bir 
=s şekilde ortaya çıkmasında son 5 sene içinde mer’adan 
r s  alınarak sürülen ve, bir bitki örtüsünden yoksun ka- 
§S lan arazinin çok biiyiik rolii olmuştur.» (M.Ö., s. 16)

• =  ' Nedeni oportmin açıktır. 1065 yılındım yirmi ytl 
ü j /ılurni liMîi, beş yıl ümrri Ji)Gü olur. Erozyon Kanseri 
53 1945 ile 1960 arasında gelmiş ve azgmlaşmışttr. 
= ; Finans-Kapitai emrindeki Antika Tefeci-Bezirgân 
=  sınıflarda halk yığınlarımıza Tanrının bulunmaz 
=s niymeti, «Süleyman Sofrası», gökten yağmış «Kud-. 
== ret Helvası» diye yutturulmak istenen «şartsız ka- 
H= yılsiz Finnns-Knpitnl» egemenliği o 1945-1960 «Çok 

partili Demokrasi» yıllarıdır.
-=3 iki olayın aynı yıllara rastlaması tesadüf değil, 

tam bir paralelliktir. Finans-Kanitalin Türkiye Top- 
~  raklarına o zaınan.-ı dek görülmemiş bir itcülikle 
=  baskın saldırısına. Traktör biçimli «zırhlı tümen- 
r= lerİ» ile «Yıldırım Savası» na girişi, 1945 yılı İle 
BE başlar, 1950 yılı ile m u tla k  iktidara geçer. Ve 27 
=  Mayıs’m patlak verdiği 1960 yılı bütün zehirli eoy-

bügin lâfı ile maskelenen Erozyon K&nsen de tam 
o 1950-1960 yıllarında, Sosyal yapımızda «Kansız îh- 
tüâl»e benzetilen kan kurutucu kangrenini çöl biçi- 
ininde topraklarımıza yayar.

ispat mı aranıyor? B. İrfan Soykan’ın : «Konya 
ve Niğde Vilâyetlerinde Rüzgâr Erozyonu sahaları 
Etüdü ve Alınması Gerekli Tedbirler.» (1962) rapo
runda : «Karapınar Kazası Ziraat ve Mer’a Arazi 
duruma (Hektar olarak)» şu rakamları belirtiyor :

Yıllar Ziraat arazisi * Mer’a arazisi
1951 45.000 212.300
1957 I 126.300 (ekilen) 10.000

I 120.000 (nadas)
6 yıl içinde ne olmuştur? Otlaklar (mer’a) Ta

rım topraklarının % 471’i (5 katına yakın büyük
lükte) iken, 6 yıl sonra % 4’üne (25 ’te birine) kü- 
çUlmüştilr. 117 korro dliçllşl Traktör Ağaları hal
kın 212 bin hektar otlağından 202.3 bin hektarını 
zırhlı makineli silâhlarla zaptetmişlerdir. 25 otlak
tan 24 ü Ağanın tarlası olmuştur. Geri kalan 1 otlak
ta halk kendi hayvanlarını beslemek işkencesine kat- 

landınlnuştır, 25’te bir daralmış yerde otlâmıya sıkıştı 
nlan hayvanlar İse, bastıktan yerde ot bitlrroiyen 

Atlıhan’ın HUm ordulan gibi, ortalığı toz edip önce 
çöle çevirmişler, sonra o çölde aç kalıp kırılmak zo
runda kalmışlardır.

Trajedinin içyüzü budur. Aynı trajedi Karapı
nar’dan tüm' Türkiye yüzeyine de biraz eksik, biraz 
aşın yayılmıştır. Türkiye’nin tüm topraklan 77 ilâ 
78 milyon hektardır. Bu topraklann. Resmî Devlet 
istatistiklerine göre, nitelik bölünümleri şöyle özet
lenir (Milyon Heikt&r) :
Bağ-Mey

Yıllar Toplara Ekilen tarla va-Sebze . Çayır-Meı
1950 77,698 14,120 1,466 . . 37,806
1967 78.058 23,836 2,207 26,135 •

7 yılda +  0,360 +  9,716 +  0,741 -  11,671
fark % 0,46 % 68 . % 50 % 60

s  7 yılda tüm Türkiye topraklarında Tanm Tar- 
s  lan  95)68 artmış, Otlaklar %69 eksilmiştir. Besbelli 
5  ki, traktör ağası ektiği yerden çok Köy Komunasının 
=  otlaklarını silip süpürmüştür, öteki rakamlarda 
S  göze çarpan pek az değişiklik olur, örneğin: Tüm 
S  Türkiye topraklan *7c 0,46 genişlemiş, Ormanlar, da 
=ş ona yakın % 1.6 artmıştır. Arada büyük fark yok...
=ş Buna karşılık Tarlalar 9i 63, Baf-Meyva-Sebze 
Ş5 ekimi 9o 50 artmıştır, l'u artıştan Toplam 360 bin 
== hektar artışı çıkarır isek, bütün (Tarla), (Bağ-Mey- 
«= va-Sebze), (Orman) artışları 10.033 milyon hektar 
ss olur. Meralar ise, aynı şiire içinde 11,671 milyon 
== hektar azalmıştır. Demek 7 yılda 1 milyon 588 bin 
== hektarlık (15 milyon küsur' dönüm) otlak: tarla, 

yahut bağ-bahçe, yahut orman dahi damaksızın ri- 
== yan edilmiştir. Fİnnns-Kapitalin Türkiye Toprağına 
== vc İnsanına ihaneti bu israfla da ayrıca katmerleş 
ş= inektedir.
== 1954 yılı Vatan Partisi Gerekçe’sindet, «Fakir
== köylü için NEFES KORULARININ TIKANMASI»
3= diye damgalanarak önceden haber verilen olay bu- 
=  dur. Ondan 3 yıl aoııııı yayınlatuıhilen Vatan Partisi 
S  CJcrdkçc’uinc şn not konulmuştu : 
s  «O tahminimiz yazık ki sonradan (1957 Başve- 
ş~ gun ıncyvalarını buram buram sunar. Kokorozlu bir lara yabancılaştırıyor. • • • İKTİSATÇI
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*■ Orman 

10.418
, 10,584
(Tâhmln . 12.578)

. +  0.166
%  1.6

kâlet «Zirai istatistik» No. 373’tekl rakamlara göre) 
doğru çıktı. 1950’deu 195Tye kadr ekilen topraklar 
4.688 bin hektar artmış. Fakat, ürün getirntlyen 
tokraklar oldukları gibi kalmış; (yalnız 4 hektar ek
silmişi) Halbuki çayırlar ve merialar tam 8.301 bin 
hektar azalm ış... Demek - çorak yeri İmâr etmemi
şiz; köylerin otlaklarım silrüp tarlaya çevirmişiz. 
(Köylünün nefes borularını tıkamışız; Şehirlinin et, 
yağ vs. kaynaklarını daraltıp, yiyecekleri pahalan
dırm ışız!...)» Gerekçe, s. 22)

Bu acı gerçekliğe somutça dikkati çeken ve 
çözümler Öneren Vatan Partisi’ne Finane-Kapi-
talin 1957 Seçimleri üzerine nasıl kanlı saldırıda bu-, 
lunduğu.. anlaşdır.-şeydir.. Asıl ibret dolu yan. «Dev- ; 
rimei»~aydıff-?KüçUkbıurjuvaritiI^5Su5j3TAÎS2(WB*fA 
h» tükenmez 'sabotajı oldu. Bü‘ ve^.benzeri—rBngöril-• 
ler ve önerilen pek mi önemsiz şeylerdi? 100 kirimiz
de 70 köylümüzün.ve 29 işçimizin, emekçimizin alın- 
yazısı idi. Tabi) adsız ve seriz züğürt insancıkların 
problemi pek çok «Sosyalist Beğcikler»İ ilgilendire- 
mezdi. Onlar «büyük» devrim dalgalan geçiyorlardı.

Böylece Finans-Kapitai yalnız köylünün ciğeri
ni sökmekle kalmıyor, bu durum önünde en bilinçli 
davranması gereken Aydın devrimcileri de yığın-

İÇLERLE STRATEJİ PLANI
Kısaca özetlenen Sosyal Ya 

pı ortamı Içlndo, kendiliğinden 
iki ccltpc karşılaşıyor :

1 _  GF.KtCt -
EMPERYALİZM 
C E riIE S l:

A— özgüç : Modern Fi
nona - Kapital : en bilyilk Ş» 
hlr merkezlerinde yuvalanmış 
tır.

B—  Yedek güg : Antika Te 
fccl - Bezirgânlık : hemen bü
tün Taşra kasabalarında yu
valanmıştır. En büyük şehir
lerin de, her şehirde olduğu 
glbt kasabaları, kendi İçinde 
kasabalığı, yftnl Tefeci - Be
zirgan sektörü vardır.

Bugün Flnnns • Kapitalin 
özgücU. kendi ekonomik, sos
yal, kültürel ağlan yanında. 
Antika çnftlardnn beri halkın 
ve özellikle Köylünün geçim 
boğazı ve sosyal politik ru
hu üzerine çöreklenmiş Tefe
ci • Bozlrgfııı sınıfı yedek gü
cü gayesinde oy çoğunluğu 
sngln^T.nktndır.

II— ILF.UİCİ HALK 
CF.rilESl :

A— özgüç : Modern İşçi 
Sınıfı + Proletarya Aydtnla- 
n : büyük şehir merkezlerin
de, büyük yedek güçlerden 
tecrit edilmektedir.

B— Yedek güçler : Antika 
Küçükbıırjuvazl +  Modern Or 
ta Tnlmkalar.

Yedek G üçler: Devrimci
durumlarına ve antuzyazmla- 
nna göre şöyle sıralanabilir
le r :

1) Küçük ve Orta Aydın 
zümreleri (Dar gelirliler).

2) Fakir ve Orta Köylü 
yığınlar) (Köy yan  - proleter
leri).

S) Küçük ve Orta Esnaf 
tabakaları (Şehir yan  - pro
leterleri).

Orta T abakalar: Emperya
lizm Cephesiyle Ilıılk Cephe- 
d  arasında. Finans - Kapita
lin A rafattn tutattık İstediği 
Ort» Tabakalar üç kümede 
toolanablllrler:

1) Büyük Aydınlar,
2) Orta ve Küçük İşveren

ler,
3) Otta vc Küçük EmlSk- 

sahipleri.
Devrim : ne. brr Kişinin, ne 

hlr veya bir çok Partinin, ne 
bir Zümre, Tabaka veya tek 
Sosyal Sınıfın Dileği İla ol
muş olncnk şey değildir, ö n 
ceden ölçülUp ta rtılm ası: yı
la, güne, saate vurulması kim 
senin elinde değildir. Geldi 
m>, onu hiç bir güç önllye- 
mez. (Devrimi) suç sayacak 
varlık anasından doğmamış
tır. Kendisi kendi gücüyle ken 
dİ meşruluğunu herkese be
nimsetir.

O bakımdan Devrimi önce
den Suç snyınak ne denil Don 
Klşot’luksa, İnsanları Devrim 
cl diye. Suçlamak ta  en az 
o denil boşuna zorbalıktır, ö r  
ncğln : Türkiye’de 50 yıl bo
yunca şu veya bu eğilimde 
düşünen vc fdnvranan İnsan
lar, boyuna «İhtilâlcilik» ve
ya «Tnkllyh’l Hükümet» çtllk- 
le cezaInmlı rıldılar, durdular. 
Bir gece yarısı, 27 Mayıs ge
ce ynrısı. hiç beklenmedik yer 
den İhtilâl patladı. Shbaha

yük «Tutuculuk» yerin* geç
miş olur. Tarihin diyalektiği 
İçinde roller birbirinin tersine 
dönmüş olur.

Böyle bir Toplumda, Dev
rim Stratejisi, Marks'ın de
yimi i le : «Doğum sancıların) 
ılunlandıran» ebe-heklmllğln 
tutumun* uyar. Ananın (Top
lumun) ve Çocuğun (Devri
min) gerçek İlişki ve çelişki
leri göz önünde tutulmaksızın, 
kitap karıştırmak yanıltıcı 
olabilir. Devrim S tratejis i: 
Kehanet vs Büyücülük yarış
ması değildir. Türkiye'nin var

olan som sınıflar savaşında 
objektif güç İlişkilerini (kuv 
vet münasebetlerini) oldukla
rı gibi kavramaktır.

Yukarı kl şema'da Halk Cep 
besinin Osgüctt olan işçi Sı
nıfı İle Proletarya A ydınlan: 
Küçükburjuva tabakaları İle 
eeoden İttifak yapıp. Orta Ta 
bakalan n ö tra liz e  edeb ilirse , 
(Finon* * Kapital +  Tefeci • 
Bezlrgân) Cepheyi yenik dü
şürebilir. Türkiye’nin «Devlet 
Sınıflan» gelenek - görenek
lerinden yararlanıp, Orta Ta- 
bokalan lylltkdller (heyırbâh)

(Devamı S tayfada)

Ö Z Ü R
Geçen sayımızın 2. sayfasındaki «It Ürür git 

f  tikçe Kervan Yürür» baç'ıklı yazıda bir . takım 
t  hatalar olmuştur; Onlan aşağıdaki şekilde düzei- 
$  tir, okuyucularımızdan 'özür dileriz:

1 — Yazının başlığının doğrusu şudur: '
İT ÜRÜYORI Demek: KERVAN YÜRÜYOR
2 — Yazmiıi başında, giriş mahiyetinde. şu

birkaç paragraf yer alacaktı. Atlanmış:
............. r____  _____ «İstanbul’un Şişil (Parababaları) semtinden,
knrşı* n ie r  kazandı Bir saat * sahte «Dev-Genç» imzalı, bir lümpen (paçavra) kâ 
önce thtıiâi'in lâkırdısını ağ- $ ğıt yayılmış. Onu «Sosyşlist» te olduğu gibi yaym
an a  ainm vurup asmıya ha- ★  lamak en kestirmesi olurdu. Çünkü Fahri CÎA aj&n * 
zır nice kişi ve zümreler, o * lannın («fahri* diyoruz:' böylesine zekâsı kıtlara * 
sanı İhtilâlin başarısını se- * da pek metelik vermediğini sanırız) ne den-, î*
Uimladılar.

B, neye yaradı o yıllar yılı
dnnîgnmn.p ezilen insanların |  hiç bir şey belgeliyemezdi. Ancak Sosyalist’in Mei>- 
acılan ? Devrim düşmanlan $  lojik yapışma girmlyen sarhoş kusuntularıyla yer

rimeller açısından 
İnsnncıl hak vermiye. Devrim

Devrime ★
t

yoktu.
«Devrimci Gençlik örgütünün temiz adını kötü 

.böyicsin* objektif ve somut ★  ^  k u ^ a ^ a n n  ahtekâriıklaruu yakalayıp yargıla-
îanİTar'' m  *  Dev-Genç yiğitlerinin bilecekleri iştir,

çük selleri bentler ardı̂ L t  manyaklıklariyla yan- ;
büyük Tufan yığmağı duru- $  şan kalpazanların, — düşünce, karakter, taktık z ü  «
muna sokanlar c’--------  •** ------^ -------- *—  *
Devrimi tutanlar 
nın yakıp yıkıcılığını 
zararla İnsancıllaştırarak 
rlmll kılanlardır, 
yol Dc.vrlmclllk i ---------.
d.ıkl Medeniyet çöküşlerine X ...............................  ..... . . . . .  . „  „  ,  -
son verdiği İçin. İnsan van J  . ; 7 ■"• - : Sosyalist ' y

Medeni veri kurtannen en bffl-
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1) 1940-41' yıllan, Türkiye’de toptan ünlü £  
ctlkokol Seferberliği» oldu; • sayın «özel teşeb- * 
büe*ü devlet dile köye de sokup yoktan var edil- * 
'inek «titirii» sii güdüldü. irili' ufaklı müteahhit- £ 
lerimize yaptırılmış veya yapturtılmış nice köy- £ 
ilkokullarının kaç -yıl içinde yaramaz duruma gir- £  
dikleri göz önüne getirilsin. Karaözü’nün kendi * 
eliyle kurduğu ilk İlkokulu 35 yıl sonra yaramaz *

. duruma girmek şöyle dursun, otelleşmiştir! Tek £ 
t başına bu olay bile bize Karaözü’nde okul ve eği- £ 

tim  gibi ekonomiyi de sağlama bağlıyan, okul ve £
‘ "ekonomiden özlü bambaşka, olağanüstü sosyal bir * 

gücün yatmakta olduğunu göstermez mi? *
2) Türkiye’de bir traktör (1936 ve 1959 yıl- *

&  M ut 1*71------ ------------------------------------------------- -

Adel kalem işçileri 
protokol imzaladı

kiye’de.tüm  toprakların 1938 yılı % 17,2’si, 1959 £ 
-yılı % 20,9’u, demek beşte biri ekilir. K&r&özü’nün * 
beşte bir toprağı 85 hektarı geçmez. Bunun nadas £ 
bırakılan (Türkiye 1959 ortalamam %34,5 tan) $ 
28,92 hektarı çıkarılır ise, geriye 55,08 hektar £ 
kalır. Karaözü’nün 1 kamyonu şöyle dursun, yal- * 
u z  1  tek traktörü, bütün ekilir topraklarının- hep- j  
sini işledikten başka 20 hektar da açıktan işleye- £ 
bilir. Karaözü’nün genişçe meyvacılık yaptığı, £ 
yâni ekilir toprağıma önemli bir bölüğüne hubu- £ 
bat ekiminin gerektirdiği kadar traktör işi bulun- * 
madiği göz önüne getirilirse, Karaözü bir tek * 
traktörü üe, kendisi gibi iki köyün ekimine yeti- £ 
şebilir.... Böylece, Türkiye’ye sokulmuş 41.896 £ 
traktörün trajedisini Karaözü örneği açığa vur- £ 
muş dur. Sâhiden yurtsever ve köylücü olsaydık, * 
o kadar traktörle şimdi ekilen topraklarımızın * 
3  misli yeri tekniğin ve bilimin son sözüne göre en £ 
rasyonelce işliyebilirdik. «özel teşebbüs» adım £  
taktığımız mirasyediliğimizle 41 bin traktörü çar- * 
çur edip, dışarıdan buğday dilenecek duruma sok- * 
tuk memleketi! j

Demek, Karaözü’nü verimlendiren şey kuru £ 
traktör değil, traktörün kullanımıdır. İdarecileri- £ 
miz, bizim gibi geri ülkede milli şuursuzluk anla-

esirin

Adel Kalem Fabrikası 
işçileri patron ve onun 
sendikasına (San sendi
ka) karşı yürüttükleri di
renişte yılmadan, bilek 
ve yürek birliği ederek 
patronu dize getirdiler. 
Direnişin 48. günü patron 
pıotokolu imzalamak zo
runda kaldı. Protokole 
göre :

1. Direnen işçiler pro
tokolü müteakip işbaşı 
yapacaklardır.

2. Direnişin başladığı 
1 Şubat 1D71 tarihinden 
bu güne kadar süren di
renişteki işçilerin iş ak- 
ti fesh edilmiyecektir.

3 — Hiç bir işçinin. Ce
zalandırılması kastı ile 
yeri değiştirilemiyeceği 
gibi baskıya tabi tutul- 
mıyacaktır.

4 — Taraf sendikadan 
istifa eden işçilerin, ai
dat ve sözleşmeden ya 
rarlanma şartlan hak
kında ilgili kanun hü
kümlerine uyulacaktır.

5 — Akit sendikadan 
istifa etmiş bulunan iş
çiler, isteklerini kendi a-

ralanndan seçecekleri söz 
cüler vasıtasıyla patrona 
iletebilir.

6 — îş akdini kaldırma 
işleminin işçiler hakkın- 
daki işlem kaldınlacak- 
tır.

7 — 1 Şubat 1971 ta r i
hinden sonra işverence 
iş akitleri feshedilmiş 
bulunan işçiler hakkında- 
ki bu işlem kaldırılmış 
ve bu işçilerin işbaşı yap
maksızın 18 MART 1971 
den itibaren 15 gün üc
retli izinli sayılmaları 
kabul edilmiştir.

Adel Kalem işçileri ger 
çekten örnek bir müca
dele verdiler. Protokolda 
görüldüğü gibi patron 
dize gelmiştir.

Direniş esnasında fab
rika kapısı önünde, kar 
ve fırtınaya rağmen 1,5 
ay direnen işçiler, daya
nışma komitesi kurarak; 
başta işçi arkadaşlarının 
olmak üzere, öğrencile
rin, öğretmenlerin, ve 
halkın geniş bir şekilde 
maddî manevî desteğini 
gördüler.

Ayrıca direniş sırasın
da bir işveren uşağının 
dipçik darbalerine hedef 
olan ve hastalanan işçi
lere, işveren vizite kâğı
dı bile vermedi.

Kartal Hükümet tabibi, 
yaralı ve hasta işçileri 
direnişleri bitinceye ka
dar tedavi etmiş ve elin
den gelen yardımı esirge 
memiştir. işçilere bu tür 
yardım eden hükümet ta
bibi işçilerin dostu oldu
ğunu bir kez daha ortaya 
koydu. Ne var ki, işçile
rin mücadele ile elde et
tikleri zamlan, patron 
sattığı mallanın fiatı üze
rine ekllyerek yine işçi
leri altından kalkamıya- 
caklan bir yükün altına 
sokmaktadır. Yine eski 
tas eski hamam oluyor. 
Direniş sonunda işçilerin 
bir cebine ufacık para 
koyan patron, mala yap^ 
tığı zamla işçinin öteki 
cebinden paralan uçuru
yor. Peki bu alicengiz o- 
yunundan nasıl- kurtula
cağız? Mesele asıl bura
da gelip düğümleniyor.

Asıl marifet bu düğümü 
çözmekte. İşveren tek ba
şına bizlerin haklarını 
nasıl gasbediyor? Kendi 
gibi bir avuç haramza
deyle birleşerek hükü
meti eline alarak. Yani

siyasî partilerini iktida
ra getirerek, öyleyse dü 
ğümiin çözülecek ucu ; Si
yasi iktidarda. Bizimde 
asıl mücadelemiz bu kör 

.düğümü çözecek olan si
yasi iktidar mücadelesi

ne girmek olmalıdır. Asıl 
kurtuluşumuzun yolu bu- 
dur. Görüyoruz ki bizi 
partisiz bırakmışlar. «En 
acil görevimiz» siyasî ik- 
tida rsavaşı yapacak Par
tilimizi oluşturmaktır.

Adel Kalem İsçileri grevi bapmyl» bitirdiler.

Kader mensucat işçilerinin kaderi

. İrr?
Zkllen ^  . . .

r i» 4 t l* r t»  Zincirlen» M illi lU sıı»

Kader Mensucat’da Olanlar
İşverenler ve onların politikacıları istedikleri 

kadar sınıf mücadelesini inkâr etmeye kalksınlar. 
Sınıflar savaşının en keskin biçimlerini körükle
yenler bizzat onlardır. Sınıflar savaşı her an, her 
dakika, her yerde hayatın İçinden fışkırmakta
dır. Her olayın ardında sınıflar savaşı vardır ve 
her olay bu savaşın değişik bir görünüşüdür.

İşverenler sınıflar savaşını örtbas etmeye 
kalkarken bile bizzat sınıflar savaşının içindedir
ler. Onlar ancak kendilerinin ayn bir sınıf olduk
larını, kitlelerin gözünden ve bilincinden kaçıra
bildikleri sürece sınıf hakimiyetlerinin devam ede
bileceğini, tilki kurnazlığıyla bilirler.

İşte bir örnek :
«Kader Mensucat* diye bir dokuma fabrika

sı var. 550 işçimiz çalışıyor bu fabrikada. F ab ri- . 
kanın sahibi aynı zamanda «BabIâli’de Sabalı» 
gazetesinin sahibi. Bu gazeteyi bilirsiniz. «Sınıf» 
sözcüğünü ağzına alanı, «Anarşistlikle, «Gomo- 
niz»likle damgalayıverir hemen. Tefeci-Bezirgân

zılgıdı altındaki bir avuç'-aldatılmış küçük mülk 
sahibini, «Kanlı» pazar günlerinde, Taksim’de, iş
çilerin ve öğrencilerin üzerine katliama yollar.

İşte bu gazetenin sahibi «Kader Mensucat» 
adlı fabrikanın da sahibidir. Çimdi 170 işçiyi iş
ten atmıştır. 170 işçinin 5’er kişilik ailesi olsa 850 
insan eder. Bu insanlar şimdi açtırlar. Neden?

Çünki işveren zılgıdına karşı azıcık hakları
nı aramaya kalktılar. San sendika Teksif işçileri 
çok ucuza satmıştı, işçiler de başka bir sendikaya 
geçmek istedikleri için. Bu işçilerin atılışının ger
çek sebebidir. Buna kılıf aranırsa bulunur. İşve
ren uşağı san  sendikacı beyanat vermiş «İşveren 
yeni ücret zamlanndan sonra işçilerin ücretlerini. 
ödiyemez olmuştur ve fabrikanın bazı kısımlarında 
bu yüzden tensikat yapılmıştır.»

„. „ Kanun’a görejşçi tensikatında yeni işçi aluı- 
mamsı İcap eder. Fakat bir yandan 170 işçinin 
çıkışı yapılırken fabrikaya yeni işçiler alınmak
tadır. Kanun’u kim dinler!... İşveren işçiye her 
türlü haksızlığı yapar, kimse karışmaz. Ne zaman

işçinin canına tak der işçi direnişe geçer... He
men polisi, cadarması dikilir işçinin karşısına Ka
nun’u uygulamak için.

Silâhlarla ilgili yeni bir kanun çıkarıldı. Si
lâh taşıyanların cezalan arttınldı. Bir işyerinde 
silâh taşıyanın cezası iki seneden başlar. Teksif 
Şube Başkanı işçilere silâh çeker. Fakat bu adam- 

, lara kanun işlemez.
Görüyoruz ki kendi koydukları kanunlara bi

le ük uymayanlar kanunsuzlukları yapanlar bizzat 
işverenler ve onlann uşakları oluyor.

Sizin sözlerinize ■ karnımız tok artık. Sınıfla
nınız arasındaki savaşı gördük. Şimdi sınıfımızın 
bilincinde olarak, daha disiplinli, daha sabırlı, da
ha örgütlü olarak karşınıza dikileceğiz. Nasıl ol
sa sîzler işveren olarak var olduğunuz sürece, biz- 
ler de işçi olarak var olacağız.. Yüzünüzdeki maske 

. leri teker teker indirip 'sizi bütün iğrenç ‘'çıplak
lığınızla, bütün iğrenç politikanızla, her zaman, her 
yerde, hayatın her anında diğer işçi arkadaştan- 
miza, köylü kardeşlerimize anlatacağız.

mma gelen basmakalıp «serbest rekabet» eğilim
leri ve Marş al yardımının iki büklüm edici şart
lan  altında: traktörleri, köy otlaklanm yutan ca
navarlar gibi kişi tekeline verdiler. Ve 5 yıl için
de traktörlerden Ortak malı olanlannın % 80’ini, 
Orta malı olanlannın % 77’sini özel kişiye geçir
ten şartlan dayattılar. O yaman akıntı önünde 
bile, Karaözü, başka 18' benzeri gibi, kendi traktö
rünü ORTA MALI (Belediye mülkiyeti) durumun
da koruyabildi,, açıkgözlere kaptırmadı.

' Bütün bunlar gösteriyor ki, Karaözü’nde, en 
ağır basıcı politik ve ekonomik kanunlardan üs
tün bir toplum gücü, başka köylerimizde görül
memiş bir toplumcd «nükleer enerji» rol oynamak
tadır.

Bu nasıl olur? «Ekonomi* adlı «kaadirii mut
lak» gizli tannyı bUe dize getiren sosyal güç 
olur mu?

KARŞILIKLI (KÜLTÜREL-EKONOlMdK- 
SOSYAL) ETKİLER

Türkiye’de «Cumhuriyetin temeli kültür» sa
yıldığı için, ekonomi istatistikleri okul ve eğitim 
istatistiklerinden daha gelişkin değildir. Gene de 
birinci ilgi. Cumhuriyetin 4.’Uncü yılı, —Kara
özü’nün İlkokulu yapılırken,— «kaç baş» insanı
mız bulunduğu gibi bir iktisat konusuna karşı 
gösterilmiş ve o günden beri her 5 yılda munta
zam nüfus sayımı yapılmıştır, öteki ekonomi 
olayları, nüfustan 10, 20 yıl sonra, İkinci Cihan 
Savaşının yaklaşması veya bitmesi gibi dış etki
ler altında kafalara dank etm iştir Ekilen yerler 
1938 denberi. Milli Gelir 1948 denberi hesaplan
mıştır. t

«özel teşebbüs» diye. bunca kırılmamıza kar
lık. herşeyimiz gibi Millî Gelir araştırmamız .da 
«özel» teşebbüsümüzle olmamış, dışarıdan daya
tılmıştır. 17/26 Nisan 1951 günü Başbakan Ad
nan Menderes,.» r İstatistik . Umum Müdürlüğüne 
şu emri yazmıştır:

«Memleket ölçüsünde . sayımlar dolayısıyla 
gerek> («çok lüzumlu olan Milli Gelir ve Milli Gi
der ;tetkiklerine») ve gerekse Tediye Muvazenesi 
tahminlerine yanyacak araştırmalara henüz baş- 
lanızm ış olduğu da bir hakikattir.»

Bu' itirafın açıklandığına göre. Millî Gelirimi
zin hesabı AVRUPA İKTİSADI İŞBİRLİĞİ TEŞ
KİLATI bakımından İstenmiştir. Nitekim o teşki
lâtın Milli Gelir Şubesi Müdürü Prof. J . R. N. 
Stone, Hindistan dönüşü ikinci defa çağırıldığı 
Ankara’ya uğrayınca, Türkiye Başvekiline: «Bir * 
Tiirk iktisatçısını kendi teşkilâtımda yetiştirmek $ 
suretile yardımım dokunabilir.» kanısını bildir- £ 
iniştir. «Avrupa İktisadi işbirliği Teşkilâtı Muha- * 
sebe ve istatistik Şubesi Müdürü ve Milletlerarası $ 
Millî Gelir Araştırma Enstitüsü Başkam ve Ame- £ 
rika' Birleşik Devletleri Ticaret Nezâreti Milli Ge- £ 

.lir Şubesi Müdürü Milton Gilbert»te .15/11/1953 £ 
günlü raporunda Türkiye hükümetine: T ürkiye# 
Milli Gelir tahminlerinin oldukça kısa, bir zaman- £  
da yapıldığını ve (tahmini yapan grubun) hariç- £  
I» temaslarının çok az olduğunu nazara alarak... £ 
bclflbaşlı tahminleri daha makûl ve sahih esaslara £  
İstinat ettirmek bakanından atılması İcabeden a- *  
Şwr»ı«T hakkında müteleeJar» -.öne sürmüştür. {

(Davamı S. S*yf«4a) £  
te*******************************************

Akan kanlar kurumu?
işçi sınıfı durur mu ?

Gurinding radyo ve te 
levizyon montaj işyerin
de, Maden-lş’e bağlı 140 
işçinin başlattığı grev 77

günden beri devam edi
yor.

Gurinding montaj fab
rikası CİHAN komandit

Gurinding- radyo, televizyon isçileri grov’ln 77. gUnttnde yılmadan 
. direniyorlar.

şirketinindir. Cihan ko
mandit, nüfus cüzdanın
da T.C. yazdı birkaç yer 
li parababalanmn alman 
Gurinding şirketindeki Al 
man parababalan İle bir 
leşip bütünleştikleri bir 
şirkettir. Gurinding ma
mulleri tün parçalan Al- 
manyadan gelir. Burada
ki fabrika sadece bunla
rın montajım yapar.

Grevdeki 140 işçi gün 
de, 120 radyo, 120 te'eviz 
yon yapar. Yani piyasa
ya o kadar radyo ve te
levizyon sürülür. Böylece 
fabrikada 120.000 Tl,, lik 
radyo 160.000 TL. lik te

(Devamı & sayfada)

Fransadaki işçilerimiz
İşsizlik ve Pahalılık art 

tıkça, yoksul halkımız çâ 
resiz yerini yurdunu ter 
kedip Avrupa ülkelerin
de işgücünü satacak kapı 
anyor. İki milyona yakın 
insanımız, Iş ve İşçi Bul
ma Kurumu kapılannda 
sırasını bekliyor. Buna 
karşılık, yurt dışında o- 
lan yarım milyon işçimiz, 
Batı’nm amansız kapita
list sömürü çarkına ka
pılmış, örgütsüz, perişan,. 
ezilmektedir.

Kırk binden fazla İş
çimiz ise, bir lokma ek- 
mak ve birkaç kuruş ka
zanma umudu ile geldiği 
Almanya’da, Fransa’da, 
Hollanda’da polis ve jan 
darına tarafından her an 
sınır dışı edilme korkusu 
altında, kaçak ve sığıntı

olarak sürünüyor.
Bir avuç Parababası 

ile soyguncu Tefeci - Be 
zirgân zümresinin kendi 
çıkan için memleketin e 
konomik hayatında kur
duğu tpkelci hâkimiyet 
sürdükçe, çalışanların
yurt dışına göçü devam önem taşımaz, önemli o- 
edecektir. Açlığın, kanun lan bulunan işin miktan 
m&nun tanımaz isyan e- 
dişidir bu. •

denen para 4-5 bin lira 
arasında oynamaktadır. 
Simsarın tek gayesi, pat 
ronlardan iş almaktır. Yâ 
ni onun için-bulunan işin 
cinsi, ücreti, çalışma şart 
lan, lojman imkânı ve 
diğer sosyal durumlan

Konfeksiyon işçilerinin durumu
Konfeksiyon işçilerinin durumu
Eğer Mahmutpaşa’da ışıksız ve rutubetli İş 

hanlanmn merdivenlerinden yuk&n çıkarsanız, 
yüzlerce konfeksiyon işçisinin ve çaiıştıklan ma- 
kinalann gürültüsü dört bir yanınızı sarar.

Buralarda giydiğimiz gömlekler, kazaklar, 
pardesüler v.b. dikilir. 50-100 .kişi arasında deği
şen iş yerlerinde işçi sınıfımızın bu kesiminin du
rumu nedir? Konfeksiyon işçileri İstanbul ve An
kara gibi büyük şehirlerimizdeki işçi kitlesi için
de küçümsenmeyecek bir yer tutarlar, işçilerin 
çoğu daha sendikasızdır. Kanunlarda öngörülen 
haklardan bile (sigorta, yemek, hafta tatili v.b.) 
faydalanamazlar. Bu kadar kötü şartlarda çalışan 
işçiler elbette birlik olmak, örgütlenmek ihtiyacı
nı duyacaklardır. Gerçekten de böyle olmuştur. 
Bilhassa şu son bir iki sene içinde konfeksiyon iş
çileri yoğun bir şekilde kaynaşmaya başlamış, 
sendikal faaliyetlerinden ötürü işten atılanlar ço
ğalmıştır.

Konfeksiyon atelyelerl bir fabrikadan ziyade 
MANlFAKTUR’e benzer. Yakın zamana kadar da
ğınık küçük atelyelerde çalışanlar ya da evlerin
de küçük üretim yapanlar —ki, çoğu kez makina 
çalışanın kendi malı olurdu— hızla azalmakta on
lann  yerini iş hanlanmn ışıksız ve rutubetli şart
larında üretim yapan çok sayıda, bir arada işçiler 
ve makinalar almaktadır.
’ Konfeksiyon atelyelerinin binilmesi ile birlik

te oralarda çalışan işçi kitlesi de büyümekte böy
lece işçi sınıfı ile işveren arasındaki çelişki ve savaş 
daha elle tutulur, gözle görülür bir nitelik kazan
maktadır.

Sendikalaşma yani ekonomik mücadele ha
reketini daha iyi gözleyebilmek için şu örneği dik
katlice inceliyelim.

■Fabrikanın ismi : «Yün örme Sanayii»
Çalışan işçi sayısı : 120
Bu iş yerinde işçiler arasında kendiliğinden 

bir sendikal teşkilâtlanma hareketi başlıyor. Ve 
İşveren (Gerçekte İş vermeyen) çok kısa bir süre 
içinde 9 işçiyi sendikal hareketlere girdiği için iş
ten atmıştır. Sebebi: İşçilerin sendikalaşma giri
şimlerini ezmek, işçiyi yıldırmaktır. Bu rakam
lardan çıkan sonuç şudur: Hemen hemen her 12 
kişide bir kiş isendikalaşma gayreti yüzünden İş
ten atılmıştır. Bu önemli bir orandır. Konfeksi
yon işçilerinde ekonomik mücadele için nasıl bir 
potansiyel bulunduğunu gösterir. Bir İşyerinde 
sendikal teşkilâtlanmanın başında 100 kişide bir 
kişinin propagandam ve hareketi çok kere potan
siyeli açığa çıkarmaya yeterli olabilir.

, Konfeksiyon işçilerinin çoğunluğunun kadın 
olması, k&dın toplumlunuzda çok ezildiği için bir 
güçlük gibi görünebilirse de kadın işçilerimiz ken
dilerinin hiçte erkek işçilerden aşağı kalmadığını 
göstermişlerdir.

Yerli - Yabancı İşçi
Ayrımı
Ekonomik bakımdan ge 

ri ülkelerdeki işsizler or
dusu kapitalist batı ülke 
leri için vazgeçilmez bir 
unsurdur. Meselâ, Fran
sa’nın kabul ettiği VL cı 
kalkınma plânında öngö
rülen % 6 gelişme -hm : 
«Yabancı işçiler olmaksı
zın ulaşılması mümkün ol
mayan bir hedeftir.» Ül
kede toplam 3 müyon ya 
bancı işçi vardır. Buolar 
olmadığı takndirde; «eko
nomik kalkınma oranı % 
3 e düşecektir.»

Diğer, göçmen emekçi
ler gibi, Türİder de en a- 
ğır işlerde, asgarî ücret 
şartlarında sömürülmek
tedir. İnşaat, Demir-Dö- 
küm, Yol yapımı gibi iş-

dır. Bu yüzden kontrat 
lar tamamen işverenlerin 
arzusuna göre, tek taraf 
lı olarak hazırlanır. Alan 
memnun, satan memnun 
dur. İşsizlik, işçilerimizi 
işte böyle çok yönlü bir 
kıskacın içine itmektedir 

Fakat bütün bu şart
lara, rağmen, işçi her an 
işinden çıkarılma korkusu 
içinde yaşamaktadır. Kont 
ratlı işçi, süresi dolana 
kadar sözde İşten çıkarı
lamaz. Kanudarda böyle 
yazdı. Ancak, . yabancı 
memlekette işçi, bakkal
dan ekmek almasını bece
remiyor. Değil ki; devlet 
dairelerinde, kapitalist r’- 
temi yaşatmak için dö
nen binbir dolap arasın
dan hak arasın!

' işçilerimiz arasında 
menşei köyden oladann 
sayısı ağır basıyor. Bu 
özellik sınıfsal dayanış-kollann, yabancıların en . wıinA«£T

yoğun oldukları yerlerdir. 21a S  
Aym işte çalışan bir Fran de.» d?gal olara£  olumsuz Tvy.i, f. rol oynuyor. «Her koyun

kendi barağından asılır»

& & S 2 S - S 3 S S &
S  S d d s l d l  t ’ ftankı ™ . üm-umım farkmıU. Bm-

biderce Türk işçisi var- ,ücret artlf I> ‘azla mesâl- oınıerce ımra ige yeni adam alma veya
r« .,mo,vıı« çıkarma konularında, iş-

eo SileTİ bu «eklide bölerek
istediklerini kabul ettiri- - 

k'.yorlar.,Bu gibi hususlar I gelmektedirler işçi Sim- özelUkle aym . lavsrir.- =
şarlan aracdıgı ile yapı- 20-25. kişiden fazla Tür- 
lan «istek» 1er ıgn, sun- bulunduğu işletme-
sar komisyonu olarak 8 (Dev> L ^ ( .d M i
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Süperlit işçilerinin haklan  gaspedildi
-23 Mart 1971

Sendika seçme özgür
lüklerinin ve iş temina
tının ortadan kaldırıldığı 
işyerinde, işçilerin başlat
tıkları direniş çeşitli hile 
ye tertiplere başvurularak 
engellenmeye çalışıldı, iş
çilerin içine sokulan iş
veren ajanlan işçilerin 
birliğini bozmak için asıl
sız haberler yayarak bü
yük çaba gösterdiler, 
işveren direnen işçilere 
göz dağı vermek için bir 
kısmını tutuklattırdı. Hiç 
bir suçu olmayan işçiler 
savcılıkça serbest bıra
kıldı. Süperlit işçileri iş
verene ve san  sendika 
Çanse-lş’e karşı verdik
leri mücadelede karşısm- 

' Baki ve yanındaki güçle
ri birkez daha gördü. 
Haklarının korunması i- 
çin Çimse-Iş’ten ayrılıp,

• Keramik-Iş’e geçen işçi
lere Keramik-İş’in yöne
ticisi durumunda olan 
bir işveren ajanı da iha
net etmekte gecikmedi, 
fcu bilinçli işveren ajanı 
'Adel Kalem fabrikası 
işçilerinin direnişini de 
başarısızlığa uğratmak i 
çin çok çaba sarfetti. A- 
ma artık maskesi düştü, 
işçi sınıfına ihanetin er» 
geç hesabının sorulacağı
nı herkes anlıyacaktır.
• 'Süperlit işçilerine kar
şı hazırlanan tertipler, 
sonucu, işveren İâiii£Jİ-. 
birliğini bozmayı naşaru». 
işçilerin bir kısmı iş ba
şı yapmak zorunda kaldı. 
Iş başı yapan işçilere ye
ni bir oyun tertip edildi, 
aşağıdaki ibraname imza 
latılarak bütün geçmiş 
haklan gaspedildi..

«Elyaflı Çimento Sa
nayii ve Ticaret Anonim

Şirketinin Süperlit Boru 
ve. Levha Fabrikasında 

‘ 15/2/1971 Tarihinde iş 
yerinde yürütülmek iste
nen kanunsuz greve işti
rak ettiğimden, Karta) 
I. Noteri]ğince tarafıma 
keşide edilen hizmet, ekti
nin fesih edilmiş olduğu
nu bildiren ihbarname
yi aldım.

Bu meyanda mezkûr 
şirketten bu giine kadar 
işçi ile ilgili kanunlardan 
ve meriî toplu iş sözleş
mesi hükümlerinden do
ğan bilcümle fazla mesai 
lcrimi, Pazar ve Bayram 
Ücretlerimi, yıllık ücret
li İrinlerimi, tasarruf bo
nolarımı depozitolarımı, 
aynca işten aynlırken’- 
de kanunî hakkım olma
dığı, bana bildirilmesine 
rağmen genel müdürlük
çe işten ayrılma tazmina
tı olarak takdir edilen
.................. L ira ................
Kuruşu tamamen aldım.
• Böylece adı geçen şir
ketten herhangi bir nam 
altında hiç bir alacağım 
kalmadığını beyan eder, . 
mezkûr şirketi ibra ede
rim.»
işçinin adı: 
işçinin adresi :

îş veren böylece Süper 
ü t  işçilerinin bir milyo
na yakın geçmiş birik
miş haklarına bir sün
ger çekiyor; yukarıdaki 
şekliyle, hırsızlığını ibra 
ettiriyor.

Süperlit’te çalışan iş
çi arkadaşlarımıza oyna
nan bu oyunlar tüm İşç i 
Sınıfımıza oynanan oyun
ların bir halkasıdır. Ege
men sınıflar işçi sınıfı
mızın emeğini çalmak, 
bir sülük gibi kanlarını

emebilmek için her za
man böl vc yönet takti
ğini uygularlar. Bundan 
yedi sekiz yıl önce Sera
mik, Çimento, Cam, A- 
ğaç, Yapı işçileri ayni 
iş kolunda idi. Bütün bu 
işkolunda çalışan işçiler 
işveren sınıfına karşı tek 
ve gerçek bir sendikada 
birleşerek mücadeleye gi
riştiler. İşveren sınıfının 
Amerika’da eğitim gör
müş diplomalı ajanları
nın kurduğu TURK-İŞ, 
işçilerin eliııe geçmek ü- 
zere idi. İşveren sınıfı 
tehlikeyi görür görmez 
emrindeki Çalışma Ba
kanlığına bir yönetmelik 
çıkarttırarak iş kolunu 
4-5 parçaya böldürttü. 
Sen Cam, sen seramik, 
sen ağaç, sen çimento, 
sen yapı işçisisin dedi... 
Ve ajanlarına kurdurttu- 
ğu san  sendikalan hep
sinin başına musallat et
ti. İşçi Sınıfımız neye uğ
radığım anlamada gecik
medi; her iş kolunda ken 
di gerçek sendikalarını 
kurdu, işveren sınıfına 
ve san sendikalara karşı 
mücadeleye girdi.

Seramik ve Çimento 
sanayünde çalışan işçiler 
daha önce Sercip-lş adın 
da bir sendika kurmuş
lar, işveren sınıfı vc eği
tilmiş ajanları, onu için
den yıkmayı becermiş
lerdi. Bu kez Keramik 
•Iş çatısı altında birleşe
rek işveren sınıfına ve 
san sendikalara karşı 
mücadeleye giren işçi
lerin bu davranışı da 
baltalanmak istendi. İşve 
ren sınıfı Keramik-lş’e 
ajanlanm çoktan sok
muştur. Yiğit Süperlit

PAKİSTAN
Yahya Han yeni meclisin Mart ba

şındaki toplantısını erteleyince, Doğu 
Pakistşn Avami Partisi lideri Mucibur 
Rahman halkı genel greve . çağırmıştı. 
Avamî Partisi’nin daha biraç ay önce 
halkın % 98 oyuyla seçimleri kazandığı 
düşünülürse, bu çağrının ne derece etkili 
olduğu kestirilebilir. Merkezî hükümetin 
Doğu Pakistan'daki sivil hayatta hemen 
hemen hiçbir kontrolü kalmadı.

Bunun üzerine, Merkezi hükümet 
askerî tedbirlerle duruma el koymaya ça
lışınca, birkaç haftalık olaylarda ölenle
rin sayısı yüzleri aştı.

Doğu Pakistan’daki bütün yabancılar 
. ülkeyi terketmiye başladı. Aynca, du

rum böyle devam ettiği takdirde. Bati* 
Pckistan’ın mail güçlülelerle karşılaşa
cağı anlaşıldı.

23 yıllık geçmişi bulunan Pakistan’ 
da, Doğu ile Batı arasında bazı karşılaş
tırmalar yapmak, bugünkü sonucun ne 
derece temelli sebeplere dayandığını a- 
çıkça göstermektedir. Aşağıdaki tablo, 
15 Mart 1971 tarihli Newsweek dergisin- 
(î ' ?iınmış rakamlara göre düzenlenmiştir

Batı
Pakistan

Halkın etnik durumu Pencabî 
Nüfus 50 milyon
23 yılda bölgeye 
harcanan bütçe oranı 4/5 
Son yıllarda millî gelir 
artışı % 42
Doğulu yahut Batılı ’ 
oluşuna göre:
a) Memurların oranı % 85 

b) Askerlerin oram 90

Doğu 
Pakistan 
Bengalî 

70 milyon

1/5

% 17

% 15» 
% 10

isçileri ve Keramik-lş’in 
yöneticilerinin büyük ço
ğunluğu sıkı yönetim sı
rasında aylarca hapisleı 
de tutsak edildi. Süperlit 
işçilerinin direnişi büyük 
bir kıvılcımdı. Bunu sön
dürmek demek, seramik 
ve çimento iş kolundaki 
bütün işçilerin gerçek 
ve devrimci sendikalarda 
teşkilâtlanmalarını engel 
lemek demekti. İşveren 
sınıfı bunu iyi biliyordu; 
bu direniş kanlısında 
teşkilâtlı işveren sınıfı 
topluca hareket ederek 
bu direnişi kırmayı ba
şardı.

Süperlit direnişi İşçi 
Sınıfımıza da çok şey öğ

retti; teşkilâtlı işveren 
sınıfına karşı: İşçi Sınıfı 
bir bütün olarak teşki
lâtlanmadıkça, teşkilât
lı olarak topluca hareket 
etmedikçe, ezilmekten, 
horlanmaktan, vc sömii 
dilmekten kurtulamaz. 
Bir avuç teşkilâtlı işve
ren sınıfının tahakkü
müne ve zorbalıklarına 
son verebilmek ancak 
ve ancak İşçi sınıfı Parti
si içinde derlenmekle- 
mümkündür.

İşsizliğe, pahalılığa vt 
zulme son verebilecek İş
çi Sınıfı Partisi içinde 
derlenerek. Demokratik 
Halk iktidarı için* görev 
başına.

l Hindistan seçimleri ;
* İşsizlik ve Pahalılıkla mücadele etmek ve fakir- * 
3 lerle zenginler arasındaki uçurumu kapatmak pat o- «
* lalarıyla seçimlere giden Bayan İndira Gandi Hitit *
3  halkının büyük desteğini gördü. î
* Daha önceki Başbakanlığı sırasında: «Finans* *
* Kapital kalesi Bankaları milUlcşlirme» ve «Antika * 
3 Tefeci-Bezirgân Putlnn Mehraceleri kaldırma» giıi- î
* şimleri de, bu yoldaki tutumunu göstermişti. Fakat *
J  An&yasa’nın engelleyici maddeleri karşısına dikil- $
* inişti. *
* Şimdi, Lok Sablıa denilen Hindistan Millet Mcc- * 

sinde üçte iki çoğunluğu ele geçirmiştir. Bu çoğun- »
l«4İ>İjk mmhIpIS A ««MaMflA i İ A M a î M I  • • a «imLiİA. T3 lukla, gerekli Anayasa değişikükliklcrini yapabile 

3 cek durumdadır. $
* Hindistan deneyi : gözü dönmüş (Finans-Kapi- f  
3 tal +  Tefeci - Bezirgan) soygununa ve tahakkümü- *
* ne dayanan gidişin halk yığınlarına nasıl illallah de- *
3  dirttiğinin açık örneğidir. *
J  ü s t sınıfların akıllı kesimi, bunu görerek, daha J
* halkçı bir tutumu benimsemek zorunda kalmışlardır. *

! LAOS FİYASKOSU \
* Güney VietnamlI kuklalarıyla birlikte Ameri- »
* ka’nın giriştiği Laos istilâ harekâtının tam bir fi- *
* yaskoyla sonuçlandığı anlaşılıyor. Gün geçmiyor ki, $
3 Amerikan kuklası Güney Vietnam askerlerinin bir J 
3 veya iki üssü daha boşaltıp geri çekildikleri haber* } 
3 leri gelmesin. j
* iş te  en aon haber: $
*  *
5 Güney VietnamlIların Laos'lıın çekilmeleri cepheden *
* sek »  haberlere {töre panlffa dönüşmüştür. î
+ Güney VietnamlIların kendilerini kurtarm ak İçin .ıı- J
*  ralarım beklomcdco pani£ halinde Shldöroakunnn da b.ıaı *
*  helikopterleri. çalışılmaz hale getirdiği bildirilmekledir. î
* Bu arada yan resmi bir Güney Vietnam kaynağından. *
* sınıra 15 kllometro uşaklıktaki «Delta • One» ateş destek *
* üssünün de önce boşaltıldığı öğrenilmiştir. Sür. konusu II*. * 
3 Güney Vietnam kuvvetleri tarafından yavaş yavaş boşal- J  
}  tılırkcn Kuzey Vietnam kuvvetleri de üssü ele. geçirmek.»
* için Cuma günll şiddetli bir saldırıya geçmişlerdi. *
3 Birinci Kurtuluş Savaşımızda, kurtuluş ordu- * 
3 su önünden Yunan askerlerinin kaçışını Yunanlı j  
3 kumandanlar «Şerefli bir şekilde rlc'nt» diye ııi- »
* lendirmişlerdi. Şimdi de, emperyalist propagandam, * 
ş  Laos’taki hezimeti böyle bir «şerefli rie’at» diye yut- J
* turmaya çalışıyor. * j
3 Güney Vietnam kukla rejiminin Başkan Yar- * 
3 dımcıst Kao Ki bakın ne diyor : î
$ «Laos’ta  bir aydan fazla süren harekâttan son- *
* ra birliklerimizin dinlenmesi için harekâtı durdur- J
* mamız» gerekmiştir. *
3 Vietnam halkı (Kuzeyli olsun. Güneyli olsun) : * 
3 bin bir Emperyalist devletle (Fransa ile. Japonya * 
J ile, Amerika ile, ve ilh.) ve onların yerli-yabancı ktık *
* lalarıyla kuşaklar boyu savaşıyor. Yorulmamıştır }
* da, Amerika’nın bekçi köpekleri bir ayda yorıılıı- *
3 vermişlerdir. *
3 işin içyüzü başkadır. î
3 Nixon efendi sosyalist ülkeler arasındaki ger- $
* ginlikten yararlanarak, savaşı Kuzey Vietnam’a ve J
* belki Çin’e de sıçratır mıyım, diye hesaplıyordu. *
3 Hattâ bunu, Güney Vietnam’daki korkuluklarına bir î  
3 kaç kez söyletmişti. î
3 Fakat umduğu dağlara kar yağdı. Sovyeller *
* Birliği derhal tepkisini gösterdi.' Bütün sosyalist ül J
* kelerin Çin Hindi halklarının yanında olduğunu a- *
3 çıkladı. î
3 ' Ondan sonra, Çin Başbakanı Çu En Lai Kuzey i 
3 Vietnam başkenti Hanoi’yi ziyaret etti. Bu ziyaret *
* için, Çin’in en önde gelen askeri uzmanlarını yanına J
* valdı. Çin halkının Vietnam halkıyla «elle lırııak gibi» *
3 olduğunu belirtti. î

Amerikan emperyalistleri başlarını kayaya çarp i 
mış görünüyorlar. Daha büyük çılgınlıklar hesapla- * 
iniyorlarsa, «şerefli bir şekilde ric’atı» sineye çek { 
mekteıı başka çareleri kalmamıştır. *

■ + *+ ****¥ *■ *****■ *■ *■ ¥ ********« ****+ *+ + *+ *+ + + *+ + + +  +

' !komününün 100.
Emekçilerin Paris’i; Komün’üyle birlikte yen! bir toplumun müjdecisi ola
rak daima anılacaktır..Şehitleri rnıeUci sınıfının yüce yüreğinde. gömülü
dür. Yok edicilerini iee, târih rahiplerinin dualarının büe onları kurtarma 
ya:yetfeyeceği o ebedi teşhir direğine çiviJeınLşlir bile. ’
(Kari Marx, Fransada iç savaş.,1871.1, - , . *. ..

2 Eylül I870’de Fransız ordusu!’baş dar "çabuk öidüremiyordu.’ Mağluplar
yüzler halinde mitralyözle' vuruldular.. 
Son kitle * katliamının • yeraldığı Pere 
Lachaise mezarlığındaki «Kömünarlar 
duvan» bugün hâlâ bakim 'sınıfın, isçi 
sınıfı haklarım talep ettiği anda ne de 
rece çılgınlıklara yanaşabileceğinin ses 
siz fakat açık bir kanıtıdır!» (4) : 

Marx burjuvazinin bu- vahşeti için

larında imparatorları Louis-Napoleon 
Boneparte olduğu halde, Sedan’da'-Pu- 
mayalılara teslim oldu. 2 gün 'sonra 
Fransa'da Cumhuriyet ilân edildi. Ve 
bir Milli Savunma Hükümeti kuruldu. 
Marx, 4 Eylül Cumhuriyetini şöyle de 
ğerlendirmektedir. «Fransa Cumhuriye
ti tahtı devirmemiş, sadece boş’-kalan
yeri almıştır. Cumhuriyetin ilânı top-* şunlan söylemektedir: 
lumsai bir zafer değil, bir Müli Savun- . «Thiers ve polis köpeklerinin hare-
ma tedbiridir.» (1 ) 

llerliyen Prusya' ordulan 19 Eylül’- 
de Paris’i kuşattılar. Ve 28 Mart 1871 
de aç kalan Paris teslim oldu. -'

«Savaş esnasında Paris’U işçiler mü
cadelenin azimle sürdürülmesini' talep

ketlerinin tarihte bir eşini daha bul
mak için Sulla ile Roma Triumvira’nnın 
-zamanına dönmek gerekir.‘Aynı* soğuk 
kanlılıkla sürdürülen toptan katliam, 
katliamda - yaş ve cinse karşı aynı - ka 

. ’ yıtsızlık, esirlere aynı eziyet sistemi, bu 
etmekle yetindiler. Fakat Paris’in tes- sefer bütün sınıfı kapsamak üzere aynı 
ilminden sonra, barış yapılınca; hükü- yasak • ve sürgünler saklı önderler 
metin mutlak amiri Thiers Paris’l i iş -  ■ den bir tekinin bile kaçması için'aynı 
çilerin elinde, silâh bulunduğu \sürece vahşi takipler, siyasi ve şahsi düşman- 
nıülklü sınıfların -Büyük toprak- sahip larin’aynı şekilde ithamı, kavgaya ta 
leri ve Kapitaüstler- hakimiyetin daimi mamen -yabancı»’ olanların kırımında-ay 
tehlike' içinde olduğunu görmek zorun- nf lâkaydi. Analarındaki yegâne fark,
da kaldı.» (2).

Paris’in ailâhsızlaştınlması .gereki
yordu. 18 Mart 1871 günü Thiers Hü
kümet kuvvetlerine, Milü Muhafız" Bir 
ligine (Milli Savunma nedeniyle eli si

• Romalıların' mahkûmları- toptan katle
- decek mitralyözlerinin, «elerinde kanun» 
’ un ve ağızlarında «Medeniyet» nağra-
- sının olmaması idi.» (5),

Komün esas itibariyle bir emekçi hü
lâh tutan bütün Paris'lilerin yazıldığı'  kümeti, emeğin iktisadi kurtuluşu için 
ve çoğunluğunu işçilerin teşkil ettiği nihayet keşfedilmiş bir siyasi şekildir, 
örgüt.) ait olan ve halkın parasıyla te- v (Marx, iç savaş), 
min edilmiş toplara el koyma emrini Komüncüler eski devlet makinasını 
verdi. Toplara clkonulmaaı Paris’in si-' tahribe girişmişler, Proletaryanın ha- 
lâhsızlaştınlmasına -' bir başlangıç teş- kim sınıf olarak örgütlenmesinin h?-
kil edecekti. Bu teşebbüs Milli Muhafız 
ların mukavemetime askerlerin halk 
ile kaynaşması sayesinde başansızlık- 
ia sonuçlandı; İhtilâl bütün şehre ya
yıldı. Thiers, Paris'in boşaltılması emri 
ni - verdi: kendisi de Versailles’e .kaçtı.

Emekçi İhtilâli, Paris’e hakim olmuş 
tu. Belediye Binasına Komün’ün Kızıl 
Bayrağı çekildi. Milli Muhafız Birliği 
Merkez’ Komitesi İhtilâlin geçici Hü-

gi somut biçimleri • -olabileceği soru*.: 
na-kendi •• zamanlan için- ışık tutmuş
lardır. Komün’ün bu çerçeve içinde de 
ğerlendirilmesi gereken-tedbirlerinin baş 
Iıcalan: • .

1 — Sürekli ordunun kaldırılması ve 
onun yerine silâhlanmış halkın konma
SL
• 2 — Bütün memur aylıklarmış işçi 
ücretleri seviyesine İndirilmesi.

kümeti' oldu. .Paris Komünü. Polis .merkeziJhükümetit)'aleti
ta rihli resmi • gazetede şöyle _ demektey-*d olmaktan"" çıkarılarak- politik nitelikle- 
di:'“ ' rindim yoksun bırakılmalı. l --
' «Haklariiuh ‘ devamlı surette tehdit 
edilmesi, vatan’in ve bütün umutlarının 
yıkılması karşısında emekçüer’ iktidarı 
ele geçirerek kaderlerini kendi ellerine 
almanın ve bunları zafere ulaştırma
nın zorunlu ödevleri ve mutlak hakları 
olduğunu anlamışlardır.» •

Bu yepyeni bir sesti. Paris Komünü 
seçimleri 28 Martta tamamlandı ve ay 
m gün Muhafız Birliği Merkez Komite
si istifasını vererek olağanüstü yetki
lerini komün’e devretti. Komüncüler, 
elde ettikleri kazançlarım ileri götüre
mediler. O sırada elinde hiçbir kuvvet 
bulunmayan Versailles’a karşı enerjik 
bir askeri saldırıya-geçmemeleri, içsa- 
vaşı sürdürmekti. Kararsızlıkları, 
Thiers’e kuvvetlerini devşirmek için za 
man kazandırdı.

Nisan başlarında Thiers Paris’e kı-a- 
şı ikinci seferini açtı. PrusyalIlarla an
laşıp Sedan’da esir alınan Fransız as
kerlerini de saflarına alan Versailles 
kuvvetleri, mayıs başlarında kat’i üs
tünlük kazandılar. Bu ittifak için Marx: 
«moderh zamanların en muazzam sava 
şııun sonunda galip ve mağlûp ordula
rın Proletarya’nın ortak katliamı için 
birleşmeleri gibi tarihte eşi görülme
miş bir olay» (5) demektedir.

Yabancı müstevlinin himayesindeki 
Versailles birlikleri 21 Mayıs 1871 d e . 
Paris’e girmeyi başardılar. Ve emekçi 
Paris halkının 8 günlük kahramanca 
direnişinden sonra Komün yenildi.

«Bundan, sonra bir haftadan beri- git 
tikçe artarak devam etmekte olan mü 
dafaasız erkek, kadın ve çocukların 
katliamı son. raddesini buldu . Artık 
kuyruktan dolma tüfekler yeteri ka-

yoksun
4 — Devletin klişe ödemeleri kaldırıl 

malı ve bütün klişe malları . müsadere 
edilmeli. .......

5 — imalatçılar tarafından.kapatılan 
fabrikaların önceden . çalışmakta olan 

. işçileri tarafından idaresi içip plânlar 
. yapılması emredilmeli. .
-."Manı Komün deneyine ilgi ile eğil
miş bu deneyi tahlil etmiş, teorisini eleş 
tirmek için bu deneyden yararlanmış
tır.' Komün özellikle M&ncıst devlet 
teorisini zenginleştirdi. Mant'in bu konu 
daki çalışmaları. Lenin tarafından-özel 
likle Devlet ve thtilâl’de- açıklanmış, 
yeniden işlenmiş, daha da derinleşti
rilmiştir.

Marx ve Engels Komünün hataları 
ve yaııılmıalan üzerinde de durdular. 
Tabiîdir ki bunlar bu büyük tarihi ge 
lişimin değerinden hiç birşey ekşit
mez.
' «Thiers’in Monmatre'deki haydutça 

teşebbüsüyle açılan iç savaşı sürdürme 
yi istemeyen Merkez Komitesinin o sı
rada tamamıyla aciz bulunan Versail
les üzerine yürüyüp, Thiers ve taşralı
ların suikastlerine son verebileceği hal 
de bunu yapmaması ciddi bir. hata ol
muştur.» .

Marx, Kugclnıan'a mektubunda ikin
ci hata olarak, Merkez Komitesinin se
çime yol açmak için kendi fonksiyon
larını vaktinden önce lâğvetmesini gös 
temektedir.

«Anlaşılması en zor olan şey de Fr&n 
sız Bankasının kapışıma dışında , büyük 
bir saygı ile durmalarıdır. Bu aynı za- . 
manda ciddi siyasi hata idi.» Mars baş 
langıçta ayaklanmaya karş- idi.

fıı#r*mı 3. Sayfada)1

Durum açıkça ortadadır. Doğu âdeta 
Balı’nın sömürgesi durumundadır.

Son gelişmeler üzerine, Doğu Pakis
tan’ın sivil idaresi hemen hemen tümüyle 

le Avamî Partisinin eline geçmiştir. Ver
giler bile merkezî hükümete ulaştırılma- 

maktadır. Merkezi hükümetin askerler - 
den başka dayanağı kalmamıştır.

Kesin bir ayrılığı önlemek üzere, 
Yahya Han geçen hafta Doğu Pakis
tan’a  gidip Avâmî Partisi Uderi Mucibur 
Rahman İle görüşmelere başlamak zorun 
da kaldı.

Bu son teşebbüs te sonuç vermezse, 
kesin ayrılık artık kaçınılmaz olacaktır.

D u y u r u
28/3/1971 Pazar gü

nü saat ll,de Aksaray 
TÖS salonunda İŞSİZ
LİK VE PAHALILIK
LA SAVAŞ DERNE
ĞİMİZİN Genel Kong
resi vardır. Duyuru
lur.

GÜNDEM::
1— Açılış ve konuş

malar,
2— Faaliyet raporu

nun okunması,
3— Denetleme
4— Raporların tenkiti 

ve cevaplar,
5— Aklama,
6— Tüzük üstüne ko

nuşmalar
7— Dilek ve temen

niler
8— Seçimler !

I.P.S.D.
YÖNETİM KURULU

Yakın Doğuda son duıum
Arap-lsrail ateşkesi yeniden uzatılmadı. Şimdi, 

iki tarafın da önce kendilerinin ateşi başlatmıyacak- 
ları sözüne dayanan bir denge durumu var. Böyle bir 
durumun bir anda nasıl . sabote • edilebileceğini kes
tirmek güç olmasa gerektir.

Amerika’nın Ortadoğu’daki hesaplan büyüktür. . 
Bir yanda jıctroller var. ötede Arap haîklannın 

•giin geçtikçe ııyanışi sürüp gidiyor. Emperyalizm, 
sosyalizm, sömürülme ' kavranılan her 'gün ' halkın 
kulağına’ çalınmaktadır. Derin çelişkiler, bütün geri
liğine rağmen Arap dünyasını Emperyalizm -için-bü
yük bir düşman kıta haline getirmektedir. •

İsrail alt tarafı birkaç milyonluk küçüri'k bir - 
ülke. Üstelik, bugünkü durumda. Amerika’ya-yüz çe
virmesine İmkân yok. Amerika’nın-esas - kavbetmevi ■ 
göze alamadığı. Aran dünyasıdır. • BUMin Ortadoğu . 
stratejisi buna yöneliktir. • •■«••• . . • • •;

Arap devletlerinin bir kısmı, isten "Emperyalis- . 
min maşası durumundaki: Şeyhler. -Krallar, • İmam- J 
lar.. Bunlar problem teşkil etmi'-or. Esas .problem /  
«ilerici» Arap devletleri: Mısır, Suriye, Irak, Libya, '

Sudan,. Cezayir vs.. Bunların mihveri de Mıaır.
. ' Mısır'ın egemen suuflan bu durumun farkında.

' Tehlikeli sosyalizm gösterilerine bir son verip, ulus
lararası Finans-Kapital üe ! bütünleşmek istiyorlar. 
Artık Nâsır da ölmüş. Onun angaje olduğu bazı şey
lerden dönüş yapmak kolaylaşmış oldu. Şinidi En
ver Sedat'a, yülardanberi tükürülenler yalatılmak ta-

• dır. Rogers Plânı bunun en önemü adımı olmuştur. -
Bu karşılıklı yakınlaşma arzusu bütün olayların

* gidişini belirlemektedir. •
İsrail’in "direniş gösterileri, bir yandan: ezelî 

tüccar zihniyetiyle, ne koparırsam kâr, felsefesine 
dayanmaktadır. Diğer yandan da, Arapları daha çok 
hizaya getirmek için, Amerika'nın el altından kışkırt- * 
malarıdır. t

T Çağımızda, 'bütün İlericilik gösterilerine rağmen.
- burjuvazinin hiç bir zaman halkın gerçek kurtuluşunu 
: aiiğlıyamiyacağını ve onun gönlünde yatan amanın 
. daima uluslararası Finans-Kapital ile uzlaşmak oldu
ğunu,, en canlı örneğiyle bugün Mısır bize göstermek
tedir. .........................................................  . : I *



İ K lte t lH l S O S Y A L İ S T -Bayi»: S

HÜKÜMET - ORDU - SINIF
^  (Başmakaleden devam).

Devlet, Sivas’ta  bir Devlet Adana’da 
• bir Devlet, Trakya’da bir Devlet, ve ilh. 
yo ilh.. biçimleri ile son kalan bir avui} 
yatanı kuşa çevirecekti. Yerli-Milli 
Burjuvazi öylesine cılız, pısırık, kişi*. 
lüksiz, şerefsizdi. Ordu, onun' kul akla
rım çeke çeke adam olmasına, Vata* 
na, Millete gelmesine yardım etti. El
bet onun tepesine Ordu tüneyecekti.

Sonraki olan bitenler ortada. Tür
kiye’nin tiim sanayiini, mâdenlerini, 
ticaretim, bankasını, sermayesini elin
de tutan biricik Finans-Kapital Teke
line baş maya: «Paşa»nm «Para» cık- 
landır. Faşa gitti. Ordu kaldı. Yabancı 
Sermaye ile göbekbağlı Yerli Finans- 
Kapltal döküntüleri, daha doğuşların
dan, Vatan, Millet nedir bilmiyen 
Kozmopolit bir Oligarşi (Azınlık ege- 
gen&ği) ve Flütokrasl (Zenginler sal
tanata) «hâin ve hâif» leridirler. Hem 
Türkiyetyi Amerikan Mandası yaparak 
«ihanet» ederler, hem de ölesiye «hâif: 
korkak», şerefsiz burjuvalardırlar.

7 — Bizde Ordunun Şahbazlığı 
- Geniş tabam ve sağlam gövdesi 

halle çocuklarıyla dolu olan Orda, bu 
hem hâin hem korkak İşveren Sınıfım 
nasıl «adam yerine kor» ? Tekpârtı ça
ğında t Mustafa Kemal Faşa’nın «Ebe
di Şef» Uği, İsmet Paşa’nın «Değişmez 
Şef» Uği gibi; Çokparti çağında DP 
için İnönü ve Çakmak Paşa’larm, AP 
İçin gene İnönü ve Pala Paşa’larm tü
kenmez sağdıçlıkları ve cayılamaz kol- 
tukaltlan, yalnız ve ancak Türkiye’de- 
deki İşveren Sunfı’nın olumsuz nite
liklerine bağlanabilir.

Türkiye’de (Fînans-Kapital +  Te
feci -  Bezirgan) iktıdarlanmn 1950 
»1960 birinci onyıh sonunda patlak ve
ren 27 Mayıs olayı ve 1960-1971 ikin
ci onyılm sonunda patlak veren 12  
Mart olayı ancak bu Sosyal Sınıf ka- 

- rakteristîğinin kaçınılmaz ve önüne 
' geçümeu' normal doğal ürünüdür. Bu

na şaşacak olanın .yalnız aklına şaşı
lır. Bu gidişte Bati Kapitalizminin iki 
yüzlülüğü esneklik gibi gösteriliyor. 
Batıcı iktidar kurallarım TUrklye’do 
boşuna t&bulaştırmak istiyen özenti 
politikacılar, gitsinler, kendilerini E- 
yüp Sultanda «Pabucu büyüğe»- okut
sunlar. Bizde bu böyle gelmiş böyle gi
decektir.

8 — Paşa - Kişilerin Sınıf Rolleri
Ya kimi Paşaların o akıntıya kü- 

- rek çekişleri ne anlam taşır?
örneğin I. I. Paşa: (Finans-Kapi- 

talist Beyleri ve Tcfeci-Bezirgân Hacı
ağaları olmak şartıyla) klşi’leri «Ku
yunun dibinden» çıkardığı gibi, «De
mokrasi» adım verdiği şeyi de ikide bir 
kuyudan çıkarmak için uğraşıyor. 
«Bir- gün bir asır kadar uzun» geliyor 
kendisine. O yüzden, 3 günde tam 3 
birbirini çürüten «Toz» ortaya atıyor. 
Paşa’ya göre, bu günden yârine 100 
yıl geçtiği için, bir gün önce söyledi
ğini ertesi gün herkesin unuttuğuna 
inanarak, rahatlıkla tersyüz olmak 
olağandır.

B u  k e r te  dengesiz oynaklık neden 
Keramet sayılıyor? Çünkü, İşveren sı
nıfının sıfır numara kişiliksizliğinden 
çıkan sosyal boşluk, o sınıftan gelmi- 
yen Paşaların abartmalı kişilikleriyle 
doldurulmak gerekiyor... Kişiler nasıl 
oluyor da, içinden çıkmadıkları sınıf
ların boşluğunu doldurabiliyorlar? 
Çünkü sonradan gelme ve yapma da 
olsalar, o kişiler, zamanla attık  İşve
ren Sınıfı ile bütünleşiyorlar. Millî Mü
cadeleye girmeden üç beş dönüm top
rağa özenen 1. 1. Paşa'mn bugün «yüz 
milyonları» tefe konuluyor. Demek biz
de Bürokrat Burjuvazi. Batıdaki Giriş- 
kin Sanayici Burjuvazi’nin yerini tu
tabiliyor.

Bu yüzden en çarıksız Halk çocu
ğu Tepe’ye tünedi mi içinden çıktığı 
kabuğu tekmelivebiliyor.

Finans - Kapital

Bütün dünya işçileri Paris komününün
. ■ • OBagtaran 4. sayfada)

>1870 Eylül’ünde yani Komünden al
tı-ay  önce Fransız İşçilerini kesin bir 
dille uyarıyor, ayaklanmanın bir çıl- 

• gudde olduğunu söylüyordu. «Fransız 
- işçi sınıfı fevkalâde güç şartlar içinde 
■ bulunmaktadır. Şu buhran esnasında,
. düşmanmış, neredeyse Parisin kapılarına 
dayanmış olduğu bir zamanda yeni hü 

; fcümeti devirmeye yönelen bir teşebbüs

umutsuzsa delilikten başka birşey de
ğildir.» (x)

«Ama kitleler bir kere ayaklanınca» 
Marx, «Paris işçilerinin bu tarihi gi
rişimini büyük bir coşkunlukla selâm
ladı.»

«Bu, Paris'lilerde, ne kadar büyük 
bir esneklik, Tarihi insiyatif kabiliye
ti, ne kadar büyük bir fedakârlık duy 
gusu var.» .

Akan kanlar kurur mu ?
*• 28 TL. (Bürüt) almakta-

teviayon -toplam .280.000 dır. Her gün artan hayat 
s TL’lîfc değer. y ^ ^ y ç o r ^  _ . pahalılığına. - karşılık,, bu . 
ü î>Ü unaiksrşu^^i^eB jie’".* . paranın bir'şuleye ne] deriV 

yeni giren , bir işçi. 19.50 - li yeteceğini söylemeye 
v TU (Bürüt) alıyor. 8 yıl hacet yok. >
> Mc bir işçi 20 TL. (Bürüt) '  İşçiler bu hayat paha 

alıyor. 12 yıllık bir işçi lıhğına karşılık . 2 TL. 
**»*»»**»*****»**»*****»»********************>

Türkiye köyü ve Sosyalizm |
(B&jtaralı 1  »ay fada), *

' Demek Milli Gelir hesaplarımız kökü dışan- * 
da «Tahmin» lerdir. Tam gerçeği yansıtmazlar. î  
öyle de odsalar, aym ellerden çıktıkları için ki- $ 

yaslamaya elverirler. Biz cari fiyatlarla (yâni $ 
enflasyonun düşük kâğıt parasına göre oynak J  
fiyatlarla) yapılmış ve kıyaslamıya elverişsiz tali- * 
minderden ise, gerçeğe daha yakın olan SÂBİT * 
FİYATLARLA ZİNCİRLEME MİLLÎ HÂSILA $ 
tahminlerini Millî Gelir rakamı sayıyoruz. $

Nüfus, Ekilen yenler ve Millî Hâsılanın (Sabit * 
Fiyatla Zincirleme Millî Gelirin) yıllar içinde gi- * 
dişlerini çizen (Grafik No: lV)’e bakınca ne gö- î  
rüyoruz? $

Nüfusumuz 33 yıldan beri aksamaksızın artıp $ 
iki katını geçmiştir. (% 211). Bu artış 1935’e ka- * 
dar her yıl binde 21,3 iken, 1940 yılı binde 19.8’e, *•

■ 1943 yılı binde 10,7’ye düşümştür. Düşme, İkinci $ 
Cihan Savaşında 1 milyon gencimizin silâh altına $  
alınması yüzünden Ureyemez oluşundan ileri gelir. $ 
Savaş biter bitmez, nüfus artışımız, geçmiş eksi- £ 
ğini gidermek isterce: 1950 311lı binde 22’ye, 1953 
yılı binde 28,1’e, .1900 yılı binde 29,3’e çık&bilmiş-

' tir. Ekilen yerlerin orantılı gidişi nüfusun orantı- 
- lı gidişine paraleldir. 1938 ve 1939 yıllarında yüz- 

de 14 artar. 1940 yılı savaş yüzünden azalma baş
lar. 1945 üe 1948 arası, 1938 orantısına göre yüz- 

.. de 5 azalır. Sonraki 10 yıl durmaksızın dikine ço
ğalarak, 1955 yılı yüzde 167 oranı ile nüfus artışı 

' orantısına değecek kadar yaklaşır. Ancak ondan,
■ 1955’ten (DP.’nin açık diktasından) sonra'N üfus 

% 35 arttığı halde, Eküen yerler ancak % 14 
.(Nüfusun yansmdan az) çoğalır.

. .Millî Gelir artışı. Nüfus ve Ekilen yer artış
ları temposunun çok gerilerinde kalır. 1948 ile 
1958 arasındaki nominal demokrasi on yılında : . 
Nüfusumuz % 50, Ekilen yerlerimiz (yüzde 95 ite $

' 175 arası) % .40, Millî Gelir (yüzde 100 ile 110 $ 
arası) % ' 11 artmıştır. Bu gidiş, tam Kadîm; Çin J  
Kııuli’si ile Hint Parya’smın 19. ncu yüzyıldaki 
kaderidir. •

Milli Gelir çizgisinde İki çöküntü görünüyor 
birisi Tekparti • diktasının son 1949 yılı % 10,8, 
ötekisi Çokparti çağının nispî demokrasiden dik
tacılığa geçişi sırasında, 1954 yılı % 9,1 Mîllî Ge- 
Ür , azalışıdır. Tekpartinin iktidarı nispî demokra- * 
.siye bıraktığı '1950-51. yılı ansızın % 15,9 kadar $ 
bir; Millî Gelir artışı göze çşrpar. Bu inip çıkma
lar, eğer her 5-10 yılda bir gelen klâsik ekonomi 
krizinin en'ateşli nöbetleri değilse, —ki Türkiye' 
nin o klâsik büyük sanayi çenberine ' girdiği pek 

. söylenemez,— bize şunu gösteriyor: Türkiye’de,

..en.politika dışı bırakılmış ve ahlamaz sayılan köy- 
' İÜ yığınlarının bile, diktatörlük önünde, bütün 
. milletle birlikte, hattâ her sınıfımızdan fazla, ça- 
: .lışma verimini kısıp % 10  (onda bir) alçalttığını,
■i demokrasi önünde .ise, % 16 (onda bir buçuktan 
•fazla) yükselttiğini belirüyor- 
'• "f Bu'durum, politikanın ekonomi üzerinde tep- j  

kişini açığa vurur. ’ j

saat ücretlerine zam isti 
yorlar. Patron 125 kuruş 
ta  direşmyor; 1. ± ... utl 

"" Asdr ânlaşmâzİık'iş gü 
.yenliği üzerinde. Bu mad 
. de yapılacak olan sözleş 
menin ruhunu teşkil ede 
cek. Son zamanlarda yayı 
lan işçi kıyımına (Tensi
kat) karşı iş güvenliği git 
gide değer kazanıyor. İş
veren disiplin kurulunda 
halen 2 ye karşı 3 oyla . 
ağır basmaktadır. Bilhas 
sa değişmesi gereken du 
rumlardan biri de bu ol
maktadır. Yapılan keyfi 
çıkışların durdurulması da 
ancak işçilerin disiplin 
kurulunda daha fazla söz 
sahibi olmalarıyla sağlana 
çaktır. Finans • Kapital 
çakallarının (Cihan ko
mandit şirketinin) bu hiç 
te hesabına gelmemekte, 
bu madde karşısında iki 
eli iki ayağı ile diretmek 

' tedir. Fabrikanın yanına 
kurdukları çadırlarda kız 
h erkekli gece gündüz bek 
leşiyorlar. Gördüğümüz 
kadarıyla grevin 77. gü- • 
nü, olmasına rağmen iş
çilerin moralleri yerinde. 
«Savaşınız savaşımızdır» 
diyerek Phiüps’ten müca 
dele dotlan gelmiş. Profi 
lodan-da gelmişler. Kapı 
'da pankartları var. «A- 
kan kanlar kurur mu? İş 
çi sınıfı durur mu?»

Cihan komandit şirket 
ti 13 sene önce 100.000 
TL. sermaye ile kurulmuş 
bir şirkettir. Şimdi serma 
yesi Milyonların çok üs
tündedir.

Şirket kurulduğundan 
beri çalışan işçilerin üc
retleri 28 TL’yi geçmez 
ken işverenin 100.000 TL’ 
sinin nasıl milyonlara çık 
tığını işçiler açıkça görü 
yorlar. Ve haklı mücade
lelerini yılmadan sürdü- 
rüyorlar.

Cihan' komandit şirke- 
* tinde açıkça gözüken yer 
li-yabancı Parababalan 

‘ (Mehmet Güler ve nüfus 
cüzdanında T.C. yazılı . 
yerli ortak Alman büyük 
sermayesinin şirket Gu- 
rinding) siyasi iktidarı e 
linde tuttukça mücadele-' 
miz hep böyle sağlam te 
mellere. oturmuyacaktır.' 
Ancak haklarımızı alma
mız kendi sınıfımızın ikti 
dara gelmesiyle mümkün' 
dür. Bu da bizi yani işçi 

‘sınıfını iktidara getirecek 
bir siyasi parti ile olur.

(Bag taralı a  sayfada) 
O rtak Pazara girme girişimi
İle, __ kİ bu lâ f def 11/ doğru
dan doğruya kanunlar ve bin 
bir tedbirlerle lıer fUn alını 
yor, — gözUkllyor kİ, O rtak 
Pazar kanalıyla yarın güm
rükleri kaldırmak, öbür gün 
aıllU sınırlan da aşındırmak 
adamasına gidiliyor. Burada 
hem bir çelişki var, hem bir 
oluşum vbr. Çelişki: burjuva
zinin. bunu sınıf olarak bü
yük halk yığınına naaıl yut- 
turablleceğl... Bu çok çetin 
bir dftv&. Özellikle, ber mem 
lekelin kttçUkbutjuvazIsl bu
na yürekten İnanmıştır: Ben 
nasıl olur da milli aımnmt 
feda ederim, der ve demek 
tedir. Bunu, bu bttyttk ağ ır 
basan eğilimi yavaş yavaş 
gözden silmek için, çok çe
lişkili, b ir adım İleri, İki ta
dım geri de olsa, mütemadi 
yen bir gelişme oluyor.

Blnaenaleyn, şimdi, Avrupa* 
dakl Finans _  Kapitalistle
rin (önce de Gaulle'ttn en boş 
ta, fakat haklkatta arkasın
da Alman Finans — Khpltall 
nln de alttan a lta  kurmasıy
la) Amerikan tehakkümUne 
karşı bir tepkisi var: O rtak 
Pazar oldu.

İngiltere, Anglosakson Fl-
nans _ Kapitali ölçüsünde,
cTaha doğrusu Amerika’nın o 
kadar borçlan altında ve dün 
ya ölçüsünde pazarlarda A- 
merlka İle nüfuz bölgelerini 
paylaşmada... En eon İkinci 
Cihan Savaşından aonra sö
mürgelerini eski biçimiyle W  
tık  devam ettirememek duru 
munda kalınca kendlalne dün 
ya ölçüsünde b ir destek bul- 
cna zaruretiyle, Amerikan Fİ
nins __ Kapitaline çok . yakın
düştü. İşçi Partisi de, Muha 
fazak&r P arti de Amerika’yla 
sıkı birlik yapmak zorundu.. 
Çünkü,* Amerika’dan koptuğu 
gün Dolardan kopmuş ola
cak. Dolardan koptuğu gün 
de, Sterlinin (İngiliz parası- 
nın) tepesi aşağı yuvarlan
ması ve bir daha tutunamU 
ması gelecektir. Bu zorunluk 
la  Amerika’ya karşı büyük tâ  
vlzler veriyor İngiliz Finans 
_  Kapitali.

Ama bir yandan da, Ameri 
ka'nm kendi içine girdiğim 
görüyor, ve bu giriş bir da
ha dönüşü olmıyan emrlv&kl 
le r yaratıyor. Bugün, Churchll 
lln İkinci Cihan Savaşında 
y ap tığ ı, gibi, teklif yapmış
tı, biliyorsunuz: Fransa İle.
İngiltere blrleşellm, demişti), 
İşte o birleşme prensibini na 
sıl gerçekleştiririz, diye Or
tak  pazara girmek İstiyor.

Bir yandan, tabii, Ingilte*
~ r e 1 OrtakTTazAra-ğirerkeıf, ~ao'" 

minyonlarım düşünüyor. * Com 
momvealth’teklleri, dünya öl

Halkımıza
Baştarsfı 1. sayfada

ramdan üretici duruma geti
rilmesi,

11 — MlUt savaş stratejim i
ze uygun olarak ordunun yeni
den teşkilatlandırılmanı,

12 — Devlet personelinin ye 
niden teşkilatlandırılıp yaşa
mla seviyesine uygun İmkânla
rın  sağlanarak rüşvet ve suls- 
tlmnllerln önlenmesi,

13 _  Toplum polisinin fesh 
edilmesi ve bütün emniyet teş 
k ili tının yeniden düzenlenme
si,

14 _  Vatandaşlar arasında
ki dil, din, ırk  ayrımı gözetil
meksizin kanun önünde eşitli
ği İlkesi ışığında geri bırakıl
mış bölgeler halkımız üzerinde 
kİ her türlü baskı ve zulme 
son verilmesi,

15 — Genel a f çıkartılması, 
ta ş ta  141-142 olmak üzere bü
tün antl demokratik yasaların 
hemen yürürlükten kaldırılma 
eı.

Bütün Yurtseverler...

Yukarıdaki asgari İlkeler e t 
rafında blrleşellm, ülkemizi ve 
halkımızı Amerikan emperya
lizmine «atanlardan hesap so
ralım. Bağımsız ve Demokra
tik  TOrklyeyl kuralım .. Zafer 

‘ m utlaka İşçilerin, köylülerin, 
emekçi aydınların ve büttln 
devrimcilerin, yurtseverlerin o- 
1 ocaktır.

(HACETTEPE’DE 
DEVRİMCİ 
GENÇLİĞİN 
FORUM KARARI)
H. Ü. öğrenci Birliği 
A. U. öğrenci Birliği

Gerçeklerle
(Baştaralı 2. Sayfada) 

durumda, tarafsızlıktan da 
Heri aenpatlzan duruma geti
rirse, Devrim sancılan herkes 
İçin en çok «dunlaştırmış» 
oıur.

Bu genel durumun bir de 
özel alternatifi vardır. Devrim 
y a s a n  Mlllt kriz ve aürprtı 
biçiminde gelirse, Emperya
lizmin özgücü olan Modern - 
Finans - K ap ita l: bir ânda 
tüm  yedek güçlerinden (Tefe
ci) - Bezlrgftn sınıfından tec 
r lt  olunabilir. Halk Cephesi 
önOnde Emperyalizmin en btt 
yük dayanağı ve başlıca ye- ■ 
dek gücü olan tüm Tefeci - 
Bezlrgân Taşra Eşrâf. Ayfln, 
Hacıağa güruhu Inmelendlrll- 
mlş bulunur. Birinci Kuvayi- 
mllliyeçlllk ila 27 Mayıs dev- 
rlmlerl bu olayın en eon ta 
nıklarıdır. .

Süsünde İngiliz İmparatorlu 
ğuna ortak gibi »özle bağlan 
mış olan y an  -  sömürgeleri 
nl düşünüyor. Oıılnr çoğu gn 
rl ve tarımsal memleketler. 
Avrupa İle birleşirse, onlara 
karşı da İhanet etmiş duru
ma düşecek. Ondan çekini
yor.

Fakat bir tarartan da. Av 
rupa He blrlcşmedlkçe. Or
tak Pazarla blrleşmedlkçe dün 
ya ölçüsünde bir kuvvet ola 
mıyacağınt düşünüyor. Aşağı 
yukarı Avrupa'daki çelişki 
bu.

Bizim çelişkimizse, Ameri
ka’nın bölgesine girmiş bulun 
mamıza rağmen, bir yandan 
eski tehhkkUm efendileri o- 
lan Ortak Pazar ve İngilte
re’nin Serbest Pazar dediği 
alanla temasımızı daha sağ 
lama bağlamak zorunda ka 
lığımız.

Bütün bunlar, tabii, poli
tik  açıdan noktalardır. Eko
nomik açıdan, yâni Finans 
— Kapitalin üretim ve şir
ketler branşında bugün Tür
kiye’deki sektörler var. Bu 
sektörlerde Amerikan serma 
yesl ne kadardır? Türk ser
mayesi ne kadardır? SAfI yer 
II Flnhna — Kapital ne ka
dardır? Bunların rakamları 
elimizde yok şu anda. Bun
lara İstinaden size bir açık 
rakam vermek İmkânı, olana 
ğı elimde değil şu anda. Çün 
kü rakamlardır, ve m kartı 
hatırda kalmıyor.

(Devam edecek)

F ra n s a 'd a k i iş ç ile r im iz
(Baştaralı 3. sayfada)

lerde meydana geliyor, 
işçi Barınakları 
Jşçİliir, gC’tıullikle, ba

rakalarda, eski, ucuz otel 
odalarında veya geçici o- 
larak yapılmış şantiye bi 
nalarında kalmaktadırlar. 
Pek önemsiz bir kısmı da 
müstakil odalarda ve pan 
siyonlarda barınmakta
dır. işçi barınakları ge
rekli sağlık şartlarından 
yoksundur. Yerden istifa 
de etmek için odalara çift 
katlı ranzalar konulmuş
tur. Küçücük odalarda 
dört, bazen beş kişi yat 
maktadır. Bu yetmiyor
muş gibi, işçiler, daracık 

yataklarını, işinden çıka
rılmış yahut im mleketten 
yeni gelmiş veya çalışma 
izni olmıyan diğer arka
daşlarıyla da paylaşmak 
zorunda kalıyorlar.

önceden ev bulmadan, 
izin dönüşü çoluk çocuğu 
nu da beraberinde getiren 
ler, bir evcik buluncaya 
kadar eski yerlerinde kal 
makta ve sefil - perişan 
olmaktadırlar, işveren bu 
hususta yardımcı olma
makta, aksine güçlük çı
karmaktadır. Zira ev sa 
hipleri, işverenlerden işçi 
akına garanti istemekte

dirler. Bu yüzden evli iş 
çileri işten atıyorlar. Ka ' 

fç italist ve uşaklarını bu 
‘ gibi mcsoiolor hiç ilgilen 

dirmlyor. Onların sadece 
‘ ücretti hür kölelere ihti 

yacı var. Ve onu da sağ 
] 1 anıakta, özellikle yaban

cı işçi alanı sayesinde güç 
] lük çekmiyorlar.

îşçl Akını

,T Türkiye’deki çalışan 
yoksul kitlenin ayrılmaz 
bir parçası olan-yurt dı
şındaki işçilerimiz, .içine 
düşürüldükleri çok yönlü 
sömürü düzeninin farkın 
dalar. Böylesi bir anarşi 
ortamından sınıf olarak 
kurtuluş yollan, artık ön 
cü işçiler arasında tartı
şılıyor. Ama çoğunluk 
henüz: «Aşağısı sakal, 
yukarısı bıyık», kimin su 
ratm a tüküreceğini bilmi 
yor. Oluk gibi te r dökü
yoruz, hakkımızı yiyorlar, 
ama yine de her ay somı 
elimize bir miktar para 
damlıyor, diye düşünüyor 
işçi. Ve a km devam edi
yor. Buna, bir de birikmiş 
borçlar, her gün artan 
pahalılık, Avrupa hakkın 
da pişirilmiş propaganda 
vs. de eklenince, elinde

. nesi var* nesi yok satıp 
; savan, kapağı dışan atı- 
, yor. "" • "  *

Birkaç yüz Finans • Ka 
; pitalist ile birkaç bin an 
; tika Tefed - Bezirgânın 

35 -milyon üzerinde yıllar 
. dan beri sürüp gelen soy 
. gun ve baskısı ve tehak 

kümü ortadan kaldırılma 
.; dıkça, bu sefalet ve bu 
: perişanlık sürecektir.

Türkiye’den, yurt dı
şında çalışan bir arkada 
şına yazdığı mektubunda, 
işsiz bir işçimiz bakın ne 
diyor:

«İş bulamıyorum. Kam 
Sen adam olsan, Avrupa’ 
ya giderdin, diyor. Evde 
kavga eksik olmuyor.»

Halkı böyle şaşkına çe 
•viriyorlar işte. Ve büim 
adamı geçinen bazı satıl 
mış iktisatçılar, daracık 
«işletmeci» kafalarıyla, 

. «Avrupa’daki hazineler» 
den büyük bir iştahla bal 
sediyorlar. Onları gerisi 
ilgilendirmez. Gözleri he 
halkın yarattığı değerler 
dedir. O değerleri yara
tan onun umurunda mı?

Biz bu yazımızda, ge
nel olarak, «Avrupa’daki 
hazineler.» in nasıl ve ne 
ler pahasına yaratıldığın 
dan söz ettik.

TÜRKİYE'Yİ KİM YÖNETİR?
(B astara fı 1. sayfad a)

Kuvvetleri Plân ve Prensipler Dairesi Başkam Tüm
general C. Gürkan, 2) Genelkurmay Merkez Daire 
Başkanı Tümgeneral Ş. Köscoğlu, 3) Kara Kuvvet
lerinden Tuğgeneral M. A. Akar, 4) Zırhlı Birlik 
Komutan Yardımcısı Tuğgeneral N. Gürkân, 5) 
Deniz Teknik Daire Başkanı Tuğamiral V. Bilget, 
6) Hava Kuvvetleri Harekât Daire Başkam Tuğami 
rai ö. Çokgör, 7) I. Ordu Komutanlığından Tuğge
neral M. Tuğcu, 8) Tuğgeneral L. Erol.

Paşaların en yüksek rütbelisi 2 Tümgeneral, 6 
sı Tuğgeneral. Hepsi genç. Ne yapmış olabilirler?... 
Açıölanmalı. Ama en şaşırtıcı olan gazetenin şu 
Havadisidir:

«Bu arada Havacı Albay H. İlgaz, Komutan
ların ültimatomunu TRT’ye götürenlerden Havacı 
Albay K. Tunusluoğlu ile Zırhlı Birlikler Komutanı, 
ayrıca Zırhlı Birliklerden Yarbay ve bâzı Binbaşı 
öğretmenlerle, çeşitli sınıflardan değişik rütbelerde 
çok sayıda subay emekliye sevkediimiştir. Aynca 
çok geniş bir afama. işlemi sonunda,.bazı . subaylar-, 

./•görevlerinden alınarak, kıta hizmetlerine sevk edil- 
. inişlerdir.»

3 — Geri Tepiş Normal midir?
Sonradan anlaşıldı:
«Cuma günti snat 13’e bir dakika kala, Çanka

ya Köşkünden TKT’ye telefon edildi. Heyecanlı bir 
ses :

«— Muhtıranın okunmasını durdurun» diyor 
ve Uç gün mühletten söz ediyordu.

«Fakat artık çok geçti. Haber okunmak üze
reydi. Esasen Hava ve Deniz Kuvvetlerinin Genel 
Sekreterler! olan 2 Albay ile Kara Kuvvetlerinden 
bir Paşa, Muhtıranın okunmasını sağlamak üzere 
İç Haberler Merkezinde lıekliyorlardı» (D., 16/- 
3/1971)

Daha ilk adımda «Tepe» oyunu bozmak isti
yor. 17 Mart’ta : «Mulıtıra»yla sırf Ordu’da Dev
rimci kanadı oyalayıp vakit kazanılmak ve hare
keti bastırmak plânlanmış. 13 Mart’ta: «Müdahale» 
edenlerin «Lider»i rolüne giren bir «Paşa», bütün 
konuşulanları teype alarak, bantlan Tepe’ye götü
rür, yâni muhbirlik edermiş. Bunlar açıklandı.

öyleyse bu oyun, —Talât Aydemir olayı gi
bi,— bir provokasyon tertibidir. Maksat, Orduuun 
Devrimci Gençliğini temizlemek için, hazırlıksız 
davranışlara kışkırtmaktır. İçlerinde Devrimci 
maskesiyle sokulup, asıl Devrimcileri avlamaktır.

Yakışır mı? Bu metotlar, Bizans çağında ay
lıklı askerlere uygulanırdı. Türkiye’nin Halk ço
cukla Ordusu herhalde Antika istibdatların aybk- - 
lı askeri değildir. Onun Yurtsever gençlerini yan
lışa düşürüp ezmek, önce günahtır. Ondan sonra 
tehlikelidir de. Hem Ordu Görev Tüzüğüne: «Ana
yasayı kollama ve koruma» maddesini yaz; hem 
Ordu Anayasa’yı korumak isteyince Bizantizmle 
provokasyonlar kışkırt. Kimde kime güven kalır?

Hele Anayasayı «koruma» gibi masum ve meş
ru bir görevi normal yoldan yerine getirmek ola- 

- nağı tıkanırsa, ileride çok daha korkunç patlama
lara yol açılmaz mı? Ordu oyuncak değildir. Mil
let: b i ilk aç bin parababası değildir. 27 Mayıs: o bi
linci Asker-Sivil biitiln yurttaşlar içine getirmiştir. 
Devrimci Subay (Muhtıranın yazdığı gibi) yalnız 
«Kuvvetli» değil, aynızamanda «inanılır» doğru
larla kamtlandınlabilir. Yalancılığın Mumu -Yatsı
dan öte yanmaz.

27 Mayıs EMİNSU’lara geniş yararlar, hattâ 
imtiyazlar vermişti. 12 Mart doğru «emekliye» e- 
mekletiyor. Hem bu iş: «önceki gün akşam üzeri 
ele alınmış... Dün sabah snat 12 ,20’de emeklilik 
bildirilmiş, atananlara İse, 12  saat içinde yeni gö- 

■ revleri başında bulunmaları emredilmiştir.»
Bu işlemleri kim, nasıl yapmış: «Genelkurmay 

Başkam ve Kuvvet Komutanları, durumu Cumhur
başkanı ile görüşmüştür.» deniliyor. Demek bu te
mizlik AP’ye «şans» tanıyan ve «istifası» düşünü- : 
ten Paşalarla uyuşumluca yapılmıştır.

■ Dahası var : «Sızan haberlere göre, emeklilik 
ve atanma İşlemleri CHP. Genel Başkanı ismet ' 
İnönü’ye haber verilmiş ve:» 24 sa t içinde sükûne- .. 
sükûnetin temin edileceği «bildirilmiştir» . (Cumh. 
17/3/1971).

1.1. Paşaya verilenin «Haber» değil «Müjde» ’ 
olduğu, daha dün ağzını bıçak açmıyan I. 1. Paşa'- 
sın CHP Ortak Gurapunda yaptığı şu muştulama» 
dan anlaşılıyor:

.4 — Eski Kurtların Antika Huylan 
. «Geçen 24 saat memleket için çok önemü

bir devreydi... Merak ediyorduk bütün . dünya Ue 
beraber. Fakat size KALP HUZURU İle Büyüyebi
lirim ki, bu geçen 24 saat zarfında Türkiye, millet 
olarak bünyesindeki sarsılmaz metanetinin b ir 'de
fa  daha örneğini vermiştir... Gerek Ordu’nun... 
gerek Siyâsî Partilerin... memlekete SAHİP olmak 
İsteği hâkim olarak yaşamaktadır. Bugün olayların v 
HAZIRLIKLARIN mahiyetini . henüz bilmeksizin 
ÇOK İYİMSER, ümidi kuvvetli bir halde, huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum.»

Bu «24 saat» neydi? 1.1. Paşa’mn 1923 ten 
1950 ye dek 27 yıl İktidarda ve 1950’den 197l’e dek 
21 jrıl Muhalefette tekrarlayıp Orduya ezberlettiği: 
«Asker siyasetle uğraşmaz» yalanının uygulanış 24 
saati idi. «Eki son Ankara Hava Kuvvetleri Kon
ferans salonunda» Ordu’nun başı Tağmaç, Türki
ye’de Parababalansız ve Hacıağalarsız • yaşanamı- 
yacağı felsefesini şu sözlerle haklı çıkardığına 
inanmıştı:

«Bir Afrika ülkesini yönetebiliriz, fakat nüfusu 
— 35-mUyona-çıkan-Türkiyo’yi-yöneteroeyiz! »r—'■ •••--

5 — Türkiye’yi Ordu Yönetmiyor mu?
Neden yönetemezmişsiniz? 500 Finans-Kapi- 

■ talist Parababası üe 2000 Tefed-Bezirgân Hacıağa 
35 milyon insanı sömüre sömüre dolandırarak 
«yönetecek». Gereğinde 1  milyon eri ölüme seve 
seve yönetmeyi bilen 10  binlerce yüksek Öğrenimli 
Subay, 2500 soyguncu kadar olsun MUleti yönete- 
miyecek... Bu masala nasıl inanılır? Türkiye’de 3 
milyon İşçi Ue 3 milyon çalışkan. Köylü’nün (30 
milyon nüfusun) Sermayeci çapulundan başka yol- 
la yaşıyamıyacağı düzmecesi ezberletilerek inanılır.

AP İktidarı ile kayıkçı dövüşünde usta Mu
halefeti: «Bir Afrika ülkesini» yönetirce, 35 mil
yonluk Türkiye’yi «yönetiyor» muydu? . Ordu «si
yasetle uğraşmadığı» ölçüde «yönetiyordu». 4 ge
neral Kılıçları takıp geçit resmiyle Çankaya’ya 
«Muhtıra»yı götürür götürmez, yâni «Ordu» bir
kaç 24 saat «siyasetle uğraşır» uğraşmaz, nö «Hü
kümet» kaldı, ne «Parlemento». Memleket» ise, dün
künden daha İyi (biç değilse Polis dayanıldı geri
ciler ilericileri kim vurduya getirmeksizin) kendi 
kendisini «yönetiyor». Hani Parababalan?... Göl
ge etmesinler, Halk başka ihsan istemiyor.

6 — Biraz da Halk için Yönetsin 
' Bu iki, hem de farkına varmaksızın, Ordu 

yapmadı mı? Neden Türkiye ordusu Afrikalı ordu
lardan aşağı kalsın? Anlaşılıyor işte: Ordu olmasa, 
en kabdayı Parababalan doıdanm bağhyamıyorlar. 
Demek gerçekte Türkiye Ordu gücüyle yönetiliyor. 
Demokrasi: .2500 kodamana Ordu zoruyla 35 mil
yon insanımızı çapul ettirtmek .midir? Yoksa, 1,5 
milyonu örgütlü lçşi olan, 6 milyon işçi - Köylü ü- 
retmen yığınını, yüzbinlerce namuslu ' asker-sivil 

" Genç ve Aydın Ue bir atılışta kaynaştmp, 35 mil
yon nüfusu insanca yaşatmak mıdır? .

Siyaset: dönmüş, dolaşmış, bu denli açık ra
kama dayanan bir denklem olmuştur. Bu denkle
mi, en ücra dağ başındaki karacahil çobanın önü
ne koysanız, bir kaç saat içinde çözümler. Bütün 
mesele, Ordu’nun, bağrından geldiği çobanla, köy
lü Ue, esnaf, ile, İşçi ile kendi arasına vurguncu 
parababalanm «yönetici», ' hattâ «şefaatçi» kılı
ğında maskeli soyguncu olarak sokmaksızın: halk
la halk çocukları, olarak başbaşa vermekten kork
mamasıdır.' Siyaset te budur, Demokrasi de budur.

- .Parababalannın, Siyaseti -asker-sivil yurtsever 
aydına yasak,' herkesin perende atamıyacağı bir in
ce kalleşlik ortaoyununa çevirişi, hep Ordu’nun 
temiz vicdanini* oyalamak, yiğit yüreğini çıkmaz
larda bocalatmak, '.duru kafasını karıştırmak için
dir.' Ama,- hakikat oportzda. İktidarın Karagözleri,

' Muhalefetin Hacıvatlan, Altıkulaç Beberuhileri. 
Razkkîz&deleri, Tatsız Tutauz Deli Bekirlerİ ber 10 
yılda bir oynadıktan perdeyi yıktılar; viran etti
ler. Ardından sıkıştıkça,' Orduyu imdatlanna çağır
dılar. «Türkiye’yi yönetme» dedikleri oyun bu. Bu 
oyunla,'Türkiye’yi bütün Milli Geliri kadar yaban- 
cılara borçlandırıp Amerikan üssü haline getirdiler.

Bu haydutluk'"Siyaset midir? Demokrasi mi
dir? Millet İçinden bu sınıfın ülkeyi «Yönetmesi» mİ 
dir? Yoksa; yetmiş yedi buçuk yabancı casus ör
gütlerinin Memleketi yabancı sermayeye savunma- 
a r  teslim etme yordamı'mıdır? Vatanı Savunmak, 
Anayasayı Kollamak ordunun baş görevi ve hak
kı ise, niçin bu hak ve görev biraz da gerçeıc De
mokrasi yönünde (yâni Halk İçin, Halkla birlikte ve 
Halk tarafından) telemesin? „
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GENÇ TOKKLEK : ÇETE YARATICILARI

6 u iki akım yanında, bizim Türkiyemiziıı devrim
ci geleneğinde orijinalitesi saydığımız bir gene Türk- 
ler olayı var. Ki. başta Dev-Genç arkadaşlarımız ol- 

• mak üzere, çeşitli gençlik devrimci örgütleri ve giri
şimleri bulunuyor.

Bunların egemen eğilimleri, biraz da büyük ça
lışan yığınlarımızdan uzak düşmeleri yüzünden, is
ter istemez, böyle... Biz şimdi olumlu yanlan üze
rinde durmuyoruz. Eleştiri yaparken, mümkün mer
tebe. vaktimizin kısalığını da hesap ederek, olumsuz 
düşen yanlannı göz önünde belirtmek istiyoruz. Bun
ların da en çok unuttukları nokta: Yığınlarımıza ve 
en başta İşçi •sınıfımıza dayanma, ama sözde değil ta
bin örgütle gerçekten dayanma gerçeği üzerine ge
reği kadar ağırlık vermemiş olmaları biçiminde gö- . 
rünüyor. '

’ Bir broşür yayınlandı. O broşürü unutmuşum 
bir yerde, getiremedim. Ondan size pasajlar okumak 
isterdim. Broşür, dünyanın en güzel ve iyi dileğiyle 
kaleme alınmış! Ama biz tabii bu güzel ve iyi söz
lerin hangi sTonuca vardığını aramak gibi nankör bir 
alışkanlık içindeyiz. Ve orada, bir de bakıyoruz, asıl 
önemli' dayanak olması gereken •' yığınlar problemi 
gölgede kalmış. Yığını kaybedince de, yapacak şey 
nedir? Al silâhı, çete savaşı yap. Bu duruma geliyor, 
âdeta.

. Oysa, bunun gerekçesini o broşürcükte hangi ide
olojik t“nıele dayandırdıklarını, hep okudunuz, bilir
siniz. -İki Taktik» broşürünün bir pasajı alınır ve 
ondan, sonuç olarak bu tekliflere vanlır.

Onun için, ben burda, «iki Taktik»in içinden, 
onların da bildikleri, ama bizim burda bir kere daha 
serinkanlıca ve arkadaşça koyup, üzerinde durma
mız gereken birkaç pasajım tekrar hatırlatacağım, 
müsaadenizle. Onun önsözünde, asıl usta devrimci 
arkadaş şöyle yazmış :

«Başarımız, bir yandan siyaset durumunu doğ
ru değerlendirmemize, taktik parolalarımızın doğru 
konulmasına bağlıdır.»

Birisi bu. Ama bunun doğruluğunu ölçecek ne
dir? İkinci'cümle geliyor ardından: 
v «öte yandan, işçi yığınlarının gerçek dövüşçü 
gücünün o parolaları tutmasına bağlıdır».

Demek ki biz, bir parola atar da, o parolamızı 
havada, askıda bırakırsak, yâni büyük yığınlarımız, 
başta işçi sınıfımız o parolayı can yoldaşı, can pren
sibi saymazsa, o parolanın doğruluğu, soyut doğru
luğu hiç bir şey ifade etmez, demek istiyor. Çünkü : 
«Gerçek sosyalist savaşta, gerçek devrimciler, belirli 
bir sınıfı döğüşe çağırırken, ona gene belirli, lıemen 
elde edilmesi gereken hedefler gösterirler; diyor.

^ - -■politlkada'herhangi bir slogan atmak marifet 
değil. Hattâ, bilirsiniz, o Lenin’in Kautsky için sö
zünü, bir makalemizin de başına koymuştuk, bililti
zam. Orada, Kautsky çok hinooğluhin adam, der Le- 
nin. Çünkü, bir slogan atmakla, işçilerin bütün prob
lemlerinin ve savaşlarının üstüne âdeta kül atmak, 
işçilerin göziinc kül serpmek durumuna düşüyor.

Binaenaleyh, slogan atmak : parlak olsun, doğ
ru olsun, falan yer için, filân yer için... O değil. Bü
tün mesele: bizim o ortaya attığımız parolayı, çalı
şan yığınlarımız ve en başta elbette işçi sınıfımız be
nimsiyor mu, benimsiyebilir mi? Benimsemesi için, 
hemen elde edilmesi gereken hedefler gerekir, diyor. 
Bunu, dünyanın en büyük dvrimini, yâni bilimsl sos
yalizm devrimini yapmış insan böyle koymuş. Ve 
böyle de başarıya varmış.

Binaenaleyh, biz bir parolanın, soyut olarak 
dünyanın en doğru parolası olmasına yeterli gözüyle 
bakamayız. Mutlak yığınlarla ilgisi bulunduğunu gör
meli ve düşünmeliyiz. Ve tıpkı bizim ülkemize benri- 
yen bir tutum içinde söylüyor usta bunu. Diyor ki:

«Proletaryanın, hele köylülerin dağınıklığı, gerici 
zihniyeti, bilinçsizliği korkunç kertededir.»

Dikkat edin. Aynen bizim yığınlarımızın yıllar 
yılıdır bırakıldığı hava içinde o zaman, o ülkenin pro
letaryası. işçi sınıfı ve hele köylüleri. Ama bundan 
bedbin değiliz, diyor. Çünkü, emekçileri devrim ay
dınlatır ve bilinçlendirir. Zaten bu satırlar da yazı
lırken, biliyorsunuz, devrim başlamıştır, o geri ülke
de (1905 çatlamıştır.)

Yığınla İlişki ne olabilir? işçi sınıfının bizim 
atacağımız parolaları benimsemesi için hemen elde 
edilmesi gereken hedefler göstermk nasıl olur? So
rusuna da, gene aynı, bizim o broşürü yazan sevgüi, 
değerli arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın pa
saj aldıkları «iki Taktik» te şöyle bir pasaj var. Onu 
ibretle okumak lâzım: - '

«Günlük ayrıntılı çalışmalarda güçlerin hazırlan
masını küçümsemek hiç bir .zaman akıldan geçmez».

Sınıfın günlük, ayrıntılı çalışmaları içinde ola
cağız bir kere, ki arttığımız sloganı sınıf, —devrimci 
sınıfsa,— benimsiyebilsin. Ve buna örnek gösteri
yor. O zurnan, orada en az ihmal edilen de buymuş. . 
Ondan sonra o parlak, kuvvetli, keskin, büyük dev
rimci sloganlar atılmış. Bakın ne diyor:

«Partinin...» diyor. Hîç unutmamımz gereken bir 
sözcük bu. Ortada bir «Parti» var önce. Siyasî ikti
dar savaşı yapan, memleket ölçüsünde, dünya ölçü
sünde bir «parti» var. Ve:

«Partinin, diyor usta, tek bir komitesi yoktur kİ, 
tek bir semt komitesi yoktur ki, bu yönetici organ
ların tek bir toplantısı yoktur ki, tek bir fabrika gru
ba yoktur ki, dikkatini, zamanının ve gücünün yüzde 
99’unu, önemi 1895 tenberi kabul edilmiş bulunan o 
görevlerin yerine getirtilmesin» harcamış olmasın.»

Demek ki, oradaki devrimciler, hem ’ «Parti» 
içinde ordulaşmışlar, hem de yığın içinde, yığının hiç 
bir günlük kavgasını ihmal etmemişler. O kadar kİ. 
her komite, her semt komitesi, her fabrika içinde yı
ğının, İşçi sınıfının her günkü problemlerini . yüzde 
99 çalışma'"konusu yapmış. Ve bunu, bu çalışma-. 
konusunun«Önemini de, 1895 olaylarından beri ağır 
basar görmüş.

1895 olayları, biliyorsunuz,'o ülkede işçi sinifi- 
mn geniş mevlere geçmesi ve büyük üniversite genç
liğinin de bu grevlere geniş ölçüd katılması biçimin
de bir gelişimdir. Türkiye’de, nedeni uzun bir tarihi

.gelişimle, işçi sınıfımızın her günkü savaşı sınıf sa
vaşı daima yerin altında boğulur durumdaydı. Ama, 
orada 1895’te, bizde 1670 yılının hiç değilse 16 Hazi
ranında hemen suyun yüzüne. çıktı.

İşçi sınıfını, artık bugün... Gazeteler hiç bir za
man gereği gibi ele almıyorlar. Ama, hepimiz, biraz 
işçi havadislerini eğer izliyorsak, kıyıda köşede görü
yoruz. Her gün, her fabrikada direnişler, işgaller, 
grevler... sistematikman, âdeta bir harman yangını 
gibi: biri sönmeden öteki patlıyor, öteki . sönmeden 
daha öteki. Ve bu, Türkiye’nin yan ekonomisini tem
sil eden İstanbul ölçüsünde olduğu gibi, artık İstan
bul çerçevesine de sığmıyor. En ücra Anadolu semt
lerimizdeki işçi sınıfının çalıştığı işletmelere de ya
vaş yavaş giriyor, onlarda da görülüyor.

Şimdi, sınıf bu durumda iken, bizim yüzde 5 
emeğimizi bile bu sınıf olaylarına harcamadığımız 
göz önüne konursa, o halde devrimci eylemimizin so
yut doğruluğu nasıl etken olabilir? Bunu unutma
mak lâzım.

ö rgü t konusunda da, gene bu açı birinci dere
cede önemli oluyor. Diyor ki usta:

«Bana, komite üyesi olmaya elverişli işçi yok 
denildiği zaman, rahatsız oluyorum».

Türkiye’de de çoğu devrimci arkadaşların, ay
dın devrimci arkadaşların tepkileri, âdeta içgüdüyle 
bu oluyor. E, canım, hani işçi, nerde bulalım? Yâni, 
kendi kalitemizde işçi yok ki, falan... Ama, usta di
yor ki: böyle birşey söylediniz mi, ben rahatsız olu
yorum. Yapmayın bunu, diyor. Ve ondan sonra da, 
şunu belirtiyor:

«Komitelere...» Hangi komitelere?-«Parti» komi
telerine.

«Komitelere işçileri sokmak, yalnız ideolojik bir 
görev değildir».

Yâni, soyut bir düşüncenin gereği, işçi sınıfı
na da bir pâye verelim, anlamında değildir, diyor.

«Aynızamanda, siyasi bir görevdir de. işçilerin 
bir sınıf içgüdüleri vardır, işçiler kısa bir siyasî • 
alışmayla sağlam sosyalist olurlar.» diyor. «Bütün 
kalbimle, her komitemizde 2 aydın İçin 8 işçi bulun
masını dilerim, temenni ederim», diyor.

işte, bizim Genç TUrkler yoldaşlarımızın diyeyim, 
en çok ihmal ettikleri bu ikinci problem. Parlak, çok 
büyük,- doğru sloganlar, parolalar atmak - yetmiyor.

’ Mutlaka, onlara yüzde 1 önem veriyorsak, yâni ener
jimizin yüzde 1  ini oraya harcıyorsak, usta,öyle di
yor; yüzde 99’unu da sınıf içinde h arayacağız. Ve 
somut olarak ta  teklif ediyor; Lütfen, bir aydının 4 
tane işçi koyun yanma, komiteler böyle olsun, diyor.

Bu kısa gerçekler bütün somutluğu ile önümüze 
çıkınca, Genç Türk arkadaşlarımızın nereleri ihmal 
ettiği kendiliğinden anlaşılıyor. Tabiî bu ihmal e- 
»lilince. büyük yığın unutuluyor.

Türkiye’de bugün, artık hepimizin bildiği, bur
juva istatistiklerinin koyduğu (1965 istatistiğinde);. 
3 milyon küsur gündelikçi insan var. Bunun 1 mil
yonu kapıkulu, memur, falan filân tâifeei diyelim. -2 
milyon -üretimde .çalışan-İşçi sınıfımız var. Bıi kadar, 
muazzam bir sınıf. Ve bu sınıf, hiç değilse son yıllar
da, burjuvazinin Finans-Kapital zümresinin o taham
mül edilmez baskısı ve tehakkümü, altında, artık 
her an, her saat, her fabrikada, her işletme yerin
de sınıf savaşına girmiş.

Böyle bir sınıfı biz ihmal edersek, onun dışın
da kaldığımız için, zaten azınlıktayız: ‘kolayca ezile
biliriz, evvelâ. Yâni kendi emniyetimiz açısından ya
nıltı içine düşeriz. Fakat, eğer devrimciysek ve dev
rimciliğimiz sosyal devrim anlamına geliyorsa, —ki 
odur bilimsel sosyalist devrim,— her devrimin, ta r ih - ' 
te her olayın, her büyük ' değişikliğin olduğu gibi, 
sosyal devrimin de birinci şartı: büyiik yığınların o 
devrimden yana düşünüp davranmalanyle sağlanır. 
Büyük yığınlar dışında sosyal devrim düşünmek ha
yal olur. Aynca da, biz düşündük mü, kendimize de 
yazık olur.

Bu duruma en çok acımak, bu durumun üzerin
de durmak hepimizin görevi olmalıdır ' kanısındayım. 
Bu durum ihmal edildiği içindir ki, Genç Tttrlderimiz: 
âdeta Çete Yaratıcıları diyebileceğimiz, yâni Gerilla 
yaratıcılığı içinde, devrimcilik gerçekleştirmek ister 
duruma girdiler, giriyorlar. Onların o büyük, güzel, 
hattâ kahramanca eylemlerini küçümsemek, hiç biri
mizin elbette hatırından geçecek kadar -saygısızlık 
göstermesine yer vermez. Elbet onları selâmlarız, yü
rekten benimseriz. Ama bazı,’ acıda olsa, ’ geapçekleri 
birbirimize hatırlatmazsak, bizim kardeşliğimiz, dev
rim arkadaşlığımız nerde kalır?

O açıdan, ben, bu Çete Yaratıcılığı diyebileceğimiz 
(Türkçesi çete, Gerilla işte Ispanyolcası) . durumun
dan kurtulma yollarını elbirliğiyle aramanın zamanı 
geldiğini, hattâ çok ta geçtiğini bir saniye bile unut
mamak gerektiği kanısındayım.

AL-AYDINLIK: PARTİ YARATICILIĞI
Dördüncü akım : Genç Türklerimize «Çete .Yara

tıcılığı» demiştik, bu dördüncü âkım da Parti Yara
tıcılığı diyebileceğimiz bir akım durumunda. gözükü
yor. Al-Aydmkk akımı diyorum ben. Siz ne diyorsu
nuz, bilmiyorum. ‘ : : ..

Bu akımın kendine göre çok doğru sloganları ve . 
teklifleri, davranışları, düşünceleri var.. Ve tabii, bel
ki hakikate en yakın olanı da, ‘ olanlarından biri de 
diyelim, bu akım oluyor. Yalnız,'bu âkımın teorik ve ' 
pratik alanda, uzatmıyalnn, ayrıntılarına girmeksi
zin, biıtâkım.yanlışlan var. Temelli . yanlışlar olma
salar, bunlar üzerinde durmak belki İcâbetmez. . - -

Evvelâ, b ir tarihî yanlış var:. Türkiye'nin sosyal 
yapısı ve devrimler tarihi ' karakteristiği' amasında, 
örneğin, 1919-23 Birin d  Kuvayhnflliye devrimini kim 
yaptı? sorusuna verdikleri karşılık, biliyorsunuz:

. Asker-flivil bürokratlar yaptı, diyorlar.
Yâni, böylece, modern toplumda sosyal sınıf ol- 

mıyan bir zümrenin... Ki buna biz gerekince Vurucu 
Güç diye bir rol tanımak durumundayız-, elbette. An
cak, ne kadar Vurucu Güç olursa olsun, eğer sosyal' 
sınıfa dayanmazsa, bu Vurucu Gücün kendi başına 
modem bir toplumda nc devrim yapması, ne onu ba
şarıya götürmesi imkânı yoktur.

Gene bunun gibi, bugün için de, yâni Birinci 
Kuvayimilliye için olduğu gibi, bugün için de: uzun 
aylar diyelim, —yıllar pek geçmedi,— bir yanlış term- 
le yanlış teşhis, sınıf teşhisi koydular.. Komprador 
burjuvazi diye bir lâf çıktı, ortaya. Ve son zamana 
kadar devanı etti. Günlük burjuva basınında hâlâ sü
rüp gidiyor. Ama. bizim sosyalistler arasında epey
dir sesi kısıldı' bu termin.

Komprador burjuvazi: bizde Levanten adım alır, 
bildiğiniz gibi. Fakat bunlar, daha Birinci Millî Mü- 

, cadele biter bitmez, Mustaf Kemal ve arkadaşları ta 
rafından. temsil edilen akımla tasfiye edildiler.

Fakat bu tasfiye, ekonomik alanda yeni uygula
malara geçilir geçilmez. Türkiye’de Kompradordun 
yerine Finans-Kapital dediğimiz, modern bir zümre
nin geçişini kaçınılmaz kıldı. Bunu düşünerek yap
tılar, değil. Tam tersine. Hatta bunun, böyle bir gelişi 
me varmaması için, birçok tedbirler aldılar.

Meselâ, bu Finins - Kapitalin bugün Türkiye’de 
en böyle seçkin örneği, bildiğiniz gibi, İş Bankası gru
budur. Bunu kurarlarken, biliyorsunuz, Mustafa Ke
mal Paşa’mn kayınbiraderi Muammer, gitmiş: bir 
İthalât-Ihracat şirketi kuralım, 250 bin liramız var, 
demiştir. îthalât-lhracat şirketi kursalar halbuki 
Komprador burjuvaziye katılacaklar. Onu hesabetmi- 
yorlar da, ecnebi, yabancı Kompradorların yerine mil
lî b ir sermaye koyalım da, yabancı sermayenin sömü
rüsünden Türkiye kurtulsun, gibi bir iyi düşünceyle 
davranıyorlar.

Fakat daha bunu düşünürken, anlıyorlar ki (ti
caretin uluslararası ölçüde ilişkilerini bilseniz, siz de ’ 
derhal bu anlayışa varacaksınız): bu Kompradorlar
la, böyle 250 bin lira gibi-bir semıayecikle karşılaş^ 
maik, dövüşmek ve başarı kazanmak, hayalden daha 
büyük bir bozgun verebilir insana.

Onun için, o halde bir Banka kuralım, diyorlar.
Ve banka kuruluyor. Kurduğu zaman da, bankaya 
14 tane mepus koyuyor. 17 tane Tcfed-Bezirgân artı 
ğı «Zade» koyuyor. Hepsi zadelerdir. 17 zâde: bun
lar, Tefeci Bezirganların derebegileşmiş olan büyük 
toprak sahibi, büyük nüfuz sahibi kimselerdir. Bir 6 
tane de, modern ka pitalist sayabileceğimiz kapitalist 
giriyor, kurucu olarak.

Fakat Paşa... Şimdi anlıyoruz, o olayı ’ inceler
ken. Zaten o katılan 17 hacıağa ve kapitalistin on 
para koyduktan yok. Gene Paşa’nın parası: 250 bin... 
Hindistan’dan 500 bin gönderilmişti kişiliğine. O onu 
Garp Cephesine vermişti, biliyorsunuz. Garp Cephesi 
zafer kazanınca, Heyet’i Vekile kararile, 350 bin ge
riye alındı. Onun 250 bini ile de banka kuruldu.

işte bu banka, sermaye sahibi sıfatile, kimi İs- 
t terse oraya alır ama, 17 tane bilmem ne zâde girdi 

kiıriiculâra; Bunlara, İdare Hcyeti’ndc, 'hiçbirine yer 
vermiyor.

Mepus dediklerimiz ise: Türkiye’nin tarihi gelişi
mi içinde Siinufu Devlet adını almış olan; yâni Os
manlI toplumunu 500 sone şartsız kayıtsız idare et
miştir. Toplumun biiyük yığını, pasif olarak dalma 
onun emrinde büyük çiftçi yığını - olarak kalmıştır. - 
Mepuslar o zümrenin mensuplarıdır. O tip, işte dört 
sınıftır, biliyorsunuz: Seyfiyye, llmiyye, Kalemiyye, 
Miilkiyye... Bu dört sınıf Memleket dediği Türkiye'yi 
istediği gibi idare etmiş. Tabiî, istediği '  gibi"‘idare 
olmaz tarihte. Yâni, o anlama geliyor, demek isti
yoruz.

Bunların en son Vurucu Giiç olarak Kuvayimilli- 
yeye katılmış olanları, hepsi mepus ve Paşa’nın ya
kınlan. Paşa onları geçiriyor, İş Bankası’mn başına 
koyuyor. Hiç para vernıiyen agavatı da, alıyor, —70 
da-bir sınıfa daynnnıa ihtiyacının etkisi vc tabii so
nucu oluyor.— onları da kuruculuğa koyuyor.

Fakat bu komır konmaz, bir de bakıyoruz, bir 
kaç sene içinde Iş Bankası, Devletçiliğimizin de yarat
tığı fiilî tekel yüzünden, —Türkiye ölçüsünde bütün o 
zamanın en ağır basan üretim dallarım tekelinde top
luyor. İşte buna biz Finans-Kapital diyoruz. Yâni ka
pitalist sınıfının da, büyük arazi sahiplerinin de, yâni 
o zâöe’lerin de hepsinin kümeleştiği bir banka etra- * 
fındaki topluluğa Finans-Kapital deniyor dünyada, * 
yeryüzünde. *

Bunu Al-Aydınlık uzun süre gereği gibi değer- J  
lendiremedi. Ve değerlendiremeyince, bugünkü Tur- * 
kiye’nin sosyal sınıf ilişkilerinin karakteristiğinin dı
şında kaldı. O yüzden, o yanlış yüzünden de, birçok 
yanlış konklüzyonlara vardı.

' Bunlardan bir tanesi, bildiğiniz gibi, b ir ara he
men hemen pek çok gencin ağzında dolaşan: Tür
kiye'de ne işçi sınıfının, ne de İûiçüklııırjııvazınin bir 
Partisinin kurulma olanağı yoktur», şeklinde bir for
müle bağlandıydt. Tabiî biı, yanlışların en büyüğü idi.
• Türkiye’de işçi sınıfının, herhalde duymuşluğu- 

nuz olması lâzım, ama onu yazanların mutlaka bildik
leri gibi: 50 seneden beri kurulmuş işçi Partileri var
dır, sosyalist Partileri vardır. Bu Partilerin o zaman 
yenilgiye düşmüş olmaları, var olmuş olmalarını or
tadan kaldırmamıştır.

. Binaenaleyh, bugün, önümüzdeki aşamada göre
vimiz, böyle yoktan birşey var etmek değildir. Çün
kü öyle oluyor sonra. Yâni, biz bugün artık yoktan 
bir şey yapacacağız, anlamına geliyor o formülâsyon. 
Olmaz diyorlar. Sonra birdenbire, tabiî olmazın çok 
olumsuz sonuçlar yarattığı görülünce, 180 derece bir 
öbür yana geçmek suretiyle: hemen bu gece, sabaha 
karşı bir Parti kuralım, diye bir telâş belirdi, bildi
ğiniz gibi, ikisi de iki uç, ortası yok.

Oysa bugün konu, yeni aşamada: bir, 50 yıllık 
tarihçem bulunan Türkiye’nin sosyalist hareketinin 
ve sosyalist Parti tutumunun Reorganizasyonu’dur, 
yeni baştan örgütlenmesidir. Buna alçakgönüllülükle 
ve büyiik bir gerçekçilikle el koymak - gerekir, kafa 
koymak gerekir. Yahut baş koymak, halımızın dediği 
gibi. ■

Böyle bir kaçınılmazlık göz önünde durup 'durur
ken, onu, o yanlış sosyal sınıf ilişkileri üzerindeki 
yanlış teşhisin, değerlendirmenin sonunu olarak, bir 
uçtan b ir  uca sallanan biçimde koymak, bildiğiniz gi
bi, proletaryen bir problem koyuş olmaz. Tabiî, .işçi 
sınıfına yaraşır-bir çözüm de getirmemiş oluyor.

Bunun çeşitli aksaklıkları üzerinde durnnyaca- 
ğım. Elbet ana çizisini göz önünde tuttuktan sonra, 
hepiniz, —yâni hepiniz diyebilirim: yüksek tahsil se
viyesinde arkadaşlarsınız,— bu açıdan mutlaka o ya* 
zil an, çizüenlerin değerlendirmesini benden çok daha 
iyi'yapacaksınız. Ben sadece, eski bir arkadaşınız sı
fatıyla, birkaç aklımın erdiği açıklamayı burda yap
makla yetineceğim.

Fakat İşte bu... Dün akşam da bir konu vesiesiy- 
le söylemiştim: Çarlık devrinde kimi aydınlar, ,0 geni 
Mujik ve ilh. nüfusunu sosyalizme kazanmakça, «Al
lah Yapıcıları» diye bir doktrin tutturdulardı. Yâni 
bir Allah yaratalım, ve köylüyü öteki dinlerden ko
paralım, birim'dine, Sosyalizme gelsin. . Sosyalizmi 
böyle mistik bir küçükburjuva hâdisesi saymak.

Bu arkadaşlar da, bir zaman olmaz, olanaksız 
dedikleri siyam iktidar savaşı yapacak Parti örgütü 
için: şimdi, olur ve. hemen bugünden yarına yapalım, 
telâşı içindeyken, o duruma düşüyorlar. Yâni, Allah 
Yapıcıları değil de, Parti Yapıcı lan  tutumuna girmiş 
oluyorlar.

Oysa Parti Yapıcılığı konu değildir. Parti gele
neğini, göreneğini, tarihini, deneyimini ve ilh. un göz 
önünde tutarak, bugünkü, aşama da bir Reorganlzas- 
yon yapmak lâzımdır. Ve bu Reorganizasyonda hangi 
prensipleri, hangi poralalari, hangi davranışları koya* 
cağımızı bir kere daha, hep birlikte, arkadaşça, kar
deşçe koyup çözmemiz lâzımdır. ,

Bu iddiayı da,' beşinci Sosyalist akım diyebilece
ğimiz, düşünce, ve. davranış ortamı, somut örnekleriy
le koyuyor ve koyacaktır tabiî.

* . r * _  î . . * * * : ;
Benim görebildiğim kaöanylâ, bugün Türkiye’de 

sosyalist diyebileceğimiz devrimcilerin «Durum Yar
gılaması», şu birkaç kelimeyle özetlediğim biçimde
dir. Bunun ayrıntıları üzerinde durnuyacağmn söyle
miştim. Tekrar etmekle başınızı ağrıtmayayım.
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DÜŞÜNCE ve DAVRANIŞ GAZETESİ

Sahibi ve Başyazarı: Dr. IL'kmet Kıvılcımlı ' 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü: Hidayet Kaya
idare Yeri: Lâleli Cad. Çelikpalas Apt> 1/3 - İST. 
Ankara Bürosu: Sümer Sokak, Venüs A pt 

Daire 13. Demirtepe — Ankara

Abone şartlan : Yıllık t  50 TL.
6 Ayhk t  25 TL. . \
3 Ayhk t  12,5 TL. >

Hesâb No: 30 L&leîl Iş Bankası Şubesi' ■
Baıkı t Vatan Matbaan

$EXEB EBDAL
S lv a -U lo n n , i l  K n rto ln »  S m ı m d »  v e rd iğ i dördüncü, gehlt,

s S iv a s  d e rle n iş  f 
k o m ite s i b ild ir is i i

*  î
* Şu gerçektir İd: Proleter devrimci hareket, &
* içinde bulunduğumuz sosyo-ekonomik bunalımlar £
* sonucu gittikçe yoğunlaşan İşçi, köylü ve diğer £  
$ halk kitlelerinin' kendiliğinden gelme Ekonomik ve £ 
$ Demokratik hareketlerinin çok gerisinde kalmıştır. |  
£ Bu açıkça bir çelişmedir. Bu çelişmenin, nedeni *
* (determine edicisi: belirleyicisi): en başta, siyasî £
* iktidar savaşı yapacak, demir disiplinli, bilimsel £
* sosyalizm düşünce ve davranışıyla silâhlanmış £
* PROLETERYA PARTISI’nin henüz kurulamamış £
*  olmasıdır. Bununsa nedeni : Proletarya partisini £ 
£ örecek işçi suuft mllifnnlannm küçük küçük ada *
* oklarda, YUVAR YUVAR dağınıklığıdır. : £
* Neden mi dağmık? £
J Çünkü : Egemen sınıflar, yâni ülkemizdeki £
* FlNANS-KAPtEAL-TEFECİ-BEZlRGAN melez çe- £
* tesi, nicelik ve nitelikçe devrimci halk güçlerinden a
* zayıf olduğu bilinciyle, açıkça cephe savaşma gir- î
* mezler. Daha doğrusu halk ' orudusunun ve onun £  
$ öncü müfrezesi Proletarya Partisinin . «taşmaması £  
J için, gizli gizli ve alçakça İçimize sızdırdığı ajan- £
* provakatörlerle işçi sınıfının savaşçılarım parçalar £  
4  ve bölerler. Bu egemen smıflann en önemli savaş $
* taktiğidir. O halde, bu gerçeklik açısından egemen £  
$  muflana TEZ”! bu ise: Proleter devrime) hare- £  
$ ketin ANTİTEZ’!: Derlenip, toparlanmaktır. Pro  ̂ £  
î  lotarya Partisi öncülüğündeki devrimci halk or- £  
2 duşu SENTKZ’ine .ulaşmak, bu : çelişkiyi, bu kör *  
2 düğümü çözmek «zamanmnzm en âcil meselesidir», $  
2 Birkez de Uz tekrarlıyoruz: İçinde bulunduğu £
* muz bu kör düğümü çözecek İpin ucu: Merkezî bir £
* derleniş tir. Devrimci halk cepheslııdo özel bir yeri £  
2 d an ' GENÇIİGtMtZ, -bu somut ipin ucunu yaka- *
* layıp bu düğümün çözümündeki, görevini .yerine î
2 getirmelidir, ve getirecektir. . , . • t £

Yaşasın büyük derieniş!... £
* Yaşasın Proletarya Partisi!.., 'A
î v Yaşasın işçiler, köyfiiler, - gençliğimiz,- bütün £
J devrimciler-..- £
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