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Geçen hafta «takke dUe 
tn. kd göründü». 12 Mart 
Muhtırasıyla İş başına g.- 
t irilen Ekim hükümet, 
gerçek yüzünü gösterdi 
Anayasayı uygulamak 
usrre Demıreli alaşağı e 
.tenlerin İlk işi Anayamv. 
değiştirmek oluyor

Önce «Reyin takını» 
dendi. O yöndeki dedik» 
d ularla birkaç haftalık ta 
man kaşanıldı. Sonra «İt* 
yta takanı» mârifetlerini 
guatermeye başladı: Sıra 
sıra dehşetengiz nutuklar 
birbirini kovaladı. Birkaç 
hafta da öylece kazanıl
mış oldu

Şimdi artık İş yapma 
samanının geldiğine inan 
m ış olacaklar ki. geçen 
hafta asıl niyetlerini or
taya koydular Cumhur 
başk anından Başbakan ı- 

•  ■

na. ve la Ağn dağında 
kİ bilmem ne bakanına 
dek herkea ağızbirliği I- 
çtnde: «A«ayK» diyorlar 
da başka bir şey demi)»' 
lar.

Neymiş efendim? Ban 
ka soygunları, adam ka
çırmaların arkaaı kesilme 
miş. hstta sıtmış.

Kimse sormuyor: Dı~ 
mlrel asmanı bu gibi ey
lemleri yapenlar şıp diye 
biliniyorlardı, ve bulunu

vorlardı Dcmlrel'tn elin 
deki Emniyet teşkilâtı ol 
duğu gibi yerinde dura- 
vor 1! Mart'tan aoura 
bu Emniyet teşkiUtına ne 
oldu da. o günden beri 
meydana gelen olaylaı 
karşısında tela kalıyoı 
te bu acz için her gün ga 
«etelerde timsah göryaş- 
İsn dökülüyor?

Ote yandan, bu ülkenin 
Anayasan ve kanunisn 
banka »oymak ve adanı 

ı S  aatladaı

Öğretmenlere saldırı
Para bzbalanmn iktidz 

n. bir öğretmeni daha 
dövdürttü

İstanbul Doktor Terfik 
Saydam İlkokulu öğret 
meni OSMAN İÇTEN

TEKİN OLDU
Şişhane'de yolu kesilerek 
«npa ve demir çubuklarla 
•aldınyn uğratıldı. Beyoğ 
lu ilkyardım haataneane 
kaklınlan Osman içten hu 
haftadır komadadır 

TOS İstanbul Şuben 
bu olayı, kalabalık bir fiğ 
retmen topluluğu ile Tak 
mm Anıtına Siyah bir çe 
lenk koyarak protesto et 
■mştır

İstanbul

B A Ş Y A Z I
HÜKÜMET-ADALET-İNSAN

Ünlü Muhtıra 12 Mart gunll verildi 
Nisanın sonlarına geldik. Ne yapılmak 
isteniyor? Asıl mesele’ye girmeden
bir noktacığa dokunalım.

Bütün tartışmalar Devletin dört 
duvarı içindeki 3 bölümden bınaini 
ikiye böldü. Yürütme güçlerinden Of 
du ötekilerim bastırdı

Devletin Ysrgılaına bölümü olduğu 
yerde sayıyor Adliye makinesi, orta 
d* hiç bir değişiklik yokmuş gibi iş
liyor Şikıgo'dakt et makinaaına bir 
ucundan sokulan sığırın, öbür ucun
dan sucuk, kösele çıktığı gibi: Adlı 
ye'nln dişlen arasına sıkıştırılan her 
dit i. bilinen ıtouuçlara doğru otoma
tikçe gidiyor Muhtıra ile değişen du 
m m da, kimi dâvâlsnn temelden de 
ğışmeal gerektiği akla bile gelmiyor 

İtlide Adi ye avadanlığı, var ola;ı 
kanunlann oldukları gibi uygulanış 
makıreaı mıvıtır Asker nasıl knmutar. 
dan aldığı eniri harfi harfine yerine 
getiriyorsa tıpkı öyle. Adalet te ka 
nundân aldığı buyruğa mutlak uya
caktır. ilenilir Oysa, genellikle her 
kanun çıktığı günün sosyal güçler 
dengesine uygun bulunsa bile, ertesi 
ırünüıı sosyal güçler dengesindeki de 
ılşiklıklrri yankılavamaz Onun için 
Antika Uygarlıkların bile hiç değilse 
gelişim çsğlsnnd» • lettlıal kapısı a- 
çık» tutulmuştur. Irlihal: elde bulu 
nan dünkü kanun'un. bugünkü değişik 
sosyal şartlara göre uygulanma yet
kisidir.

Özellikle 12 Mart Muhtırası. Türk1 
ye'nln Yargılama makinesinde en u 
fak bir içtihat değişikliği gerektirmiş 
midir? Kimi Devlet kişileri ölçüsünde 
getirmiştir Örneğin' bir askerin 
Ust’üne emir vermesi en büyük »uç 
sayılır kanunlarca. Ama o asker 12 
Mart Muhtırasını üstü olan Hüküme
te vermiş komutan oluna. Kanun da. 
Devletin Yargılama yetkisi ve Mahke 
meleri de işlemez olur. Buna kimse 
raşmaz Çünkü TUrldye’dr «Devlet- 
dlcdenberi çırnrıv ve yalınkat Sflâhlı 
Adamların görevi »larak İşlemiştir 
Onu herkes olağan bulur.

Devletin Yseslsvns bolümü (Parte.' 
mento) da. Adli yeden başka türlü da 
ğtldir. Toplumda binlerce yü. Devlet 
başındaki tek kişinin iki dudağı an 
sından çıkacak her söz- Kamın adını 
almıştır. Oamanlı Devletinde 6 yüzyıl 
Padişahın her dediği, karşı gelenin ke! 
leşini uçunn Buyrultu (lrade'i Seniy- 
ye) olmuştur Padişahlık kaldırılıp İa 
Cumhuriyet kurulduktan aonn, bir 
değişiklik olmuş mudur? Görünüşle 
belki. Gerçekte her şey. Batı taklitçi
liği biçimleriyle maskelenmiş eski tas 
eski hamam kalmıştır. Bu doğruyu bit 
söylersek yadırganır Türkiye'de ka- 
p talisi Batı Uygarlığının her politi
ka kunlına kulca tapan en koyu dü
zen statükocuları, farkına varmaksı
zın açıklarlar

İşte. Türkiye'nin yanm yüzyıllık eğe 
men Politikasında temel direği olmuş 
I I ' Paşa'nın. temyizi ve istinafı bulun 
mıyın içgüveği sözcüsü R Metin To- 
ker. «Türkiye İpi tuk Millet Mee4Kİ« 
diye, her dile geUate Paşa'nın bile as 
lavalla andığı Parlemealo için, göçü
nü kırpmaksızuı şunu yazar:

«MECLİS. İMO'ye kadar, slklida- 
nn Idr organı» İdi. lilSO'den sonra 
. İktidarın kaynağı, oldu. «MİIJJ İR t  
IIE. Iklım pek kultanmıralıra. Tıpkı 
«ATATÜRKÇÜLÜK» gibi. Iıpkı «KE 
m it il ,  gibi, linki «İLERİCİLİK..
.GERİCİLİK- gilıi unu da Beriye is
tersen1! çekebilirsin!/. Alsturk te t» 
İnönü'nün, tabut ikisin n haslınsa Üs
le» nl hazırladığı MeelKIrri «Mtl.l l 
İRADE NİN VI CE TBCELUGAHl» 
savar da. 12 Mart Dırtıeslni «MİLLİ 
lltADE'VE KARŞI DARBE, sayarsa 
aız. öyle Mr mantıksızlık lâbirentine 
dalarsınız kİ. alıl oradan Praekıp'un 
ildikleri bile çıkaramaz. Onun irin Uf 
dinarına kafamızı ılımayalım.

«Gerçeklere bakalım.
«Atatürk veya İnönü'nün tek parti 

Devrimle Meclis. Atatürk veya İnönü 
İktidarını devire*di ir miydi? Köz gelişi, 
bittUn «MEPI’SLAR» böyle Mr amı- 
da Mriesaekenü. MeeLs devrilir^. MET

.n . ..ıı a  m>r.a.ı

Amerikan - Cin yakınlaşması

Kurtuluş meşalesi yücelecektir...
mışur

Daha aoria 
İzAğ it. Jlaaf  i

ılka olay

Faşist komanda Mlrtl- 
lerinin Balıkesir yurduna

yaptığı saldın »ırasında 
yaralanan devrimci genç

DIŞ YORUM
Bengal halkı 
elbet yenmesini de 
öğrenecektir

Doğu Pakistan'daki savaş, merkezi hükümetin 
duruma hâkim olması şcküodc sonuçlanmış görü
nüyor. Başk* türlü olması da düşünUlemesdı. -

Merkezi 7ıUkubetin elinde diaiptoUl. en modem 
savaş araçiafiyle -donanmış -bir ordu! var Üstelik, 
nc yaptığını taien've en kalleşçesine de olsa plânım 
uygulayın egemen Fırians-Kapttal zümresi elindeki 
bir onlu bu

Bengal halkına bakınca ne görüyoruz? Uçakla
ra. tanklara, makineli tüfeklere karşı sopalarla, 
mızraklarla Tarih öncesi savaşı yürUtmlyc kalkışan 
milyonluk kalabalıklar Bunlun kim, nasıl yöneti
yor? Belli değil

Ortada Mr Avami Birliği Partili ve onun li
deri Mueıbur Rahman var Fakat bu parti Mr bur
juva partisi. Çağımızda burjuvazinin başarılı bir 
devrimci harekete öncülük etmesi artık olacak iş
değil .

Hattâ, burjuva yöbetıcilenn hır halkı bUyrek 
bılmıyrrrk nasıl felâketler.- . sürüklediklerine. 10*7 
A rop-Ura ıl savaşı apaçık bıf örnektir. Savaşın na
sıl başlamış olduğunu Başkan-Nâdir geçen yıl Fran 
»ta gazetecisine şöyle anlatıyordu*

«1967 salasını IKışlatmak Ktemivorduııı ' (  İs 
rmU yöneticiler, bunu pekâlâ Mli.vı-rkırde. Uiihe 
Körfezini İsrail gemilerine kapamak istemiyordmıı 
I' ThaBl'tan. Ga//r ı r  Körlez'in girişini konimi 
eden ŞaiTn-el.şeyh'tefcl askerleri değil <le, »»de,-- 
Rafah'lnn I*’lal'.ı katlar uzanan -mırın Mr lie*ı- 
ııdndrkı lUrlr-mi» i? Itriler uskrrlrrinl geri çekme 
sini işlemiştim

«liunıınlıı terlikte. (I!MK Rotbr» görüşmelerimi. 
»mbuluruluk yapmış Mr Birleşmiş Milletler dlplo
matı olanı Amerikalı diplomat Kalph Rnnrh'ın lav- 
»İvesi üzerine. II M Genel Sekreteri. Rirhşmi» Mil
letler askerlerini çrkmiye karar lerdi. böyleçe dr 
lıeni Sarm-rl-ŞeylTe Mısır luvkeri gondermlvr \e 
Körfez'! Idnke rtmlır zorladı. Illzr kurulan tuzağa 
boylere düşmüş olduk.» (la- Monte: Weekly Seiec- 
tıon, İS 2 19701

Doğu Pakistan balkı da etlimi ye mahkûm bir 
hareket içinde buldu kendisini Ve savaştı. Fakat 
sonuç ortada.

Hindistan'ın Doğu PakistanlIları yard-m ett-gi 
haberleri de aslında doğru .‘eğil. Çünkü Doğu Pa
kı »tan halkı Kengallıdir l>ğu Pak «tan'ın b r atı. 
da Doğu Bergal'dır. Batı B»:ıç»l » e  Hindistan’la 
bir eyaletidir ve Batı llengal'de en çiıçlü s-yte* par
ıl Komimiz- Partisidir. İki eengal i birbirinden ayı- 
ran. vaktiyle İngiliz emperyalistlerinin kışkırttığı 

'O sm  a ««)f*A»l

İmlen Niyazi Tekin öl
müştür.

Reform sloganlan al
tında devrimcilere karşı 
cihat ilân eden Flnan* 
Kapital temsilcileri, d alırı 
koruyup besledikleri fa 
şist güruhları devrimci
ler üzerine aaldırtmığa 
devam etmektedirler. Yanı 
Un şey Demirci kabinesi

Mn uygulamal.r nuı de
vamıdır. Demirci de sağcı 
sürüleri devrimcilerin ü» 
tüne salarak «ışın a ğ  
ve aşın sol. ynygaraUı. 
nı koparmaktaydı, ijim 
dı küçük burjuva bürok
ratlarını tarafsızlaştırdı
ğını »anan egemen sınıf 
Ur ve onlann lemsi İdle 

iDmu. ı  —> ms.1

toplanan ğıatkz May
a n lalara k tUTrimrnlere
ve tüm devnkıcilere yapı 
lan mldınlnn kınamıştır 

BankaUr ve Şirketler 
Oligarşisinin siyasi ikti
darı. Pahalılık ve Işşudlk 
kankıranına: Açlık ve yok 
aulluğt. dayak ve işken 
ce eklemektedir

Bütün bu zulümlerden 
kurtulmanın yolu, işçi Sı 
nıfının Siyasi Partim yo
rilngeninde yer almakla 
mümkündür..

TENİN TAKIMI ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ POLİTİKA
Amerika US nn yıl- ufukU görünür gibi ol- gibidir Bir tek Amerika 

lanla içine düştüğü iki» muştu. Şimdi, karşılıklı 
aadl bunalıma çare ola- tatlı sözler o kara bulut- 
rak Çinhimli savaşını ys- lakın yerini almış görö-
nââpa «Isıl—dlmm 1 y , jnşı ________
ımtt. Kamboç haşan.ızb- )s - , t ı
ğının arkasından Laoıu ■' - -

FAŞİZMİNİZLE BİRLİKTE 
YIKILACAKSINIZ...

G«çUt*aas h*ru içlimi# «a  
c* B*«h*k*n yart1m*ca*i «adı 
Kor*4 birtakım raaaylf» U *  
MrUrlalB abn*o*i.n. *0yW4t 
Moara da. Nihat Erim S  M  
aao koBifetMiittU mümkün 
olaNUa «a c*b*fml kir Uh
deyi* t*hdi»l*r yatdtırdı Bir 
takım kanun tavanları
«hama »ayf alan oda boy «to- 
tardi

Bo> taliki# dm ns kapital ta

dil*» * urürlûŞ* koyma# okla
Kraprryallam »• onun y w  

damlı«dakl bi| ortacı y#rR (I 
dana, kapital kam ınrtk kakarım 
kıntSmak M id ltt vrrtl ifa m  

Tnııttaliklart. torloda  
'kontfszlun-j anttı mak. kam d# 
*aa ar» ..nrmHal devrimci mü 
caddeyi haatırmak. a m ( mk 

'radrlaetnl «İBd*rrrrk emcîtn- 
«#dır-

Ordudan «Olan bir aot atılı 
mı kontrolü khtna alıpc radı 
kat «ııbaytan flmdltlk Hktair 
kAle Kvilnlâkten aonra. Mrta 
kim adada reformlarla yetine 
rek <»lan Mr kısım bürokrat 
lann taleplerine u>«un ölerek 
bdytık otçuda kendi kontrolün 
de kır kaMne kurduravu# vr 
reform aldatmacaları atlında 
Mr lueım küçük bnrjtnm bu- 
rnkr atını not ra lire ederek, fa

uy yola ma la naa ga>

YT terçeklfacatınln Ukraık*

• ınlana kurur dedikleri «ey. 
gerçekle kendi hararlar mHt , 
yani batta acaevan ««mflnr 
olmak Claara tom ycrlci - 
•omiırdrk «m fların w  am 
lann d una* a ataytınd* >îan-

•  H a n t  dedikleri «ey mdlI 
•emayenin dıkiaaam kore- 
htimaai ea ıvt«dlkWn oVII-

• Kusur dedikleri. «»> Anr- 
* rimel n>Kİk(İB baş kaldın-

•inin terlletUmceidiı
• Hur ır dedikleri -

sınıfların «evrimci plan», 
de getlyen MMf kantaUrv

n lII  (IL İ 'IM *
niN i h »t. i r i /

•  Ov la. «art corlUr )*pnae- 
*u. s ismi m, eeecetu. kndı- 
ıscrft* « im  Uyakalı Uflar 
devrimcileri korkutma# Bu 
tür edeler gerçekte korken, 
korktukça talfelanan ktm- 
•eterin İmdat çıktıktandır 
kendini güven altında g^r-

fsauenl piAnlayan flnan* 
kapitalistlertn kendi kandı 
lerinl aldatmalarıdır 

• rinana kapitalin glrteecegı 
har tarik fe««Ai adım, gar 
vak devrimcileri sindirme 

(Devamı 1 anyfnde»

istilâ etmrvr (Çirişti. Ki- 
kat. nasıl bir bozguna ng* 
rediftim, en Amerikancı 
• llür Raaıns bile alay 
konusu va|xnamaalık Ht 
meali. Nıkaon. «Dimyafa 
irtrinor giderken, evdrki 
bulgurdan' olduğunu gftr- 
dti iktisadi bunalım* c» 
rr bulamadığı «ibi dünya 
âlems m il d«* oldu

Bu yükün altından na 
ati ka lk ılacak lı”

Japonya'daki mas* t* 
niaı takımı imdada yrtiı* 
ti. Masa trnbı Ukımıt.iD 
On Halk Cumhurivrtir* 
dâvrt rdılmmi Uarnrc 
buzlar yüs tut
tu. Daha birkaç ay dner 
Amerikan emperyalizm- 
nin Gtinoy VietnamlI kuk
lalarıyla birlikte Lac*'* 
saldırmaları üzerine. Cin
in de dahil olacağı hir 
Güneydoğu A »ya savağı

hasretleri gali
ba Alman Kınsa* • Kup1* 
Talinden ders almaya baş* 
Udi. Batı Alman Flnan* 
Kapitali. Hristiyan-De- 
mokratlar eliyle Doftu'ya 
iyim sooyaliat ülkelere) 
karşı yıllar yılı aürdür- 
düftü softuk aavaaı birkaç 
>nl önce terkederek Soa- 
saJ-Demokratlsn ifb.a*>- 
na getirmişti. Ve ondan 
sonra, bir de baktık ki. 
Batı Almanya sanki o Al
manya deftil. Sovyetlerle. 
Polonya ile, hattâ Demok
ratik Alman Cumhuriye 
tiyle yakmUgmalar. gö 
nbjmeler. sndUsmalar 
birbirini kovaladı. Milyar
lık alış-veriş ve yatırım 
programlan da bunlart* 
birlikte, hatu bunlar n 
önünden gitti.

800 milyonluk Çin pa- 
zanndan çöplenmey* ban
lamamla emperyalist ülke
hemen hemen kalmamış başladı bile.

Uâk ve onun uydusu bl- 
aim gibi birkaç geri ülka 
hariç. Herhalde Amerv

artık o yolu tutmak 
Un başka çan » kalma* 
'liftini gürmüş olacak kı, 
birkaç ay içerisinde böy
le 180 derecelik politikı 
dönüşleri yapıyor

Esrar vr sporla «kafa
dan «dlAhoıziardınlm k a
ve Çin Halk Cumhuriye
tine karşı şartlarındın!- 
mış 200 milyon Amerika
lının bu yeni politika pe 
«inden sürüklenmesi na«ıl 
oUcaktı’  «Çivi çMyle sö
külür» derler. Öyle oldu 
Maşa tenisi takımı deni
len kızlı erkekli 3-S kişi
lik Amerikan apomı-sı 
Çin’e dâvet edilince. 40 
>ıüık «Yeeüc Mceüc. öcü 
lerl. Amerikan uyızrgeaeı- 
ierınin gözünde aenpatık- 
leşi verdiler

Artık bizim efendileri
miz içi» de Çin’i tanıma 
yolu tamamen açılmış o- 
luyor. Zaten «Hür Basın, 
imiz semini hazırlamaya

FİNANS-KAPİTAL SALTANATI

IŞCi SIN,Fİ PARTİSİ NEDıR?
Vatan Partisi

Tüzüğü ve Programı
Ç IK T I

İst.m. zâr«u LAMI ÇVİlk P»U» Aşı I l 
Aluaray - İSTANBUL

Demırtepe, Sümer Sok Venüs Apt. 13 ANKARA

Meşhur para bahamız
VehM Koç, Anadol bayı 
lerine Tarabya otelinde 
yaptığı konuşmada ne de- 
mişl*?

•Ortak Pazar kazşnur 
da sanayUmtrin ayakir 
(luruiıilfnenl içla. hızlı ç-t- 
bymnlar ıspılmason \r 
ayakla ılııralıüerrfa saan 
>:iıı tesfıiı oluaarak çe 
rek T tedhirirria almımv 
aı. istemişti

Mübarek. sanki gök
ten yağmur dilene hem.r. 
yağarak. Aradan iki haf
ta geçmedi. gazeteyi 
boydan boya kaplıyan t*r 
haber :

« Montaj sanayii yö 
nelmeilği konusunda Na 
aayi Bakanlığında çalı» 
malar haslamzştır.»

«Sn çalışmalardan »ı 
zan haberlere göre Türk 
fiioaomKirve katkıda bu 
Inamyan. getirdiğinden 
fazla döv ir götüren ve 
maiyeti v ilksek olşn f.t 
maların piyasadan çekti- 
inesi yolıımls Mr politiVs 
hâeneeeği snlnvlmakls- 
«hr.» (Cumhuriyet. 23.4. 
19711 

S ın »

«Inziı çalsyou. dilemişti. 
Başbakan Erim, yeni hü
kümetin aczine yöneltilen 
eleştirilere karşı: «I aut- 
ınamak gerekir ki. biz 
a n l ı  on br» günden beri 
işhaşimlayif. diyor. Yâni 
15 gün kısa bir zaman. 
Fakat aynı 15 gün. Para 
babamızın dediğinin yeri
ne gelmesine yeliyor da

artıyor bile
•Ayakta dnrahHnrrk 

•aaajrBa tespit olunarak yoilaria. 
gerekli iodhârteria alın 
ınaaı» mı demişti sayın 
Parababamız- Sanayi Ba
kanlığı. derhal: «dövh

MrirşUriln
bua-
gıbt

Flnana-Kapıtci 
kalan

dan sonra hiçbir firmaya 
taşıt aran montajı İçin 
izin vermeme*, «firma sa

kümesi yolanda Mr pottt- 
ka İzlemeye» koyuluyor.

Buna Flnana-Kapital 
saltanatı derler. Abdülha- 
mıt saltanatı hal tefmiş ya
nında.

PAMMMUPIÜDAN k o ç . HUrÛMIT PtDGfAHMı OVDİl. GâZtUKK
Parababamu
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T Ü R K İ Y E  KÖYÜ VF
S O S Y A L İ Z M

Ekonomiyi belirlendiren 
sosyal şartlar

l&ua btr »ol «Soyul » n u »  teellm
ritimlerini aldılar mıya. yalau «Utar olunu »U1 ytp- 
mUlo kalmazlar Es «azmlmu. k»hrı«lel kanunlarla («• 
dfUlQ|lliU Ekaaaanl i ln f »  1»  touılmu kır-
«ılıt trpkıtonla bululurlar MOfu. Cmrul top rot Orotlml. 
mim («lir pot y «ra» fvnllmlı «1«ı( tutuluru «A.
toptm-numunu ş*«mu ydaelışıal n  n t ı l a  «m»
«ooro. r l ' r  tarokılırUru. o m ıM  rU l«Ur Uyu  Urrter. Za
ra* o Ei«l«Wr. ctoootnl u rbu « olaua atmanın. krom bu- 
Urmo. touatUt* «OtUrU ıt tU n u ılv :  lu u  «UcOyU yO- 
ro tattı rW.

V mjuI »ikileri» kaitür tu otooonU klkmtu ua ıl »Hak 
bunak »S»eı1»r«kl»rial. hryveaa yarattıkları. Oujjj. dü- 
«•or*. Otlak m«rarklarını yo«aUıklan ıçla aa (d ır  çarpıcı 
•uuçlar ıkatarua Kutur alaatadaa bir Brn.ki» »rd»k»l»«- 
tıral’m. Cumhurlyvt tarih İm tarta okul tu rtlUn  olaylartmıa 
hiçbir akla aıfar ıraayoaalt aknttomlk aabaha hatlanamıya- 
rak altaatloklar «açırrr Bunu klâalk okullardan ç -a Mal. 
İtkin k»y Ta «altlr ya«a>ı«lanmıaın caa damarlarına haaaa 
Saaayt. TV arat ra Dia t Imam-Matlpı «tbl naalak okulla- 
rtaıa kayıra «alıym-larlndan Ula yatarca okuyabilirin.

(Grafik No v n i j  a baklaca aa «orayorun T

Cumhuriyet kuruturkro Oamanlt İmparatorluğundan 
ttrvTAlıomıı okullarla durumu l » 2d !t  ytlı pak tipiktir K*y 
ak-aomlal Ha 11(111 orta Tanm  okulu dİ ya kırpar yoktur 
Nırtcd Cihan kayamda «ana mal totlıgı Uaartna ıMamla- 
kat aaaaylmı Eraabl flrmaUrtn TUrklya arastaları ila « 1- 
bl»l»r adrrak tvŞaa yari: baurfta  atkım alapataa İmhâa- 
«iri artığı İçin > hanayı okulları 1« 0 bulmuştur TVarat. 
Maaştan bnılrftalann Ortaçağdan bari ola ş»knlş rOranak 
ra (rlapsklartaa uydupuadaa 1 tak okulla yutlalr Buna 
»arptık. o «amana «ak «artaı. kayıtan buta altıyasmm  
Ciatcy* altpk toprak atalarıma Uladıkları Mçtmda. ]«ızmı 
'•«t b»kOt«yo tahrir» jblcimnalartt r  acymaieeurmapot 

(Danamı Z  Sayfada»

MACARİSUNDA ÖĞRETMENLER BİBLiOi
FOT Kimsesiz Çocuklar Yurdu

ENVER ATILGAN
TOS Geoet Yöaetkn 

Kurulu Uyral 
— III —

Macariatan da 100 ta
na kimmiş çocuklar yu., 
du rar. Bunların Genel 
Merkezi durumunda olan 
Budapeşte'deki Fot Kını- 
•eaız Çocukla» Yurdu, bu 
okulların en geliştirilme 
olanıdır

Devlete alt bu denli ço
cuk yetiştirme müeaam- 
Ierinde yetim kalan kıs 
ve erkek «ocuklar veya 
herhangi btr sebepten C- 
ttlrtl devlet bakımına ıh 
tiyaa olduğu görülenler 
alınır Bu çocuklar liaevl 
bitirinceye kadar devletin 
kanatlan altındadır.

Okulun tOm masrafları, 
nı nevlet karşılar. Ayrıca 
ao«y»l kumrulardan d»
yardım görür. Okul ço
cukların tüm Ihti yatara 
cevap verecek şekilde 
yapılmış bir s i t e d e n  
ibaret Derahanelet 1. mut- 
f«l«. yemekhaneleri, ban
yo yerleri, fizik, kimya, 
biyoloji liboratuvan. İş 
atelyeleri, kapalı spor n  
lanlan. reviri Okul bah
çesinde lae yüame havuz- 
Un. valeybol ve tenle aa- 
halan, dinlenme yerleri, 
çocuk parkları va. Gerek 
okulun İçi gerekse bahçesi 
tertemladl. Yerde bir kİ- 
ğıt parçasına, bir çöpe 
hatta bir sigara izmariti
ne rastlamak mümkün 
değil. Oysa tise ve dengi 
okullarda sigara tçmra 
serbesttir, öğrenciler ken 
dİ işlerini kendileri yu 
pıyor Yemek servislerini 
yatakhanelerin tertip ve 
düşenini, yatakUnn yapıt- 
muı İşini, banklann. do 
lapların boyanması, gırd- 
roplann tana! mİ va. Hep 
çocuklar tarafından yapı
lır. Bu konularda, büyük 
sınıflardaki ağabey ve ab 
la durumunda olan ço
tuklar. küçük

kİ kardeşlerine yardıma 
oluyorlar.

Okulda her çocukun 
btr işareti vardır. Yıldız, 
ay. gunaş. şemsiye, bas
ton, miki. kova gibi giye
ceklerinden tutun kullan
dığı her şeyin üeerinece 
kendi İşaretleri mevcut
tur. Gardroplarının İlse 
nnde de aynı İşaretleri 
vardır. Böylelikle çocukla
rın kaybolan eşyalarının 
rahatlıkla kendilerini bul
maları sağ lanmış oluyor

Geceleyin küme öğret
menleri kendi «ınıf öğren 
etlerine alt yatakhanenin 
bitişiğindeki odada yatar. 
Odasından çocukların kont 
rolünü sağlamak İçin ara 
duvar tamamen camrktn 
olarak yapılmıştır. Öğret
men vatlığı yerden çocuk
un kontrol eder, üstleri 
açılmışsa bonen gidip Ör 
ter Hasta olan varsa re
vire. okul doktoruna götü
rür. Öğretmenlere bu ko
nularda çocuk baiıcılan 
da yardımcı olur.

Okulda terime, müsige. 
beden eğitimine çok önem 
venllr. Çocuklann rahat
lı kU çalışabilecekleri bol 
malzemenin bulunduğu ra 
«m  atelyeleri var. Din
lenme odalarından birinin 
dört duvarını boydan boya 
çeşitli yağlıboya reelmİT 
çaparak rilalrmİşler. Her 
öğrenci dilediği bir resmi 
yapmış. Çeşitli çiçek, kuş 
resmi. Tavşan, geyik, ko
yun. et, tavuk, horoa gıhl 
hayvan resimleri Çeşit'l 
görünüşte bebekler ve çalı
şan kitap okuyan, dana 
eden kadın erkek ve daha 
bir çok desenler yapılmış 
Bu resimler o kadar ua- 
talıkU Işlenmlşkl İnsan 
Uk bakışta, sanki duvar
lara desenli kâğıt çekilmiş 
■anıyor. M ürik «alonlar.n 
da lae çeşit! müzik ale*- 
leri meveıft. Öğrendin- 
detsin dışında boş ka

man çalarak değerlendirir
ler.

Okul bahçesi o kadar 
büyük ki İçinde a ra hayta 
da gezilebiliyor Bir ya
nında küçük çocukUnn 
eğlenecekleri çocuk para
lan. tçerlaınde salıncak
lar, kaydıraklar atlı kann 
çalar, çocuk kUıkletleri. 
oyuncak kamyonetler, el 
arabaları, el toplan, kova 
Ur. küçücük kürekler 
çapeUr Va Bahçenin bir 
yanında da kum havut 
İan. yüame havuzlan, bü
yük trapez kuleleri, valey
bol, tenU aahalan Yüzme 
havuaUnnda aynı asman
da au tporlan yapılıyor

Gerdiğimiz yolUnn her 
her iki yanı çiçek tarhla 
n Ue bea»nim«tl Koca 
man ağsçlann yapraklan 
arasından güneş ışınlan 
tor anıyordu Saat l«'t* 
başlamıştık okulu gezme
ye. oyaa saat 19' za gelı 
yordu. Tercüman bu ak
şam yemeğini okulda yi
yeceğimizi ve okul mü
dürünün davetimi olduğu 
muzu bildirdi Tam yürü
yeceğimi! lira bir askeri

a  önümüzde durdu 
ı yalnız askeri şoför 

vardı. indi okul müdü

rünün elini öptü Müdür 
de akeeri öptü. Ve konuş
maya başladılar. Bu mü
dürün oğlu sandık. Oysa 
bu okulun mezun olan 
öğrencilerinden biriymiş 
Müdür. oUyı dikkatle İz
lediğimizi görünce: «Oku
lumuzdan mezun olan öğ. 
renetlenmu zaman, saman 
riyaretimlee gelirler Bura 
aı onların evi gibidir Fr- 
kek öğretmenlerini baba, 
bayan öğretmenlerini de 
anne gibi bilirler Blalere 
karşı hayatı atıldıktan 
sonra da saygılıdırlar. Blz- 
ler de onlara karşı daima 
şefkat duygularıyla dolu
yuz Ula kilerimiz okuldan 
mezun olduktan sonra da 
devam eder üniversiteye 
devam edenleri, fabnka 
veya herhangi Mr İş ye
rinde çalışanları, asker 
olanları biliriz. Zaman, ta- 
man birlerde onları yerle
rinde ziyaret eder veya 
mektupla aranı. Bir ao- 
runlan varsa rahatlıkla 
birlere açarlar Bialer de 
çöriim yolu bulmaya çalı
şına. > Sonra bitleri asker 
öğrencisine «TÖROK PF- 
DEGOKLARI» Türk ö{- 
retraenleri diye tanıttı Ve 

(!tor*au L Sayfada)

işsizlik ve Pahalılıkla 
Savaş Derneği adına

Dostlar İşçi Tiyatrosu
A L P A G U T  O L A Y I

9 Mayıs 1971 Saat 2 0 .0 0  
TO S Salonunda

ADRESİ: YEZOtÇEHME SOK. NO: S (PERTEV- 
NtYAL LİSESİ ARKASI) AKSARAY.

SOSYALİZM TARİHİMİZDEN 
TEORİK BİR BELGE

—  10 —

3 — Kanştınlan Yari : Sosyalist çalışmam de
mek (teori +■ pratik) in eemterini yapmak demek
tir. Lenın sosyalist Partisinin daha temellerini a- 
tarken. bu semerin, yığın İçinde başlıca üç tara sa
vaş yapmak demek olduğunu pekiştirir:

a) Tahrikâtşı savaş.
b) Propagandan savaş, 
cl Teşkilâtçı savaş .
Ancak bu Uç tür savaşmanın hep birden uygu

lanmam ve gerçekleşunknealdır kİ. aoeyaliam sa
vaşını yaratır. Bunlardan bin eklik olsa, yapılan 
savaş sosyalizm savaşından başka bir şey olur.

Btade şimdiye dek bu Uç başlı dögüş bütün an 
lamıyla birbirini paralel va aşıt çapta başarıldı mı T 
Hayır.

Gerçi her üç alanda da başka başka atılışta! 
yapılmadı değtL Ne var kİ. o atılışlarda bilimsel ao* 
yalıamln bütün karakterleri gerçekleşti denllemea 
Söylenen adat değil. İşe hak arsak, şimdiye dek Tür
kiye'de aoayallam aavaşı sehpasının üç ayağı şöyle 
bir durumdadır Bınnd ayak (tahrikâtçi savaş) ol 
dukça ve ikinci ayak (propagandan savaşı) da şöy
le böyle uygulandı. Ama üçüncü ayak (örgütçü sa
vaş) her asman sakat kaldı Onun için de, kurdu
ğumuz sehpa ikide bir devrilip durdu

Bununla birlikte. Partinin gerçek sosyalistçe 
örgütlenmem İşi. aaluıa bakılırsa. Dünya sosyalli- 
minin hemen birçok seksiyonlarındı Maden ballıca 
değildir.

Bunu teeeili bulalım, yahut meseleyi önemen 
görelim diye söylemiyoruz Derdin uluslara ram öl
çüde Mr hastalık, bir zaaf olduğunu bilincimize ge
çirmemiz İçin anıyoruz

K. E Manullakl L K. ’r.un 1930 P^tumunda: 
Güzel tahrıkitçilanmış ra propagandacılarımla var 
Fakat bta örgütçülere (teşztlitçılaraı muhtacız, d: 
yordu... Dert buradadır Probleme bu açıdan bak
malıyız.

Ajitaayon (tahriki t) ve propaganda, sözle ee 
yazıyla yapılır gider Örgüt, organizasyon lae, İş 
içinde ve madde yapısı olarsa yığınlar ölçürilnoa ve 
yaşantıda gerçekleştirilir Kaultalim düzenin ege 
men kültüründen aa çok çimlenmiş olan bialer. dev
rimci teori üzerinde kökten, altı üstüne getirilmiş, 
bambaşka ve yepyeni Mr edlfieatloc (eğitim) İmi 
al erginleştirmeliytz Bu olgunlaşmadıkça. İster la 
temea burjuva bili minin genel karakterlerini, yari 
kıtablüği ve hayattan köpüşmeyi, kitapça eoyuüaş- 
mayı gerçek sosyal MUmln karakterleriyle kam 
t ıra biliriz

O asman Mae öyle geU rld. ajitaayon ve pro 
paganda auf teoridir, örgüt lae sırf pratiktir Lenl- 
Diam'in savaş üçayağı (AJİtaayoe -  Propaganda 
v  Örgüt) öyle İki parça edildi miydi, artık kolayca 
Ajitaayon va propagandayı teori yerine kor. örgüt 
çalışmalarını da pratik sayanz

Biate şimdiye dek ağır basan çaba hep aü- 
taayon pavaşt ocuğuna *5re. şimdiye kaderci fı-_ 
ab yetiniri sırf teorik çalışma ve kendimizi de

DURUM YARGILAMASI
SORULAR-CEVAPLAR

FiNANS-KAPiTALVETURKiYE
SORULAR - CEVAPLAR

— v n  —
Şimdi, demek ki. bıra

kın Ttlrk ordusunu bir 
yan*. Dünyanın en geri
ci. en sömürgeci Lâtin 
Amerika orduları bile 
(bir tan asinde, iki tına
zında değil: hemen hemen 
birçoğunda bugün) a.otl 
-emperyalist cepheye geç
mek »nınlugunu duy
muş. Şimdi, bu olay.. E. 
biz bu olayı kalkıp ta. 
eı beri ediğimiz Uç um 
lormüllc yok saya rest, 
fcir bilim mi yapmış olu
lu!? Yokla, bundan h'e 
p::«tik sor uç çıkanı ( a 
1 ilrktye'dekl insanlarım - 
ta Mr yön mü çizmiş olu 
ma? Hayır

Demek istediğim, olay
ları bırakıp U  kitapla dü 
»Unüraek. düşeceğimiz çu
kur dalma budur Ve ge-ç 
arkadaşlarım., (özür dil* 
rim kendilerinden yani or 
lan küçümseme anlamın 
da söylemiyorum 1 Tak
dir ediyorum: çok güzel
okuyorlar Ama. okumak
la olaylın değerlendir
mek aynı şey değil Ve o- 
toylar bar bar bağınyor. 
Dünya artık Devrimi'r 
Çağı nın son kertesine gel
miştir. Orada her güçten 
devrimciler yararlanmak 
sorundadırlar

Bu kadar geri ülkeler
deki. geri vurucu güçler 
durumundaki İlişkilerden 
yararlanmak olağansa 
Türkiye'de niçin olmasın’  
Ama. ne duruyor bu M- 
cm Ordu gençliğimizin 
devrimn gelenekli kişlle 
ri? diye arkadaşımız bur- 
dan bar bar bağırdı. Hak
lı. Hepimizin gönlü bunu 
istiyor. Elbet Ama. «ar 
maat piş ağana* düş» mü 
olsun, istiyorsunuz? Bu 
olmaz, çocuklar

Onu kazanmak lirırr 
Kasanmakçin. evvelâ ak

lımın haşım,— almak, o- 
toyton Mr kalemde sil
memek ve zekice savaş 
yapmak lâzım. Yâni. pa
pağanca formül tekerle
mek değil. Bunlar, devrim 
ellikle hiç ilgili olmıyan 
yobazlıklardır. Bunlardan 
kurtulmanın yolu: Ordu 
gençliğinin Mr geleneği 
varsa, —kİ var. bütün o- 
toytor onu aölüyor,— biz 
bunu nasıl kazanacağız » 
Gelsin efendim. Gelir mi* 
Olsun. Olur mu? Olayla, 
butoayto dünya döner m' ? 
Hele devrim ciddi Mr mes
ele, ha deyince gerçekleşl- 
verir mİ?

Buna karşı devrimci
lerin Mr düşünce vs dav
ranış dinamizmi lâzım. 
Biz bunu isliyoruz arka
daşlarımızdan Aklımırn 
erdiği kadar, yaşlı Mr ar
kadaşıma olarak, har tür
lü işkenceleri hiç unut- 
makatım, sise olsun b-r 
uyan yapmak arzusuyla 
•Oyluyoruz

Ama ris. gene formül 
lerin İşine batar da: «Yok 
Mı bunun için lavaş yap
mayız Gelirse getoın kur
taracaksa kurtarsın, kur 
t» r massa anasına söve
riz..» derseniz bu dev
rimci tutumu değil. Bu. 
hazıryeyid tutumu, asa
lak tutumu. Devrimci sa
vaşacak. Her olanak, en 
küçük olanak nerede var- 
«a. onu pençesiyle yaka
layıp koparmanın yolları
nı anyacak. bulacak. Ve 
bunu aramalıyız

Bizim memleketimizde 
Ordu ile Devrimcilerin l- 
l ışkın deyince, problemi 
böyle koymak zorunda
yız Koymadık mı. onmaz 
softalarız devrimciler de
ğiliz Onu umıtmıyalun

Evet, sorular.. Gelme- 
Maı artık çocuklar Çok 
geçti vakit hakikatse, yo-

nıldu arkadAflAnmı*.
İsrail meselesinde de

lki kelime yalnız
Lütfen, buyurun, gelin 

isterseniz
BİR DİNLEYİCİ (Söz

leri anlaşılmıyor.)
H.K. Vakit geçmiştir, 

diyor. Arkadaşlar yorul 
muşlardır, diyor. Benim 
anladığım o. Zaten genel 
anlamıyla bir tartışma 
ortamı, yâni sosyalistler 
armamda kardeşçe, arka
daşça. yoldaşça bir tartış
ma ortamı açmaktır i- 
maç. diyor. Bu da açdmış 
sayılabilir, diyor arkı 
dışımız Ben de o kanaat 
teyım. Binaenaleyh, soru
ların arkam saten kesil- 
mlş O sorulara karşılı! 
varilsin elden geldiğince, 
ve tabii değinilme, demek 
İstiyor. Anlatabildim mi' 
Anlaşıldı mı arkadaşımı, 
sut süsü?

Ha. şimdi, binaenaleyh, 
arkadaşımızın meselâ son 
olarak Filistin hakkında: 
SOSYALlSTtekı etüt I- 
çin. bilmem. İsrail'in ki'- 
fmnd&ki kahramanlın 
küçültmek hevesinden, ya
hut suçundan konu aç 
mak, falan gibi birşev 
ler...

Yazıyı yazan benin 
Bir defa öyle bir makas- 
dun yoktu Nasıl anlaşıl
mış? Onu da anlamıyo
rum: yalnız, orda söyled' 
ğim: bunla aoylediğtm-
dır Söylediğim şudur : 
Çete savaşıyla Ordu ti 
feri sağlanmaz Devrime1 
İlkte bir Çete savaşı va- 
dır, bir âe Ordu savaşı 
vardır. Ordu savaşı 
Proletarya Partim'mn
koordine ettiği, mille* 
dünya ölçüsündeki savaş
tır

Flliatln devrimcileri, bu 
aaa problemi fattnaoa

ele almış değiller. R-10 
parçaya bölünmüş grup 
lar. Tıpkı bıadekı sosya
listlerin bölündükleri glbt 
Biraz durum akifusca, 
taktığı, stratejiyi koordi
ne edemiyorlar Birbirto- 
nne de düşüyorlar. O altı 
kulaç beberuhi Ürdün kra
lıyla da en avantaja» du
rumda boğaz boğaza geli
yorlar. Vr IsraU Ue onun 
arkasındaki Emperyalizm i 
Adeta sevindiriyorlar. 
Buna karşı çare: Amanı 
genllaa kahraman kardeş 
lerimiz rica ederiz onlu 
savaşını, politik ordu an- 
vaşını. yâni Proletarya 
Partisinin sağlıya cağı ko 
<»ollar savaşı önemseme 
lısıniz demek istiyoruz 
Ama. onlara dağU: Söyü- 
veyıra kızım, anla g*H- 
nım. Orda yapılan bu yan 
lışı. hiç değilse hıade arkı- 
1 aşlar yapmasınlar, demek 
istiyoruz

Binaenaleyh, çok yanlış 
anlamalara kapı açıyor. 
Va bu yanlış anlamaların 
bütün nedeni de. söyledi
ğim gibi ark.adaşlarımı sın 
aydın oluşu, yâni kitap
tan okuvup diinya'yı gör
me eğilimlerinin baskısı- 
dır. diyoruz lçlenne de 
btr tzkım sjantor girdlyar 
onlsnnds kışkırtmasıdır, 
dıyorua Ve bunu yapmak
la! Sosyalistler arası karr 
«leşlik havası boauluyorsa. 
fiilen, bu Empenrathmla 
özlediği ve her gün kışkırt 
tığı durumdur. Yâni CtA' 
n.n âdeta istediği oyunu 
elimizle yapmamız olur 
Bunu yapmıyalım diyo
ruz Bütün çırpınışımız 
budur.

Bu noktada bu kadarıy
la yvtımemı» doğru bulu
yorum.

devzaaı var)

l»r. Hikmet Knılcunlı'Bıa 
lstanbaJ TOS Salaaumtoki 
honferanauua X. Bolumu

Türkiye devrimlnde te- 
mal ve Mku güçler fa
lsa. di ya Mr arkadaş. İb
rahim- soruyor.

Haklı tabii. Çünkü ar
kadaşların ve yani kuşa
ğın zihni o kadar çorbn- 
ya çevrildi ki.. Hepsi pa
lavra: hiç birisi realitey
le. Türkiye'nin olmuş o- 
toylarıyla ilgili değil Oku
nuşuz birkaç kitap, hoş
lanmışım torkaç parlak 
cümleden. Birtnrtmiae onu 
tekrarlıyoruz Ama bu 
yüzden 70 parçaya da 
bölünmüşüz Çünkü soyut 
kavram, olaylardan kop
u ş  kavram: havada vr 
sofizme kadar ğidsr. O 
yüaden Mrtortmiaf de 
düşmüşüz Sen mi dal a 
çok bilirsin, ben mı? İş 
oraya ğelmiş Aydmıı ya: 
bilgi satacağız birbirimiz* 
Ve herkeaten çok ben bi
tirim. demek lâzım, fa
lan Oraya dökülmüş İş 
artık.

O yüaden de Mr aürü
terminoloji İcat edilmiş 
İşte bunlar armamda: te- 
mel güç nedr. ös güç ne
dir. öa güç nedir, yok MI- 
mem öncü güç nedir, fa
lan.. böyle birtakım lâf
lar.

Şimdi, arkadaşlar, blam 
Mldiğlmia: Sosyalizm bir
bilimdir. Ve bu bilim, de
diğimiz riM. tekrar ede
yim. olaylara dayanır 
Soeyal. ekonomik otoyla 
re dayanır. Oradan alır 
gücünü.

Temel güç dedik mı 
Um. bunu hangi düdekı. 
hangi abiden Türkçeye 
çevirmiş’  Bilmiyoruz Bi
rim bildiğimiz klâalk 
Ifakaizmde: temel güç.
yahut âa güç (Ma Aa güç

diyoruz daha çok.) öa güç 
İşçi Sınıfıdır. Yâni, kapı- 
taliimde. gerek 19. neu 
gerek 30. na yütyüda. 
bizim öa gücümüz l kapi
talist sınıfının kini «aymı
yoruz) işçi sınıfıdır.

Ontonn öt gücü. Avru
pa'da 19. ncu yüzyılda ka- 
pitaliamln örgün]; Kapi
talle! sınıfıydı, bir de 
büyük arazi' sahipleri «t 
nıfı. Onlar İki sınıflı. Biz 
de öyle değil Blade üst 
sınıflar: Mr Flnaas-Kapi- 
takatler Kapitalist sınıfı 
adına o öı güçtür ve baş 
ta o gidiyor. Bir de onun 
yedek gücü var: Antika
geçmiş tarihin Anadolu' 
nun her kasabasında çö
reklendirdiği. bıraktığı 
Tefed-Bezrgân zümreler
Karşı cephenn durumu 
bu.

Bizim oepbenin öagüc'l 
İşçi smtfıdır Birim yid»k 
gücümüz de kuçükburjıı- 
vaadır- başta tabii büyük 
köylü yığınlarımız Ylni. 
birim anlayışımız bu: btr 
Oa guç, Mr da Yedek güç 
vardır.

Bu. herhangi Mr gü
cümüzü. Mr sosyal gücü
müzü küçümsemek, yahut 
abartıp büyük göstermek 
anlamı taşımaz Modern 
objektifliği ve gerçekçi» 
ği yitirmemek (çın gerek 
li oton konulardır bun
lar. Yâni bil Türkiye'de 
öa güç. sosyalizm açutı.- 
dan oa güç kimdir? dedik 
mi: İşçi amfidir. Çünkü, 
örgütlenme gücü onda en 
elverişlidir Kolayca Mı 
araya galir. Sosyalizme 
en yakın, sosyalist doğan 
Mr anıftır. falan ve ilh.

Bununla köylü tabaka
larını küçümsüyor mu
yuz? Köylü tabakalarımız 
kadar blade köleleşmiş, 
sak» ve hakikaten kur 
tonlmaa («raksa ııaıf

kurtulma* garrken anaf
bulunamaz Ama. bu am
f i  dayanmak için, yâni 
bunu ös güç yapıp ta ha
rekete geçmek için, bu- 
günkü modern uüınuylı 
bilimsel Mr tutum tıkla
mak ımk Anaradır.

Onun İçin öa gilcü İş
çi amfi sayıyoruz Saydık. 
50 seneden beri böyle «ay
dık Ama bugün artık, SO 
•ene önce M. Kemal Paşa
nın dediği gibi: 20 Mn 
kişiydi İşçi diyor. O ka
dar değüdl: yüriünleri aşı 
yordu. Yâni yüaMnler ci
van idi. Bugünar İşçi Tı
ndı artık, milyonlar civa
ndır Devlet. Başbakan
lık İstatistikleriyle göste
rildiği (İM. ücretliler : 3 
milyon küsur idi 196S yı 
lındz

Va aynı yıl: 3 milyon 
da köylü ailesi var kİ. 
eaaa o 3 milyondur, yânı 
aile rrM köylüdür egemen 
oton Öteki, evdeki köylü 
çocuktan, aile raisi m r 
boğaz tokluğuna köleler 
gibi çalışırlar. Kadınlar 
çocuklar ve Oh... Binaen 
aleyh 3 milyon da köyiü 
var. etken olarak

Demek ki. işçi sınıfım*! 
kemmiyet olarak. rekkam 
olarak artık bugün kövlii 
yığınlanmııın aktif nüfu
su kadar Mr nüfus oldu 
Ondan sonra, küllü ayı- 
tayla diyelim lntaraenla 
(yâni bütün eksıkUkleri- 
na rağmen), bu İşçi am
fi bugün Türkiye'de tek 
büyük örgütleri kurmuş 
sınıftır Türk-lş gangs
ter teşkilâtı olabilir, ya
hut ıjantonn elin* düş
müş olabilir 0 biri ilgilen
dirmez Biz. amfin eğili
mi olarak. Mr buçuk mil
yon insanın aradl kata*, 
malı mıretiyie Örgütlenip 
örgütlenmediğine bakan». 
Örgütlermiş Su halde.

Türkiye’de bir buçuk mtl- 
inearen örgütlendiği 

anıf başka var aı? 
Yok. Oa güç odur İster
İstemez

Bu anlamda öa gücü ko
yuyoruz ve bu anlamda 
öteki güçleri de yedek güç 
olarak anıyoruz Hiç kü
çümsenmedin, hiç hakir 
görülmeden, tam tersine, 
göğsümüzü açarak, bağrı
mıza basarak, ontonn ye
dek güç tamsa gerekti
ğini BUlmsei Sosyalizmin 
vazgeçilmez kuralı ola
rak sayıyoruz

Onun için, bu termino
lojide fasla dağınıklığa 
gitmemeli Yâni öz güç. 
yedek (Uç: bunları Mlm«k 
başta gelir Sonra. Türki
ye'nin özelliği içinde . Ge
ne. şahsen benim devrim
ci anlayışım falan, diye 
•onıyor arkadaşlar O a- 
çıdan. Kitapta da yazdık
tı bunu: Strateji bahsin
de. Türkiye’de bir de ta
rihsel Sunuf'u Devlet gele 
neğinden kalma bir gfiç 
var ö ı  güc değil: İşçi sı
nıfı değil. Yedek güç n 
da değil. Ama Vurucu gTç 
mü’  Vanam güç. Bu dn 
başla Ordu gelmek Uİr
ce, eski SUnufü Devlet de
diğimi» insanlarımı*

Tınıl mattan beri Tür
kiye’de Mliyoruz, her İle
ri devrimci adım, bunların 
vurucu gücüyle olmuştur. 
Arkasında burjuvari giz- 
Ienmiş ama. önde vurucu 
güç bunlar. Meşrutiyeti 
bunlar, bu vurucu güç ön
de basarmış. Oyla değil 
ml? Biliyorsunuz bu ar
tık hepi mirin bildiği şey. 
Mbit Mücadelede bu vuru
cu güç önde gitmiş İ7 
Mayıs en son: gene bu 
vurucu güç yapmş Gece* 
yanıt fırlamış çıkmış: 
«kurtarmış Devleti.» D*- 

(Devamı Z  .»•»»«*•)
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Hükümet - Adalet - İnsan
'  L «ortada.
IJR drvrüebüırdL ama Atatürk \e\» 
Uoaü'oun kAuu Üstel gelmrMİİ., 
(İLT.ı a 18711a Türkiyealmteo Ç.zgt 
»er». Milliyet, 18/4/1971).

Kendi kredisine yalan söyliyeıniyc 
e*k kertede cesaret gösterebildiği sc>- 
rek ânlarında. her ramimi kalemler 
böyle: • < esaret ar* ederken. te riı» Un. 
■eylemekten kurtulansa*. «Milli İrâde, 
bir aLAF» tır. «Türkiye BUytlk Millet 
Mecil*» o «lA/uı duvarı» dır. «KA
NUN» lan çıkaran Mcclıa bu oluna, 
o «Kaaıınlana emrtadr» bjliyen Adliı» 
başka nice olur? O yüzden Türkiye 
»leşletinde: gerek YASAMA, gerclta- 
YARGILAMA organları, gerek KA 
NUN. gerekse MAHKEME. . biz ona 
İstediğimiz denli «BAClMSIZLIK. mu 
lert takıp takıştıralım. - YÜRÜTME 
organlarının gölgesinde kalır. Ve B 
Toker'tn dediği gibi:

«Genei s» Serimi oyla tecilmiş Mr- 
ted bulunnavan hiç bir aivaai yapı Bil 
lılı manimyle Demokratik olamar.»
(a- y .) .

Bu tanımlama da az kalleşçe bi- 
yak ıştırın» değil. «Genel te Serbe»l 
Oy» ne demektir? Türkiye'de B. Te
kerin Efendi Kaynatam Paşa başta 
gelmek Ujrre. bütün Biztrgin Polıti 
kacılar, yapılmış, yapılacak bütün 
«SEÇİM» lerln bir komedya olmadı
ğını. hem «Ge**4 Seçim», hem «Ser
im i Seçim» olduğunu günün yirmi 
dört aaatinde Milletin önüne tekerle
yip durmazlar mı? Şimdi Paşa Dâmâ 
dı bunun tenini öne «Urmekle ne de
mek İstiyor?

Apaçıkça. Türkiye’de ne «Genel» ye 
ne de «Sertmt» bir «Oy» un bulun 
madığuu ve bulunamayacağını, dolayı 
aı İle de «SEÇİM, denilen 4 yılda bir 
komik veya trajik «Drmukraok-ik» o- 
yunlaruun Halkı ve Milleti aldatıp o- 
yalamak için tertiplenmiş bir «Sahne
ye konuş» olduğunu söylüyor. O za
man Devlet dediğimiz şeyden geriye 
ne kalıyor? «t ’çüsrü Kuvvet» gibi göz 
terlinsek izlenen «YÜRÜTME» organ 
ten...

Bunun Tarih rü, Ekonomik. Sosyal 
köklerini boşuna tekrarUnuyalım. Bu

nutı Politik «öe -u  ortadadır. TUrklye 
de Devlet dcuuı mi. YÜRÜTME oı 
gani an dışında kalan her şey gölge' 
dır. Yurutşae org anlan da. bin Organ
ların kendisi, öteki Organların gölgesi 
olmak üzere ikiye bölünüyor. Yürütme 
Organlarının kendini nazikane «Silâh.
Iı Kuvvetler» demlen OUİIL'dur; Yü
rütme Organlarının gölgesi la*. Ol 
du önünde her zaman «Imaibonk »
• •erU-sİYİl» kaine j «Silâhıuz Kuvvet» 
durumundaki I I lK l  METtır

Bu gerçeği Paya Danıâdı açıklara» 
kımae bir şey deme*. Aynı doğruyu 
bir SOSY’ALİST yazan aoayal neden- 
Icriyle aydınUtu mı. özellikle Hükü
met ve Adliye avadanJıklannın zangı- 
zungur işlemeni ne anlam taşır? Adı» 
let vc Hükümet Haıumlann Paşa Di 
midim değil de. SOSYALİST yazan 
nı dişine daha uygun bulduğunu... SOS 
Y'ALİSTIn hemen her yazısı İçin llü- 
kUmrt ve Adalet en az 2 dâva açı 
yor: Biri yazıyı yazana karşı, ötekin 
yarı »»lert müdürüne karşı Nrden?

Çünkü bu 2 İnsan Silâhsız vatanda, 
urlar da ondan.

Böyle Hükümet ve Adalet olur mu* 
Eğer Türkiye'de bir Hükümet ve bir 
Adalet var idiyse, lütfen buyursun: 
12 Mart Muhtırasını veren t Silâhlı 
Kuvvet vatandaşlanndan İ'U. hatta 
2'«i için değil. I teki İçin bir dkvi açı 
bilsin Çünkü t Silâhlı Kuvvet darbe 
İle HukUmeU ılevrimvfcr. Buna Paya 
Dâmâdı bile «Darbe» adını veriyor 
llükılmet Darbesi bili ün yürürlükteki 
Ceza Kanunlannca Ölüm Cezam biçil .n 
Suç'tur. Sıkı mı, o »uçu ışliyenlerc 
Hükümet ve Adalet «kanaağnaı» diye 
bilsin? Diyemedi.

Darbeyi yapanlar: »Meaned’i İzzetle 
Şerefraz». Darbe şillhla oldu nöcrUğU- 
nü »irtikâp» edenler, ağızlarından çıka 
ranlar «Çay'ı Kürrk» oluyor: «Ağır 
erza» lara sürükleniyor Abdüihamiı 
latipdadı zamanında bunun adını 
Hükümet ve Adalet denirdi. Cumhu
riyet «Demokrasisi» var denilen gün
lerde hiç değilse susulaa daha yakışık 
olmaz mı? Hayır. Hükümet te, Adliye 
de. «Darbe» nin acısını illi ki bizden 
mi çıkaracak? Yazık.

İbrahim Etem T.A.Ş parababalarımn

KEL GORUNDU
ıs s s n t  l. aarfaâal 

kaçırmak gihi eylemler» 
ı*tı mı veriyor da, bun- 
lann önünü almak İçin ıl 
lâkl değişiklik yapmak ge 
rsk? Hayır Hedef o değil

37 Mayıs kendi çapın
da bir devrimle bu mille 
te rahta bir nefes aldır 
mışu. Bir takım dsmokr» 
tik haklar ride edilmişti. 
Aydın gençliğin başlattı
ğı bam mücadele biçimle 
rt işçi - köylü halk yığın 
lannca da benimsenmek, 
geniş çapta direnmelere 
kapı açmıştı. Öıelltkle 
18 Haziran günü işçi aı- 
ruf imiz gerçek gücünü hıa 
■ettirir gibi olmuştu.

Bıam gibi geri bir Ü1 
kanin Parabahalan sayı
ca o kadar az ve öylesine 
halk düşmanı bir zümre 
dırlsr ki. bu kadarcık bir 
demokrasiye büe gelemi
yorlar. Ulualarmrası ortak 
lanyte birlikte yürüttükle 
rl korkunç soygun dtlseni 
ülkeyi ister letemeı bir 
bunalıma sürükleyince 
«el çabuzluğu mârifet» 
bunalımın «orumluluğunu 
U seri erinden aubilecek'r- 
ruıl umuyorlar. 47 Mavi» 
bu millete ne kasandırdıv-

ea onları ortadan kaldır
mak istiyorlar. .

ParaBüBaUrı T7 •ayv»’
ta ellerinden kaçırdıklar, 
siya»! iktidarı tekrar yü* 
de yüz elde etmek İçin 
3-5 yıllık bir geçiş döne 
mİ arız konusu olmuştu 
Bu dönemde halk. Paşalı 
nn güdümünde: «Plân».
• Program», «Kalkınma» 
«Reform» gibi »özrü kİ er
le uyutulmuş ve 1965 «e 
amaca ulaşılmıştı.

Şimdi gene Paşalar a*1, 
nededır ve bu uyutma 
döneminin «kadro» lan 
gene ortaya sürülmüştü: 
Gene yabancı Emperyalui 
ülkelerden «uzman» lar 
getirtilerek plânlar, pro; 
ramlar, kanunlar. Anaya 
aa değişiklikleri yaptırıl» 
cağı haber verilmektedir

Anlaşılan, yem dönem
de bu Paşalar. Kadrolu 
ve Uıman'lann görevi: 
Para babalarının «huku 
kİ» iktidarı da yüade yüz 
ele geçirmeleri ve böyle- 
ce «Guguk devleti» ni res 
men tarihe gömmeleri I- 
çın duman perdesi yay
mak olacak.

Bütün hesaplar «köyün 
köpeksiz» olduğuna da

yandınlmaktathr. Tarih, 
böyle hesapların Ikibeti-

ayana örneklerle dolu
dur. Yeter kı. Halk Cephe 
si içine gömüldüğü batak 
Un kurtulup Dertenişmi 
gerçek leştir» bil sin-

F O r

S o s y a liz m  ta r ih im izd en
<Bsş«sfsO Z S f h h  1

(püre) teoriciler lirasına geçirmekte hiç bir beis 
görmeyi*. Ve samına ki, bizde «teori» yahut «teori
ciler» pek çok, «pek fazla» dır.

Bu kam ile talinçalbmıa bize bilimsel örgütçü 
çalışm anın çok kUftUIİU OİdU£UXlU şnlatmak ister. 
Ne var ki. bugün gerçek sosyalim Partim gibi dev
rimci proleteryanın bilinçli öncüsü olan bir örgü', 
salyangozlar gibi, sömüklüböcekler gibi içgüdüsü. 
is kimiIdıyama*, yahut uykudagezcrier gibi bilinç- 
altıyla hareket edemez Çetin savaşımızın yeraltı 
karanlığında kalan eksik gedikleri bilince çıkarmak 
gerekir.

Hiç karıştınlroıya gelmez. Bizde fazla olan şey 
teori değildir, liatti gereği gibi ajılasyon bile fat 
la değildir. Ama eksik olan bir yan vardır: Gerçek 
teşkilâtçı çalışma çabam eksiktir.

Yalnız, örgütçü savaş «a bütün sosyalizm »a 
vaşlan gibi ne tek başına bilimsel ve ne de tek ba
şına teorik bir doğüş değildir .Aynı zamanda hem 
pratik hem teorik bir çaba ve savaştır.

Lenina Marksizm dünyayı yalnız gözlem yap 
manın teori*! değil, pratikçe değiştirmenin de te
orisi ve örgütçüsüdür.

Bize teşkilâtçılar çok gerekli demek başka şey
dir. bize artık pmtikçiler gerekiyor demek başka 
şeydir Hele bize artık teori gerekli, nazariye lâzım 
değil, çünkü Leninizm herşevi söylemiş, ona yeni 
bir şey mi katacağız* sofizmin» sapmak i «enini»!
Markaizmın ruhunu inkâr eden onulmaz bir aykırı
lık olur.

I Devamı var)

ınauns t  «•>»»«•!
kendini de yemeğe davet 
etti Ama asker o saatte 
birliğinde olmazının gerek 
iniğini anlatarak teşek
kür edip ayrıldı. Hep he 
rabev yürüdük F-eki mi
mariye aahıp olan bir bi
nadan İçeri girdik.

Yemek odasında otur
duğumuz koltukların da
yanakları başımın yarım 
metre aşıyordu Masa, bü
fe. dolap hep eski İşleme
li mobilya lakımı Duvar 
larda ünlü ressamların Ub 
lotan. Ve (Aıalıeı bir sa
at. Heykeller, vazolar V» 
Bulunuyordu.

Okul Müdürü sofra ha
zırlanırken: gordOkleritr.il 
hakkında bilgi vermek ü- 
sere:

»Bu gördüğünüz bina 
kurtuluşun önce bir kon
tun sarayı idi. Kurtuluş
tan sonra toplum hiamet'- 
ne tahsis edildi Şimdi bu
rası kimsesiz çocukların 
cıvıldaştığı müesseaele- 
rln genel merkezidir Şıı 
gördüğünüz oda eski ha
liyle muhafaza edilmiş
tir»

Çok zengin bir *ofn 
hazırlandı Çeşitli yeme» 
lerln yanı sıra tatlılar 
mevvalar. mevva sulan 
İçki olarak ta kimi ve 
kaynı rakısı, bir» ve çeşit 
U şaraplarla birlikte Ma- 
carisUn ın dünyaca me« 
hur Badaçony şarabı bulu
nuyordu Bu İçkiler sekte 
gün süreyle öyle akmm 
•ofraisnmızrir hep bulun
duruldu İlgililerin verdiği 
bilgiye göre: Msraristan' 
da bugün sokıkU kalmış 
tek çocuk yoktur. Ailen'r 
şiddetli geçimsizliği vüzün 
den. huzursuz olmuş van 
nın endişe edilen çocuklar 
bile aileden çekilip alınır 
Bu okullarda yetiştirilerek 
topluma kazandırılır Bu 
denil çocukların anne ve 
babalan çocuklarına karşı 
işlemiş olduktan suçtan 
ötürü, hınis ve ağır par» 
cezalan gibi cezalara çarp 
tınhr.

MlaSSanl, S s ,U » ı
ba - IV ye Ih. Kârian 5
10 Milyon arası olan fır 
malar da şunlardır Bi
lim - Bıofarma • Çarkı 
Erba - Dinçe! - KknbU - 
Haver • Ulaş - Ub»

Bunlann dışında ka 
lanlar küçük laboratuar 
lardır. 130 civarında işlet 
mrden I3'U yani toplam 
işletme •ayısının ri 10'ı- 
toplam üretimin '•60'ım 
elinde tutar. Gen kılan 
"140 oranındaki üretimin 
yan* da ROYALTY ile 
yapılan ilâçlın kapsa, 
(ROYALTY: Yabancı pa 
ra-babalannın verdiği la 
mi ve formülü kullana rai 
ilâç yapımıdır l Aynca 
birçok yabancı firma da 
Türkiye'de lUçlannı yer
11 firmalara yaptırmakta 
vurgununu bu yolla vur 
makudır. Bunlara da ör 
nek: Parke - Davla. Nı- 
Uvella. Speda. Glazo. Ge 
»e. Geigy. Vifor, Lepeti' 
Organon'dur.

Hızım İbrahim Rlhen: 
TA.Ş 10 milyondan fat 
la kâr edenlerdendir Ta 
bil 1967’lerden bu yana 
köprünün altından çok su 
lar akü. 1966‘dı bir kriz 
geçirdi Neredeyse bata
caktı. Holdingler vahşi 
burjuvıagımızı yiyordu 
İşçilerden yardım isteme 
ye başladı »Aman, beni 
kurtann. Iki-üç ay aç du 
nın şu ücretleri almayın» 
demeye başladı. İşçiler 
• peki» diyerek buna kat 
tanıyorlar. Birim vahşi 
kapitalist, durumu birsi 
düselUyor.

Vahşi kapitalist, büyük 
faankslann. dev şirketle
rin ksrşısında bu krtrio 
her zaman başı ucunda 
bir balyoz gibi durduğu 
ou anlayınca: çareyi bü
yük Para - Babalanın 
tealim olmakta buluyor 
Hür girişim falan düşüne 
erk hâli kalmıyor Artıl: 
biam vahşi kapitalist te 
gerici Para Babalan yit 
can ciğer kulu ■nnuı 
oluyor Deva Holding 25 
milyon sermayesi ile gi- 
rişkın İbrahim Elhen 
T A Ş in koynuna giri
yor. »rtkaln -rvmC-Mr—  
ğü çalar». İdare nardı», 
ntnmatikman Dev» Hol- 
ding in eline geçiyor

1967 kân 10 milyon TL 
den fazlaydı. Her halde 
şimdi taban rakkama 50 
milyon koymak daha doğ 
ru olur. Yeni yönrtıalenr.
İlk yaptıktan i», fabrika
yı bataktan kurtaran kı
demli elli işçiyi kapı dı- 
şan etmek oldu

»/ lte r t/ m i günü. 
Kimya - İş üyesi İki bi
ni personelini işten stil- 
ma* ilavrioe İşçiler dire
nişe gsçivor Atılma ae 
bebt açık. Taptu sözleşme 
müzakerelerinde Kimya 
İşle anlaşmalan mUm 
kün olmuyor Sendikanın 
ıztediği nedir? Daha ad», 
ücret. Yani İşçilerin daha 
iyi bannması. beslenme*
» *  İyice düşünüldüğünde 
daha adil ücret, öngörül
müş sosyal haklar kime 
yarar* İşverene... Sıhhat 
İl işgücü aüa ürettiği «enek 
mlktan daha çok olacak 
tır. Çak şükür emdikse- 
lanmıan bunun dışında

bırşey dediği yok Onlaı 
patronun satın aldığı 
Emekten (mal) yanalar 
ya İşgücü varan aömtı 
ruletin. Bu bit yeaiğüd iş 
çilenmiş çakıneayn kadar 
nasıl olsa biraz daha va
kit geçer

İki gün sonra işçiler s« 
beh geldiklerinde fabrika 
nın kapısında «TADİLAT 
VE TAMİRAT VAR» ilâ
nını görüyorlar. Fabrika 
kapatılmış. Evlerine dö
nüyorlar, ve bekliyorlar 
Birkaç gün sonra evlenrv 
umum müdür AHMET 
MANÇO İmzalı bir mek
tup geliyor. Müdür Bey. 
gayet nazikâne Uç sayfa 
tehdit savurduktan sonra 
• S Nisan 1971 salı günü, 
«aat S'de normal mesai y» 
devam etmek üzere işbaşı 
ya pil ma* »m emrediyor. 
Ve İşbaşı yapılıyor Şim
di savrulan maddeli. fık 
ralı. tehditlere bir göt 
atalım: Müdür Maoço'm-n 
atlına İmza attığı tehdit 
1275 «ayılı kamın. Mad
de 9: Kanun dayı grev ya 
p ılma«ı halinde h'errn 
İKİyle Mr grevin yapılma 
«ı karan* katılan, böy
le bir greyln yapılmasın 
teşvik ede*, böyle bir gıe 
te katılsa teyahut det im 
olca teya böyle bir grv- 
te katılmaya teya deta
nt» leşlik etle* işçilerin 
h'vmet akttlrrini. fenttin 
Ihbanna lüıfım olmakaı-

1 M a y ıs

T ü rk iy e  K ö yü  ve S o s y a lizm
(Batlara* t  «a,ra»al 

Muaetye Irtlcaısâu M  y.tkıu m  « s u  (»çiaea I * » *  Ha
i l »  oeullan rakor «aytaa: »  u a H » ,

1 yıllık Cumhur!rai kalori R * *  «a bskkamadık o U j:  
I* * * -H a n »  okuUanaıa N k o h u i  Molla » .  tagıU» ra- 
«uoluh toşhUlUaıa (oraklara a*tk takas «UtoaaUrıeOoı
rakı» F n ı «m rlaâ«l Kurtuluş karakaU*!* arkadan kaaşrr- 
lro.ll ağa ıdeotojulsıa ««>aağı olarak tep«* aşağı dUşm*. 
H. M  âna I  yo laotaolŞIr Buaa karştbk. Saaol okullar. %
1 r »  (Ciaac kir art.«l« h«m«a k»m«a yen adı «ayart»' T 1- 
«aral Okunan ıra *  JOu artışla kâtta okul rakorlar.... m- 
rarlar B«*h»lll H -m g ta  omu «yu. OUl « u k ş  toprak a- 
ğakğ.a. —  «carM caıualuğuaâ* sucislO yak»W *ğı 1( 1*  —  
■avuanmamt* ama. Oamaak â«kaâaas*a «a mdkiroSII o- 
larak ım n  «onaylla aıtOsd» rakı Sr(eotosra»<a. herşry* 
eşemaa kılmayı bilmiştir Bu sem (ârfllmnUk Iklan kOltOr 
»layı: <Moal«k«Ua «f-cdltl kŞyia.yO »ğa Mlyaasıuıa.B 
«Uruarâttğü gen «kooomlâaa kurtarmak uran la n  S T a n *  
okulu, «çilmiş gSrSkâr.

Cumhuriyeti» İ l  ci yılı Mr tek İmam okulu Şaki
kı-ır.amtştır Ecarol camraluğuaa T U rk ij .d .  l a n  ouyruğu 
(Ib: tatlılaştırıp «rgaalra «Unlyo y«nyaa Oamaah yadışin  
laprah ağalanma Ortaçağ fikriyatlarım «*uS» Dia m»»ka«ı 
alt.ooa ğtllştlrerek orfanlanaa ğ»r yumukuamıştır Am a  
»öy ekonomi*»* kSrla Çocuklara* ayâıalaamasyle « ı  rok 
naâeral*şilrarek otta T a n *  d i l l i n  ar ık  s t»a I »  <10 
■•Uran kayıt! ra «0 bin kay İŞ* OeraO» kulak bile aayıla- 
to.yarok Mr u n  ile. ancak l î  yi M» «h M  bir (en »m  (Oete- 
Irk rk ro . şeknlrrOe raroııyo (oUşKııimo rlema» ıhtıykam  
karvMyocak TUorat e» «enet ara» eh okulları Banın Mala 
terlerler Tala n  âikkıu cekea kir şey »a r* r- Oraraolı ka- 
aklı», şehir beeırgSılığıma loteâlğl rata TUarei okulun bo 
.«lar* * n ı -« -o  i t  vık *c*oâe «  <00 0»h » artarken »aite
ri* kal'flte işçi yetışurecek kanat okullar, aacık *  ICO
çoğalmıştır

(Drenim Var)

■n herhaat) bir laamloat 
Ödfşnr.tv nrarbur bulun 
makaran IrahedUlr.

Ikın<4 fıkra: — Işş tit  
ala uğradığı ra rarlar... bu 
grete katılan kçJeve» kar 
şılarar).

(275 »aytlı kanun. M»d 
dt $8: ..)

Müdür Manço isteseydi 
daha onlarca madde sıra- 
lıyabtlırdl. Demek lalemi 
miş. Uzatmaya lüzum yok 
Tek cümleyle kzaun <W 
lık nedir* kzaua dışıTıfı 
vzratzo kimdir? Antetti!, 
i an imadan tızri olarak Ib 
rahim Ethenı'd*. genel o- 
larak Türkiye'de kzaua 
dışı’lıgı. anarşiyi yara 
unlar açıkça meydanda 
dır.

Onlar senelerce De» lef 
çiliğhnirie sırtlan aıvaric 
nn sıvazlana semirtilen 
Para • Babalarıdır. Para 
■ Babalarına sırtlarını da 
yayıp, utanmazca «anar
şiye «on verme» nutukla- 
n aUnlara yeni tedbir ka 
nunten hazırlıyaniara. he 
le znayzaayı bu amzçlz 
değiştirmeyi tısa rüyan!*- 
ra vakit geçmiş olsa da hu 
tırteUnz Para - Babala 
n nenelerdir «anarşinin, 
dik alasını yaratıyorlar 
Üretimde otsun, toplumda 
olsun snsrşiyi yaratan o» 
terdir.

Anarşiye son verecek 
halkımızı yeril, yaba no 
Para - Babalan nın zûlmür. 
den kurtaracak tek güç 
işçi anıfımıan ve halkı
mızın örgütlü gücüdür.

» » » » » » » » » » » » » » » » » » * » » » e ı « m ş ş ş » » » » » » » m ı ş

Pahalı hayat mı ? :
t

ou Meclistin geçti. »
1'arababalarım;! artık açık kartla oynamaya î  

başladılar. Bu hâlâ aklımı* haşımına toplayıp U  S 
llmrknri Ikriralş» geıçenu>-ec«k miyU? Parababa- ;
lan nın bütün oyunJannı bozacak olan, bıam kendi J 

İŞÇİ *nıfı Partimi* yeniden örgütliyerek onun dlrip- • 
llnl altına girmontedir. Baaka yolu yok. *

Fakir VaUaıteş î

Kaybolan ‘İşçi sayfası,!
Hazır konu gazetelerden açıldı. «Türkiye'nin «  

en ciddi gazete*» diye Un yapmış bir gazete İçin da S 
eoyliyecek birkaç aörilmüa var. :

Bu gazete bir yıl kadar önce haftada bir gün J 
«işçi sayfası» yaytntemıya başlamıştı. Oh. en iyt. • 
demiştik, lşçık-nmızın aa vaşlan. aorunten kıanrau « 
de olaa «Hur Bama» muada yer alacak. *

Bu «İşçi sayfası». — hakkını yenuyerim, — bir ;  
bayan gazetecimiz elinde, oldukça İyi örnekler d» J 
verili. a

Fakat son günlerde bir de ne gördük? 12 Mart S 
Muhtırası ile çarpılan yalnızca Demirciler, Ece- î  
vıt'lec değilmiş Ktom «İşçi aayfa*»» da çarpıbna- * 
nuş mı? önce akasmaya başladı Sonra birkaç Işç- * 
haberiyle yetinildi. En sonunda büsbütün asal kıat î  
dı. Oysa, daha sonra yavınlanmıya başüyan «Eko t 
■oori». «Parirasento» sayfalan ve «Edebiyat» ilâve t  
terinde değişen bir şey yok. J

İnsan, ister istemez, «İş te İşçi Hareketleri, j  
adını alan bu aayfa ne zaman başladıydı? dly» dü- • 

şünmeden odcmijMr. Ve altlına «18 HAZİRAN» • 
tarihi çivi gibi çakılıyor. Gerçekten de bu eayfk. î  
büyük işçi hareketimizin yer aldığı tarihten bir kaç î  
hafta önce yayınlannuya başlanuçtı.

«12 Mart Muhtıra*» ndaa birkaç hafta sonra • 
da mâ kısıldığına göre, ytıkaa acaba görevi o ka- • 
dar mıydı* Kim bilir? Belki de. daha 16 Hariran - l  

lar patlamadan kulaklara bilgeyim- fualdanm*tı ite? J 
Şimdi lae, artık o defter kapanmış mı sayılıyor, ne’ J

işçi V.l.a deş • 
........................* .......................................... «o ». '

kongre İle 1 Mayı» bıade 
de resmi işçi (Amele) bey 
ramı olarak tanınmıştır. 
Daha sonra bir Uü yıl i- 
çın I Mayıs İşçi gösteri. 
İcri devam et m işer de. 
faştemtn yoğunlaştırılma 
n ile kesilmiştir

Dünya işçi sınıfının yi
ğit bir ketimi olan Türkl 
ve işçi amfinin ve tüm 
dünya İşçilerinin 1 Mayıs 
bayramlarını kutlar, ton 
yekûn devrimci mücadele 
nin. öncüsü ve meşalesi 
olan işçileri aelâmlsnz 

SOSYâUST

Povzıniniile
(V«kf1 armf) 1 ***T*A»)

jr*C*ktlr Te filM  ■*»»- 
lı tçtmdm. jrokBul K*ylul«r 
K M *  kır »* t*kır kUçtâk 
Btırjumlâl IçtAdr. kUcUk 
kur jur* 8T4.»Ur.
M it Upklkr* »t«c tk-
tir. r*çiân. kokl**ınlnrk 
Utmdlkc* nlr* yı^Mlml*» 
tık *  io fn | t  v rm r lt ı .  İt» 

r|if. öo4*f»t*r« *
iıi«f6|>ı *** dtTfi*  kav.
|IM8ın Mftrt ktr lAd (iki
kalkıa k â ln M ıa  daha btr 
(M  olarak do#acak. yuk- 
aaloroktir
KCXVtTl.KKr.UW. 
OBCrTLT.Nr.UN 

f i l i n  Mâl— ıak. («rlUtflMk 
*• I H f  akla «rtlnr-rk İçi» 
var tkrtnıud* i«^l a»,
mfı Ol atak üur* tu* rmakçl 
kaikMBiaı .rgaiUm *(» «al*.

EyWm ıçtoda. drvrUMİ 
kalk or(Ctl*aaiM« doiruht». 
şuada Idaolojik 
t*. i Am Hb  ayrılıklarımın aa- 
tarly# IndlnMf# v# |ldşr«k 
tonkll olacak o»#rkrrt oforlto» 
»la #* rafı ad a loplaamâl#. 4r» 

ba»layal.cr
Floana kapital v# onlano 

ra#laa»t Mr (ka MutUka yıkı
lıp (Uacoktir Bla a# kadar 
•rfVtHl olvraak. a# kadar 
•»•kçlyl Crvktloylp drvTlai 
k a r ıu iM  kataMMro#k. fa#»#- 
nüa yıktUaan • kadar «akok* 
tapacaktır.

Finans - Kapital ve Türkiye
«Soşieemit Z aorfaâal

mek kİ bir rol oynuyor.
Amz o. klâsik MarkMz- 

min koyduğu os güçle ye 
dek güç kavramlarının 
içine girmiyor. O ayn bir 
şey: Türkiye'ye mahsus
işte bu. bizde, bizim orl|l- 
nalılcmız. Nasıl, Genç 
Türfcler diye birgençbği- 
mız varma tıpkı onun gibi 
bir de Ordumuz var Bun
lar Türkiye'nin her dev
rimci basamağında, şim
diye kadar W va»geçilme» 
kaçınılmaz. İnkâr «dılemeı 
gerçeklik olarak önde vu
rucu güçlük rolünü oyna
mışlar E. biz bunu kabul 
edeceğiz: vurucu güç ola
rak. Vurucu güç olarak 
kabul sileceğiz anı. sos
yal üz güç olarak değil.

Zaten onu kaçırdıktın 
gözden, onu bir başka an
lamda kanştırdıkmı. o sa
mın işte 27 Mayıı'ın başı
na gelen gelebilir Vuru
cu gücün bir sınıf bulmak 
zarureti kendiliğinden ka
çınılmaz gerçekliktir 27 
Kayıa devirdi, ama İkti
darda vurucu güç olarak 
knlamıyacağını, daha tk 
tular» gelir gel met anla
dı Zaten iflâs etmiş du
rumda bir hazine tealim e

N iy a z i Tek in
tnmştmrmtt I. * r f » a . '

rt devrimciler üzerinde dz 
ha yoğun baskılara hım 
lanmaktadıriar. Yıllardır 
«ilrüp giden oyun aynı yo 
ğunluguyte devam etmiş
tir.

Niyazi Tekin arkadaş 
da bu şimdiye kadar uy
gulanan cinayet *  neni
nin yeni bir halka* ola
rak şehit düşmüştür.

NlyaM Tekinin kanı 
yerde katmayacaktır. Kal 
leşçe öldürülen devrimci
lerin intikamları mutla 
ka. ama mutlaka alına
caktır. Bütün bu karşı 
devrimci alçaklıkların hc 
•abı birgün mutlaka so
rulacak tir.

Niyazı Teldn. muhtzralı 
dönemin ilk şehidi otmuş 
tur Eknperyalızmin ve 
egemen sınıfların köpek
leri kltnbilir daha nice ni 
oe cinayetler peşindedir.

KORKMAYACAĞIZ.
YILMAYACAĞIZ

Devrimciler korku bil
mezler Devrimciler haya' 
lannı devrime adamış hal 
kın kurtuluşu uğruna baş 
koymuş yiğit fedakâr ki 
şılerdir. Karşı devrimin 
aaldınten ne kadar artar 
aa artsın, her defasında 
daha bir İnatla, daha bir 
akimle kavgamı* lürdure 
cegız

YAŞASIN HALK 
KUKTVLIŞ BAV AŞ DOZ

dildi, falan. Korkuttular 
çocukları Bir sınıf istedi
ler: E, İşçi sınıfım görme-

o UJQU)| )Uud%x,
«yoü» böyle bir mnıf onlar 
İçin. Ama. İşte tüccarlar 
falan, muteberine, âvan 
falan, bunlar var. Hadi 
oraya kaymış, ve FSnana- 
Kapilale yönelmiş Bir de 
bakmış ki Flnans-Kapi- 
tale . Eyvah, gitti gider. 
Sonradan, onlar da farkı
na vardılar. Ama gitti. 
ÇMnklJ mutlak bir modern 
sınıfa dayanacak

şimdi bizim görevimiz, 
sosyali* ve gerçekten de
mokratik devrimci olan 
İnsani arımızın görevi: bu 
vurucu gücün rolünü göx 
önünde tutarak, onun mo
dern anıfaız hiç bir iş ya- 
pamıyacağını anlatmalı. 
Ve modern sınıfın da ti
rizini Fınana-Kapitali İşte 
gördüler tekrar tekrar : 
o mutlaka Türkiye’yi sat
maya kadar giden, hâin, 
tamamen vatanı, milleti 
inkâr etmiş bir *nıf.

Türkiye'de vatan d» 
milleti de savunacak, 
kurtaracak.. Ve bu kurtar
ma savaşında hiç Mr ge
ri art fikri bulunmıyac 
örgütlü, öaeü olacak, da
ha doğrusu öz güç ola
cak gilç İşçi amfidir Bu
nu onlara anlatmak mec
buriyetindeyiz Net ola
rak anlatacağız kİ. bun
dan sonraki olaylarda ye
niden bir yanlışlığa düşüp, 
yeniden gene yıllarca. eV 
vah! diye aşçımı* başı
mı* yolmtyalım.

Bu anlamda. 6ı güçte 
yedek güç ve bir de on 
lann yanında (yâni atla
yıp vuran: Genç Osman 
gibi) vurucu gücümüz 
var . Bunu unulmıvmca- 
ğız. Bunu yok aaydıknı : 
bir gün berşeyi onlardan 
bekleyip, erte* gün de, 
yok canım, o da İşte yok
tur. dedik mi.. O da re
alistlik değil Çünkll olay 
var. Olmuş. Ve hâlen de 
var. Biz onu nasıl yok 
rayan*?

Benim anladığım, Tür

kiye ____ |
önci güç vs ük. güü ys.
Dİ tznuradsjiteris a gtsri. 
tara baştansa* raka ka
rıştırmayın. Bunlar Mr
■ürüne diyeyim artık, ta
ran kın yor bazra. kötü 
söz de söUyrcek. -kendi- 
ni beğenmiş, kendine eot. 
yaliat diyen tnrantenr 
uydurdukları şeyler. Yâni 
bir yenilikte ben yapayın, 
yahut falan yende İşte. 
Çin'de Mac «üyleaniş. Kü
ba'da bilmem Kaacro söy
lemiş. onu alayım da her. 
keten bilmediği bir lâf a- 
tayım ortaya..

Bunlar» ne lüzum var 
kardeşim*. Olay ortada : 
■ruflar var, modern *nıf- 
lar. Bu nı rufların öz güç 
olanı var, bir de yedek 
olanları var. Bir de. bu sw 
■ııfların dışında, aümre ol
makla beraber. Mam tarl 
himladen gelesek olarak 
gelen: Gençliğimizin re
Ordumuzun « n *  güç o  
larak daima devrimci ön  
cülüğü yaptığı var.

Onrü güce gellno». Bi
lim bildiğimiz Öncü güçı 
Uri Mrafaıı rartteidlr. 
Ondan başka öncü güç 
dly* bir şey tanımıyoruz. 
Yak. Öyle, Markaand» 
başka bir deyim yok. A- 
ma İşte, zihinler! çorba 
etmek için: bu tem* güç 
müdür, işte bilmem öı 
güç müdür, yok öz kuv
vet midir, öt örgüt. Aş 
parti midir? Böyle bir 
lakım kakafoniler ve ar» 
kadaşların zihinlerini ka. 
nştırmalar devam ediyor. 
Hiç tavtev* etmem. İş ga
yet bazittir Bu batet prob 
lemin karışıklığa getiril
mem. iadece bizi belki da 
Finans-Kapitalin oyunu
na gelmek suretiyle birbi
rimiz# düşürüyor. Çek 
yazık aluyor.

Devrimci DerMş ko
nusundaki son bölümü 
23. »ayımızda vermiş ol
duğumu» için. w----rr Ka
pitai »s TUrfctye'de tşteyâşl 
konfermn* burada aşa 
bulmuş oluyor.

Bengal halkı elbet
din ayrılıkları olmuştu. Bonun d £ £ û a d  Bengal* 
arazında uyma ortak bumater vardır.

Doğu Bengal'de başın karanarak bo- bağımsız
lık savaşı ister laterna» Batı Bengal'de de böyle Mr 
ağılımı güçlendireceğinden, Hindistan hükümeti Do
ğu Bengal hareketim yürekten desteklivemeadl. V» 
desteklemedi. Sadece vateyeti idare etti.

Şundı Bengal ravaşı yeni bir aşamaya varmış- 
tır. Bu savaşın gerçek v» başarılı bir kurtuluş m. 
vaş» olabilme* için, işçi amfi Parti* oncültlğünds 
bütün halk kilietennın örgüllemnete ve tek cephede 
bhrteşmete gerekmektedir. Böyle bir güdümden yok- 

■un Mr ravıştn ne gıM sonuçlar verrkğtra biam 
«Halk Savaşçılarımız» da ibretle değeriendiraeler 
gerektir.
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Sosyalist
DÜŞÜNCE ve DAVRANIŞ BİRBİRİNDEN AYRILMAZ

1 MAYIS İSÇİ SIMflNM 
BAYRAMIDIR
' I Msyv» bil ikilerin 
bayramıdır. Başta Sosya
l i *  dür ster olmak Usere 
dünyanın pek çok yerin- 
de 1 Ma yu günil İşçi Ray 
ramı olarak kutlanır. Dün 
ymdmkı kemen kemen bu 
tün Soeyaliat Partiler, 
derrima arodikalar. çeşit 
İl iççi kurulu»lan. aoaya 
Üst olmayan t»çı partileri 
ve hatu «arı aendikalar 
1 Mayıs’ı l»çi Bayramı o 
larak kutlarlar.

1 Mayu. ük defa 1889' 
da Paria'de toplanan İkin 
ei Entı-maayonal'ın birin
ci Kongresinde ulualarara 
aı işçi bayramı olarak ka 
bul edilmi»tir. Bildiğimi* 
gibi Birinci Enlernaayo- 
nal. pek çok at»yalat ve 
diğer işçi kuruluşlarının 
katıldığı uluslararası m er 
keet bir örgüttü. Bu ör
güt değişen şartlar ve iş
çi amıfı hainleri tarafın 
dan daha anma parçalan 
dı.

Bunun ürerine pek çok 
aoeyallet Parti ve aoaya- 
lıat olmayan işçi |»rtılrıi 
ve kuruluşları 1 SSO'da Pa 
na'de yeni bir kongre top 
Uyarak II. Enternasyonal 
adı verilen örgütü kurdu- 
yonal. kendi birinci kong 
reaude 1 May» gününü 
dünya işçi bayramı ola
rak İlân etti ve her yıl 
I Mayu'da işçilerin »en- 
lar İşte. İkinci Enterne» 
İlkler ve çeşitli devrimci 
eylemler düzenlemeaini ön 
gördü. Eğer zamanın ik
tidarları 1 Mayu gününü

işçi Bayramı olarak tanı
ma yacaklaraa. işçiler bu 
hakkı elde eUaak için m> 
nuna kadar direnmeliydi
ler.

Nitekim dünyanın pek 
çok ülkesinde işçi sutıf. 
aktif mücadeleyle bu lata 
ğini kabul ettirdi...

Daha aonra İkinci En- 
ternaayonal işçi aınıfı hain 
lerinin çabaUnyU yolun 
dan «aptınlarak bir İha
net şebeke» haline geti- 
rtküyae de. 1 Mayu dün 
yanın pek çok Dikenindeki 
işçilerin bayramı olarak 
kaldı...

Zamanla aoşyalUnuı 
çeşitli ülkelerde kurulup 
güçlenme*)*-, dünya İş
çilerinin pek büyük çoğun 
loğu 1 Mayu ı bayram o- 
tarak kutlamağa başladı 
lar.

Türkiye'de de eskiden 
1 Mayın da büyük İŞÇİ g *  
tenleri yapılırnuş. 1923'- 
do tamir de toplanan bir 

1 «a rt* » YABASIN II Al-KIMIZIN DEY’KIMC I MUADELESİ

İbrahim Etem T.A.Ş. de para- 
babalarının döndürdüğü dolaplar
İbrahim Etem İliç Fal 

rikaaa Tbpkapb Davutpa- 
şa Cadde»ndedir. Kapl
amda kuruluş tarihi ola-
rak 1003 yık görülür. On

erden küçük bir lahora 
tuar iken (Yani Vahşi 
kapitali* iken) para ba 
b»İtrinin ktr|ixındt tutu

için ilAç sanayinin tSmü 
ne bir göa atalım.

Türkiye* ISO kadar 
İliç fabrikam re laborz

İŞE BAK 
Pahalı hayat mı ? 

Tabancalı hayat mı?
Şu aon günlerde her ağzını açanın yaptığı gibi. 

Parahahalannın organı çok aatışh bir gazrie de ge 
çenter* şöyia buyurdu:

«Vatandaşın bugünkü «tlranl ne şu. ae bu. hat 
tA ar de bayat pahalılığı. Soderr te «adese kapısı
nın tahaaralı kişiler tarafından loriaıunanıaM. km  
dininin. çoluk çuruğunıın kaçırılmaması. Kasaranı 
güven İçinde, huzur içinde yasayabilmraidlr.»

Bu aatıriann w  aldığı köşenin bitişiğindeki 
■Ulunda da .DUMAN LARIN EVİNDE ŞAMPAN
YALAR PATLADI, deniliyordu. Dumanlar: Oğu! 
lan kaçırılan ve 250 bin liri karşılığı aerbeat bıra
kılan Rahmi Duman ailesidir.

Gazete: Vatandaşın en önemli meselesi .hayat 
pahalılığı» değildir, diyor. Bir çırpıda 250 bin. 400 
hin Unlan fidye olarak verip tc. arkasından «riskli 
yahut «şampanya patlatmalar» için elbette doğru
dur bu

Ancak onların bir şişe viski yahut şampanya 
parasıyla ailesini bir hafta geçindirmek zorunda 
olanlar için öyle mi?

Hem ne diyor gazete ’  Vatandaş «kapısının ta
bancalı ki* 1er tanfınılun zorlanmaması, kendisinin, 
çoluk coeuğıınun kaçınıoamoıaaZ» nı i'(iyum ,u«

Bultln büyük şehirlerimizi «Kal hin onluları, 
gibi çepeçevre sarmış ve milyonlarca ınaanm yaşı
tlığı gecekondu mahallelerinde, yahut nüfusumuz- 
4 te 3 ünün yaşadığı köylerimizde hangi vatanda
şın kapısına silâhlı kişiler dayanmış U kendisini 
yahut çoluk çocuğunu kaçırmış? Yoksa onlarda y- 
»iyanlan vatandaş »aymıyor muyuz’

• MenP; kipti, şecaat ararderkrs airkalia v>> 
ler» diye bir lâf vardır Parababalarının organı da 
öyle.

Bir yanda 35 milyon kişimizden 34 milyon 
008 bin kişimiz her gün hayat pahalılığı altında ca
lip duruyoruz. Ote yanda birkaç bin panbabnsın- 
dan üç beşinin kapısına aUâhlı kişiler dayanmaya 
başlamış

« Bırakın 34 milyon 098 bin kişinin işini Er. 
önemli mesele o değil. Uç beş para babasını koru, 
maktır en önemli mesele, diye bar bar bağtrıyoı 
gazete

Bu çığlıkların asıl amacı da böyleae götlerdeı 
kaçırılmak isteniyor Asıl amaç: Hak anyacak is
çilerin. köylülerin, gençlerin direnmelerini kırmak 
için getirilecek baskı kanunlardır. Nclrldm başlan
dı bile. Toptum Polisleri bundan böyle sadece cop
larla. tabancalarla değil, her türlü silâhlarla dona 
tılarak işçiler, gençler üserine aovkedüz-cek Kana 

I İtesim- z »«<r«a»>

nanuyacağını anlamış. Ve tuan vardır. 113 kadar, 
gitgide T.A.Ş. Iı. Hot- İstanbul'da geri kalası
dingil pars babalan aün. 
resine katılmıştır.

fabrikanın öaellikleri- 
ni. tüm para bahâlarını 
daha İyi tanıyabilmek

Ankara. İzmir. Susun. 
Adana. Diyarbakır ve 
ZonguUağa dağılmıştır 

l“67 istatistiklerine g3 
re yıllık kân 10 MUjron

T L  ran üstünde olan Ar 
malar şunlardır: Abbott 

Alafaay - Birleşik Al
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"  Türk işçileri dünyadaki bütün 
işçi kardeşlerinin yanındadır „

Devrimci Derlerıişi 
arkadan hançerliyenler

Uluslararası ve yeril Rnans-ka|.i- 
lal. yurdumuzda, elli senedir, hayatı 
görev olarak, şunu yürütmüştür: lı 
Sosyalistleri, kitlelerden ve birbirleri.. 
den tecrit etmek suretiyle, en asgari 
derlen ısı bile, yerin* boğmuştur 2) 
İkinci olarak, en başta işçi sınıfı gel
mek User*, her türlü kitle direnişlerin! 
kanla boğmuştur Ayrı ayn »aymaya 
hacet yok. Elli sendik sınıflar savaşı 
tarihçemiz ve «ol geçmişimiz: dışın
dan. kan ve zulüm: İçinden, ihanet 
ve balakla, düşman çemberiyle aanl 
mışlır. İhanet yuvalarına İçimiz* ku 
cak açışımız, düşman çemberine -gö
re- kör bakışımız, nedendir, demiydim : 
m ad * w  ruh olarak antikalığımızdan

Artık büuüyor; uluslararası Tınan»- 
kapitalin tefeci-beargan haoağabkl:. 
antika derebeylik yadigârı devletçilik
miş peıevenkiıği marifetin* çiftleşti 
rilmesinden yeril Anana-kapital döllen 
mi»Ur. Yurdumuzda en azından elli ar 
nelık Anana-kaı-ilahn doğurutuşu. ıhtt 
marnla bUyütUHlşü. olgunlaşması ve 
getişm-ai hikâyesi: aynı zamanda, iş 
çı amitimizin ve sosyali* düşünce ve 
davranışımızın aşamalı konaklamala
rının hikâyemdir. Bizim İçin, bu olay
lar zincirinin altında yatan can alıcı 
gerçek şudur: işçi sınıfımızın serine 
uyarak doğan, her sosyali* derlem» 
m İz. ânında hançerlen miştir Bunun 
akabın*. her türlü kille direnişleri 
mlz kanla susturulmuştur Kısacası 
•ol tarihimiz; drrlenişler. dağılışlar ve 
yeniden derle nişler tarihidir

Bugün sol arenada en çok seri du
yulan. tozdan dumandan birbirini se 
çemeyeo. derya İçin* deryayı bilme 
yen. Jön Türk gelenekli âdeta uç nesi 
varız Hızla eskiyen bu üç neslin birin 
çileri. 1980 la gözünü açanlar Bun
lara göre, tarih 1960 da başlamıştır 
İkincisi. IMS le 1970 arasını raşıyar. 
lar: bunlara göre, tarih 1905 dr baş 
lamıştır. En aonra geleni * ,  1970 ı 
ve sonrasını yaşayanlar: onlardan
daha bir ae» yok. Birinci gelen Jön 
Türkler"e parti drrebeyüiğı öğrctild 
ikinci gelen Jön TUrklere partirizllk 
çeteciliği öğretildi Üçüncü gelenlerin 
vebAli hepimizin üzerin*..

Soldaki bölünmeler cihetteki tdro 
lojlklir. Ve bu İdeolojik bölünmele
rin temelimle sınıf ve zümre eğilim
leri vardır. Ancak, sosyalizm düşün 
ce ve .davran»imiz henüz Y ilkleşe -
mediğıi kitleleştiririlemcdıği için her 
türlü torik ve taktik moelelenmız 
üzerindeki tartışmalar. Vtlçtk burjuv 
kılkuyrukları arasında yalatmak so
runda kalınıyor. Ve birbirlerine ne 
denli at görünürlerse göriinsüler. Vı 
aykırı gnıpçukların pek çoğunun, dü
şünce* ve davranışla vardıkları vr 
varacakları aon durak, en azından el 
lı senelik rinangüı İhanet tuzakları 
oluyor. Bu çeşit sosyalizmlerimizi U 
rihlmiade ve bugün, devlet protoko
lümüzün dahilin* görüyoruz. Diğer 
bölükcüğü İse, kesince, ne ihanet 
seçiyor, ne *  işçi amfi düşünce v  
davranışının yolunda gidebiliyor Bu 
çeşitten, küçük burjuva antika ba
takçılığımızın. tarih* vr günümtiz- 
*  zavallı temsilcilerini görOyonıt 
İşte: bu yüzden her auayaâ-antıka 
melezi alı üstlüklerimizin ardından 
gelen, sosyalizm düşünce ve davranı
şında patlak veren teori cuntacılığı, 
ordu cuntacılığımız gibi, kaderi, baş

kalan tarafından bağlanmış, kör vn 
ruşlar olmak sorumla kalıyor.

Bugün »olcu çevremizi pençelerin 
*  tutan ve bu yüzden hesaba almak 
zorunda kaldığımız sosyali* mahfil
ler. yukarda belirttiğimi» gibi, küçük 
burjuva yapımızın zehirli ufunet çı
banlarıdır Elbette biliyoruz, bu çı
banlar kesilip atılmakta tükenmezler. 
Ve gene, şunu ds biliyoruz ki. aosv-ı 
üstlerimizin şu derlenme döneminde, 
uç Veren bu çıbanlann başlan m del
meliyiz.

Binnci çıban başı- TIP'in Boran ıdır. 
Bünyemizden tecrit olmuş, bu kuru
kafayı *şroeyr büe hacet yok. Derlet 
protokolünde yer almış bulunan TU*1 
ın Boran ı üe kullarından, sosyali-t 
*rientş ve halk uyanışı konusundv. 
bir düşünce ve davran» bekleyecek 
değtUz Ancak, görüyoruz iki günde 
bir, gazeteler yazıyor; TtP militanla 
rı ve Anadolu'lu yiğlı devrimciler, 
tefeci-bezirgân tuzaklarına yem olu
yorlar Derlen» çağrımız unlaradır. 
Yoksa hainlere değil!.

Düşük Aybar!. Boran ın ikinci ya 
nm: kuyudaki adanı. Kişisel kavgası 
nı konak sosyalizmden meclis sosyı 
hamine getiren bu adamdan niye bah 
settik? Sosyalizmimize. İcazet ve İki 
yüzlülüğü, ihbar vr İhracatı, tahrifat 
vc korkaklığı yemden bağışlayan bu 
zavallı ıthlyanîan nlvr bahsettik’  Çlin 
kü. hainler de insandır: onların da
umutlan tükenmez

İkinci çıban başı: Belli dir Bugünür. 
tozkopsrtan Jön Türk biraderleri, sa
dece Tlp-ın eseri değildir H at» d», 
ha çok Bay Belll'nln dizinin dibinden 
geçm»!rrdir Ray Belli'ric kendi ça
pında kuyudaki adamdır. Bugün: ki- 
şıdl legâlite uğruna savaş trort»n*n, 
klşidl parti maceracılığına kadar gel 
mi» bulunuyor. On te, T IP I kırlardan 
şehirlere kuşatmak İstiyordu. Ne ya
zık ki. askerleri isyan etti. Zortlsmal* 
ra dair uyanlar neydi’  Skolastiğiz- 
min tonlaması: yâni. kapıkulu sos
yalizmi Avantürlzmin tonlaması- 
ytnl. pili tükrnmiş bir Jön Türklük he 
vesi. cari-curtun tartlaması: yâni dere 
beydik özentisi; dedikodu, fiskos. «n< 
rika: tarihi tef m-bezirgan illeti., hep 
onu hiza>-a çekmek için yazılmıştı

Üçüncü çıban başı. Mao mukallit 
leridir.

Önce Mao kimdir?
Mao. .vüzmüyonlann yaşadığı ve ko 

eş Işr liıta otan ülkesin*. Emperva 
lıat »vreo Savaşlarının ve ihtilâllerin 
kan vs ataşı için*, tophımunu vc »y 
nhlni daha çok loplumundan okumuş 
ve yasm»tır. Ve ince diyalektik gü- 
den sosyal sınıflar savaşını doğru yö 
netip hedefine vardırdığı için, devri
me adını verdirmiştir

Getelsn. bizim Mao mukalbllarine. 
El bacağıyla gerdeğe koşan yalancı 
pehlivanlara. Bizimkiler, söyletene *  
ğil, söylenene bakıyorlar ve yanlışla
ra düşüyorlar, yanlışlar» düşürüyor
lar Birbirlerinin can düşmanı olma
larına aldanmayın Kitap âşıktın ola
rak bildiklerimiz. utanmaaca Mao'ru- 
duriar. silâh âşıktı» olarak bildikle
rimiz. utangaçça Mao'eud urlar

Bir * .  aklımızın ucuna gelmiş
ken. boşuna gala davetiyesi bekliyen 
kılkuyruk sosyalistlere *  dürtelim 

Çukurova Derimi» Komite»!

Para - Babalarının ya 
rattığı İŞSİZLİK - PA 
HALİ LIK cehenneminden 
yaban ellere göçen işçi 
kardeşlerimiz. Osnsrt 
Para - Babalarının ağı
na düştüklerini artık an 
l&mışUrdır.

Yapı - tş kolunda çalı
şan Franau »çilerinin, 
-çatışma saatlerinin azal 
lılması ve emekliliğin 
63 yaşından. 60'a İndiril 
rocsı. için tertipledik 
leri yürüyüşe. Türkiyeli 
işçiler: «Hak verilme,
aksır. .Türk isçileri dua 
ladaki btltün Kri kinle* 
lerîn'n vaaınıfsrfır» f ı z i l  
pankartlarla katıldılar

İŞÇİ SİM KIMIZ KIŞ
KIRTI CILAKA KARSI 
t YANIK OLMALIDIR

Türkiye'de son günler
de artan ekonomi kriz 
karşısında işçi arkadaşla 
rın Mrük olarak yürüt
tükleri grevleri kırmak

İçin. Pzrs- 
rindrn gelem yapıyorlar 
Bu kere* işçilerin bitli- 
ğini bozmak için Türk _  
Kürt diye işçileri »vırmı

•BUTUN DÜNYA İŞÇİLERİ RIRLEŞIVIZ.
Bahaları «Ur y » çalışıyorlar olursa olsun İşçi sınıfı

Kraasadaki Türkiyeli bir bütündür Amaçları
işçilerin hareketi, işçi a< birdir. Bu birliği yerlı-y»
ksdaşlara örnek olmalı- bancı Para-Babalzn b<>-
dır Dünyanın nereainde zamıyaeakLrüır

Sosyalist
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Rassı ; Valsı Matbaa»

DEVRİMCİ
Biz
Krrtim 
Ve üretim
Tüm memleketin
Yer altı yer um u  
Kadro erkek ihtiyar çorak 
Kor topal «akat demede»
('retim  güçleri olarak 
llrp binlen

Ortak olmak isteriz 
Siz
Kurutların ötenin*
Saygılann değerirrin 
i amada drğrrslzllği 
Doğama ilk likenimle .ver alan 
ka.lınlan kızlan 
llao't bir urelim »ran «ayarak 
Işkın «evginin lurııııuına 
Para), zorbalığı «okarak 
II «kötekler ran'evuler yaratdıasz 
kerhaneler açdını/
I rrtieilerin üretılikleriae
Sahip çıkarak
Özümüzün gu-usu
M r ılusman cibt ıUkıliıriz kar-om ta
Gvçt'stz ırzına ahlâkta aıhdetia
fiti
Itu temrini*
Vncla*mayı bir temele oturtmak 
(•«-emişle geleceğin o ğen la *  yer alan 
Sınıfsız l - r  inasn o'mak 
lıH km r'ıirs yol alan 
DevrimeUer olarak 
Yemeyi emekden 
K.senl ği top binlen 
Getirmek
İsteyen dev rimelleriz

o«ınsa YAMAN
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