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ŞEgÎMLERÎN_ÖNEMÎ_ÜZERÎNE..

Geçen ay üniversitemizde önemli bir seçim yapıldı.İki binin üze
rinde öğrencisi bulunan'Temel Bilimler Yüksek Oukulunda iki gurup se
çime katıldı re bunlardan ÖZGÜR GURUP seçimi kazanarak yönetimi aldı.

Bu seçimin Hacettepe için ayrı ve özel bir yeri, vardır ..Üniversite
mizde ilk kez öğrenci kişilere değil fikirlere oy veriyordu, ilk kez 
Öğrenci büyük bir dayanışma ve bilinçle inandığı guruba, ÖZGÜR GURUBU- 
na aktif bir destek gösteriyordu.

Propaganda süresi içerisinde öğrencinin güvenini sarsmak için çe~ 
şitli yöntemlere başvuruldu.Fikir Kulübünün Özgür Gurubu desteklediği, 
bu yüzden bu gurubun aşırı solcu olduğu, bu guruptaki kişilerin büyük 
çoğunluğunun Fikir Kulübü üyesi olduğu ve bu gurubun Fikir Kulübü ta
rafından yönetildiği ve en nihayet Özgür Gurup kazandığı takdirde Ha- 
cettepeae cami açacağı yolunda çeşitli iddialar kulaktan kulağa yayıl
dı.Güven ve dayanışmayı bozmak için' olmadık yalanlar söylendi.Ama Lise 
sıralarından daha yeni üniversite havasına giren genç insanlar bu if
tiralara kulaklarını tıkadılar ve büyük bir uyanıklıkla tercihlerini 
yaptılar.Fikir Kulübü bir takım spekülasyonlara yol açmaması için se
çimler sırasında susmayı uygun buldu.Şimdi dotta düşmana söyleyecek 
bir çift sözümüz var.

Hacettepe Üniversitesi Fikir Kulübü üniversitemizin bir parçasıdır.. 
Onun içinde öylem gösteren devrimci bir örgüttür»Üniversite içindeki 
her olay diğer örgütleri olduğu gibi onu da ilgilendirir.Fikir Kulübü 
bağımsızdır fakat tarafsız değildir.Tarafsız olduğunu iddia eden kişi 
veya örgüt mutlaka yalan söylüyordur ..Taraflar olduğuna göre tarafsızlık 
söz konusu olamaz.

Seçime katılan guruplar arasında ilkelerimize en yakın olanını 
desteklememiz çok doğal bir şeydir.Üyelerimiz: toplayıp ÖZGÜR GURUBA 
aktif destek olmaları yolunda beyanda bulunmamız doğal bir şeydir.Evet 
ÖZGÜR GURUBUN yöneticilerinin birçoğunun Fikir Kulübü üyesi olduğu da 
doğrudur.Ve bu arkadaşlarımız Kulübümüzün üyesi olduklarını saklamak 
şöyle dursun iftaharla söylemişlerdir.İşte bu mantık silsilesinden gi
dilerek ÖZGÜR GURUBUN bizim kuklamız olduğu söylenmek isteniyorsa bu 
doğru delildir.Çünkü Fikir Kulübüne üye olan bir kişi herşeyden önce 
-devrimci bir kişidir, devrim uğruna mücadele eden bir kişidir.Devrimci 
kişi hiç kimsenin kuklası olamaz. 0 kişi eylemlerinde örgüt disiplinin 
gereğini yerine getirir ve başıboşluk etmez. 0 kişi başka bir devrimci 
örgüt içinde o örgütün çizgisinde devrimci bilinçten ayrılmadan eylem 
gösterir.Kukla olmak ilrecilerin değil gericilerin ilkelerindendir.Kuk- 
İ
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la olmak sosyalistin lugâtında yoktur.
Evet ÖZOÜR GURUP Temel Bilimler Öğrenci Derneği seçimini kazandı. 

Biz kendilerini olanca gücümüzle destekledik.Herkes kendi payına düşe
ni yerine getirdi. Arkadaşlarımız^Şehave te kapılmadan sıkı bir çalışma
ya girmelirini dileriz.Temel Bilimler öğrencilerinin sorunlarını teker 
teker ele alarak çözümlenmesi yolımda "büyük çaba harcamalıdırlar* Onla
rı seçen öğrenciye layık olmalıdırlar*Küçük kişisel hesapların dışında 
kalarak şu bir yıllık çalışma döneminden alınlarınm akıyla çıkmalıdır
lar.Ve en önemlisi devrimci mücadeleden taviz vermemelidirler.Arkadaş
larımızın devrimci namuslarına güveniyoruz*

Sür ;
0 0 0 0 0 0

EFENDİLER .UTANIN 
Kulak Verin

î L E H İ

Çağlar Kırçak

açız diyen 
Kulak verin

muhtacız diyen 
Ve toprağın altında inleyen insanlara

Kulak verin
Yüzlerce metre altında yerin

alın terine kömür tozu karışarak 
hergün ölüm]e vuruşarak

çalışanlara

Bakın
yıkılan şu ocağın altından 
akın-akın

sedyelere uzanmış ölüler gelir 
Bu ölüler

insanın yüreğini deler gelir 
Aç karnına uzanmış 
Isınman için yanmış

beş çocuklu Çacumalı Aliler gelir
Kulak verin

maden ocaklarına 
Saygı duyun

onların haklarına
Efendiler
onlar

yıllardır 
ezik yürek 
kazma kürek
ve kan tük'.irerek kayaları yendiler 

Onların benizleri
ölü bir kandil gibi sarıdır

Ve artık
ölü bir kandil gibi sararanların 
insan gibi yaşamak haklarıdır.



N E D E N  Ö R G Ü T L E N M E L İ ?

UĞUR CİLASUN 
Fikir Kulübü Üyesi

Toplumlar, belirli süreler içinde, toplum olma niteliğinden ileri 
gelen çelişkilerini, nitelik ve nicelik olarak çözümleyerek belirli aşa
malar yaparlar ve belirli başka yapılara ulaşırlar«Kapsadığı bütün yönler 
ile birlikte bu olaya yada olaylar dimisine, "DEVRİM" diyoruz.Aşamalar 
arasındaki süre, dolayısıyla devrime kadar geçen süre toplumdan topluma 
değişse bile, devrimin "görünen son noktası" asla değişmez»Çünkü, bu gi
diş ve sonuç, bilimsel olarak açıklanmış kurallara bağlıdır.Klâsik bir 
deyimle, "eşyanın tabiatmdandır".

Ancak, bazı şartlar altında, t-plumun sıçramalarının büyük olması 
gerekir.Bu <Sa, bir aşamayı atlayarak, daha üstteki bir toplumsal yapıya 
geçme gereğini doğrum..Örneğin Türkiye, önce "kapitalist ve emperyalist" 
s*nra da "sosyalist" bir ü^ke olmak için gerekli sürenin dolmasına ta
hammül gösterebilecek güçte değildir.Bu şartlar altında kapitalist aşa
mamın yapılması zaten imkânsızdır.Bunu beklemek Türk toplumunun sonu 
olur.Kısacası devrim, "Tam Bağımsız Türkiye" aşamasından sonra, "Sosya
list Türkiye’ye" doğrudur* Türk ulusunun tek kurtuluş yolu budur.

Devrim, dinamik bir olaydır ve enerji ister.Her aşama,' niceliği 
toplumdan topluma değişen bir enerjinin kullanılması ile gerçekleşir.Bu 
yüzden de, belirli bir süre içinde, toplumun gerekli ve yeterli potansi
yeli biriktirmesi zorunludur»Eğert yeterli bir enerji seviyesine ulaşıl
madan aşama tamamlanmak istenirse* hem güç boşu kullanılmış hem de dev
rim yozlaşmış olur»Bu hal* toplumun yeni bir bekleme ve "potansiyel bi
rikimi" dönemine girmesi demektir.Geri kalmış bir ülkenin de uykuya ta
hammülü olamaz.

Bugünün Türkiyesi, yarı-bağımlı ve yarı-feodc.1 bir toplum olarak 
işte yukarıdan beri sözünü ettiğim bu potansiyel birikimi dönemindedir. 
Topluma enerji verecek, aşama yaptıracak olan olaylar, onun temel ve yan 
çelişkilerini gerginleştirecek olan olaylardır.Bunların en önemlisi de 
şu veya bu yolla, toplumun sözü edilen çelişkilerin, "bilincine varmasını 
nı" sağlayan olaylardır.Türkiye'de bugün, büyük bir gurup ülkücü aydın 
ve gençlik, Vu bilinci tabana indirgeme çabası içindedirler.îşte bütün 
bu etkileşmelerin ortasında, "Türk Gençliğinin" durumu.nedir? Bunu tar
tışmak isterim.

Türk gençliği- ki bu sözden büyük ölçüde üniversite gençliği asiaş 
anlaşılmaktadır- bu sürüp giden etkileşmelerin ortasında, hem "edilgen" 
hem de "etken" durumundadır.Çelişmelere ışık tutan, ya da onları daha da 
gerginleştiren olaylar, ilk ve en büyük etkilerini, uyanık, bilinçli ve 
genç olmanın en büyük özelliğine yani "heyecana" sahip olan bizlerde 
göstermektedir?.Yani gençlik edilgen bir guruptur.Demin saydığım özellik
ler yüzünden, sömürücülüğe ve geri kalmışlığa tahammülsüz olan gençlik, 
bunu alt yapıya iletmek için en faşla çaba gösteren guruptur, yani etken
dir.

Bireysel etkilenmeler, konuyu tam anlamıyla, sindirmek yönünden 
avantıjlıdır.Ama, değişik açılardan değişik yorumlamalar görmek, doğruyu 
bulmak için ğn güvenilir yoldur.Bu da en iyi, "bir örgüt içinde" olur. 
İlericilik görevi yönünden de tek tek çabalar pek etkili olmamaktadır. 
Zaten böyle bir bireysel eylem için, hiç bir genç, üniversite öğrencisi, 
gerekli maddi olanaklara 'sahip de değildir.Demekki, toplumsal olaylardan 
en fazla etkilenğn gurup olan gençliğin, etkileme görevini de en iyi şe
kilde yapabilmesi için, "örgütlenmesi" şarttır.

Öğrenci dernekleri, Birlikler, Federasyonlar, Fikir Kulüpleri gi
bi klâsik öğrenci örgütleri yanında, Devrimci Tiyatro Kulüpleri, Sosyal 
Çalışma ve Toplum Kalkınması ile ilgili kulüpler gibi örgütlerde, iste-



ğine ve yeteneğine göre görev alan gençler, devrim için gerekli potansi
yelin birikiminde, kendilerine düşen görevi daha iyi ve verimli "bir şe
kilde yapabilirler.

Türk ulusunun ölüm kalım davası olan bu uğraşta, Hacettepe Üniver
sitesinin ülkücü öğrencilerinin görev» almaması ya da geri planda kalma
sı düşünülemez.Biz de üzerimize düşen görevi en iyi biçimde yapmak zorun
dayız. Tümüyle ilerici^xxiKKii2İ Hacettepe’nin,. ezilen, sömürülen ulusuna, 
gücünce ve yeteneğince destek olması için açtığı uğraşı yürüten "Hacet
tepe Üniversitesi Fikir Kulübü" mutlak gerekli olan örgütlenmenin ilk 
adımı olarak sizleri beklemektedir.Bu örgüt içinde, toplu olarak yapıla
cak eylemler, sömürülmeyen, özgür, mutlu ve güvenli insanların yaşadığı 
Türkiye’nin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
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B U  B İ Z E  H A K A R E T T İ R !

NECDET SÜTSANGI
Sosyoloji Kulübü 
Yönetim Kurulu üyesi

Sistemiyle, öğretim üyesi öğrenci ilişkileriyle ve eğitim konu
sundaki tutumuyla yeni olma, çağdaş olma iddiasında olan Hacettepe Üni
versitesinde "Sosyoloji Enstitüsü’nün" değerli bir öğretim görevlisi an
layamadığımız teir şekilde derslerinden ve kendisini çok seven öğrenci
lerinden uzaklaştırılmıştır.Üniversitemizin çeşitli dekanlarının ısrarla 
üzerinde durdukları, öğrenci üniversite yönetimini denetlemelidirgörüşüne 
inanan bir sosyoloji öğrencisi olarak ilgililere bazı sorular yönelteceğim 
ğiz.

Geçen yıl "Köy Sosyolojisi" dersi veren ve ilk kez bu ders vası
tasıyla ciddi bir ödev hazırlama olanağına kavuşan sosyoloji öğrencileri 
elbette VELİ KASIMOGLU’nun anlayamadığımız nedenlerden dolayı üniversi
temizden uzaklaştırılmasıyla ilgileneceklerdir.Herşeyden önce öğrencileri 
tarafından sevilen bir hocanın öğrencilere hğçbir açıklama yapmadan okul 
ile ilişkisinin kesilmeye çalışılması Sosyoloji bölümünün 150 öğrencisi
ne en büyük hakarettir.

Veli Kasımoğlu*nun durumu gerçekten çok ustaca planlanmışa benze
mektedir .Önce bütün sınıfların ders programları yapılırken çağdaş medeni 
kurallar gereği, bölümün bütün öğretim görevlilerinin "Sosyoloji" depart
manının fiili yürütücübü durumunda olan kişi tarafından toplantıya çağı
rılması gereklidir.Veli Kasımoğlu hariç herkes bu toplantıya çağrılmıştır. 
Veli Kasımoğlu toplantıya çağrılmadığı gibi "Köy Sosyolojisi" dersi bü
tün sınıfların ders programlarından kaldırılmıştır.Ycksa Sosyoloji öğren
cilerinin Türkiye’nin köysel ggrçeklerini öğrenmesine engel olunmak mı i



istenmektedir?Biz Hacettepe Üniversitesinin böyle bir tutumdan yana ola
cağını asla düşünmüyoruz.Fakat bu durumun açıklığa kavuşmasında üniver
site yöneticilerinin de ilgisizliğinin payı olabileceğini düşünüyoruz. 
Bugün piyasadaki en küçük bir özel teşebbüs dahi bir elemanın işin© son 
verirken 15 gün veya 1 ay önce ona haber verir.Oysa Veli Kasımoğlu'nun 
işine ne son verilmiştir ne de verilmemiştir.Bunun anlamı açıktır*0 da 
kişiyi bir oldu bitti kaşısmda bırakmaktıroAyrıca Sosyoloji Enstitüsü
nün öğretim üyeleri arasında biz somut bağlar olduğunu sanıyorduk»Hal
buki E VELÎ KASIMOĞLU'nun diskalifiye edilişinde enstitünün öğretim üye 
ve görevlilerinden hiç ses çıkmamıştır»Bu bizler için gerçekten çok acı 
ve şaşırtıcı olmuştur.

Evet Üniversitemiz yöneticilerine soruyoruz: Bu garip olaydan ha
berleri varmıdır ? Yoksa, haberleri cisunî Varsa, bize bu olayın gerçek 
nedenlerini açıklasınlar.

ŞİİR :
Ç A Ğ I M A  S E N L E M E

Bu benim yüreğim heyyy 
VietnamlIsına vurgun kanın
On değily yüz değil» bin değil 
Direnişinde başkaldırışm

Bu benim yüreğim bilemezsiniz 
Bolivya dağlarında uzanmış kalmış 
Çağlar boyunca hey sömürgen 
Savaşmış savaşmış savaşmış

Bu benim yüreğim evren türküsü 
Karanlığı tutuşturan orman orman 
Yerinde binlerce karanfil 
Yerinde bir kusmak kan

CANER YÎGİT



MÎLLÎ DEMOKRATİK DEVRÎM

Ergun Aydmoğlu
Yarı-şömürge, yarı-feodal bir ülkenin önündeki devrimci adım, mil

li demokratik devrimdir».Devrimciler olarak bu devrimin nitelğini, kime 
karşı hangi güçlerin devrimi olduğunu çok iyi bilmemiz gerekir.

Demokratik Devrim, -ki 18 ve 19. yüzyıl batısında sahip olduğu ö- 
zelliklerinden dolayı burjuva demokratik devrimidir- feoadal üretim iliş
kilerini tasfiye edip kapitalizme geçişi bağlayan bir devrimdir.18 ve 19. 
yüzyıl batısında güçlü ve devrimci bir sınıf olan burjuvazi, feodalizme 
karşı sınıf ve tabakaların öncülüğünü eline alarak feodal üretim ilişkile
rini tasfiye eder ve kapitalist gelişme yolunu açar.Yani burjuva demokratik 
devrim temelde kapitalist üretim ilişkilerini toplumda egemen kılmak ama
cını güder.Bugün emperyalisc aşamaya geçmiş olan ileri batı ülkeleri bur
juva demokratik devrimlerini hap bu çağda yapmışlardır.

Asya'nın, Afrika'nın ve Latin Amerika’nın geri bırakılmış ülkeleri 
ise daha demokratik devrimlerini yapamadan, emperyalist ülkelerin boyun
duruğu altına girerek sömürge ya da yarı-sömürge durumuna gelmişlerdir.
Ye bu ülkeler demokratik devrimlerini de gerçekleştirmedikleri için fe
odal üretim ilişkilerini de bir çok yerlerde barındırmaktadırlar.Ye şimdi

\bu toplumlarda temel çelişki ; emperyalizm ve onun yerli işbirlikçileriy
le ezilen ülkenin bütün milli sınıf ve tabakaları arasındadır.Bu ülkeler
de emperyalizmle çıkar birliği olan sınıflar işbirlikçi sermaye, yani bur
juvazinin gayri milli kesimi ve feodal ağalıktır.İşte bu ülkelerin kur
tuluşu milli demokratik devrimden geçer.Çağımızda burjuvazi öncülüğünde 
demokratik devrim olamaz.Çünkü, hiçbir geri kalmış, sömürülen ülkede dev
rim yapacak , devrime önderlik edecek güçte bir milli burjuvazi yoktur.
Ve çağımızda bu devrim emperyalizme karşı tüm milli sınıf ve tabakaların 
devrimi olduğu için millidir, ve feodalizmi tasfiye ettiği için demokra
tiktir. Yani artık adı burjuva demokratik devrim değil, milli demokratik 
devrimdir.Ve çağımızda artık milli demokratik devrimi yapmış hiçbir ülke 
yerinde sayamaz, tekrar emperyalizmin kucağına düşmemek için sosyalizme 
doğru ilerlemesi gerekir.İşte sosyalist devrimin temel gücü olan işçi 
sınıfının köylülerle birlikte milli demokratik devrimdeki öncülüğü milli 
demokratik devrimin getirdiklerinin kalıcı olmasının ve de sosyalizme 
geçişin garantisidir.

1968'in Türkiye'sinde> ekonomisi, siyaseti, kültürü, eğitimi, mil
li savunması emperyalizmin denetimi altında bir ülkede tüm milli sınıf 
ve tabakalarla-kısaca tüm Türk halkı ile- emperyalizm ve yerli işbirlik
çileri arasındaki çelişkinin çözüMine mi, yoksa bu temel çelişkiye göre



ikincil durumda o lan- çelişki İLeri n-çözümüne mi önceli!' tanımalı ?
Bugün önü—mü zdeki devrimci görev emperyalizmin...Jüürkiye üzerindeki

egemenliğini kırrta k ve feodal kalıntıları tasfiye etmek yani Türkiye’yi
tam bakımsız ve demokratik duruma getirmektir*Ve Milli Demokratik Devrim 
tam bağımsız ve demokratik Türkiye’den yana olan sınıf ve tabakaların, 
kısaca tüm Türk halkının devrimi di r. Yani bu devrim emperyalizmin işbirlik
çisi olmayan şehir ve köy emekçilerinin, küçük esnaf ve zanaatkarın asker- 
sivil aydın zümrenin emperyalizme ve yerli işbirlikçll erine karşı devri
mdir,Karşımızdaki düşmanın yani emperyalizmin, işbirlikçi sermayenin ve 
feodal ağalığın gücünü iyi hesaplayarak bunlara ksr şı devrimi gerçekleş
tirecek birleşik milli cepeheyi en geniş bir şekilde tutmacıyız,Emperya
lizme ve yerli işbirlikçilerine karşı olan, TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DE
MOKRATİK TÜRKİYE ’den yana olan herkesin yeri, MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİMİ 
gerçekleştirecek ANTÎ-EMPERYALİST VE ANTI-EEODAL Milli Cephenin saflarıdır.
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150 HACETTEPELİ GECEYİ KAFETERYADA GEÇİRDİ

Hacettepe Üniversitesi yurdunda^otel 
ve evlerde ve hatta diğer yurtlarda 
kalan 150 kardeşimiz 3 Aralık günü
nün gecesi yeni öğrenci kafeteryasın
da pijamaları ile sabaha dek yattılar^ 
Soğuk bir gecede masaların üzerinde 
yatmak için önemli ned enlerin olma
sı gerekir,

Hacettepe Üniversitesi mesele
lerini büyük' ölçüde çözümlemiş bir 
müessesedir «Türkiye için gerçekten' 
ileri sayılabilecek bir müessesedir. 
Fakat liseyi binbir güçlük ve ğedakar 
lıkla bitirebilen ve buraya gelen, 
maddi ve manevi bir çok meselesiyle 
gelen öğrenci' yine derin çelişkile
ri de getirir,Bu çelişkiler pek ba
sit d eğildir ve çözümlenmesi toplum 
sal _ yapı d eğişikliğini gerek
tirmektedir. Ayda 250-'00 lira ile 
yurt köşelerinde sürünen ve ayda bunu 
vev hatta daha fazlasını sadece harç
lık olarak alanlar arasmd a önemli 
bir çelişkinin olduğu açıktır,Herke
sin eşit olanaklarla eğititn görebil
mesi ancak d ü zeninemekçiler lehine 
değişmesi ile mümkün o lacaktır.

Elbette bugünkü bozuk düzende

NURETTİN ÜZTJRK khertürlü açılma ve gelişme mutlu 
azınlık doğrultusunda olacaktır,Ezi
len ve sömürülenin çıkarı ezen ve 
sömürenle çelişecektir.

Maalesef üniversitemzde de mad
di ve manevi birçok meselesini büyük 
ölçüde halletmiş kişilere öncelik 
tanınmıştır,Aylardır daha iyi bir 
yui/t binası bulup taşınma meselesi 
varken yeni kafeteryanın müzik tesi
satı için 60,000 lira harcanmıştır, 
Ankara'da eğlenilebilecek çok yer 
vardır , fakat öğrencinin barınabi
leceği ve hele rahat edebileceği çok 
az yer vardır,Bundan bizim müziğe ve
ya eğlenmeğe karşı olduğumuz sonucu 
çıkarılmamalıdır,Elbet bunlar da ola
caktır. Ama önceliğin 60,000 lira har
cayarak müzik tesisatı yapılmasına 
verilmemesini istemek de hakkımı, z 
olsa gerek,

işte kardeşlerimizbu haksızlığa 
karşı direndiler,Kendilerini olanca 
gücümzle destekliyoruz,lıacettepenin 
bütün' ilericileri onların safların
dadır,

YAŞASIN YARININ SÖMÜRÜDEN ARIN
MIŞ VE HERKESİN İNSANCA YAŞADIĞI 
MUTLU TÜRKIYESI İÇİN DİRENENLER.
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Sosyalizm kapitalizmin yerini almasa tari_h.&eJ_bijr-zoruni :ulu3t—olan_—
-blr-H iretiın. b iç im id ir .

Sosyalizm üretim aretçlaıujaaru4̂ plumurL.. elinde -olduğu bir düzendir, 
Üretim araçlarının toplumun elinde olması iki şekilde olur: l)Üretim araç
ları sosyalist devletin mülkiyetindedir. 2)Üretim araçları, üretim koo
peratiflerinin mülkiyetindedir.Üretim araçları kişilerin özel mülkiyetin
de olmayacağı için, hiç kimse bunlara dayanarak emekçileri sömüremez ve 
ve onların yarattıkları değerlerin bir kısmını kendisine mal edemezeYani 
sosyalist düzende insanın insanı sömürmesi yoktur,Oysa üretim araçlarının 
kişilerin özel mülkiyetinde olduğu düzenlerde insanlar insanları sömürmüş 
bunu sürdürebilmek için ya da buna engel olmak için sınıf mücadeleleri^ 
savaşlar çıkmış ve böylece insanlar arasında gerçek bir barış hiç bir za
man kurulamamıştır.Ve yeryüzünde sömürücü sınıfların egemen olduğu ülkeler 
var oldukçada insanlar ve ülkeler arasında gerçek bir barış kurulamayacak
tır. Barış sömürünün tam anlamıyla ortadan kalktığı toplumİBrın bulunduğu 
bir dünyada varolabilir.

Sosyalist toplum, işçi sınıfı, köylüler ve aydınlardan oluşur*Üre
tim araçlarının kişilerin mülkiyetinde olmadığı bu bu düzende işçiler, 
köylüler ve aydınlar arasında -çıkar çatışmaları mücadeleler yok'tur̂ TcrslrLe 
sosyalizm insanlar arasında gerçek bir çıkar birliği -ve i^bi^Liği kurar. 
Sınıf kavagaları ve mücadeleler son bulur.

Sosyalist sistemde üretimin amacı toplumun ihtiyaçlarının karşı
lanmasıdır.Kapitalist sistemde olduğu gibi üretimin amacı kâr değildir.. 
Sosyalist düzende yapılan üretim sonucu elde edilen üründen önce üretim 
araçlarını eski durumlarına getirmek için (amortisman) gerekli indirim 
yapılırve geriye kalan kısım ikiye ayrılır; 1) Kendisi için., yani emekçi
nin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak içindir. 2)Toplum için, yani 
üretimin genişletilmesi, eğitim ve öğretimin ilerletilmesi, sağlık hiz
metlerinin geliştirilmesi yani toplumun mutluluğu, ilerlemesi içindir,, 
kapitalist düzende üretim kâr elde etmek amacı ile yapıldığından bu dü
zende varolan üretimdeki karışıklık, düzensizlik, israf ve ekonomik buh
ranlar sosyalizmde yoktur«Bu nedenle sosyalizmde toplumun ihtiyaçlarını 
karşılamak amacı ile bir plana göre yapılan üretim, durmadan artar ve 
halkın maddi ve kültürel ihtiyaçlarını gittikçe daha iyi bir şekilde kar
şılanır.Yani sosyalizm, insanların yaşama ve çalışma koşullarını durma
dan iyileştirir.Sosyalist düzende, bilimin tekniğin, kültürün nimetlerin
den herkesin eşit olarak yararlanabilmesi olanakları sağlanır»Bilim, tek
nik ve kültür egemen sınıfların çıkarları yönünde değil, tüm insanların



mutluluğu yönünde gelişir ve evrensel bir nitelik taşır.
Sosyalisin -düdende, üretim sonucu elde edilen ürünr.. emekçilerin 

_yA.xtav..ına'"ay gu» olarak ve "herkese -çalısta?.sınp -— c—r> ->7 - ^k" ilkesine 
göre üleştirilir üleştirme- sonucu her emekçinin aldığı pay onun kişi
sel mülkiyeti olur.Fakat bu kişisel mülkiyet, insanın insanı sömürmesine 
sebep olan toprak ve öteki üretim araçları üzerinde değil, tüketim madde
leri üzerindedir.Pek doğaldır kı bu türlü kişisel mülkiyet yalnızca, çalış 
şarak edinilebilir*

Sosyalist düzen, aynı zamanda tam anlamıyla gerçek bir demokrasili
nin varolduğu bir düzendir,Sömürenlerle sömürülenlerin bir arada yaşadığı 
sınıflara ayrılmış bir toplumda demokfcasi, her zaman egemen sınıfların 
çıkarları için uygulanan bir demokrasi olacaktırnOysa yanlız toplum eko
nomisinin halkın elinde olduğu, üretim araçlarının topluma i ait olduğu 
toplumlarda gerçek- anlamda bir halk egemenliğinden ve gerçek anlamda bir
demokrasiden söz edilebilir»

A Ş K I N  G Ü C Ü
PAUL ELUARD

Bunca çektiklerim bir şey değil 
Birşey de^il canıma gelecek ölüm 
Ve umutsuzluğum ve yaşama dileğim bir şey değil 
insanların mutsuzluğudur asıl dayanamadığını 
Ve bir sürü haksızlık bir de benim öfkem
Ispanya’da çeteler var kan rengi 
Yunanistan’da çeteler var gök rengi 
Ve ekmek ve kan ve gökyüzü 
Ve zulümden kaçan insanların haklı umudu
Işık bir gün sönebilir
İnsan birgün dönebilir toprağa
Ama bahar bitmez boyna doğar
Çıkıverir bir tomurcuk karanlıktan
Bir sıcaklık yayan lir bir sıcaklık ortalığa
İşte bu sıcaklık gelecek çıkarcıların hakkından 
Karşı koyamayacak bu sıcağa taş yürekleri 
İşte ateşi duyuyorum gülerek serinlikten söz edişini 
Artık kurtul duan diyişini duyuyorum bir insanın
Sen benim etlindin, duyan bilincimdin benim 
ölesiye sevdiğimdin, beni yaratandın 
Ne küfüre göz yumardın ne de baskıya 
Mutlu dünyalar düşünürdün şarkılarla 
Derdin özgürlük gibi var :;„.ı„ özgürlük gibi
Ben kendimde yaşatıyorum kendimde seni»

t

Çeviren-A„Kadir
ABezirci
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Geçtiğimiz ayın önemli olaylarından birisi şüphesiz İstanbul’da 
açılacak plan "Özel Hukuk Yüksek Okulu" meselesi idi.

Neden yurtsever öğrenciler, asistanlar, doçentler, profesörler, 
fakülte dekanları bu olayı protesto etmek için omuz omuza yürüyorlar^

Özel Dişçilik, İktisat, Eczacılık., Mühendislik ve sayısız îîzel 
okulun yanında özel Hukuk artık bardağı taşıran son damla olmuştur.Özel 
dişçiden, Özel iktisatçıdan, eczacıdan, mühendisten sonra Milli Eğitim 
politikasını başarıyla yürütenler (i) özel Avukat, özel savcı, özel hâkim 
yetiştirme kararını vermişlerdir*Buna hiç şaşmamalıyız.Köy enstitülerinin 
kapatılmasından bu yana halkçı eğitim sözkonusu olmadığına göre bu davranış 
son derece doğaldır.Egemen sınıfların kendi sınıfsal çıkarlarını gerektiren 
politikanın dışına çıktıklarını, yani halk için, halktan yana olduğunu 
hiç gördük mü? Hayır diğer sorunlarda olduğu gibi eğitimde de bu böyledir 
Anayasamıza göre, "Devlet kişinin parasız okuma olanaklarını karşılamakla 
görevlidir".Ama egemen sınıfların cüzdanlarının şişmesi için anayasanın 
üzerine bir çarpı işareti konulmuştur.

Ülkemizde bir özel yüksek okul açmak hiç de zor değildir.Şöyle kıj 
Bir han kiralayacaksın, bir iki sıra ve köylünün üç kuruş kredi. -alamadık-, 
bankadan (dayın, kardeşin aracılığıyla) milyonlarca lira kredi alacaksın* 
Ve de bilim yerine ticaret yapan profesörleri de yanma ALDINMı özel okul 
tamamdır,Gelsin beşer binler.Ozel ........ Yüksek okulu levhası asılabilir

Bir devlet eczacılık okulu bir senede 30 kişi alırken özel ç>kul300 
kişi almaktadır şYani tam on misli,Bunun labarotuvarı vardır, devam mecbu
riyeti vardır, deneyi vardır diye kimse düşünmez,Bir kere özel okul açma 
fetvası verilmiştir, gerisini konuşmak kimin haddine.Resmi dişçilik okulun
da diş yapmaya ikinci sınıftan itibaren başlanır.Oysaki özel dişçiler ne 
diş çekmesini ne de diş yapmasını bilirler.Diğer tüm özel okulların kendi
lerine özgü rezaletleri vardır.

Şimdi smra Özel Hukuk Okuluna gelmiştir,özel dişçileri, eczacıları 
Türk Tapipler Odası kabul etmemekte, Mimarlar odası ise özel mimarlara 
çalışma olanağı tanımamaktadırlar.Açılmış nice özel okul mezunu çalışamaz
ken sıra özel hukuk okuluna gelmiştir.Yani adalet müessesesinde vicdan ye İt
rini cüzdana bırakmaktadır.

Bundan sonra Eskişehir’de özel Tıp açılacağı duyulmuştur.Yani özel s 
doktor yetiştirilecektir.Daha sonra özel Siyasal, Özel Harbiye v.s. gele
cektir.

Özel okullar devletleştirilmedikçe ileride büyük çatırtılar, inil
tiler duymak olağandır.Diş çekmesini bilmeyen dişçinin hastasını öldürür 
ken çıkacak inilti, özel mühendisin yaptığı binanın çökerken çıkartacağı

«M»»'**"'**#**
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çatırtı bugünden düşünülmelidir.
"Ekmek yoksa pasta yiyiniz" diyenler olduğu gibi bu gün de "bir 

yere giremediyseniz özel okula gidiniz" diyenler vardır.
Bütün yurtseverler bu gidişe dur demelidirler,
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İşkenceci kommer türkİy e’de elçî

SİNAN YÜCEL
Amerika’nın yeni büyük elçisi Korner geçenlerde yurdumuza gelıi. 

Gelişi ile beraber İstanbul ve Ankara’da yüzlerce devrimci gencin ve hal
kın direnişi ile karşılaştı.Tabi her zamanki gibi devrimci gençlik de kar
şısında toplum polisini buldu.Yine coplandıf tekmelendi ve hapse atıldı. 
Fakat sonunda Comer bu direniş karşısında Türkiye’de ilk rahatsızlığını 
tattı.Normal izlenen yol\m dışında bir yoldan sıkı polis kordonu altında 
sağ salim (’.) elçilik binasına gelebildik

Halkın ve gençliğin bu yeni elçiye gösterdikleri haklı direnişin 
sebeplerini temelde Anti- emperyalist bilinçte ve özellikle bu yeni elçinin 
kişiliğinde aramak gerekir*Herşeyden önce Güney Vietnam’da satılmışlığı —:r . 
bütün dünyaca bilinen Saygon hükümeti ile Vietnam halkına karşı sindirme 
hareketlerini düzenleyen, yürüten ve adı o ülkede "işkenceci Comer" olan 
gerçek bir çirkin Amerikalıyı Türkiye’ye, hem de büyük elçi olarak gönder
mek tüm Türk ulusuna en büyük hakarettir

Ayrıca bu kişinin 12 yıl CÎA denilen bir casusluk örgütünde s. görevı 
Yankee emperyalizmini'nin azgelişmiş ülkeler üzerindeki egemenliğini dex- 
vamlı kılmak için hükümetler deviren, gerektiğinde hükümetleri de~
xajsixxkxim&kxiş±ii tümüyle satın almak işi-K olan Amerikan casusluk teşki
latında vazife aldığını iftaharla söylemesi yeni elçinin kişiliğinin belir
tilmesi yönünden.önemlidir.

Emperyalizm azgelişmiş ülkelere girdiği zaman ilk işi olarak kendi-0-' 
ne işbirlikçi hainler arar.Kolay bulunur bu hainler.Emperyalistlerce zor 
olan şey halkın ve gençliğin anti-emperyalist bilincini körletmektir.

Commer"in hava alanına inmesinden cesaret alanlar halkın ve gençliğin 
anti-emperyalist eylemlerini sindirmek için çeşitli yollara başvurdular,,
Ama Mustafa Kemal’in önderliğinde emperyalistlere karşı ilk milli kmrtuluş 
savaşından zaferle çıkan bu ülke İkincisinden de zaferle çıkmasını bilecek
tir.Elbette tüm halkımıza yapılan bu hakaretler karşılığını görecektir,. 
Halkımız ve özellikle gençlik bunun bilincine varmıştır.İşte emperyalizme 
ve yerli işbirlikçilere korkulu rüyalar gösteren onları diken üstünde o- 
turtan bu güçlü gerçektir.

mirada biz gençlere düşen büyük bir görev var .Anti-emperyalist bi!'ivı'~ 
yaymak ve keskinleştirmek,Bu da ancak tüm anti-emperyalist eylemlere ka~ 
tılmakve bu yolda bütün gücümüzle çalışmakla olur.Hedef MÎLLÎ DEMOKRATİK 
DEVRİMİ gerçekleştirmektir,

YAŞASIN YARININ EMPERYALİZMİN BOYUNDURUĞUNDAN KURTULMUŞ TAM BAĞIMSIZ 
TÜRKİYE’SİX.
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FİKRET’İN PİLAVINDAN ÇIKAN~  İLHAN SELÇUK

Fikretin pilavından bir cam parçası çıkmış. Bana da gösterdi.Yuvarlan 
mış bir kağıdı dikkatle açtı.Fındık büyüklüğünde Uç köşeli bir cam parçası. 
Bizim gazetenin bürosuna yakındaki bir kebapçıdan arasıra yemek getirtilir. 
Fikret*d e.heveslenmiş o gün.Velâkin tam domatesli pilavı kaşıklarken far
kına varmış*Ber eket farkına varmış*Yoksa maazallah ağzını burnunu birbiri* 
ne kar ıştıracaktı. imdi c'am parçasını saklıyor*

- Hesap soracağım^, diyor .
Hesap sor acakmış.Şöyle bir baktım bizim Fikret Otyam’ a.Kırmızı-siyah 

ekose gömleği* kurşuni kravatı, kadife pantolonu, sarkık bıyıklarıyla gözün 
pek tutmadı.Tam pilavından cara parçası çıkacak vatandaş tipi.Sanatçı.Üsteli 
•gazeteci,Politikacıların taşını ayıklayamadığı pirincin pilavını hergün ga
zetede pişirenlerden ...Şimdi pilavından cam parçası çıkınca yakmıyor.Oyle 
ad ama bu memleketteî *

- Be birad er yiyemediğin pilavın önüne oturma., der, geçerler.Bizim 
memleketin adetidir, pilavından cam parçası çıkar, ekmekten kımap veya
tahta parçası, ço rbad an sinek, sü tten su, elmadan kurt, imamdan politikac 
po listen kabad ayı, gazozdan otomobil, çamaşır tozundan motosiklet, paşanın 
kafasından tilki, Islâmköy'den Mason, tuz kutusundan kireç tozu, sigara pa
ketinden aşk mektubu, Feyzioğlundan Güven partisip' sosyalistten jurnalci, 
do ktordan büyük tüccar ve eşek etinden pastırma..,

Bunun içindir ki atalarımız:
- Ar pa ektim darı çıktı., demişlerdir.
Geçenlerde Avrupa'ya üzüm' ihraç etmiştik, adamlar feryat ediyor:
- içinden keçi pisliği çıktı.. diye.
Ya ne çıkacaktı? Otomobil mi?✓
Haa bakın o d a  olur*Bizim açıkgözler artmayan ihracatı arttırır®, k için 

belki piyangolusunu iaat ed erler.Le Monde, New York Times, Guardian gibi 
ciddi cer idelerde ilâna başlarız*

-Türkiye ile alış ver iş yap.ınız.Pamulclarımız, üzümler imiz, tütünleri
miz piyangoludur.

Geçenlerde bir okurunuz telefon etti gazeteye..Yanık bir sesle gazel
o kumaya başladı:

- Ilhan bey, yazsamza Allahaşkma.Evde gazoz içmbkten imanımız gevre
di, yemekten içmekten kesildi ço luk çocuk,Sabahtan akşama gazoz içiyorlar 
Maaşı gazoza yatırmaya başladık,-'Diyorlar ki kapağının’ ' kapağnm içinden 
oto mobil var'mış,,

Böyledir iş te,. Bizim Türkiye’de gazoz kapağının içinden otombbil çı 
çık ar ,Ama Fikret’in şa nsma pilavdan cara parçası çıkmış,,.

Kaderine razı ol birader:
Ehli Islamda birinci ilke tevekkül,Pilavından cam parçası çıkaran 

bü yü k Allah, bakarsın birgün aldığın el sabunundan deniz motörü çıkarıre 
Binersin üstüne, milyonerler gibi kayarsın Boğaz sularında,,/izim memle
kette her v bir şey gerçekte bir başka şeydir,Ve bir şeyi almak için önce 
bir başka şey almak lazımdır.Söz gelişi elbiselik kumaş almak' için önce bi 
gazete alacaksın , sonra gazeteyle alırsın elbiselik kumaşı ..buz dolabına 
imreniyor sa n' heihen bir dergi al, bakarsın ki kavuşmuş sun gıcır gıcır bir 
buz d olabma .,,Makine yağı istiyo rsan bir teneke zeytinyağı al,Dar ge
lirli vatandaşlar için bütü n yollar açık,,Nurlu ufüfclar ayağının difr nde, 
elinin altında,,,Yazlığa çıkmak için kışın işe başlayacaksın.Vatandaşa 
hizmet arzetmiş bunca iş adamı var,Her birinin malından seyahat bileti çı
kıyor. İstanbul, İzmir, Yalova, Antalya, Nis, İtalya, Ispanya,.Hatta Ameri
ka’ya bile gidebilirsin.

Yeter ki seçeceğin malı bil.
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îçeceğin gazozu bil, yıkanacağın sabunu bil, kullanacağın çamaşır tozunu 
bil, çocuğuna okutacağın dergiyi bil, alış veriş edeceğin dükkanı bil, oku
yacağın gazeteyi bil, biriktirdiğin parayı, yatıracağın bankayı bil,. 
Bizde' herşey böyle olur, adamını bul, işini bil, üzüntüyü bırak, yaşamaya 
bak*. »Evlenirken bile piyangolusunu tercih eKadınla birlikte, bir apart
man , bir d© otomobil çıkarsa fena mı o Ivır? jmür boyunca aylık gelir, an
cak iyi evlilikler verira

Solculara aldırma, komünistler kahrolsun, kem sözlüler Allahtan bul
sun, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, zamlardan şikayet edenlerin gözü köıj 
olsun, yumurtaya can veren Allah, elbette bir gün senin nasibini de verir , 
içtiği menba suyunun şişesinden her zaman pislik çıkacak değil ya, bir gün 
bakarsın o to montaj ma rica bir araba çıkra ş geçtin mi direksiyona, bastın 
mı gaza, hey Ali alı be.

Mutlu- olmak istiyorsan bol bol gazoz iç*Kem mugaddip hem mütelezziz, 
hem kokulu ..Mutlu olmak istiyorsan bol bol diş macunu algOtomobillisi var, 
radyo lusu var c.Mutluluk gazoz kapağının içinde diş macunu tüpünde, sabun 
kutusunda, gazete kupo nunda, makarna paketinde, elinin altında,, yeter ki 
liİlâhını sevdiğim , habibine yandığım dünyasında solcu olma,Solcu olunsan 
pilavından cava parçası çıktığına yakına, r sın© Ilır aç edilen üzümlerden keçi 
pisliği çıktığına üzülürsün, zeytinyağına makine yağı karıştıranlara bo
zulursun». Ve Anadolu'da k;:n boyna bükük milyonlarca köylü çocuğuna bakıp:

- Her yü z köylü çocuğundan birisi ilkokuldan sonra oi.cumak şansına 
sahip. Tanrım bu no haksız piyangodur., a diye isyan odersin0

-1 3 -

Ö Z Ü R

Teksir makinasınin bozulmasından doltv ı ÎTJSF'1' Vıin bu mayısı geç kal
mıştır. Bütün arkadaşlarımızdan özür dilberiẑ
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