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Bir Öykü

KiM TAK.{R BoYLE KAYMAKAMI?!...

Bit zamanlaT, €trafl ormanlarla çevrili kasabann birinde, ilerici
mi i]erici, ideaJist mi idealist bir kaymakam valmış. Mai}lyetindeki me.
murlann, ve etrafmı çeviren eşrafin ileİi gelenlerine daima, milli serve-
ti korumak, },urdu ka"lkındlrmak, çahşmak, faydah işlel yapmak üze-
rine somut (!) nutuklar atar, nasihatlar verir, tavsiyeterde bulunurmuş.

Giinün birinde, bir gece yarısI, kasaba etrafındaki orman]arda -ka.sabayl tehdit eden- büyük bir yangln çıkmış. Bütiın kasaba, Iesmi gö-
rev]i, resmi görevsiz demeden ayağa kalkmlş, akıllanna gelen araç ve
gereçleri de beraberlerine alarak, doğruca ka},makamın kapısına da-
yanm§lar; başta güvenlik görevlileri ve itfaiye müdürü olrnak i-ızere
kaymalıamı uyandırlp, karşısında esas d,uruşa geçmişler: «Efendim!
civardaki ormanlar tutuştu, alevler gittikçe yükseliyor ve yayılıyor;
kasabamuda mevcut olan bütiin araç ve gereçleri topladtk getirdik; ted.
bir nedir? Emrinizi bekliyoruz.» demişler,

Kaymakam büyük bir teldşla: «Söndürün!» yarutıru vermiş...
Bu somut( !) öneriden pek birşey anlayamayan ahaliden, bazr giin-

görmüş tecrübeli kişiler, kaüımakamrn aklıru başına toplamas1 ve en_
gin(!) teorik görüşlerini bu somut duİltma dair etkili pratik önerilel
Şekline indirgeyebilmesi için, eski pratiklerden baz\ somut verileT nak-
ledecek olmuşlar: «Biz ewelce -böyle yangınlarda- şöyle, şöyle ya-
parük» gibilerinden... Ama bakmıştar ki, kaymakamm değiI düşijnüp
faydah öneriler getirecek, diyalog kabul edecek hali bile yok... Gittikçe
sesini yükselterek -bozuk bir plA,k gibi- söndürün!.., Söndürün!...
diye yırtınıp duruyor...

Hemen kasaba.rıln geleneksel hiyeralşisine dönülmüş. Bu hiyeral-
şinin -resmi, ga},ri resmi- liderled ortaya çrkmış... Kısa bil tart§-
madarr sonra, ne yapacakla::r haklında kaTala varmışlar...

Kasabal ar eski pratiklenden çlkaTmlş olduklan ilkel metodlarla
yanglru söndürmek üzere, olmarun yolunu tutarlalken, ka},rnakaJn bey,
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arkalanndan engin( !) teorik bilgisine dayanari önerisinin varyasyonla-
Iml sralayrp, -gittikçe 

yükselttiği sesiyle- somut( ! ) hedefi işaret edip
duruyormuş: «Söndürün!. Şöndüriilmelidir! Çabuk söndürün!. Hemen
söndihülmelidir!. Size söndüriin dedim!..»

İki gün sonla, kaymakan beyin işaret ettiği somut hedef gerçekleş-

miş(!) Yangın söndürülmüş. KaıTnakam Bey, bağh bulunduğu yüksek

mevki]erden tebrikler de almış. Ama etra,finda, değil eskisi gibi nutuk-

larmt dinleyecek, selimını alacak bir kasabalıyl bile bulamamış.,.
Zaİal\! kaymakarnclk, somut önerisi( !) gerçekleşti diye, kasabalıla-

rın, heykelini ükeceklerini, zannederken, bu şekilde tecrit olmasrnın, ka,

Saba.da yapayalnlz kalmaslnrn sebebini bir tüIlü çtkaİaİnamış, Ve he-

men, aklınm erdiği tek yola başvurarak, bağh bulunduğu yüksek mev-

kilerden -borusunu 
öttürebileceği başka bir kasabaya- tayinini iste-

miş...
(Bu öykü, gerçektir; bir arudan çlkanlm§tr.)

TÜRKİYE,DE SOSYALiZMiN KAYMAKAMLARI
vE

YÜKSEK HiMAYELERiNDEKİ PROVOKATÖBLER

Bugün Türkiye solunda, nered,en tayin edildikleri belli belirsiz bir
takım adamlar valj emekçi kesime nutuk atma imkanlan bol bol veril-

miş kendilerine... Öyküdekiııkaymakam »gibi somut(!) önerilerde bu-

lunuyorlar, hedefler göst€riyorlar millete... «Faşizmi durdurun! » diyor-

lar; «Util<llmeti düşüriin!» diyorlar; veya «Faşizm durdurulrnahdr!»,
«rıuı<ümet düşürtilmelidir! » diyorlar... Hatta «sosyali§t devrim yapm! »

diyorlar.,.
Ilalbuki faşizmin durdurulmasmda, çok çeşitli ve karmaşlk bir

sürü -taktik- yöntemleT vardır. Hükümeti düşürmek ise, mesela par,

lamento içinde muhalefetin çofunluk sağlamasl ile olabilir; \teya Teza,

letler ortjya çıkalllarak Hükümet üyeleTini utandlnp (gelişmiş burju-

va Parlamenter Demokrasi'lelinde başvurulan «skandal» taktiği) isti-
fa mecburiyetinde brakmak suretiyle olabilir; veya bir askeri darbe i]e

olabilir, v.b...

Şimdilerde, faşizmi durdurmak ve hükümeti düşürmek hedefleri-

ne ulaşmak için, somut(!) bir yöntem dğ önermeye mecbur kald ar:

«Kitle hareketleri yapllmalıdll» veya «etkin kitle hareketleIine başVu-

rulmalıdır» gibilerinden... Gidişat öyle gösteİiyor ki, biiaz daha sıklştl_
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nlıp, biraz daha §omut konuşmak zorunda blral<tlacak olurlarsa, pek
çok «merd-i lixpti»», «sirkatini» Söyleyiveİecek. ..

«kitle hareketleri»nden ve «etkin» tanimmda.rı kastedilen, bir «si-
lahlı köylü ayakl,anması (Maoveri) » mı?.. Şehir sokaİrbrında «barikat
savaş]an» mı?. KaJabairklann, sokaklardaki «protesto yürüyüşleri» mi?.
Mitİngler mi?. Kapalı salon toplant arl m1?. «Etkin afişleme eylemle-
Ii( ! ) » mi?. v.b. veya bıınlardan haJıgileri?

Ha.rıgisi yapılırsa yap sm; hepsi makbülümüz; «hır» çıksın da na-
s çtkart ırsa çlkart s]n, diye düşiinülüyorsa, böyle bir düşiince bü-
yük bir «tezga,h»ın kamuflajl demektir. Çünkü bazı «kitle hareketleri»

-tarihen sabittir ki- şekilleri üibariyle başansızlığa, ajan-polis ha-
kimiyetine İnahkümdur. Böyle kitle hareketlerini potis de ister; büyük .

bir gözdağ] veri]sin ve kitlelerde yılguıhk yarat sın diye... Mesela, w-
kanda saydığmız hareketlerden, «şehir sokaklannda barikat savaşl»
veya -ufak bir tahrikle, kolayca bu hale dönüşebilen_ «büyük emekçi
kalabalıklannın, §okaklardaJri siyasi protesto yürüyüşleriıı şekiindeki
hareketler, «komiina"list» tip hareketlerdir; ki 18?1 Pads Komünü'nden
beri bu tip hareketleıin 

-kendiliğinden de doğsa, samimi, idea]ist li-
der]erin rehberliğinde de sürdürütse- arıcak provokasyonla sonuçla-
nabilecek bir hareket oIduğu tarihen tescit edilmiştir.

«Ylğin hareketi» diyince, ezilen yığmlarn, a\mı z.amafl ve mekanda

-koyun sürüsü gibi- biraraya gelerek eyleme geçmelerini anlamak,
«köleler dçvri»nin anlayrş]dıI; «Spaıtakiis»iin aıılayrşıdrr... Zaten o za-
marıın harpleri de, iki ordunun bütiin askerlerinin, karşl karşrya gelip,
telre tek -erkekçe( !)- vuruŞmaları şeklinde olurdu.

Ama toplu taİırip vasıtalarının çok gelişmiş olduğu günümüzde, kit-
lelerin aynı zamarıda ve dar bir mekdn içinde, 

-Napotyon öncesi harp.
teri gibi- büyük kalabalıklar hA,linde döğüşmeye kaJkmalarr, tıtoplu in-
tihar teşebbü§ü»nden başka bif anlama gelmez. onun için ajan-provo-
katörleI, böyle olaylara «bayrltr»lar...

Objektif şartların zoruyla ylğrniar, -pek doğal ki- mahatli top.
Iuluklaİ haunde, «Ne yapmalı?» soruşunu sorup, cevap aramaya baş-
layınca, ajan-provokatörlef de büyük bir «öfke yaIatma» ajitasyonu ile
taaliyete geçerlel. Çünkü, pratikteki benzer soruıılar, mahalli toplu]uk-
larda «Ne yapmalı?» sorusuna, benzer yanıtlar, ve bu benzer yan],t]aJ
da benzer hareketler ortaya çıkaracaktır. Benz,er hareketlerde ortaya
çüacak olan mahalli liderler de, hem birbilleriyle, ve hem de bu hafs
ketlefe dayah teorİyi geliştiren aydın kadro ile kolayca anlaşlp kayna.
şabileceklerdir.

İşte, ajan-provokatörlef böyte müsbet -doğa.rı- getişmeyi engel-
lemek veya dejenere -tahdp- etmek igin, Fğinlarm €n alt seviyeden
somut -basit- sonıIüalıı]ı, bulup uygulayacaklan basit platiklerle
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çözmeye yönelmelerini engellemek için faaliyete geçerlel; onlarda dü-

şünce Ve sağduruyu yok edecek şekilde öfke yaratmak içİn ütopik he,

deflel göstererek, keskin görünüşlü fakat anlamsız sloganlar kullana-
rak, bir k§klrtlcl ajitasyon kampanyasına başlarlar.

Tabii -böylece- slrf ajitasyonla §ağlanan fikir, görüŞ 
-veya öf-

ke- birliğinin yönetim melkezi de, ajan-provokatörlelin karargahı olur.
Bundan SonTa aftlk, uİak bir işaretle «sokaklarda bir öfke seli» yarat-
mak ve sonra da bu aklşl bir lağım gukurunda hanızlamak işten bile
değildir.. .

12 MaTt'tan önce, başl MDD'cilerin çektiği ajitasyon kampanyası,
milleti dağlara çağırryordu. Bu şekilde, dağlara çıkabilecek yürekte

-iradede- olanlar, seleksiyona tabi tutuldular; ve likide edildiler. Ve
de anlaşlldr ki, köyliiniin dağlara gelmeye niyeti yok.. .

Ama bugün işçilel için, daha cazip tuzaklar hazrrlanıyor. İşçiler,
sokaklarda, yürüyüşlere, gösterilere davet editiyortar; hem de ta,lebe-
lerin, memur derneklednin yaptıklall protesto yüüyüşleri öİnek o1a-
rak gösterilİp. özendirilerek. ..

İşçi Arkadaş!
Bu tuzaklarr iyi tanu ve öfkene yenilrne; küçük burjuva eğilim-

lerine kap rna!

Ta]ebe ve memurlarln, haydi haydi esnafialm eylemidir sokak yü-
rüyiişleri... Onlara bu tür eylem hakkı, saman alevi gibi olan öfkeleri-
ni boşaltslnlar, «kurtlarrnı döksünler» diye -babalalı 

(hami]eri) olan-
hakim smıf tarafmdan verilİniştir. O «baba»lar, sana bu hakk1 veİmez..,
Çünkü, bilir ki. Senin alacaklr olduğun hak ve bundan doğma kinin,
hiç bir «öfke deşarjl» ile karşllanamaz... Seni bu tür eylemlere çağı-
raııları iyi tanr; çünkü onlaı, seni gerçek atiunlarından ahko},rnak is-
teyen ve seni, y drmak için, hazrladlklarl tuzağa çağıran ajan-provo-
katörleTdir...

Şimdilerde, 15-16 Haziran 1970 yürüyüşü, büyük gayretlerle ideali-
ze ediliyor; örnek işçi haleketi olarak gösteriliyor; fetiş yapllmak is-
teniyor... Koca, koca kitaplarla, bilimsel makalelerle( !) bu hareketin
methiyesi, t€orisi( ! ) yaprllyor. ..

Bu ajitasyon kampanyasrnda, TİP partisinin de büylik pa],1 va.r..,
Bu tür hareketi, en önde savunan Yalçm Küçük'üyle, Parti Merkez Ya-
yin Olgarıında 

-imA,lı şekilde de olsa- idealize eden Genel Başkanlyla,
güçlü biT şekilde kat ıyorlar bu kampanyaya...

İyi bil ki, 15-16 Haziran 19?0 tipi hareketler, «Komiinalist Provo-
kasyon» hareketleridir... Tamamen kendiliğinden de ortaya çlkmlŞ bu.
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lunsa, -zahiri §ebebi ne olursa olsun_ küçük burjuva ideolojisi i]er

şarj o}muş bir işçi kitlesinin «öfke patlaması»ndan başka birşey de-
ğildir; dola},ı§iyle, hiç bir zaman, hiç bir hedefe ulaşabilecek bir hare,
ket deği]diı...
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Not 1 : Öfke, cinnet demektir; otokritik'in ka]kmast, bütii! frenleri! boşalmasr de_

mektir. öfkeıi insan ve öfkeli kalaıbalıklaı - Eittikçe - hçbir şeyden kotk-
maz clur ve bir. <(iradecilik» tırmanmastna girerler. Bu durumdaki İlsan-
]af ancak, en korkunç plovokasyodlan hedef olarak g:österenlerin yöneu_
mini kabuı edebilirler... Bunu biz del"rimciler de tıilifiz, empelya,lizmin be-
yirıleri de bilir... Ama, 15 - 16 lİaziran 1970 ola]a iizerine devrimci.teori ( !)

in§a etmeye çaba]ayaİ TİP partisi tdeoüoğu Ya.lçın Küçii.k Bey bilmez mt
ki, «provokasyonlardan korkmamak» yollu a]itasyonta,İ yapar...

Not 2 : Ğeçtiğimiz ay çlkan ve 15-16 Eaziran 1970 olaJ4nın övgüstiıii yapan koca-
maİl (!) kitabın ön§öziinden öğreniyoruz ki, pek çok yönetici§inin o oLaJnn
fii]en içinde bulunmuş olduğ! Dİs[< sendika,lar konfederasyoilu, sbzkonusu
metİiye kitabının haarlanmasha yardhda,buıunmayl reddetmiş... Bunu
DtsK adına oluİnlu -uyanık- bir tavf olarak 8.örüyoruz,.. Bütün uyaİuk
işçi sınıfı mücahitlerine ve sa,lrıimi sempatlzanlarrDa, - acoleyle kaTara va,_

np kafa-lanıda bir sentez oıu§turmadan önce - yeni gkrnış bulunan Tıir-
kiyddo sosydlian A].imİün Ma,ddi Temoli» broşüriinü de olrumalarrnı, ve
Tıirkiye'de emekçi haİeıretlerinin dökiimü ve inceleİımesine dair çlkacak
olaJı diğer kitapları da §abır]a bekierneleriıi - veya bu Pbalara katdma-
lanD _ tavsiye ederiz.



«MERAK»LILARA!. _ .

Yürüyüş Dergisinin 50. sayısında, «... kimlerce çıkanlüğI «meİak»
konusu olan Katkl dergisi. . . » diyor. ..

Şimdi bizi aldı m1 bir merak. ..

Acaba, Behice Hanlm ve partisinin, bu Dergi ile bir ilişkisi vaİ mı-
dlr? Yoksa, bu Dergi, TIP partisinin konseline «hariçten gaze]»le mi
kat lyor?

Çiinkii Behice Hanrm'rn, Katkl Dergisi'ni çlkaranlaTı bilmemesine
imkan yok... Mesela, Katkı'nh 14-15 Mayls-Hazilan 1975 tarihli sayl-
smda, Dergi'mizin sahibi A.E. Güran, TİP paTtisi kuİulmadan önce «le-
gal bir parti oluşturmak» hakkmda, Behice Boran ile yaptığI görüşme-
yi açrklamış ve Behice Boran'rn, Parti'sini, na§ sekter bir tutumla kur-
duğunu belgelemİşti.

Bu durumda, Behice Hanım ve Paıti'si, Yürüyüş Dergisi ile ilişki
li olup olmadlğru, veya ne dereceye kadar olduğunu, vakit geçirmeden
açıklamalıdrr; ki Dergi'nin yazılarrndaki sorumluluğun kime ait oldu-
ğu anlaştlsın. Çünkü bu ilişki hakkmdaki «merak», o kadar yaygındır
ki, ııırt dışındaki yayınlardan bile «izhar» edilmektedir...

,{ma «yurt dışına karşı sağır ol; wrt içinde kimseyi tanlma» taktiği
ile «Yurt ve Diinya» sosyalistciliğine dejiam edilmek isteniyorsa, brınun
ne kadar sürebileceğini «merak» dahi etmiyoruz,..

. «Yürüyüş» hiç merak etmesin; KatkıTı ve çlkaranlan, bütiin },urt
ve diiny_a, bilir...

«Yürüyüş»iİn bizi bilmemesi ise gayet normaldir. Çünkü «tarik» bir
olmaymca, «refik» o]unmaz; ve de Katlıı, «Bab-r Ali Rüfekasl»ndan de-

ğildir; hiçbir zaman da olmayiıcaktlİ.
KATKI

HATİP VE SOYTARI

Ölümsüz hitabet şaheserleTi hürTiyet bahçelerinde yetişen nadir
meyvaland.ır.'vicdanlaJa kelepçe İe a zlata kilit vurutan bir ülkede ha-
tip değil, soytan yetişir.



«KIRSAL KE§İM REFORMU»NA DAİR NoT

Burjuvazi bir dizi _radikal- reformlar yapmadan, egemenliğini
süIdüremez... Bu refoİmlar dizisinin başlnda toprak ve tanm refolm.
larl gelir. Burjuva devriminin ladika.lize olduğu Ve buİjuva sınlfınn mer_
kezi iktidan tek başına ele geçirdiği zamanlarda çeşitli toprak reform-
jaIt görüyoTuz. Ancak bu çeşitlilik, çıkanlan yasalann ifade şekilleİiy.
le yani yiizeysel falkhl*larla klsrthdır. Merkezi iktidarı ele geçirmiş
burjuvazinin yaptüğı ilk «Toprak RefoTmlan» temelde şu oıtak karak-
teri haizdir :

Geniş toprak sahiplerini kapital sahibi şeh]ine getirerek burjuva-
laştırmak ve devrimde yandaş olarak alınan, 

-buTjuva 
devriminin mo-

tor gücü- yoksul köylülüğü toprak sahibi yapalak ödüllendirmek...
BuTjuvazinin daha ileİi -gelişmiş_ aşamalalda çlkardığl «Tarım

Reformu» yasaları ise, «sanayi devrimi» ürünleTini' lrrrsal kesime yay-
mak amacml güder; ve çok daha kaTmaşlk bir yaptya Sahiptir.

Bu aşamadan sonra, -bugün 
gelişmiş kapitalist ülkeierde gözle_

nen odur ki- burjuvazi «sanayi devrimi» ürünlerini kllsal kesime yay-
makla, köylüleri işçileştirmekten başka, yani tüm toplumu sosya].ist Sü_

Iece hazlrla.rnaktan başka birşey yapmamaktadr. Şayet Marksizm'in
ana doğrularr, realitede birer klişe o]arak oltaya çlkaıı,labilseydi, en
«şık» sosyalist devİimlefin, burjuvazinin bütiin köylüleri işçileştirme-
sinden sonTa yapllabileceği de söylenebilirdi.

Ancak realitede, oyle görüyoruz ki -çok yerde,- burjuvazinin ne-

fesi bu kadar uzun süremiyor. Bu durumda işçiler, yolçsul köylülükle
ittifak yapıp merkezi iktidarı ele geçirmek zorunda kahyorlal. Dolay1-
siyte böyle sos}ıalist devıimlerde, ilkel dururnda bulunan köylü taba"
kalan için, ilk Ve en ilke1 toprak lefol,mlarrndan başlayarak, büiün bul-
juva toprak ve tarfn Ieformlarrfun geçici süreçler içinde ve birarada,
karmaşık olarak uygulaİma§l gerekli hale geuyor...

, Şayet bugün Türkiye'nin -genel değerlendirmesinde- Burjuva
Demokratik DevIim sürecine girdiği yarglsma vardlksa, kırsa1 kesim-
de objektif durum şuduT:

Çok zor şartlarda ve dış rüzga,rlarm etkisiyle merkezi iktidara ge-

çebilen cı]ız burjuvazi, devriminde kendisine yandaş olmuş -motol gü-
cii olmuş- köylülere dahi hakklnl verememiş yani en ilke1 çeşitten biI
«Burjuva Toplak Reformu» bile uygulayamamrştır. .. Buna bağh ola.
rak «sanayi devrimi»ni de yapamayan Türkiye burjuvazisi, iktidarını
ancak kaba bir «zorbalık» biçiminde stjrdürebildiği son dönemlerde,
çok daha karmaşlk ve çözümsüz bif hal almış olan bu ana sorununu, İs-
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mi güzel 

-Ve uJgun- fakat mrıhtevası «dernagojik», «Toprak ve Tarlm
Reformu» yasalarMa «öItbas» etmeye çahşmaktad[. Belli ki burjuva-
zinin nefesi tükenmiştir, ve toprak ve tarlm reformlann tek başına yap-
ma olanağI yoktur... Halbuki, _objektif_ gerçeklikte bu reformların

-vakit geçirilmeden yapılması- geıEkliliğini göstefen bariz belirtiteI
Vard1r. Klrsal kesimde, ücretli tarım işçiliği ve kollektif çal§ma geliş-
mektedir. Bunu örnek alan yoksul ve topraksE köylüler, -toprak sa-
hibi olmak için değil- daha çok tarrm alan]nda iş sahibi olabilmek ve
SattığI emek değerİni yükseltebilmek için Fğmsal «işgaJ-boykot» hare
ketlerine girişmektedirler... Ama diğer taraftan, bu hareket]erin, sana-
yi kesimindeki işçilerin «işgal-boykot» hareketleri ile birleşse dahi,

-şimditik- bir sosyalist devrim srçramasl yapabilmesi ola4aksMdrr,]
Çünkü halen hem «§a.rıayi işçisi», spesifik karakteriyle ortaya çlkma-
mlştlr ve hem de köyden şehire kadar çok çeşitli küçük burjuva taba-
kalar, büyük bir atalet ve direnç göstermektedif,

O halde, bu durumda, ne burjuva snıft ,merkezi iktidardan bahşe
deceği bir yasa ile «Toprak ve Tanm Reformu» yapabilir, ne de köylü-
lük, işçilerle birleşerek, radikal bir şekilde sosyalist devrim sürecini baş-
]atabilil. Alrıı şekilde, ne burjuvazi bu yoksul köylü atılıİrunr -zor kul-
ianarak- uzun müddet baskl altmda tutabilir, ne de yoksul köylüler,
ekonomik zorunluluğa dayanan bu hareketlerinden vazgegip Şuskun du-
rabilirler... Burjuvazi tarafından uygula,nacak böyle bir «zor kullanma»,
yoksul köytülerin bu yrğın atlllmı , gerici ve bölücü akımlann peşine
takar... zaLeıı böyle bir dururndaki burjuvazinin «zor ku]lanma»s1, en
gerici ve şoven bir «burjuva dikta»sr anlamındadrr ki; bu da hemen
karş§lndaki yoksul köylülerin hakb ekonomik talepleri iizerine inşa
edi]iverecek, coşkulu, yeni bir milliyetçiLik hamasetinden cevabını alı-
Verir...

Bugtinkü 
-Burjuva 

Demokratik Devrim sürecine girmiş bu]unan-
Tüıkiye'de, klrsal kesimde -geİeken- reform biçimi, aşamayr 

-veya-devrimi- karakterize eden yığmsal köylü eylemled realitesinin üzerin-
de şekillenmelidir. Bugiİnkü realitede varolan ylğınsal köylü eylemle-
ri, ve buna karşr harekete geçen gerici ve tutucu -rezistans- 

güçler,
objektif olarak tespİt edilip ilerici bir metodla ele almdığmda, zorunlu
o]an kıİsal kesim reformunun, ertelenmiş bulıjnan bütün burjuva top-
ra,k ve tarım reformlaımı, alt şekiller ve geçici süTeçler olarak ihtiva
edeceği -ve bunlann bütün güçliiklerini de a},nen taşlyacağl- gerçeği
de açıkga ortaya çıkar.

Evet, Tiirkiye'nin bugiin geldiği noktada, objektif gereklili]<, -enilket şekilde de olsa- tanm işçiliğinin doğmasma yolaçm§tu. Yoksul
köylüler, tarlalarda yığırılar halinde ücletli olarak çal§ma]<tad]rlar; Ve
bu örnek -veya deney- bütün yoksul köylülükte, tanm işçisi oImak
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eğilimini doğurmakta, ve bu eğilim zamalrr zamafi, işlenmeyen veya az
işlenen kamu veya büyük ağa topraklarını -işlemek 

üzere- işgal et,
mek şeklinde, kenüni açıkça göstermektedir.

Ama bununla beraber, burjuvazinin -değil radikaI bir tarzda,l1z1$|
süreçler içinde dahi- en ilkel toprak reformıırru bile tamamlaya-mamış
olması, hala eski büyük toprak sahiplerİnin -bir ayağmt şehire atmrş
da otsa- lnrsal alanda «toplak mülkiyeti fetişi»ni kuwetle davrrnma,
1arma ve büyük bir gerici, tutuou güç o]uşturmalarına sebep olmakta-
dır. İIalbuki bir burjuva devdminden hemen Sonra, feodaute kalıni
t§ı, bütün eski büyük toprak sahiplerinin 

-sü16,1esiyle 
beraber- top-

raklarmdan anndln]rp -biİaz zorla biİaz özendirilerek- şehillere sü-
rüklenmesi gerekirdi; bu şekilde ilerde devrimin aya.k bağl olacak «or- '

taçağ ideolojisi»n-in yuvalannd.an da kurtulunmuş olurdu... Demek ki
bugün Türkiye'de, merkezi iktidarda bulunan dikta oligarşisi, hakimi,
yetini yalnrz «özel kapi+"al» tabusu ile deği1, «toprak mülkiyeti fetişi» ile
de sürdürmektedir. Şu nokta aglkl*la anlaşılmalıdır ki, «toprak mülki-
yeti fetişi)ı ifadesi, yalnz büyük topraJr Sahiplerinin l,arlrğ1 anla,rnlyla
kısıtL değildir; bu ifade almı zamanda yoksul köylülükteki «topıağın
özel müikiyetinin dokunulmaz]ığı» şekiindeki bir gerici ideolojik şart,
lanmaF da ifade eder.

Bütiin bunlaİa göre, bugünkü Tiirkiye'de merkezi iktidar taİa.fınr

dan «topraklar]n parayla satm alınmasl» şeklindeki radikal bir reform
girişiminden söz açmak, bir «tath buIjuva vaadi»nden başlra birşey
değitdir. Arna, merkezi iktidarm, paıasu -zorla- kamulaştrrma yap-

masuu önerİnek de, bir «proleter dikta hayali» peşinde havalanmak de_

mektir...
Bugünkü -objektif_ oluşumun gündeme getirdiği ve BuTjuva De-

mokratik Devrim'in diğer att yaplsa.l (endüstri kesimi) ve üst yaplsal
oluşum gerekleliyJe beraber uygulanabiiecek olan, «KlİSal Kesim R,e

fofmu»nun -ana hatlarLa- şekli şudur :

Tarımsal Üretim Bilirnleİinde İşçi Konseyleri...
Merkezi p anlama ile, mahalli özelliklerin Wrdun tiimüyle ilişkı

leri gözönüne alnarak «Tanmsal Üretim Birimleri» seçilir; her birim-
de aeşitli tanmsat üretim yaplhyor olabiliT. «Biİim»in slrurlan, azami
miktaJda köy}üye -yll içinde- dzami zaman süresince Qalışma ola-

nağmn sağlanması şeklinde çizilir. Demek ki bu birimlerde esa,s alı-
nan «vasrfsız iş gücü», 7.afl:ıan zamafl vasfh emek istemeyen değişik iş-

lere yöneltilebitir. Bu Tanmsai Üretim Birimleri'ne dahi1 olarak, bu bi,
riİrüerde yetiştirilen tarım üriinlerini işleyen endüStri kollarr -atelyo
veya fabrikalar- da bulunacaktr. Bu fabrikalann, vasıfh emek iste,
meyen böliirrlerinde de, vasfsız tanm emekçiieri - değişerek - çalışabi
lecektir... Önceleri, tanmsal üretim birimlerini,n, hem endüstri kesi-
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minde, hem de arözi makinalannda, bir kalifiye emekçiler zümresi bu-
lunmakla beraber, üretim biriminin faaliyeti çerçevesinde butunan eği
tim kunımlafnn (Bkz. Katkı, Sayl: 19, Eğitim Sorunu lİakkında) et-
kinliğini göstermesiyle beraber, kalitelikalitesiz emek farkı gittikçe aza-
lacaktıI. Üretim biriminin büyüklüğü ve varllmlş bulunan üretim şekli-
nin gelişmişliğinin yetelsiz olduğu durumlarda, a},nI ar6,zi içinde de ol-
sa, saylca çok işçi çahştran ve modern yaprda olan bir fabdkarun, bu
birime dahil edilmesi düşünülemez.

Üretim Birimi'nde toprağt olan, atelyesi, fabrikasl veya makinası
o]an mülk sahibi şahıslar, Üretim Biıimi'nin patronlar grubunu oluş-
turur. Nasıl örgiitleniTleIse örgütlensinler, bir veya birçok patronlarrn
teşkil edeceği «hükmi şahsiyet: tiizel kişilik», karşılarında, büti.ın emek-
çiler adma muhatap olalak İşçi Konsey'ini bulacaklardır. Bu İşçi Kon-
seyleli'nin faaliyet çerçevesi -ana hatlarla- endüstri işçilerininki gı
bidir. ve bunun hakklndaki öneri, Katkl Deİgisi'nin 18. sayısında
(s. 12) yayınlaffruştlr...

Bu «Klrsa] Kesim Reformu» da, Burjuva Demokratik Devrim için-
de, ancak biİ Devrimci Sosyal DemokIat Parti rehberliğinde gerçekleş-
tidlebilir.

objektif olarak -için için- gelişmekte ve olgurılaşmakta olan Bur-
juva Demokratik Devrim sürecinde, böyle bir Devrimci Sosyal Demok-
rat Parti'nin, ortaya çılğp inisiyatifi ele alamamasl, her ne sebeple olur-
sa olsun, ileİici yöndeki menfezlerin t*anmlş olduğunu gösterir; ki bu
durum da, merkezi iktidardaki burjuva hakimiyetinin, gittikçe gerici,
şoven bir zorbahk (faşizm özentisi) halini a]ması ve yığln atlllmlarl
üzğrinde de -bütün dünyaca daha hakl görülecek- karşıtlarını do-

ğurmasl ile eş anlaınhd]r.
Demek ki bugiin Türkiye, şu ikilemle karşl karşıyad[: Ya Devrim-

ci Sosyal Demokrat Parti'nin doğuşu, veya en ilkel seviyeden bir va_

tandaş salu.şl...

KOLAY VE GÜÇ

Mukadde§ tefekkür hakkrru çiğnemek kolay; dahiyane üriinleıi,
mahkeme il6mıyle, insanlığn haflzasından silebilmek ise güçtür.



İKİ AYDINLIK YAZARI İIAKKINDA BİBLİYOGRAFİK NOT

1 ) Leman Sadrettin'in Ayd_ınlrk'ta çıkan yazrları hakkmda bibl!
yoğrafik not.

Sadrettin Celal'in eşi Leman Sadrettin Aydnhk Dergisi'nde g2l'den
924'e kadar, aralıklalla çeşitli yaz aT yayınlam§tlr. Bunlarm önemli
kİsml çevirmelerdi.

İlk çeviTmesi Avdet başhğmı taşlyordu. ( sayl 2, 1 Ağustos 921) Bu
yazlya Şt not düşülmüştü: «Macaİ muharrirlerinden Andre Alatsko'nun
( Harpte İnsan) ismindeki eserinden (Madlen Marks) yoldaş tara.fın-
dan Fransrzca'ya naJrledilen bu hikaye Leman Sadrettin harum tarafm_
dan tcrcüme edilmiştir.» (s. 58-6i)

Üçüncü sayıda Avdet hikE,yesine .devam ediliyor: Avdet mütercem
hikaye, Andlea Alatsko ,geçğn sa},ıdaJı mağbat. Muha.rriri : Andrea
Alatsko; terceme eden: Leman sadlettin (s. 80-85)

Dördiiİtcü sa}ada Anatol Frans'tan bir Qevirme.
Krenkebi. (1 Teşrin-i ewel 921) Yazarı: Anato1 Frans. Terciiıne

eden: Leman Sadrettin (s. 103-108). Sonu, gelecek nüshamızda.
Beşinci saylda (1 Teşrin-i sani 921) Anatol Frans'a devarn ediliyor:

Krenkebi. Yazan Anatol Ffans. Tercüme eden Leman Sadrettin (s. 138 -

I42 )
Altmcl saylda (1 Kanun-u eweI 921) Leman Sadrettin. Öç, yazan:

Andfea Latesko'dan. Tercüme eden: I€man sadTettin (s. 164-169)
Yedinci saylda (20 Temmuz 922, s. 195'de) Vilyam Moris'in resmi

ve hayatı hakkında bilgi. Eu yazırun altınd,a imza yoktur.
Aynı sayrda (s. 196) Hiç Biryerin Hikeyeleri başlıyor. İmza: leman

sadrettin.
Dokuzuncu sayıda (20 eylül 922) Hiç tsiryerin Hikayeteri devam edi-

yor. (s.238-239)
Onuncu saylda (1 Teşrin-i sani 1922) İİİç Biryerin Hikeyeleri .

mağbat - (s. 256-258)
onbirinci sayıda (10 K6,nun-u ewel 1922) Hig Biryerin Hikiyeleri .

möğbAt - (s. 291-293)
onikinci sayda (6 Kanun-u sani 1923) Hig Biryerin Hikayeleri (Ter-

cüme). Yazan: vilyam Molis. Tercüme eden: Leman Sadrettin (s. 312 _

314). Bitmedi.
onbeşinci Saylda (Mayıs 1339 - 1923) Kaünın Hakkı başlıklı yazı

yer ahyol. (s. 394 - 395)
Onaltıncı sayıda (Haziran g23) Roza Liiksenburg başlıklr yazr ve

Roza'nün resmi. (s. 422-424)
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sa}T ondokuzda (Teşrin-i sani 1339 - 1923) Lenin (s. 504-507)
Aynı sayıda Lenin'in eşi Krups Kaya'nn İesmi verilmişti; ve, İnki"

lap Kaünlarr başhklı yazı sunuluyordu. (s. 507-508).
Leman Sadrettin'in Dergi'de çıkan son yazlsı 27 inci sayıdadır. (Teş.

rin-i sA,ni 340-924\ Anatol Fra,ns başhğml taşıyor.

2) Aydınlık yazarlarmdan Vedat Bükülmez hakkında bibliyogra-
fik Not : : , :,|, i;, ;

Şair Yaşar Nezihe Bükülmez'in oğlu Vedat Bükülmez de AyünIi<
yazarlarrndandı, Dergide İstanbul'daki işçi ve küçük sanatçllaTı incels
yen yazrları yayınlarımıştır.

Bunlard.an biri Derginin on§ekizinci sayısındadır. İstanbul İşçi Ha.
yatr Haklnnda Tetkikler. Kasnak İşgileri. (s. 478-479)

Teşrin-i ewel 923 tadhli nüshada yer alan bu incelemenin altmda
imza olarak sadece isminin baş harfi o]an (V) yi görüyoruz.

onikinci sayldaki yazı,smın başlrğı: İstantıul Küçük Sanayii Haklıın-
da Tetkikler Tezgihtar ve Kutuculuk.

Bu yazısırun altında yazalın imzast yoktur.

KÜRSÜNÜN SERErİ

Bir hatibin söz]erine, her an, bütün hayatl tanıkhk edebilmelidir.
Kendi sözlerine kenüsi de inanmıyan, dün sörledikleline bugün gülü-
veren hayasrz şaklabanlar hitabet kürsüsüne çrkmamalr, küİsüniin şe-
refini olsun lekelememelidir^

HAKİM VE MAHKÜM

Bu gün mahküm edilen bir kitap, yarm zlnd,andan kurtularak hüI-
riyetine kavuşabilil; ve tarih huzurunda, en Jrüce hakim mertebesine
yükselir.

IIiç bir hakim, mahküm edeceği ölümsüz eserİn, yüzyıllar boyun-
ca, kendisini mahküm sandalyesine mlhlamak sureti ile öc alacağml
unutma.rnah; ve kitaplan idama gönderirken, - bu kitapların cella,dı sı_
fattyla_ ölümsüzlüğe kavuşacağrnı hatırdan çıkaı.rnamalıdır.



TARİHTEN BİR YAPRAK

Milli Kurtuluş Hareketi slrasında. Yunus Nadi'nin Ankara'da ç1-

kardlğl Anadolu'da Yedigün Gazetesinde Bolşevik Devrimi'ni tanltacak
yaz,lat yeİ alıyordu. Bu Gazetede, Bolşeük Devdmi'nin y döniİmü mü-
nasebetiyle Emekçiler Bayraırrr başhklı bir yazl yayınlanmlş ve Bolşe-
viklerin ne istediği açıklanmaya çahşdmıştr. (7 Teşrinisani 1336-1920;

2. sene No: 71-451)
Sunacağrmız yazl ikiıci sayfanın 3-6 ncı sütunlarnda yeralmakta-

dır. imza (---) dır. Yazınrn sonunda Manifestin meşhur ibaresi: «Bü-
tiin memleketlel emekçileİi birleşiniz.» şekllnde çevrilmiştil. Aynl ibd-
re s. 2 sü, 3 de «Bütün diinyanrn emekçileri bİrleşiniz» biçiminde çev-
rilmiş bulunmaktadlr.

Yazlyl aynen nakled.iyoruz :

Emekçiler Bayramr
Bolşevik İnhiabı Sene-i Devriyesi

Botşevikter Ne İstiyorlar?

Bütiin dünyay] zincir-i istibdat ve esareti altında tuttuktan sonra
milyonlarca insanln sefalet ve fakrmın üstüne altln yald:zlr kA.şaneler
kurarak milyon]alca benibeşel yalrnayak, karnı aç Ve çlplak gezerken o
sarayların içinde gasb ettiği servetlerle sefaJı*at ayinleri icra eden ka-
pitalizm ve burjuva usut-ü içtimaisine kaIşl birinci defa olarak kahra-
man Rus yoldaşların İef-i tivay-i isya.rr ettikleİi ve o yalancı ve haksu
buljuva hakimiyeti yerine emekçilerin hakh diktatöİlüğünü ikame et-

tikleIi bugün tam üç sene oluyoİ. BeşeTiyetin istihlasr işaretini veren
bu tarihi giin bütün dünyanrn emekçileri tara.fından tebcil olduğu gibi
biz Türk emekçilerince de ayni suretle muhterem ve muazzezdiT. Bu
klü.rnettar günde vird-i zebanımu bütiin dünya emekçilerinin elele ve-

rerek menhus kapitalizmi imha etmeleri temenniyatrdır.
Bolşeviklik nedir? Yüz seksen milyonluk Rus emekçileli ne isti-

yorlar?
Her memteket gibi Rusya için de hef ne şekilde otrursa o1sun HaIb-1

Umumi bitecekti. Heİ memlekette olduğu gibi Rusya emekçileri de har-
bİ bitirip köylerine ve şehirlerine avdet eder. ve azçok rahat yaşayabi-
lirlerdi. Neden heIkesin ihtiyar etmiş oIduğu bu tariki onlar kabul et-

medi de «Bütün dünya İnkılöbl» «Bütün diinyanm emekçileri birleşı
niz» düsturlarını kendilerine meş'aie-i cidal ittihaz eyledilel.
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Neden bugün yüzbinlerce münevvel mütefekkir hayatın lıymetinİ
anlamlş, okuyup yazan amele Ve köylü yeni Ve kanll bir harbe şevk ite
koşuyor. Ve neden beş Klt'a-i arzın kaplta|izm boyunduruğundan kur-
tulmasınr temsi], eden beş şua'L küzll y]Jıdrz uğrunda seve seve fed,ay-i
can ediyor?

Bu suallerin cevabl yüzlerce cilt kitaplarda münderiqtfu. Fakat biz
bunu pek hülAsa olarak burada krsaca vermek istiyoruz. Bolşevikler di-
yorlar ki şimdiki dünyada bütiin gijn ve hatta bazan gecenin büyük bir
k§mını da kendi vesait-i istihsali olmayacak kadar fakir olduğundan
dolaF başkasmm, ticarethane, fabİika sahibinin ve sair selrsen tüIlii
müteşebbisin hesabına çal§makta olan işçiler bu yorucu, hasta edİci
SaTleri mukabilinde karınlarrru tamamen doyuram.aüklar1, üstleline
başlarına bakamadlklan ve k§ln soğuğu karşlsında bütiin ailesi efradl
ile birlikte titremeğe mahküm bulundukları halde o hiç birşey yapma-
yan ve başkalannın sırtrnda geçinen sahib-i sermaye kimselel parlak
ziyafetlel veliyor. En iyi bir surette geçiniyor,

BİR TEFRİKA

Anadolu'da Yenigün gazetesi, 10 Ağustos 1920 tarihli ikinci saylsm-
da Bakii'da top]anan İsl6,m Kongresi'nden bahsetmişti. Altlncr saylda
Mustafa Kemal Paşa'nm beyanatınl görüyoruz, dokuzuncu saylda: Bü.
yük Millet Meclisi'nde Şark İsleri, Mustafa Kemal Paşa'run mühim iza-
hatt. onbiIinci saylda Mustafa Kemal Paşa'nn açıklamalan devam edi
yor.

Altncı Sapda Rus Bolşevikliğİ tefİİkası da başhyordu. Gazete Bol-
şevik programınl da tefrika etmişti. oniki tefrikada tamamlanan bu
programl be]ge oIarak sunuyoruz :

BOLŞEVİK PROGRAMI
Rus Komünist Bolşevik Flrkası Programl

23 Mart, sene 1919 tarihli FıIka Kongresi'nde kabul edilmiştir.
25 Teşriniewel - ? Teşrinİsani 1917 İnkıt6bı Rusya'da emekçilerin

diktatörlüğünü meydana getirmiş ve faJrir köylüleİIe emekçiterin yar-
dımı sayesinde komünist heyet-i iştimaiyesi esaslarnI kurmaya başla.
mtştıf . Almanya ve Avusturya'da ihtilAlin taru-t cereyanı, müterakki
merfeket]erin kiffesinde emekçiler ihtitili harekAtının tezayiidü Ve
doğrudan doğnrya emekçileI diktatörlüğiinün meydana ge]mesine ma-
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tuf ştİehr şekl-i hareketinin tevessuu iıh. göstermektedir ki bütijİı dün,
ya emekçiter komiinist ihtiEli artık başlamıştır. Bu ihtilal hal-i hazlrda
medeni devletlerin ekserisinde bulunan kapitalizmin gayr-i kabil-i içti-
nap neticesidir. Flİka'nın «sosyalist Demokrat» ünvarunı Ilaki§ addet-
messek bizim eski fırka progranu kapitalist ve burjuva heyet-i içtirnai,
yesini gayet doğru olarak şu suretle tavsİf etmiştir:

«Böyle bir heyet-i içtimaiyenin Vasf-i esasisi kapit€ilist istihsal şera-
itine tevflkan tevhid-i servet olup bu şerait dahilinde vesait-i istihsali-
yenin en fazla ve mühim }ğsmı, adeden az bir suırfın mahdrr. Ayru za-
manda ehalinin büyük bfu klsmı daima veyahut vakit vakit kendi kuv-
ve-i istihsaliyesini satmak yani kapitalistlerin esiri olarak hizmetleıine
girmek ve heyet-i içtimaiyenin yüI§ek sınıflarına temin-i servet etmek
rnecburiyetini muhtevi bir vaziyet,i iktisadiyede bulunİrıaktaür.»

«Fennin mütemadi terakkisi sayesinde büyiik teşebbüsat-l sınaiye,
nin ehemmiyetİ aTtmlş ve bu suretle küçük sanayi gittikçe sıkl-
şarak bunııı sahipleIi de kısmen emekçi slrufına ittihak ve az çok
ağlr suretle erbab-t sermayenin tahakki,imiine girmiş olİnast kapitalist
şerait-i istihsatiyesindeki tahaJrkümü g:ittikçe daha ziya.de tevzi eyle-
miştir.

«Ayni suretle fenni terakki-i mütemadisi eshab-l sermayeye istih-
sal-i §ervet hususı.ında kadın ve çocuk çalışt]r ması usuliiıü daha zi,
yade tevsi imkanı bahşetmiştir.

«Ayni zama.rıda istih§al-i servet için canlı amele kuwetİne ihtiyaç
ta gittikçe ve nisbeten azaldrğından amele kuweti talebi arzdan pek
çok azatmlş ve binaenaleyh emekçilerin serİnayedarlara karşı o1arr ac-

zi ve kapitalistlerin onlardan cerr-i menfaat etmek hırsl çoğalmştlr.
«Burjuva heyet-i içitimaiyelerİndeki vaziyet bu halde olup eshab

-ı sanayi arasrndaki rekabet dolayrsiyle gittikçe dal]a faz1a miktarda
vaki o]an istihsaJatn sürülmesi kesb-i suubet etmektedir.

Azçok höd sanayi buhrantan şeklinde tezahür eylemekte bulıııaıı
«fazla istihsal» meselesi neticesi olaIak bu but]ranları müteakJp gayr,ı
kabit-i içtinap bir surette tevakkuf devreleri vukua gelmektedil.

sanayi buhrantan ile t€vakkuf devreleri uİak sanayii daha ziyade
imha eylemekte, ücretti aınelenin sermayeye olan tabiiyetini teşdit et-

mekte ve ameleyi maişet zorluğuna da}ıa f,azLa bir suretle sürüklemek-
tedir.

Bu suretle fennin teTakkisile saTın istihsaEtm Ve cemiyetin ser-

vet-İ mahmiyesini tezyit atmekte bĞraber burjuva heyet-i içtimaiyesin-
de ayni zamanda, müsavatsızlığm, eshab-l servetıe fukara arasmdaki
mesafenin, işsiz ka,la^rİann temin-i maişqtten emin olaİnamalanrun art-
masıİvı ve çahşan haık iginde gittikçe daİlia faz,la bir ırrsmın birçok ih-
tiyacatrır teminden maİ}rum olmasına sebebiyet vermektedir.

1?
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«FaJrat burjuva heyet-i içtimaiye§ine maİısus ve tenakuzlann tekö,l
muli]e mütenasip olarak çatlşan ve çalrşmasından başkalan istifade
eden kirnselerin de ıaziyeLi hazrraya kaışı adem-i memnuniyetleri ve
emekçilerin adedi artmakta ve emekgilerle müstenfiler (başkalannr ça-
]§hnp yiyenler) arasndaki mücadele şiddetlenmektedir.

«Ayni zamanda fennin terakkisi istihsal-i servet vesaitini mahdut
ellerde toptamaJr suretile kapitalist teşebbüsatmı tekamü ettirerek kğ
mal-i suretle .kapitalist şeraiLi istihsa.liyesini komijnist şerait-i istihsa-
liyesi haline ifrağ yani çalşan smıflann beynelmile] Komünist Fırka,
§rnln son emeli olarr İçtimai İnkıldbl icra vesait-i maddiyesini ihzar et-

mektedir.
«Vesait-i istihsaliyedeki mülkiyet-i şahsiyeyi millet mülkü haline

kalb etmekle ve hayat-l içtimaiye azeslnn her suretle terakkisini ve te-
min-i saadetini inta,ç edecek teşkiht vi.icuda getirmekle emekçiler inkr-
Iab-l içtimai§i, heyet-i içtimaiyenin sunufa inlğsaJrlml lağV ve beşeriyet,
t'en bif kısmlrun diğer bir ]<rsım tarajından çaJ§tlrı]rrıasına nihayet ve
rerek tehakküm altmda bulunan beşeriyeti azat edecektir.

İnkılA,b-ı içtimainin şart-l esasisi emekçilerin diktatörlüğü yani
emekçileri çalıştırıp kendilerine temin-i faide eden müstenfi'lerin her
türlü mukavemetini krabilecek kuwe-i siyasiyeye malik olmaktadlr.

Emelrgileri büyük ve tarihi vazifeleriıi ifa edebilecelr bir hile koy-
maJ< emelini takip eden beynelmilet Komünist Fırkast emekçi]erİ bur-
juvaJara muhalif bir siyasi frka haline vaz', onun smıf mücadelesi te,
zahüratınl idare, başkasmın çalrşmasndan istifade ederek yaşayanlal-
la emekçiler arasındaki tarüi tehalüf-i menafii, bunıın İnahiyet-i tarihiye-
sini ve inkİab-l içtimai şeraitini izah eyler.

Fakat kapitalist heyet-i içtimaiyesinde emekçilerin vaziyetindeki
ümitsizliği ve sermayenin bo}ı]nduruğundan kurtulman]n bizzat emek,

çileriı menfaati iktizasrndan bulunduğunu izhar eder.
Amele Smlf]nln F[kasi olan Komünist F1rkasl emekçiler nokta-i

nazatlna iştirak ederi bütün çalışanlan ve başkalarma temin,i mena-

fi eden kimseleri kendi Sfuflarma davet eder.
sermayenin mahdut ellerde toplanması serbest rekabeti irrüa ede-

rek yirminci asrın iptidasında (sendika, kartel, tröst) suretinde büyük
ve kuwetli sermayedar ittifak inhisarlarr vücuda getirmiş ve bunlar
hayat-ı iktisadiyede kat'i bir ehemmiyet kesb eylemiş ve banka serma-
yeleri ile sanayi sermayeleri birleşerek büyük temerküzat vesair mem-
leketlere ihracat başlam§tlr.

Tröstler biıkaa kapitalist devletlerden mürekkep ziimreleri elle-

rind alarak esasen zengin devtetler arastnda erazi itibarile taksim edil-
miş olan küre-i arzl bir de iktisaden taksime başlamlşlardrr. Kapita-
tist Devletler alasındaki mücadeteyi kızıştrran bu sermaye-i maliye dev-



KATKl

ri imperyaJizm devridir. İmperyalizm muharebatr, mal satacak yerier
zaptl için muharebat, mevad-l iptidaiye ve amele tedarik olunacak eTa-
zi için muharebat ilh,, dünyaya hakim olİnak ihtirasatı, küçük ve zayıf
milletlere tehakkiim arz|}Iat\ hep bundan neşet etmektedir. 1914-1918
BiTinci Harb-l Umrmisi bu nevidendir.

Dünya kapitalizminin pek fazla bir halde tekamülü serbğst rekabet
yerine Devlet inhisar k'ıpitalizmini ikamesi, i,stihsal ve tevzi-i servet
teşkihtınin banka]ar ve sermayedaran ittifakları tarafından tertibi, ka"
pitalist inbisannm tezayüdü nisbetinde amele iizerindeki sendikalal tab
yıkinin istidadl, emekçiler siyasi ve iktisadi mücadelitr ltarşısına diki-
bn devasa müşkilat, imperyalist muharebatın tevlid ettiği Vaİışet, se-
falet, harabi vesaire kapitalizmin İflösını ve daha yüksek bir Alem-i ik-
tisadiye geçilmesini gayri kabil_i ictinap bir hale vazetmişlerdil.

İmperyalist muharebatınl adilane bir sulh ite değil, burjuva Hükü-
metleri arasında azçok devam]ı bİr sulh ile bitiİmesi gayl-i miimkijİdüI.

}Ialb-i mezkür kapitalizmin şimdilri derece,i tekamüü neticesi ola-
rak gayr-I kabi]-l içtinap bir surette bizim nazanmızda bir harb-ı da.
hiliye ve başlarında emekçiler olduğu halde başkaJan hesabına çal§an.
ların burjuvalara karşı muharebesi şekline inkıldp etmektedir.

Emekçilerin gittikçe ziyadeleşmekte olan tazyİki ve bilhassa bazı
memleketlerde muvaffak olmalall gaydn sa'yından temin-i maişet eden
lerin mukavemetini tahrik etmekte ve bun_larca beynelmilei sermaye-
darlar ittifakmın mesela Cemiyet-i Akvam vesaiıe namile yeni şkille-
ri ihdas o]unarak yer yüzündeki mi]letleıden bir suret_i muntaİnada is-
tinfa olunmasl karaTlaştın]makta ve büti.in memleketler emekçilerinin
harekİt-r ink apkaranesinin basünlmasna sarf-l gayret olunmaktadf.

Bütiin bu teşebbüsat kendiledni müdafaa eden fakir milliyetleTle
imperyalist Devletlerin taht-ı tazyikinde bulunan milletlerin ayll ayrl
Devletler halinde harb-r dahili halinde bİrleşmelerini intaç eyliyecektir.

Bu şeIait dahilinde sulh tara^ftarl€ı, terk-i teslihA,t, hakem usuileri
ilh. sözleri yalnız irticakaraJıe nazaıiyat olmakla kalmaylp ezilen halkı
doğrudan doğruya aldatmak demektir. Bu sözler emekçilerin ellerinden
siuhlarını alarak başkalanndan istinla edenlerle mücadele]erinden alr-
koymağa matuftur.

İmperyalizmin ve imperyalizm muharebatrun beşeriyeti sevk et-
miş olduğu çrkmaz sokaktan ancak emekçi ve komünist inkıHbr çıka-
rabilir.

İnkılap müşkildtl, muvakkat adem-i muva.ffakiyetler, harekat-I ir-
ticakörA.ne ne olursa olsun son galibiyet emekçilerindir.

Diinya emekçilerinin (fukaıay-ı kflsibesinin) bu galibiyeti kat'i biI
imana, kardeşçe bir ittifaka müteTakki memleketler eniekçi sınrflarl
araslnda mümkiin olduğu kadar ittihada lüzum gösteİmektedir. Şe-
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rait"i mezküıe ise resmİ sosyal d,emokrat ve sosya]ist cereyanlannln ba-
şlnda ihlazrl muvaffakiyet eden burjuva taklidi sosyalizm ile tamamen
iftilak etmeden ve onunLa kat'i bir §uİette mücad.eleye girişmeden müm-
kün değildir.

İdare-i maslahat sosya]isttiği, şoveni§t sosyalizmi, alelumum ve bi]-
hassa 1914-1918 imperya]ist harbi esnasında müdaİaa-t va,tan ketmaLı
kazibesi a]tında hırsız milli burjuvaziyatann menafüni muhafaza için
laklrdrda sosyalizm ve fiiliyatta şovenizm işte bu yoldaki taklitlerİdir.
Müterakki Kapitalist Devletlerini zaFf müstemteke milletleri taht-l ta-
hakküme alarak bir sirkatten husule gelen fazla servetlerle sosyaüst
cereyanlan rüesaslnl Satn alma.]aTı ve on]ara hal-i sulhte refahlr bir va-
ziyet temin etmeleıi bu yalancr sosyalist cereyanlann] meydana getir-
mektedir.

İdare-i maslahat sosyaustleIi ve şovinist sosyalistler burjuvaların
hAdimleri oldukları için, doğrudan doğruya sıırıf düşmanlarld]İ. Eun-
Iann düşmanlığl bi]hassa şimdi kendilerinin kapitalistlerle birleşerek
gerek kendi memleketlerinde ve gerek diğer memleketleIde emek-
çiledn ink apkar hareketledni bastırmağa çalışmaiarı ile de te-
zahür etmektedil. Hemen bütün kapitalist devietlerde görülmekte olan
ve «merkezi» cereyanl da sosyalizmin bir şahte kısmrdır. Bunlar şovi-
nist, sosya,listlerle biİleşmeye ve iflas etmiş olan İkinci EnteTnasyona]'i
ihya eylemeye çalrşaİak ikisi arasında tereddüt etmektedirler.

Emekçİleli kurtarmak iÇin yapıIan mücadelede onlala rehbelli}i
eden srnrf Üçiiıcü Komünist Enternasyonali'dir. RuS Komünist Flrkasl
da bunun müfrezesidil. Bu Entemasyonal eski Komiiİist Fllkalalrnrn
muhtelif mem]eketlerdeki hakİki emekçi kısımlanndan, bilhassa Al-
manya'da teşekkül etmiş ve sulet-i kat'iyede Moskova'daki Mart 1919
Kongresinde teessüs eylemiştir. Komünist Enternasyonal'i yalnu ismile
marksizrne mensup olmaylp bütiin fikri ve siyasi haTekatında (KaI]
Marks'ın inkıla,plar vesayasınl, bufjuva idale-i maslahat taklitlerinden
AzA,de olarak meydan-ı fiile çrkarıı:ağa gayret etmektedir.

Emekçiler diktatörlüğü mekasid-i hakikiyesini ekseriyet ehalisi ufak
burjuva smıfina mensup o1an Rusya'ya tatbiken (Rus Komünist Fırkasl)
bunlan bervech-i ati tekarrür ettirmiştir.

Siyaset-i Umumiye
Milliyetlerin Miinasebatı
Umur-u Askeliye
Umur-u Adliye
Maarif-i Miuiye
Umur-u Mezhebiye
Umul-u İktisadiye

(8 madde)
(9 uncu mad.)
( 1 0 uncu mad. )
(11
(12
(13
(9 maddeden mürekkep)
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Köy İktişadiyatl 10 ı]İıcu madde
12 inci madde

Tevzi-i servet ı3 iincü madde
Meskükat ve Banka Umuru 14 iincü madde
Maiiye İşteri 15 incİ madde
Mesken İşleri 16

Muavenet-i İçtipaiye ve Mesken Muhafaza-r Mesai Sühati Milliyenin
Muhaf,azası

ARENAYA ARMAĞAN

Bizler, düşiince özgürlüğtinü uzak y dularda geçen bir masal gibi
dinıeye din_leye büyiİmüşiizdür.

Bizde, eline kalem geçirip de tefekkür seriivenine atüma deliliğine
kalkışarı yufttaş, y6 kaçakçılık yapnuşcasuıa suçlaİrtp damgala^rıacak;

, ya cambazlar gibi tehlikeli perendeler atacak; yahut da gladyatörler
gibi kanlı kellesini areruıya aImağanlayacakttr.
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2 - Şulıat: «Hayali Mobilya» diye adlandınlan olayla ilgili olarak Kaİa-
deniz Ereğlisi CunüuTiyet savclhğl Başbakan Demirel'in yeğeni Y.K,
Demire1 hakkmda bundan önce soruştulma açmıştl. Açıklandlğına gö-

re sulh Hukuk Matıkemesi «tutuklama» karan vermiştir.

z . Mart: Arjantin basın Başkan Peron'un biI darbe ile devrilip devril-
memesi konusunu açlkça tartışmaktadr.

3 - Mart: tskenderun Demil Celik Fabrikasmda çal§an 4.000 işçinin
BOYKOT'a girişmek için ıapor almağa başvurduğu bildiriliyor, Aynca
daha 10.000 isçinin de BoYKoT'a kat acağl ve işçilerin «sosyal hakla-

rl»n] alamadlklarr için bu yola başvurduk]an gelen biigiler arasmda", -

«Toprak İşgalleri»nin önlenmesiyle ilgili olarak bir kanun tasansı ha,

zrrlannuştır. Bu konuda,ki sorunlara müdahale yetkisini vali ve Kayma,
karTı]ara veren ve mevcut yetkilerini genişleten bu tasanya göre bu fiile
girişerrlere r. ira 3 y]l arasında hapis cezasr verilecektiİ. Aynca «tahrik

ve teşvikqiler»e veya «id.eolojik neaıene bağ_lr. toprak işgalleri>»ne karşı
da rnüelyide getirilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak ihtilaflan çözüm,
temekle görevlenatirilecek <.komisyonıılar kararlannr 15 gün iginde hük,
me bağlayacak ve bu kararlar <<kesin>» olacaktır. Bu «komisyon kararla,
n»na karşr başvurulacak «Danrştay yolu» dahi kapaftür, «Totrılu halde

yapılan işga,ller»ı aynlmakta, «özel miitk", «zilyetlik» ve «devlet arazile,
ri»nin işgali ayrr ayn belirtilmekte ve suç sa}ılmaktaür,

KATKI'nın Notu: Bu tasarı «eşkiyalrk»la «devlet yönetme»yi, «hu-

kuk»la «zorba]lk»l aynr sanan ve sayan bir burjuvazinin dünya görüşü-

nü göstermesi bakımından ilgin9tir. zorlla. IJazine arazilerini «gasbe-

d,en» veya «zilyetliklerine geçiIen»lerin varliğı kabut edilmekte ve bu

tür araziler üzerinde «ağahk» yapanlann bunu sürdürmeleri istenmek-

tedir. Eşkiya, ilk baskrnında neyi ele geçirdiyse",
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Aynca cHP'nin bu tasauya hiç bir tepki gö§termemesi de çok il-
ginçtir.

4. Mart :Air İtalia firmasrnın T. Hava Kuwetteri'ne 30.000 TL'lık ba.
ğış yaptığ ve bunun]a ilgili olarair adl geçmesi üzerine Hava Kuvvet-
leri Komutanl Emin Alpkaya görevinden istifa etti. - CHP'li olaJr İzmir
Kasap]ar Derneği Başkanlrun, Et ve Balık Kurumu'nu dolandlnp 100
milyon liralık zarara soktuğu açıklanmıştr.

6 - Mart: AP eski milletvekili oIan Şadi Binayln 20 milyon liraJ* güm-
rük malmı zimetine geçirdiği ve bu nedenle tutuklandığl açıklandı.

8 . Mart: cHP milletvekillerinden s. Çenç, Milli Savunma Bakaİrına bir
soru önergesi vererek (özetle) aşağldaki konuları sormuştur:

«1 - Yirmi yılür İngiliz pasaportu ile Tiirkiye'de otan ve ENİ ile
Pirelli Tröstlerinin temsilciliğini yapan John Benda'nrn, İngiliz Gizü
Servisi ile bağr bulu4duğu, Mafia ileri gelenierinden Kosta Benda'nın
ağabeysi olduğu, ve Mc Hükümetinin i]eri gelenlerinden biri ile ciddi
ilişkiler kurduğu söylenmektedir. Doğru mudur? 2 _ Benda'run eski
DP ve özellikle D.İ. Bakanı zor1171te ilişkide olduğu ve zorlrr'ya, komis.
yon alüğl için, «Bay yüzde 10» dendiği siz CHP M.Y.K. üyesi iken tara.
fınızdan açlklarrmışt1r. Bunu belgelerle açıklayabilir misiniz? 3 - 1961'
de M.B.K.ce saJrıncah kişi olarak göriilen ve Silahlı Kuwetlerin J. Ben.
da'ya karşı dikkatli olmalan ve iliŞkilerini kesmeterini öneren genel-
geyi aç*lar m.ısınız? 4 - K.K. Komutanhğı için 50 adet İtatyan «Agusta
Bellı) helikopterinin temsilcisi J. Benda m!dır? Irak , İskenderun boru
hattl müşavir firmasr «saipem»in J. Benda ile ilişkisi nedir?»

9 - Mart: İspaııya'da potisin işçilere karşl oIan davraruşıD. kmaİnak için
200,000 işçinin biılden greve gittiği bildiriliyor. - Fransa'da İt Genel Mec-
Iisi Üyeleri seçimlerinde oylarln vo 56 sını sol cephe almıştır. - ABD yet.
kiliierinin (Ford, Kişsinger, Haig vb.) son dönemde §lk sık Avrupa Ko-
miinist Partilerini eleştiren ve onların kat abileceği bir hükümete kar-
ş1 çlkaİr demeçleri Fransız Hüktimeti tara,fmdan eleştirilmiştir. İik sert
tepki Fransız sosyalist Partisi'nden gelmiş ve Hükiimete bu konudaki
re§mi göriişiinü sormuştur. Öze[ikle NATO Başkomutanı General A.
Haig'in, komiinistler a^leyhindeki demecinin onaylanmadlğl ve «askerle
Iin politikadan uzak kalmalan ve politik demeç vermemeleri geIektı
ğini» bildiren F. Dışişleri Bakanr ayrıca «iç işlerine dtşandan müdaha-
le edilmesini de kabul etmeyeceğiniıı açıklamasına eklemiştir.
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10 - Mart: Diyarbak[ - Bismil kazasında HarmaJrh Köylüleri bir ağa ta-
rafından «gasbedilen» hazine arazi]erini İŞGAL etmişlerdir. Köylüler,
alaziye girmek istiyen bilirkişi ve jandarmaların köye girmesine engel
olmuşlardıI. Kaymakam, köye daha çok sayıda jandarma ile gidilerek
zorla giIileceğini açıklamrştrr.

11 - Mart: Rasyonel Fabrikasl'nda sendika ile patron arasmdaki uyuş-
mazhk nedeniyle işçiler BoYKoT'a başlamıştlr, Patron önce 6 sonİa 25
işçiyi işten atmıştir. İşçiler ayrıca patronun kendilerine silah çektiğini
bildirdilel. - Kaldeş Elektrik'te 67 işçinin 23 ocaktan beri süren BoY-
KoT'u dolay§iyle kurduklart çadrlar patronun isteğiyle jandarmaca
söki.ilmüştür. - FKÖ Lideri Arafat «Lübnan olaylarınr CIA'nm destekle-
diğini ve bı+ olayların siyonizm ve emperyalizrn taraİmdan programlan
dığmI, amacm]n ise Lübnan'daki FKÖ'nü yoketmek olduğunu» açıkla-
mıştlr.

12 . Mart: Eskişehir Savcı Yardlmclsl, MHP ve Ülkü ocaklannın devlet
otoritesini slftra indirdiklerini söylemiştir. - AED Dlşişleri Bakanl Kis-
singer, Batl Avrupa Komünist Partileriyle ilgili olarak yeniden açıkla-
ma yapmlş ve bu parti]elin «iktidara gelmelerini istemediğini ve böy]e
bir dufiima yabancl kalamlyacaklannl, ziıa bu partİlerin savunmaya
daha az yer vereceklerini» söylemiştir. - 440 sayıtI yasayla kurulmuş İk-
tisadi Kamu Kuruluşları yasasmda bazı değişiklikleri kapsa3an ve «s!
yasat iktidarlar tara,fından atanacak kişilerin yanl sra, eşit §ayıda işçi-
nin yönetime kat masrru» öneren bir yasa tasarısl CHP Milletvekili En-
gin Ünsa1 tarafmdan hazlrlanmlş ve Meclis Başkanhğlna sunulmuştur.
Ünsal önerisinde «İşçinin yönetime katılmas]» ve «endüstriyel demok-
Iasinin» sağlanmasr için bunun gerekli olduğunu anlataraJr şöyle devam
etmektediT: «Kamu kuruluşlarmda yönetici bürokratlalın söz ve yöne-
tim hakkınl kabullenmek, buna karşlhk üretim sürecinin gerçek ağr]ı-
ğınl taşlyan emekçi].ere o iş yerinin yönetiminde aynl haklaTr tanlma-
mak, çal§ma barışın zedeleyen, emekçinin üretime katklsml azaltan
ve emekçi ile işyeri arasında bir yabancllaşma sağlayan nitelikte bir iş-
letmecilik uygulamasml yansttr.»

13 . Mart: cHP içinde, Partinin Merkez Yürütme Kurulu'na seçilecek
bil üyelik igin oluşan olaylaİ ve Genel Sekreter Eyüboğlu kliğine kar-

şı seçimi kaybeden BaykaJ'ın, Mustafa Üstündağ'la birlikte, Gene] sek-
reter Yard]mcdiğrndan istifa etmeleri ile ilgili olarak CHP içinde «sol-
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grup» olaJak tanrrıa.rıIann sözcüsü durumundaki Şiikrü Koç bir açık_
lama yaprruşar: «Bir kere şlınun grubu blmun ekibi diye bir srruflandlr-
ma yapmak gayri ciddidiİ. Genel Başkanırnzrn da bir grup toplantısn-
da yapttğı değerlendirmeye biz de katıLyoruz. CHP'de merkezciler ve
sol kanat vardJ.r. Biz sol kaİJadr temsil ediyoruz. Merkezciler, son za_
maJİda yönetimi ele geçirmede ikiye ayr mşlarür. Bize göre Deniz
Eaykal ile o. EyüboğIu ara.sında sol yöniinden bir fark yoktur. Birİ ne
kadar soldaysa, öteki ondan daİıa, az soldadrr, denilemez. Sağcıd.rrlar
da demiyoruz. Aİna gerQek arılamda solcu biziz ve solu temsil ederek ör.
güte bu şekilde kendimizi taDtlyorui. D. Baykal MaJiye Bakanı olaJak
o§manlı Baİ]kasmı miui bir ba.nka yapIİIa olanağlru kullanamarnıştır.
Ben buna nasd soicu derim? Bir bankaİm krediteri için kendisine ih-
barlar yapılüğr halde, denetimden geçirmemiştir. o. Eyüboğtu ile ça-
tışmamrz da aynı şekildedir. Hiikiimeti bozma konusunda her ikisİnin
]ıayı vaIür, aJrıa bizim suçlaİnannz bu yönde değildir. Şimdi kuru_ltaya
demokratik mücadele ile gidiyoruz. Biz, sol olarak gireceğiz. Karşlmız-
da ikiye aynlmış merkezci]er olarak, birleşirler mi, birbirlerini ta.sfiye-
de kim başarr sağlar, bizi hiç itgilendirmez. Bir de şunu belirteyim, bı
zim grupta üder yoktur. Kınkoğlu nasd denilebiiir? Lider yok ki... Biz
solcu olalak CHP yönetimine talibiz. Örgüt bize görev verirse ekip ola.
Tak çalşlllz. Yönetimde ekip çaJlşması datıa yararlıür, üder aramıyo-
ruz. So1 kanatta lider bellidir. Paıtinin Genel Başkaru ]iderdir. KrIık
oğlu grubu, Genç ekibi, Koç ve arkadaş]arl denilmerne]idir. İ{epimiz ay-
nı inanç içindeyiz. Son çatışmada da tarafsu kalarak, durumu dışardan
izledik, izlemeye de devam edeceğiz. Biz sol bir parti olarak fikİr çatış-
malarr içinde yönetime kimin geleceğinin saptanmasından yanayız. Kim
Kurultaya, tüzijkte belirtiıen demokratik solda fikir sahibi otarak ha-
z[hkiı olursa, biz onlarla tartlşacağ:r.. Yine son istifaJara değineyim.
Her iki taraf da fikir ayrılık]arı içinde olmadıklarınl, yöntem ayrllılç
larl olduğunu söyledi. Genel Başkan da bunu belirtti. Tekzip etmedik-
lerine göre, demek ki sol,sağ çat§malan yok, yönetimi ele geQirme kav-
gasl yapt ar. Bıınlar bizim üşımudad]r.»

14 . Mart: Değişik firmalara a.it ve ihraç edilen rnallarrn bedelleri iize.
rinden aJman «vergi iadesi» ile ilgili olarak 10 milyonluk bir yotsuztuk
da,ha saptandı, _ Daha önce Demokratik Alİnan cumhuriyeti'nde yayın
laııaİı «clA'da llim Kimdir?» adh kitapta, Amerikan İşçi Sendikalan
Konfederasyonuna bağlı olaıak Latin Amerika ve Asya'run çeşitti ülke-
]erinde faaliyet gösteren Asya-Amerika Hür Çalışma Enstitüsiinün Ti.ir-
kiye tem§ilcisi Emanuel Bogss'un CIA aja^rıı olduğu açftta,nmaktadlr.
Tiiık-İş'in isteği üzerine kurulan ve Ttirk-İş'le ortaklaşa çalışan Ensti-
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tü'nün Türkiye Bürosu 1972'de kuru]muştur. Yapılan anlaşmaya göre
Enstitü'niin amacı: «Türk-İştn Tiirlt işçilerinin ekonomik, sosyal, kül-
türel sorunlalı uluslararast hiir ve demokratik sendikac ığln temet fel-
sefe ve prensipleri çerçevesinde çözümleme çabasma katklda bulun-
mak...» diye belirlenmiştir. Katklda bulunulacak konular: «işçi eğiti-
mi, yük§ek seviyede sendİkacılık eğitimi, mesleki eğitim, toplum kal-
ı<ınması programlan ( rehabilitasyon, işçi sağhğl, beslenme, aile plaJr-
larnasl vs), kooperatifler kurulması, işçi sosyal giivenlik ve işçi refahl
si§terrİeIi ijzerinde çalışmalar, taJım işçilerinin eğitimİ ve teşkilatlaJı-
dırılmasr, toplumun ve işçi hareketlelinin yararlanma§ınI temin aJna-
cıyla Türk-İş Gene] Merkezinde bir sendika]. aIaşttnna merkezi kunıl.
masl ve ekonomik doneleri muhtevi kütüphane teşkili, Tiirk-İş Genel
merkezinde bir dış miinasebetteı dairesi teşkili...» şeklinde sualan-
maktadr. AAFLİ'nin Tiirkiye Direktörü E. Bogs§ «Tiirk sendikacük ve
işçi hareketi haklında araştrmalar ve ça,hşmalar yapmakta» ve slk slk
Ameİika'ya gitmektedir... - İstanbuI Telefon Başmüdürlüğünde Yeni
Haber-İş Sendikasma bağlı 850 iŞçi greve başlaü. - İ. Rasyonal Madeni
Eşye Fabrikasmda BoYKoT süfdiirülüyor. _ 1974 y mda İhsan Sabri
Çağlayangil ( Şimdiki Dlşİşleri Bakanr) ile yap an bir konuşma Poütı
ka gazetesinde yaymlanııuştlr. Konuşmanrn bir bölümü aynen şöyledir:
«... Tİirkiye kendi istihbaratmr güçtendirmek için İsrail istihbara-
tI ile Amerikan istihbaratı ile İran istihbaratı ile daimİ ve orga,rıik mü-
nasebetler içindedir...

Şirndi istihbaratçı.lar Ameİikalllarla olganik münasebetleI içinde
olduğuna göre, AMERİKALI, şU ADAM BENİM ADAl\4IM şUNu YER-
LEŞTİRELİM SOLCIJL"{RIN ARASINA DİYE RAI{ATÇA İşBİ.RLİĞİ
YAPABİLİR.

(Yabancl istihbarat örgütijnden esinlenen) İstihbarat Başkanl da
gelir kendi Eükümet Başkanına, «Biziİn Telavİv'deki toplantımza iliş-
kin konuları konuşacağız» der. Haber de getirir şöyle dendi böyle den-
di diye.

Sonra hiçbir istihbaratçı herhangi haberi her yere götürmez. Dışiş-
]eli Bakanna başka söyler Devıet Reisine başka söyler, Genelkurmay
Başkarıına başka söyler. İstihbarat bünyesindeki profesyonel dejene-
resans ( soysuzlaşma) her hareketin tesiri altınd,adır. İstihbaratçı kendi
göziinde mühim adamdır. Herke§ten çok miihimdir... Her şeye de kA-
dirdir... Bu kompleks istihbarat işiyle uğraşanlarm hepsinde, en başm-
dan kahvecisine kadar ayrudr. ..
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. .. Şimdi sorunuza dönelim. Şiİnü nasıl yapar cIA? cIA yapar, or-
ganik bağlariyle yapar. Sözünü ettiğim psikoloji vardr i§tihbaratgda-
Tln arasında.

Benim istihbarat şefim kendisi İarkmda bite olmadan CIA benim
altmr oyar.

Elinde İmkan vaf (yabancı) adamın. Girmiş, enfiltre benim içimde.»

- ABD'nin İtalya Büyükelçisi J. volpe, İtaıya da «kornünistleriİı
iktidara geçmeleTiyle ilgili otralak bir.uyanda bulunmuş ve «Birleşik
Amedka'njn İtalya'ya yaptlğl yaıdım, bir dosta yaptığı yardım çeşidin-
den o],acaktıT. Şu şartla ki, bu dostun da taahhütterine §ayg J olmasl
geİekir... Bıınunla birlikte heıkes yolunu seçmekte özgürdür,» demiş-
tir.

15 - MaJt : Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof . Musta"fa Utuöz «Bu
meİllekette yaşamaktansa ölmek daha iyiür» üyerek kendini Ziraat
Fakülte§i laboratuannd,a asarak intiİİar etmiştir. - Ceyhan-sanbahçe
Köylüleri, Iiazineye aıt t242 dönüm araziden 225 dönümünü eklp işÜ
meye başlamlşlardır. Aynr çevlede yine Hazineye ait 5 bİn dönüm top-
rağı, «gasb» edip ekmekte o]an bir ağa ailesi aleyhine hazinece «Men-i
Müdahale ve Ecrimisi]» davasl açılmlştll. Oysa köylüler, kendi işledik-
ler1 topTağm kirasını ödemek i§tediklerini ilgililere bildirmişlerdir. Bu-
nun üzerine ağalar köylülerin işledikteri topraklann kendi «zilyetlik-
leri»nde olduğunu ileIi süImüş ve valilik ve ka},ınakamlığ1 bu konuda
yanlal]na alarak, jandarma zoıuyla toprağı boşa^lttrrmak üzeİe köye
gitmişlerdir, Köye jandalmayla gelen ağalar, köylüterin ektiği ekinin
yeşermiş olmasına aldıİmayarak traktörte araziye girmiş Ve ekini ez-
dirmiştir. Müdahale etmek istiyen köylüleri jandarma engellemiş ve
(10) unu gözaltma alm:,ştır. Köylülerin karakolda dövüldüğü bildirili_
yor. Ceyhan Kaymakadnı İ. Nihat Özgen «Janriarmaya karşl koyan iş]
galci köylüler haklında gerekli kanuni işlemin yap acağını» açık]a.rruş]
tır. - Arjantin'de Peron Hükümetinin iktisadi politikasmı eieştiİen
100.000 işçi «grev»e gitmiş ve Eo50 zam istediklelini bildirmişlerdir,
olaylarla ilgili olarak bir sendika lidelinin ölü bulunduğu açıktaİrdl.

- Tayland Başbakanı Cukrit Promaj, ülkesiniı1 öğrenci liderleriyle bir
görüşme yapmlş ve «20 Marta kadai ABD askeİlerinin ülkesini terket-i
mesini» istemiştir. Başbakan aksi haJde kendisinin de öğrencilerle yü.
rüyüşe katılacağını veya BM nezdinde protestoda buluna.ağınr açlkla-
m§tır. - İngiltere ile İzlanda araslnda bahkç ık sınul ile ilgili olarak
çlkan sürtüşmeden sonra İngiliz gemilerinin kiyılaJma müdahalesini
pIot€sto eden solcu göstericiler NATo'ya ait bİr üssiin bütün yotları-

keserek üssü kuşatmrştlT.
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16 - Mart: Eulgaristanln Lefkoşe Büyükelçisi Popof, düzenlediği basln
toplantısında yaptlğl konuşmada: «Bulgaristan İ{ükiimeti Krbrıs Hü-
kümetinin Birleşmiş Milletlerde girişeceği her hareketi hatta Klbrls'Ia
ilgili B.M. kararlarrnr Ankara'nın hiçe saymaya d,evam etmesi halinde,
Türkiye'ye karşI müeyyideler uygulamasr için öne süreceği bir isteği
desteklemeye hazlrdlr. Bulgaristan hükümetinin Klbns hükümetince
öne sürülecek böyle bir isteği desteklemesine olanak sağlayacak hava-
yl Birleşmiş Milletlerde yalatmak, Kıblls Hükiimetine düşmektedir.
Müeyyideler uygulanmasl isteğinin öne sürülmesi, çözüm şekline ve ya-
rat acak koşullara bağlıdlİ: Türk Hükiimetinin Kıbrıs'la itgili BM ka.
rarlarrna uymamaya devam etmesi hatinde, Bulgadstan'm ne yapacağl
Sorusu birçoklarının zihnini kurcalayan bir sorudur. Her şeyden önco
Krbrrs sorununun çözümü için bütün ballşçl yol].arrn denenmesi önem-
lidir. Türkiye, BM kararlarınl sonsuza dek hiçe Sayamaz. Ve bu tutu-
mun kendisini düşüİdüğü yal]:[zhk içinde sonsuza dek kalamaz. Türki
ye'nin yapayalnE kalmasl, onu Kıb s sorunu iizerinde taviz]el vermeye
meobul blrakacaktr.» demiştir. Bulgar Büyükelçisi, Kıbrrs sorununun
NATO çerçevesinde değil, BM çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini
be]irteIek konuşmasına şunları eklemişüI:» Biz, çeşitli BalkaJı sorun-
laIı ve özellik]e Klbrıs'ı Balkanlal bölgesinin bir pargası saydığlmlz-
dan, Klblls sorunu üzerindeki görüşlelimizi geçenlerde Sofya'ya yap-
tlklarl ziyaret slrasmda Türkiye Başbakanl Demilel'e ve Dışişleri Ba-
karu Çağlayangil'e anlatmlş bulunuyoruz. »

- DİSK'e bağlı HüI Cam - İş sendikası üyesi ve Topkapi şişe cam,
Teknik Cam, Gökyiğlt Aam, Cam İşleme, Mersin Anad.olu AaJn Sanayii
işyerlerinde çalşan 6.000 işçi bir günliik YEMEK BoYKoT'u yapmış-
tlr. Boykot, Çal§ma Bakanhğının yetki ile ilgili olaTak yapllan baskl.
yı protesto için yapllmıştlr.

u. Mart : Kadlköy Opela sinemasl işçileri işverenin habersiz ve taz-
minatsz olarak sinemayl satmak istemesi iizerine BoYKoT'a baş]a.
mrş ve sonra sinemayl İŞGAL edelek hak]arr veritnedikçe teslim et-
meyeceklerini aç]klamrşlardır. - İngiliz İşçi Partisi Başkanı ve Başba-
kan H. Wilson Partisinin so] kanadından, izlediği ekonomi politikayla
ilgili o1arak kendisine yöneltilen ağır ve sürekli eleştiriler yüzünden;
görevinden «istifa» etmiştir.

18 . Mart : CHP İzmir Milletvekİlİ s. Genç ve 34 milletvekili aIkadaŞl-
nm Millet Meclisi Başkanlığma verdikleri önergede «CIA'nrn Türkiye'.
de bulunan görevlilerinin kimrikleri ve görevlerinin nelef olduğunrı
açrklanmasrnr» istemişlerdir. Aynca önergede «Alman General llorst
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wendlel'in basın yayın organlanna verdiği Plan 0/1 e göre CIA öIgü_
tiinün İstanbul dolay]armda komando ve gedlla birlikleri yetiştirecek
gizli bir progİaİn hazlrladlğl» bildirilmekte ve «Ayru yıllarda MHP'ye
bağh Gençlik Kollalı ve Ülkü ocakları, MHP'nin denetiminde },rrrdun
çeşitli yörelerinde kamplar açmlştır ...12 Marttan sonra ilerici ve dev-
rimci kıylmmda kontr-gerilla örgütü önemli görev yapmlş, günümüz-
de de yapmaya devam etmektedir. Alman generalinin kurulacağmı açık-
ladığl kamplar ile MHP'nin açtlğ] kampiaTın ayn] olup olmadığl...»
sorunu üzerine de dikkat çekilmektedil. - Maliye Bakanr Y. Ergene-
kon «Danlştay kararlannl uygulamadlğl» için üyesi bulunduğu «Mül_
kiyelilel Billiği»nden ihraç edilmiştir. - F. Almanya Hükümetinin
«kritik bölgelele silah satışlru yasaklayan kararr» d,olayh o]arak çiğ-
nenmekte ve silah satışlan silah ima] eden şiİketlerce sürdürülmektğ
dil. Diğer ülkelerin şirketıeriyle anlaşarak parça imaHtl yapan bu şir-
ketler, diğer şirketlerin de bu paTçaları billeştirerek sattlğI bildiriliyor.

19 . Mart: Hava Kuvvetleri Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanı Tuğ_
genelal Musta,fa Gürge hakkmda «yabancl şiTketleTden rüşvet atdrğ»
gerekçesiyle soruşturma açılİnlştır.

20 . Mart : İ. Ü. Doçenti s. Taniuihİn der§ kitabında «komiinizm plo-
pogandasl» yaptığl ihbariyte hakkınd,a d.ava açılmasınr kmayan 774 paT-
IaJnenter, Prof. YMar, vb. Aydrn «ihbarla bu tür d.ava agılmasm1 bir
bildiriyle lrmaınrşlardıı. - Sağmalcılar Cezaevind,e «mahkümlar» iki
kez ayaklanmrştlI. sağmatc arda ba,zr «imliyazlı» kişilere slk srk izin
vedldiği veya gece serbest blrakıldığl bildlrillyor.

- 1974 },llmda Tüıkiye'nin «KıbrıS Barış HarekAtı» srrasnd.a Yu-
nan]ı General Yuannidis'in «Hedef İstanbul o]mak üzere Türkiye'ye
taarruz emri» verdiği açıklandl. - Franslz Sosyalist Partisi Lideri Mit.
terand, yeİe] seçimlerde sol kanadm kazandlğI başaTldan hemen sonra
ABD Paris B. Etçiliğini ziyaret ederek «ABD»nin Avlupa sosya,list - ko_
münist koalisyonu fikrine altşmast gerektiği»ni bildirmiş ve ABD yet_
kililerinin bu konudaki demeçleıini krnadıklarını açıklamıştrr. - Rüş-
vete adl kar§an sivil ve askerlerin «görevleİinden istifa etmesi» bağm-
su Milletvekili M. Ali Arsan tarafIndan istenmistil.

21 - Mart : Aıkara 1 Nolu sıkryönetim Mahkemesinin «ölüm cezast»na
çarptrdlğl Caner Gücal, Hakan Tekinalp, Seİçuk Eralp ve Timur Er-
tekin'in haklanndaki bu karar Askeri Yar$tay Daileler Kurulu'nca
bozulmuştur. Daİreler Kurulu bozma gerekçesinde «sanıklann ifade]e-
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İinin ernniyette işkence ile aJmd]ğl» belirtilmekte ve bu tür ifadelerin
«geçerli delii §ay mayacağ]» eklenmektedir. - Federal Alınanya'da
«işgilerin büyük fabrikalanh yönetiminde söz ve karar sahibi olnıalan»
nt öngören bir kaJrun parlamento tara.findan kabul edilİniştir. Bu ka-
nuna göre, 2 binden fazla işçi çaJışttran işyerleİindeki «Denetleme Ko-
miteleri»nde hisse sahipleri ve işçiler eşit ölçüde temsilci bulundura.
caktır. Denetleme Komiteleri, fabrikalara öneınli yöneticileri atamak
ve denetlemek görevini yiiürütmektedir. Komite, aynca büytik harcama.
lafı kapsayan programlann uygulanmasrnda söz sahibidir. tr'. Alman-
ya'da bu tür işyeri sayı,sr ( kanun kapsamına giren) nm 650 olduğu bil-
üriliyor.

zz.Mart: Pazar giinü başlayan TSİP Partisinin 1. Genel Kongresini,
CHP Genel Sekreteri Eyüboğlu bir telgrafla kutlayarak «başan» dİIe-

ğinde bulunmuştur. - Tayland Başbakanr'run sğrt tepkisi ve ülkesin-
deki ABD üslerini kapatma kararl alrnasmdan sonra, Amerikan Hükü-
meti bu ülkedeki askerlerini geri çekmeyi kabul etti.

23 . Mart : MSP Başkan Vekili Kazan, Turgutlu Belediye seçirİıleİi do-
layısMe yaptlan bir toplantrda, AP'lilerin kendisine hücum etmeleri
üzerine bir demeç vermiş ve «anarşiyi sulayıp yetiştiİen AP'dir» de-

miştil. - DP Grubu Meclis Başkanlığna bir önerge vererek «19?3 se-

çiİnlerinden beri parti değiştiren, partilerinden ayr an, hükümet ku-
ruluşu ve Meclislerde yap aJı oylamalaİa Grup kararlarna rağmen ka-
tdmayan milletvekiılednin yakmlanrun ve akrabalarınrn her türlü mal
varlrğl, ticari faaliyetleri, alman teşvik komİsyonculuk ve müteahhitlik-
]erinin açlklarrrnasl için bir Meclis araştlrmasl aç masmı istemiştir. -ABD kamuoyunda Şili rejimi aleyhindeki kanpanya kuvvetlenmekte
ve Şili'deki insan haklarırun bir «facia» olduğu bildiİilelek, bu iilkeye
yap aİı her türlü askeri yardrmrn kesilmesi isterımektedir. - Dericı
tikle ilgili 88 işyerinde, Türkiyeae ilk kez grev karan aJınmadan «1o-

kavt» ilan edilmiştir. Lokavtn 2500 işçiyi kapsadığt ve bu işçilerin hak-
larrnı almak için BOYKOT yapacaklan bildiriliyor.

Z|.Mırt: Türk- İş'in bazı sendikalaldan Giiçlendirme Vakıfları için
toplanrnlş paralan Valıflara vermediği ve bu nedenle savcıhkç.a soruş-
tuTma açlldlğ,l açıklandı, - İtaıya'da Lockheed stsandalı ile ilgili olarak
eski Hava Kuwetleri Komutanı tutuklandı. Aynl olayla ilgili olarak Ja-
ponya'da fanatik bir pilot'un skandala adl karşan bir k§inin evine «in
tİhar dalışııı yaptlğt, pilotun ötdüğii, itgü kişiye birşey olmadlğl bii-
dirildi. - ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, «Afrika'da yeni maceİalara
girişirse, Küba'run işgal edilebileceği» tehdidinde bulunmuştur.
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z5 - trüart ı Mersin Belediye BaŞkanı (CHP'ti) ve Enciimen Üyeleri, hak_
kında «Belediye hizmetleri götüıerek halka elektrik ve su sağladıkla-
r]» gerekçesiyle soruştuTma açılmıştır. İmar ve İskan Bakanlığı Baş-
müfettişi Muzaf,fer Tannövel tara.fmdan hazırlanaJı rapora göre, bu ki-
şilerin TcK hiiki,imleri sakh kalmak koşulu ile 500 tiradan 5000 liraya,
kadar ağlr para cezasl ile cezalandrnlmasl gerekir. - Arjantin Devlet
Başkanl Bayan İ. Peron, Hava, Kara ve Deniz Kuwetleri Komutanlao
rmın kat dığl bir cunta tarafmdarr bir «darbe» i]e dev lmiştiİ. _ Hür,
kümeti düşürmek için cHP tarafmdan verilen «yolsuzluk» gensoru
önergesinin, giindeme allnma,sı, TBMM'nce reddedilniştir,

26 . Mart: «Esbak Gökalpcl pan-turanist, sdbık Ayünlrkc_r marksİst.
daha sonra Kadrocu'luktaJı mütekait -ve clmtaclların alırl hocası_
toprak ve emlak sahibi emekli yiiksek büroklat Şevket sureJ.ya Ayde.
mir» öldü.
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