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M e r h a b a l r
yo]-Merhaba savıı okurlarrm, merhaba sevgili okrı:ııazlarrm, seveıılerim, sevmiyenlerim,

daşlarım, can diişmanlarrm merhaba!..
Bilindiği dalr kesenler, öksüriiğe göre esenler, çıibrık kıı:ılıp küsenler merlraba! Nerdesin bir Şu

dağrıı ardrı,ıda kalan urnudum, merhabai..
Atı alıp ÜsküdaTl gecen, kan tükürüp krzrlcık hoşafı içiim diyeıı nrerhaba! Merhaba ba1 börek,

merhaba zehir zemberek...
, Basrnrn dok,.ızları, üniversitenin viiz kıık yedjleri. iiçler, 1,ediler, kırklar merhaba! BabıAli'de bir-
birlgrini viyen kurt kalemli rığraşdaşJarım merhaba! Göziiııii. bııciaktan, sözünü efendiden, uşaktan esir-
gemiyenler, aldatan kalte.bai-ılar, a!,Jarnan da]tabanjar merhabaj Batı kafalı, doğu gövdeli doğu kafalı,
b'ıttı gövrieli, 1961 modeli Pan'lar, aralarrndaki sandalye dalaşmaiarınr halka yurtseverlik, özgürlük savaŞı
diye.gösteren politika canbazları, tükürdüğünü yalayan ey her kapryi açan yalan - dolan merhaba!..

Konuşurken mangalda kü1 brrakrıayaıı, ha]ka ta]krm vei,ip, l<endi salkrm yutan, dönme dolaP,
carkıfelek, rüzgar gülü, sa_yın dönek, Ea;ı f:rıidak, vüksek sosyete, alçak sos!,ete, orta yerde iki ara bir
derede kaIaırlar, ilexiciler, gericllel, 'Latll su sos.y'alistl€ri, vjskici halk dostları, havyaristler, övüngenler,
siirüngenler, hepiııize merhaba! Klslr avrat donjuani }ielrıacı Ba'na, Ierhabal.. Ağızclan dolma. kulaktan
]<apma, ııarrmyaııaiı.k, üstünkörü, kara aydrn, çeyrek aydrı-ı, saray soytarrsr merhaba!

Düşük]er, kalkrklar, düşecekler, düşecekleri yer,ı tıımananlar merhaba!..
Ağrzlarına bir iıarmak bal çalınanlar, ba1 tutrıp parrnak .ıalavanlar, tatlr sesli yem borusu, eğrisi,

doğrusrı, topunuza merhaba!
Tatlı di]le söyleşeceklerim, diş dişe, göZ gö]e döğüşeceklerim, can]arrm ciğerlerim merhabal
Yiğitlikte gemi aslanr, öıileklikte te.|1a s]ca_n], düşmiişe tekrne vuran, kalkmrşa elpençe duran,

gjdene ağam diyen, gelene paşam ciiyen, yiğitJiğin harmaıı oldlüğu yerdeıı olaııiar, kahbeliğin yasa oldu-
ğu vcrden çıkanlar merhabai..

Kokup bulaşrrıayan tavsan tersi, etliye süt].ü,ve karrşrnayan demoklasi teresi, suya sablına do-
lırınrnayan elin pisi, ı-iyı,ıntuiar, mrymıntrlar, sünepelıır, siiirfiirrtiiler. iyiler, kötüler, hem iyi hem kötü-
ler kıs_-ıca bizler, harrnan oiduğumuz kişiler, mer_ıa'ı:a |..

, Merhaba yoksulum, merhaba mahalle mant,,Ir mriyoi]crler, nercesin ey sağduyu, sesimi duyar-
mls]n e_v öZgürlük merhaba!..

Merhaba verilip de tutulmayan sözler, mer_:.ııba cio;.ıma_van gözler, n:,:rhaba dolmayan göbeklel,
isI<ernleler, işkembeler, ey düşünen beyin, merhaba!.

Yurdumun ağaçsrz toprakları, topraksız ağa;Iarı, insansrz iopraklarrm, topraksrz insanlarrm,
gözyaşlarım: yüreğime ba ji.lğın taş, bu ağrrlr yürek, lıu sızllı baş, merhaba!..

İçinıdeki özlem, ya bu acr gözlem.. Merhab:i j Bize güleıı lıalıklar, akıl veren a]ıklar merhaba!..
Gardaşlarrm, bacilarrm, emmilerim, yiğenle ,im, koçviğitim. rı,rrız itim, sağı sayrrsr, yok sözümüır

e./rls], hepinize merhaba!,.
Merhaba özgürlük savaşrnda yaralanıp yite;ıler. rnerhaba bu yolda clökülenler bitenler, merhaba!
Merhaba söylenmemiş engüzel söz, merhabf giizel yariılar, merhaba!..
İşte girdik alana, selAm verdik dört yana, söziirniiz ıiılayalıa : NTerhabalar, meıhaba!..

Aziz NESİN
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Karadeniz Teknik Üı,ıiversitesine Öğretim Üyesi

bulunamryor. İstanbu] Ankara ve İzmir'de bu]unan

özel yüksek ckulardaki tler]erine uçakla yetişen öğ-

retim üyeleri, nedense Trabzon'a ulaşamryorlar,

Üniversitede dersler yaprlamryor, Yaprlamryor

ama ? Temmuz'da yaprİacalı iinivefsit-e srnav]airiıda

bu üniversiteye 80 kişilik bir kontenjan ayrrlryor, Bu

işin sonu ne o]aca,k diye hiç düşünmeyin, Düşünen-

1er bulmuşlar kolayrnr... Karadeniz Teknik Üniversi-

tesi kuruluş Kanunu tasalısrnın bir maddesi Mil]et

Meclisi Geçici Komisyonu'nda kabul ed,ilmiş, Madde

şu : ,,Doktoıa ve Doçentlik tezi aranmakslzrn, bir de-

netiııdeır geçirilecek olan tanrnmrş kişiler, doğruda_n

Fikir Kuliipleri Federasyonu Eğitim \re Bilim

Kolu'irtrn düzenlediği «Türkiye'de Kapitaiizmin Ge-

lişmesi Semirreri» 28, 29, 30 Mart tarihlerinde Gene]

I\4erkezimizde yaprldr. Sencer Divitçioğlu, Sadun

Aren ve Hikmet Krvrlcrillr'nrn katrldrkları seminer

büyük ilgi topladı.

2 Nisan'da Türkive'de Gençlik ve Öğrenci Ha-

reketleri» konusunda konı.işan Nihat Sargın, uTürki-

ye'C.e bir süre oh,,mlu gençiik hareketlerinin vaı,ol-

dunu, be]irli dönem]erde karanlrk evre]ere girildiğinl

Eir süreclenberi yaprlan çalrşmalar sonunda ge-

gerek yayrnevlerinden geien, gerek arkadaşlarrmızu-ı

doğruya bu üniversiteye Profösör olarak ataııabi,]e-

cek]eridiI.»
Ve KaraCeniz Teknik Üniversitesirıtle'yükselen

bir ses var. Üniversitede sosyalist gençlerin o1uştur-

dr:;:]arı «Karadeniz Teknik üniversitesi Fikir Kulü-

bii)llın sesi. Fikir Kutübii, Birinci Genel Kuru]unda

örgiiiümüze bağlanma kararı almıştrr, Ve bu duru-

iıTrt Cenel §ie:kezimize bildirmjşlir, Meİ:Içez Yürüt-

i"ı-üe Flufulu'rüda ciurum incelenerek Karadeniz Tek-

nik Üniversitesi Fikir Kulübü'nün örgütümüze katrl-

n-ıası oybirliği ile kabu1 edilmiştir,
Böyiece sosyalisi gençliğin blr bölümü dalıa ör-

gütienrıis. örgütünüZ bin kat daha güçIenmiştir,

?iı iür seminerlerden amacrmız, Türkiye'nin

ekoı-ıoi-iıiiı ve toplumsal yap]slnrn açık - seçik ve doğ-

lli ciaiak oıtaya konmasr ve gerek örgütümüZ gerek-

se Türkiye açısında rrrı-rtlaka gerekii sonuçlara ula-

sıliııasıdrr.

aııa 27 Mayrs eltesi gelişen ve gittikçe toplumcu ra-

J'.t]]a oturarT gençiik hareketlerinin sağlam ve güçlü

bir şekil,Je, ıiinarırzmini yitirmeden gelişeceğini» be-

]ir-terek sözlerini bitirmiştir,

F'KF Eğltlm Çaiışmaları

getii,dil:ieri 350

tapiık kurr.lmuş

kitap ve dergileriır clerlenrnesilıle ki-

ve çalrşmalarrna baş]amiştrr,

ilmnı,unııu §O§VAı,İI ççıçAı"lffiİ hff. AıRAMızDA
clemini görcliller. Iltkin beş kulüp'ten dördü (ikisi da-

ha örıce kairlmıştr) f ederasyoıılımrıza katrlmrş oldu,

Tüzüğümüze göre bugiilr İstanbul'da bir sekre-

terlilı kurrilriıasr gerekmektedir, Bu da Nisan ayr

iqindc gerçekleşmiş olacak, Böylece İstanbul'daki sos-

.,a,list 
"tir-,i.re.slİeli kardeşlerimiz bir yerde toplanıp

tirüikt" drrrrurı*a olağaıırna kavuşmuş olacak]ar,

Istanbul cleğiı,ıimleri üzerine FKF Örgütlenme

Kolrı \{art ayrnrn ikinci yarrsrnr oJ.dukça yoğun bir

çairşıiayie geçirdi. İstanlıul, FKF'nin kuruluş ön ça-

1rşrnalarııCan bu yana sürekti bir gelişi miçinde, Bir

çok kez FKF yöı,ıeticileri İstanbul'a gittiler ve kurul_

muş o1an !'ikir Kulüp'lerinin federasyona katrlmalarr

gerckliliği, zorunluğı-ı üzerinde sayrsrz konuşma ya-

f,lO,,. e., kez istanbul']u sosyalist kardeşlerimiz de

bi.likte o1*a.rın ve bir merkezden yönetilmenin er-

ı-
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Ileyiz ileredeyiz
oMUZVERi Nl DERı-EN ıYORU Z |..

Aı:iıadaşlarım; heiı lıiiiyoruz, iiikemizile amaçla-
dığımız, coşkuyla istediğimiz gelişme düzeyine, top-
luı,rı düzeııiııe rıiai;;lrııanıiş,tır. Aınacını;z, herkesin,
yeterıolıierini !]i!!ttsızc:ı geliştirelıiieceği olanak!arrn
ıarolduğu lıir diizeııe ulaşnıaktrı. Biz, lıu yolda gene-

lcre ödevlcr d{iştiiğüntl biiiyoıtız. Ve gerle biliyotuz
lri, iiğtendik !ıi üstüırrüze düşenleri yapmak için öı-
gütlenmek, öıgiitlii ve sürelıli çahşıııak zoııundayız.

İşle ar!ıaciaşlarırrr, öıgüiünrüz [,ıu temel gereksin-
meye karşıhk o|{1ı,ğun<lan da yaprlabilecelıler en iyi
şuk lıir bütüııdür. Bu yüzden de yeri adamakıllı sağ-
larndrr. Yerinirı sağları,ılığrntian, geıçek bir gereksin-
rrıeye kaışlrk olduğundaıı da yapılabileceklet eiı iyi
lıiçimde yapılaınadığı halde kısa lrit süı:ede biiyük ge-
lişıııe göstermiştir.

Bugün 6,rgiitümüz lıüyüııüştür. İşleviıııizi başar-
ıııa yoluirda, yapacağrırır; Liı sürii i1 var iıaışırrıız.ıa.
Eaşlangıçta, öıgütürıriiz 1,c|ctiııcc geiişrnedon yapıııa
olanağr olmayan bir sğrti iş şimdi srrada bekliyoı.
Bugüırkii çalişrna düzeni gereksinı:ıcleri kaışrlayamı-
yoı, Yaııi işleviıı;i:i basaı,,rra y..ılu;,ııla geretrı.cnleti ;e-
tiştireıniyortrz.

Şimdi arkadaşlarrnı, giiıeceğiıııiz işleıi sergiieye-
reir çaIışnıa "-liizerıini nası! ge!iştireiıil eceğiııizi aıı:ş-
trIalrrn.

I. Kurultayda lıep Llrlikte onıylaelrğımız stıı,-
tejirrıizıie belirtilıiiği giiıi işleviıı-ıizi bıışarıııaiı için
bir talı:ın alırılara ctlslmemiz gerek. Bu aianlar ka-
muoyrı, iiğrentiler ve üyelerimizıiir. {Kamuoyu olay-
lara ilgi duyaiı lreıkesi kapsar. Oğrenciler öıgütüırıü-
ziin liıynıklandığ,. iqindcıı çıklığı kcsimdii,. Ül clcı i-
ıniz örgütü ytirütecek olanlar, üstleıine lrüyü!ı görev-
ler diişonlerdir.)

Bu alanlara etlriyebilmek için de birtakıııı konıı-
larda çalışına!at yapmzık gerekrııektedir. Çalışma ko-

. nuiarınıızr önce, işIeı,inıiıi gercekleştirı-oıekle tcırrel-
den ilgili olanlatla, bu kııııuda yan dcstek olanlar ol-
inak üzere iki ana daia ayrrryoluz : Tenıel etkinlikler
yan etkinlikler. ,(

Bunlardan «teme! etkiıılikier»i kendi içinde şöy-
lece ayrırnlryoruz: Urgütlenıııe, eğitiııı ve bilim, eş-
giidüm ve lıaberleşrrıe, yayrn, eyleıır, gelir.

Yan etkirılik konularrnda ise şiırrdilik ele aiırıa-
lıilecek o!aniatdan şurılar stıyılalıili: : }1üzik, tiyatro,
folklor, edebiyat v.s.

Çahşma konular;nıiılii !ıaşaııı,::-ılz iilgütiin tü-
müyle işlemesini, aıuaç!:i,rr,ııızı tioğrır gitnreyi sağ!a-
yacaktrr. Orneğin örgiitlenme alanrndaki çalrşmalar-
la örgütün güçlenmesi, sosyalist bir örgüt niteliğinde

ıııerliezilce işleiııesi, örgütün yayılması, başka örgiit-
ler üzeriıre etkirııesi başarrlacaktrr.

iğiıi;,n ve }ıilirn konus,-rnılaki çahşmalarla bir öi-

çiiJc l;ı;ııuoyı-ıııa, geniş iiltiicle öğrenciler ve üyele-
rimiz üzcrine etkileceğimiz. Ya;zrıı konrısundaki ça-
iışınalaı,ia ötü]l(i iroi,ıutrardıki çaiıalaıinı;zı pelıişiitece-

ğiz. Eşgidüuı ve ha}ıerleşııe işini 1,ii:;iitmekle haşka

ecvıeleılc, başlra örgütlcıic ilişkitrer ltııracağız.
|_-],g!if konusrrn..ı düzenli clatak yürütmekic tüm

ötcki kırıırriatıiaki tasarilarrnuzr uygulama olanakla-
rrrıı lıazırlryacağrz.

}i|e bzınlarm l.iiınünü traşarnıakla lıir ölçüde ey-
lerı lıonrrsunu da lıaşarmış olacağımız gilıi dışa dö-
irük eyleinlotc giırişıne gücii de hazanacağrz. Yan ça-
lrş.iııı 1ıo.rırlarıyia !ıuru iıir örgütlenıncnin sakrncala-
rrıiı önle3,c;el<, yaşama ilişlrileriıııizlc de bağ kurup
gaIiıırrrıırzi ı ıi.ilaştrrııcağız.

Ama ariıadaşlarıın, bıı konudaki çairşmalaırmrzı
riasll başıİacağız?.. Nasıl İıir yöntemle işleri doğru
eiiiriist yüıüie}ıileceğiz?..
Bugüncdek ağrı: aksak göteı, höiüşümleri ilc işlet yü-
rütiiinıca,c çalışılnırşsa da istenilen verim sağ!aııama-
rırıltır. otgütürııi,izün gelişıııe siirecine ırygun bir .liç
örgiitlenrıtc» ye gitmek zoruııludur. Pıılık lıır aşan,ıa-
ya geltlik.

Rır iş nasil gerçekleştiglecek, teme! iayanakları
ııeler, ı,.lıtt.ıktrı?., Eu koııııiı yırkarrdaki aerklarnalar
ışığıııi:,ı oıtaya crkan iiii 1e.ııcl ilke ile karşr karşrya-
yız" Bıııılıirdarı biri her ça!rşma konusırna koşrıt birer
örg,en gcliştirilınesi, ikiucisi de lıu örgcnlerin kişisel
çai-ıiaı,ir'lıağlı olrnaktau kurtaı:ılıp kurumlaştrrrlmasr,
daha ııçrğı öıgenleıde kurırl çalışınasrnrn esas olma-
sr«l,ıt. BunlarCaıı ilki ile tam bir görev bölüşürnü ya-
pılıı-ıış tlacak, itrıincisi ıie işlcrin alısanradan yürüme-
siııi sağlayacaktır. Ötııeğir, her öıgentle - kolda - lıeş,
on lrişi toplrrca çalrşacak, bunlardan birkaç kişi ay-
rı}sa bile iirgerı Iıurui olarak çalrşmasrnı sürdürecek
işleı;ini aksalmadan görebilecelrtir.

,A.rkadaşlaıım, görüyoıuz ki işleri başarmak ör-
giitüilıüzii aşamııda.n i]§i]ıIr.ıya itebilmek için böyle
lrir işleyişi kurmak zorurııtrayız. Böyle trir düzende
pelı çolr iirgen vc hct örgeiıde pek çolı kişinin çalış-
r:ııır gcıclırr:ektcctiı. Yani bu işi başarmak üç beş ki-
şiııiıı harci değildir. Bu işi ancak toptan başarabiliriz.

İşte önünıüzde bir sürü ötgen, iş görecck bit sü_

ıii lltıl. ilcliıı oir/ruzvERİN!.. Görev ISTEYİNI.. So-
Iuıi] YüIil,ElilN!.. 0;:gıiltiinıüzü işletecek, koştura-
cak olan bu çalışma düzenini kuıalım, geliştirelim-
BEELENELİM!..
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ianılryoi ki 1tsMM'ı,ıcie biı oa:,'"i;ırı-i diğer pı; , i]r.:,ıi ,, i da]-ıa çok sayrda ıpilletvekiline sahip o1-

nrası birçol; şel,i yapnıasrna, st,:,;geiiııi. bir lIiilletve r ,.-"i:ı, ,ı,.]],,ii söz,:üsü o]an bir ıırilletvekilinin doku-
ıırılmazlığını kal<1rrniasr:ia yeteı]iıiir. Kanrnrrzca bu .,;-:1,:,.inü:i] i,e:cekieşlirrnck imkAnsızdır. Böyle bir do-
kunulmazirğr kaldırabl]mek için AP çoğunli;ğu yet]lez, TBlljrt'ı-ıin tiirnü bile yetmez.

Neden yelmez, nedeıı bugünkü ikiidar buna mı-ı}<iccliı" değildiı? Bunu Türk yakın tarihine iliş-
kin bir çözümleme ile açıklayalını:

AP 'nin Çoğunluğu Neye Dayanrr :

Kıratı, eğilimieri ile AP nin DP nin süreği o1duğuiıu kimse, hele kendileri hiç yadsıyamaz.
DP halkın kendi partisi o]alak sectiği bir parti miCll:' Eli]elle hayrr, Tür}i halkı pek uzun süren faşlst
CHP yönetiminden ve onun milli şefinden öylesine il]:ı]]ah d.:nişı.ir ki 1950 seqimlerinde yalnrzca CHP-
nin seçilmemesi için oy kullanmrştrr. Gerçekteı-ı yeni geleiı ;,öııetimde jandarma dayağı, tahsildar baskısr
gibi oigular azalmış, biraz amadan sayrlan halkln maddi i-c. rı_,ıaırevi yaşama biçiminde gözle göIülüI bir
değişme olmuştuı. 1950 den sor-rıa geleii seçimlerde lıalk i-ıep iki almaşıkla karşr karşryadrr : eski ve yeni.
Yeni yönetimin bir çok kötlı yarüLrş davranışlaıı b.e'lkıe a;ı1:,şı labiliyoıdu. Ama segime gelince CHP hep
vava kalryordu. 1965 seqıİılerini de AP ve CHP Celiisnesi c]arak ele almak gerekir. Halkın gözünde
AP 27 Mayıs jrareketl ile devrilen DP ı]in uzantisıdir. CHP ise bu darbeye yol açan kuruluştur. Dönen
do]arlar ı.e Amerikan parmaklarr ne denli söz kontı:.iu ci,-iiııi oiı;rın 1965 seçimlefini.l\P nin zaferi değii
CHP nin hezimeti olarak yr.ı rumlanıalryrz. Vc brl c]aı r,atırŞ saplrrrlmlş dahi olsa halkrmızın anti - faşist
eğiliminin bil. belirtisidir'.

Oyleyse AP Güçlü müdür :

AP bugün geniş halk yığrnlarrııdai,ı oy alabileiı en önemii siyasi kuruluştur. TBMM inde AP ni
temsi1 eden kimse]el arasrnda sürdiildüğü yaşaına bicimi olarak halka yakrır ve düşüncede halkrn çr-

karlarrnı gözetmek isteyen milletvekillei:i az değilciir. Ama buı:]ar garip bir carkın içindedirler, elleri kol-
larr daha önenıii gözleri bağlr durumdadrr.

Ha]ktan alrnan hiç bir AP oyu AP nin iktisadi siyasetini eı,etlemez. Yani halk yabancr serma-
ye ve ontin yerli ortaklarınrn aracr o]an bir kuruluşa oy vermiyor. Halktan alrııan hic bir AP oytı AP nin
siyasi baskrsrnı da evetlemez. Çünkü halkın 1950 - 65 seçimlerirıe dek çeşitii dalgalaiımalarla lehine oy
kullandığı airlayış onun göziinde baskıya lıarşi çıkış demektir.

Bu durumda AP rıin perlomentodaki çoğuııluğu son derece biçimseldir. Değil bir halk kahra-
manlnln dokunulmazlıhğrnr ka]drımak...

Neden Kaldrramazlar Çetin Altan'rn Dokunulmazlılrğınr :

Bugün Çetiıı Altan ha]k adrna, haksrzlrklara hem kalemi hem meclis çalrşmalarryla karşı ko-
yan yürekli bil kişidir. Onu sevmeyenler, dünya görüşüne taban tabana zıt bil görüşe sahip olanlar bi-
le; onun, soygunlarrn, soyguncularrn ve kendi çrkarlarr uğruna halkrn eziyet çekmesine göz yumanlarrn
amansrz bir düşmanr olduğunu biliyor. Nelede, ne zaman siyasi ya da iktisadi bir skanda] olsa, bir hak-
srzirğın haberi a]ınsa her gazete okuyucusu «Çetin ne diyecek?» sorusunu sormaktadrr. Yani he]e bir ce-

il o iş ış ıı§§ En ı§ ı § ı ıı ı ı
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saret ediP dokunulmazhğrnr 
. 
kaldrrsalar Çetin Altan'ın; göz dönmüş birkaç kişiniıı drşıı-ıda herkesi te_dirgin etmekle kalmayıp Türkiye'de istibdatır yeı-ıi bir 

"şu-u.r.r, ilAn da edeceklerdir.
Cetiil Altan halkın haksızhklarr 1Anetleyen irabzrdrr. Onun e]indeır bazr hak]arrnı almaya kal_kıŞmak Türkiye'de döiıen bütün kirti işlele, yalaüua ve çiıkefe sahip çıkmak demektir. Halk bunu bi_liyor, Çok yakrndan biliyor. Üstelik Çetin Altali'a gelen belAyl birliı<te gcığtlslemek isteyenler. onun dün_

Ya görüsünü PaYlaŞanlar değildir yairıızca. f)ernokrarulrlu herkes tızgrırltıkten yana olİn herkes ve hat_ta AP ye oy \ıer.ell birçokları ona karşr girişilen lrompjonun karsısrndadrr.
Krsaea Şunu beliı'telim, Çetin Altan'rn simgesi olduğu «dobra dobra konuşmak» yönetimine kar_

şr olanlar çok yainrzdrı,. Halk herşey söyleırsin istivor.
O, Bu Dokunulmazlığı Söke Söke Almrstrr :

Cetin A]tan'rı-ı miletveki]i o]masr bir su işleri müdürünün Türkiye,nin en büyük paltisinin başr_na geÇivermesine va da BaŞbakan oluveı,mesine benzen-ıez. onun milletvekili otmasrna yolaçan dünyagÖIÜŞÜne o;- r'erenler, evet damgasrnr büyük bir gürültü},le bastrrmışlardır pusulalara. Çetin Altan mil_letvekiliiğiıri soı-ruıTa kadaı hakedenlerden biridir. B iiıu özeltikle onuirla uğraşanlalln dikatine sunarrz.Onu seçenier 1,iğit biı sa\ıaşcıya ov verdiğini açık secik bilenlerdi.
Sadcde Gelelinı :

Türki-vo'cle biı" taü]e Cetin Altan yoktur. özgürlüğün kaıırna susayanlar için küçük bir tavsiye_1eri var onlarin da: oyunun kuı:allarrnr elden geldiğiıice aZ Zedeleyiniz; şaıtları değiştiımek tavrr]arl dadeğisiilnleyi gerektirir. Nokta.

Bunlarr Anlattr Diye :

İşte Cetin Alian'ın yazdıklarından, söylediklerinden öInekler :
<<"Tefeciler scni kıŞ aylarrnda borçlandrrrr. Yüzde otuz, yüzde kıtk faizle birkaç aylığına besyüzliıa, bin liıa borç veriı.. sorıra da mahsulünü istediği fiata kapatır. seksen kurusa böyle aldatmışür ay çi_Çeğini, Tartlda hile YaPar, sonra çuvallarm pr.r.rrr, ötlemez. Faizle verdiği borcu dİşur ve elir-ıe ben onkuruş ya srkıştırır ya sıkıştırmaz. sonra seksen kuruştan alrnan ay çiçeği bir buçuk liradan satrlır fab_rikaya,
«Altmrs lruruŞa toPlanan süt sckiz litadan peynir olur. Güncte bes liradan yaprlan çapa yüz bin_ierce liralrk pamuk etler.»

' 
«,-,Devlet labrikalarınrn ürettiği demirler, çel]kler, çimentolar ,"r-r*lr"" talafindan peşin ucuzakapatılır, Soııra halka pahalr satrlrr. Aradaki mıivor,,ürrca liralık fark yine komisyoncularrn, tefecilerin cebine girel, Soı-r üÇ ayda Kaİabü]ı Demir Çe]ik fabrika]arından bu slstemle 1e5 kuruştan mal alln_mrş ve halka 225 1Ie 2\0 kuruş arasında salıiarak 35 milyoıı lira kAr edilmiştir.»
<<"'Amerilra paıayı verir. Bu parayla benim firmalarıma şu İiata şu isi yaptrracak bana borçla_ııacaksın, AYrlca o fitma yaptrğr işe ortak oiacak ve kazancınr dısarr çrkaracak der. Bu düzeni yürüt_mek iÇin TürkiYe'de kendisini tutanlara avantalar sağ|ar. EreğIi Demir çelik Fabrikası böyle kurulmuş_tur. Yağ fabrikaları, i16c fabrikaları, gazoz fabrikaları -böyle 

kurulmuştur.
Aırıerikan askeı,i yardrını da böyledir. on sekiz tiimenimize yüz milyon verir. oysa Türk as.keri yerine Amerikan asketi lıeslese orr."ki, tilmene on ,nllyar vermesi gerekecekti. On milyarlık gücühem de lıaşka ırktan yüz milyona çıkarr için ayakta t,.t-uk. s,rr,r, adr da yardım olur.

.. «Moırison firmasr sirketinin 11 milyon ]ira o]an zararr devlete yani fakir fukara halkımıza 80milyon olarak sokuŞturulmava kalkllmıs ve Amerikan şi.i"ri ıi" kişisel çıkar yaratrna Türkiye,niıı yük_sek menfaat]eri feda edilnıiştir.»
<<Amerikan sirketleri lehine petrol ofisiningelişmesi kasden baltalanmakta ve yeni istasyonlaıaÇmasl önlenmektedir. Eıgani Bakrr Madenlerinin genisletilmesi işini 200 milyon liraya Amerikan fir-malaırna ihale etmeYiP devlet eliyle 40 milyona 612zat çıkarmaya çalrstığr için Ergani Maden isletmesi

Müdürü işten atılmak istenmekteılir.»
«Tütün]eriıı ucuza kaPatrlrp, ekicilerin perişan edilmesi, bankalardan alrnan kredi]erin tefecilik

YoluYla köYlülgri sömürmek iÇin kullanılmas., O",rl"tİ fabrikaianndan peşin peşin kapatılan çimentolaırn,demirlerin 0/o 50 Ye 1llo 80 ne Yakın kArlarla satrlmasrheiı bu çrkarcrlar çevresinin marifetleridir.»
Bunlarr anlattr diye dokunulmazlrğrnrn kaldırrlması tleğil, ÇETİN ALTAN,nın kutlanmasr istenir.Dokunulmazlığa dokunulamaz!

-

-
I
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Hem eleştir
işHem Gör

Sosyalist örgütlelin belirli bir disiplin içinde ve

sı,,ğlaıı: adriılarla ilel]emesinin ilk koşullarından biri
de güçlü sosvalist eleştirileriıı yapılabilmesidir. Sos-
.,,alist bir örgütü, sosya]ist bir eyleııi eleştiri dışln-
da düşünmek olanaksrzdrr. Sürekli bir devinimin ola-
biimesi. örgüilerin, kişıterin aşamalardan aşamalara

dayabilmesi, bir ölçüde, sosyalist eleştilinin verece-

ği dürt,iikleıneye bağiıdrr. Eleştiri; bugüne kadar a]-

drğımrz yoitı, içinde bulunduğunruz durumu, sağlam
ve olumlu stlatejimizi ortaya çıkarabllmede yararlr
bir araçtll.

Yalnrzca «eleştiri» değit de nSosyalist e]eştiri,
diyoruz. Doğrudur. Sosyalist eleştiri, bize, kitaplarda
öğreti]en.,ıe nEir şeyin iyi ve kötü yanlarrnr belirt-
nıe» diye tanrrnlai-ran eieştill den farkirdrr. Sosyalist
eleşiiri, bu tan]mda bu]unan niteliklerden daha baş-

kalarrnr da kapsar : «Sosyalist örgütün dernokratik
merkeziyetçi niteliğini bozucu olamaz. Somut zaman
ve yeı: koşulları içindc yapılrnalrdıı. Kafarnrza doğru
olaı,ak gelen her şeyin ı.öylcrylıesi. zaman ve yerin
diişünülmemesi birliği bozucİPyönde olur ve söyle-
nenlet havacla kalrr.»

Brı ı-ıitelikleri kapsadrktan sonra, her koıruda,
her yerde aqık eir.:ştiri, hiç çekinmeden, yrlınadan ya-
prlabilir. Yaprlmalidır da.

Her sosyalist örgüt gibi Eii<ir Kulüpleri FederaS-
yonu da sür,ekii ve geçelli bil eleştiıi altında olrrıa-
1ıdır. Eleştiriler, örgütün yapısı içinde sorumlu ma-

karnlara, gerek yazr ile gerek sözle yaprlmalidir. Bu
makam; Kurulta1, o1abilir, kulüpleıin gene1 kurullarr
olabilir, Gene1 Yönetim Kı-ır,ulu ve Merkez Yürütme
Kurulu o1abllir. «KAVGA»nın çikmava başlamasr ile
eleştiri iç-in yeni bir olanak daha dc,ğdu.

KAVGA sütunlarrı-ıda, duıumurhuzu, Fikir Ku-
lüpleri Federasyonu'nLın gidişini açıkça eleştirebile-
ceğiz. KAVGA'nrn bu sayfasr bundan böyle açık
eleştiritere açrlm:ştrr. Bütün Fikir Kulüp]ed _Fede-
rasyonu üyeleri, Eikir Kulüplcri Federasyonu hzeri-
ne, uzaktan - "vak:n<ian 

düşünen heı kişi bıı sayfaya

eleştrisini gönderebJ,lir. Yapıllıası gerekelıleri yaza-
bilir. Yapı]acaklarrn düşünsel ve maddi o]anaklarrnı
an]atabi]ir. Yaprlmakta olan işlerin aksakhklarrnr be-

lırtebilir.

Amacımız, yarıarn Sosyalist Türkiye'sine, safla-

rımrz daha da srk ve birlik içinde, güçlü olarak ula-

şabi]mektiI.

Elcştiıilerinizi Bekliyoruz :

GELE§ !]LEŞTİEİLER :

Şimdit]en bu tüı eleştirileri kapsayan iki rapor
L{YK ı-ı e gelmiştir. Raporlarda-ır ilki Hukuk Fakültesi
Ii.ikir KLıllibünce sunulmuştur. Raporda özetle, şu si-
rada öIgiitlinüZde bir durgunluk olduğu, bunun da

bil takınr sakıi-ıcalar doğurduğu; kulüplerie merkez
ve kulüpier arasr ilişkilerin istediğimiz kada,r srkr

olamadığr belir',ilmekte ve bunlarr giderecek tedbir-
ler önerilmekiediİ.

İkiırci raporu SBF Fikir Kulübü üyesi I(udtei
Ulutüiiı -ı,ermişiir. Burada özetle, öfgiitümüzün sü-

rekli bir ciinamizm içinde olrcas1, gittikçe yenileşip
geiişmesi gereği belirtilıııekte ,Je gene bazr tedbir]er
önerilmektedir.

MEEKEZ YÜRÜTMtr KURULUNUN CEVABI:

NlYK na gelmiştir. Raporiardan ilki Hukuk Fakültesi
diklerinden, önce eieştiri sahipleriııi kutJar. Arkadaş-
]arrmrzrrı eieştirileri yerindeciir. Örgütte dayanışma-
nln artmasl, ilişkilerin srklaştrrrlmasr gefçelrien öIgü-

tümüZün yaşamasl ile, sürekti gelişip güçlenmesiy-
te ilgilidir. MYK muz bugünkü aşamada, örgütü-
müzdeki çalrşma düzeninin greksinmeleri karş aya-
rnadrğr temeline dayanarak, iÇ öIgütienmede yeni bir
hamle yapmanrn gereklitiğini ve yeni çalrşma düze-

rıinin biçimini ortaya lroyan uzun bi:: tasarr hazrrla-
mrŞtir.

Yapacağımrz atılrrnla ku_racağrmrz bu yerıi çalrş-

ma düzenlne değgin tasjak, arl<aclaşlarınrzrn önerdi-

ği tedbilleri de i.çermektedir. Bir kaç gün lçinde tas-

1ak bütün kulüplere ulaştrrrlacak ve hep blrlikte bu

çalışma düzenini kurmaya girişeceğiz.

5ö§YAı.İsı ongtlt yç EhHşTİR,İ
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Milletçe Dileniyoruz

Gazeteter yazryor; bir İstiklAl Savaşı Gazisi di-
diki Cumhurbaşkıınrnrrz Cevdet SUNAY USA'ya git-
diki Cumhurbaşkanrmrz Cevdat SUNAY USA'ya git-
ti, Amerilıalrlara nYardrma ihtiyacrmrz var, dedi.

Fort Şirketi, Vehbi Koç, ve Bizler

Türk Malı diye yutturulmaya çalışrlan Anado1

otomobiilerinin motorlarrnrn, yrllarca önce Fort Şir-
ketinin elü]de kalmrş motor]al olduğunu artık bilme-
yen kalrrıadr. Henüz, Anadolu'un Türkiye'deki montaj
fabrikası bile yapimadı. Ve Anadol Otomobilleri
26.500 TL. gi.bi ucuz bir fiattan satıliyor. Anadol al-
iınak is';eyenler daha şimdicen onarbilı lira para ya-
tirryorlar. Otoırıobiji ne zalnan teslim alacakiarı belli
<i.eğJi. Gazeteleriıı yazdıklarrna göre. daha ilk günde

800 kişi Anadol almak için başr,urmuş ve onarbinlira
para yatrrmrşlar. Ve bövlece Velıbi Koç'un cebine

bil günde 8 milyon TL. girmiş oldu. Bu daha böyle
bir süre devam etti. Vehbi Koç'un eline milyonlar
geçti. Bunu sa,ğlayan da Fort Şirketinin küflenmiş
motorlarr oldu. Böylece Koç Holding Şirketi yediği
kazrğrn acrsrnı bizlerden daha doğrusu bizim enayi-
jerden bir palça c]kartmaya çalıştı.

Zennu}re, Ali Sepici ile Sevişmiyorum dedi
Adana'nrn hrzlr zamparasr, Belediye Başkan1 Ali

Sepici ile seviştiği söylenen Zennube, AKŞAM gaze-

tesine bir tezkip göndererek bu haber]eri yalanladr.
Yakrnc]a Ali Sepicinin, bu tekzibi tekzip etiıesi bek-
]enmektedir. Çünkü, koskoca Adana Belediye Başka-
nrnın Zennube ile sevişmediğinj, },azmak ne cüret,

Cırcıhurbaşkanıiıılz Niyegaıa Şelalesini Göıe-
meıii

Gezi siiresinin krsa olmasr nedeniyle, Cumhur-

başkanırhrzrn USA gezi progranl değiştirilmiştir.

Böylece sayrn Cevdet SUNAY Dünyanrn say ü tabii

güzeliil<leırini haiz yerlerden birini görmekten mah-

r,.:m o]du.

Kapılar kapanmış, neylersin

Mi]letin kalbi bize açık olacaktrr, diyen Turhan

Feyzioğtu, İzmir CHP. i] merkezinin kaprlarrnı ka-

nÜrovı niffiilAN
ıİn KEnçE

palı bu!du.

Veni bir «Türlü çeşit»

Bülent Ecevit, ortanrn solu halk hareketidir di_

1ıor. Ve hemen ekliyor, ortaırin so]u ha]ka anlatrlma-

İı]sa anlatılsa ancak sizlere anla,trlrr, Çünkü siz ha1-

a]:ülryamryacağrnr SanryorSunLlZ. Halk hareketi, anla-

tı]sa an]atılsa ancak sizlere an]atrlır, Çün_ki siz hal-
ka cleğil, halk size an]atacaktır, çok şeyi,

Aııra niye?

Dean Rusk .Brıgün Türkiye içiı-ı bekçilik eden

askerlerimiz ayni zamanda Amerika'nrn savuni,ı]ası

içiıı cie bekçilik etmektedirler,,

Arııerikan Tipi Tüketim Tarzr

«Vietnam'da besyüzüncü USA uçağı düşiü,,

«t\merika Vietriaın'da, imal ettiğinden çok uçak

kaybediyor.»

n. . . Amerika yanhşlıkla (!). . " Vietnam köyünü
bombaladı.,

«Vietman sava|başkan Johnson'un prestijini
zedeliyor.,

Kayseri tipi bir açıkgöz bu manşetlerden USA
tipi tüketimin üç yörılü olduğunu hemen çakar, İki-
si zaten çok kolay. Johnson'un da derbeyan söyledi-

ği gibi yüksek USA milletinin refahrnr arttrrmak için
silah tüketimi.

Ekonomiktür tüketim

bu birincisi,.. İlrincisi de tamı tamamrna belli,
Boroba]ar can yakar, çcluk, çocuk, dede, nine, - İn-
san tür tüketim - Üçüncüsünü düşünün! Son manşe-

i€ clikkat... Tükenen Joh:rson değil ha|... Ada bak-
ııia;,rn. - Yiyeni yer tüketim. -

O T...

nBenzine zam şöferlerin yüziinü güldürdü",»,

«l{emlekette flkir hürriyeti vardrr; herkes dilediğini

söylemekte ve yazmakta serbesttir, " » «Yapacağlz

dediysek hemen riemedik ya.. . ,,Anayasada zinde

kuvet yoktur..., «Vatandaşar zam]aTr kabu1 edi-

yor... ,

--

--- -ı-
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FIa devip srrtrmrzr halklara dayamrşrz
Halkiar e nönde diye girmişiz bu haiaya.
Bu günü kuran bilek, yarına atan nabrz
Kavga özgürlük içiı,ı yığınlar için lravga.

lVot,0;,,rs {e*, ,İrocr" ü'ar/Oıl/ın Lnce le SıiannrteL

FKF MARŞI

Öniir,-ıüzden kaçışan köleliktir" ztıltımdur
GürleVip kaır katarız tarihi]] akrŞlna.
Dostlirrrm omuz verin nerd_eyse sabah olur
Kavga özgürlük için çocuklar rçin kavga.

ONBEŞ GÜNDE BİR, ÇIKAR
SAHİBİ : FKF ADINA IZZET ARARAT _ SORUMLIJ YAZ! İŞLE[iİ MÜDÜRÜ : SALİH ER

YoNETİM YERİ : FKF Genel Merkezi. Selinik Caddesi 31/2 Yenişehir _ ANKARA _
Basıldığı Yer : ULUSOGLU MATBAASI , 
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