
yaşasın emekçiler yaşasın

T ü r k i y e  i ş ç i  P a r t i s i  G e n e l  B a ş k a n ı

fiybar, Johnson’u Yargılamaya
Sosyalizme
Ulaşacağız

Yıl 1961... Emekçi Türk halkı de
mokratik yoldan iktidara ilerlemek üze
re örgütleniyor ve Türk işçileri kendi par
tilerini kuruyorlar. Yüzyıllardır sömürü
len, karanlıkta bırakılan emekçi halkımız 
kendi kurtuluşunu kendi başlatıyor. Bir 
avuç bilinçli emekçi, bir avuç halktan - ya
na aydın omuz omuza, çalışan halkımızın 
iç ve dış her türlü sömürülmeden kur
tuluşu için bilinçli bir çabaya giriyorlar.

Burjuva partileri, halkımızın uyana
rak kendine yüzyıllardır bir sürü gibi te
peden bakanlara karşı kendi haklarını sa
vunmak ve herkesin nimetlerden emeğine 
göre pay alacağı sosyalist toplumu kur
mak için örgütlenişine karşı her türlü bas
kı yönetimini kullanmaktan, taşlı sopalı 
saldırılar düzenlemekten geri kalmıyor
lar. Ancak, tarihî görevinin sarsılmaz bi
linci ve bu göreve olan inancı ile emekçi 
halkın partisi her türlü baskıya, her tür
lü insanlık-dışı davranışlara, oynanan o- 
yunlara göğüs geriyor ve sesini Anado
lu nun bütün çalışan insanlarına duyuru
yor. Bütün çalışan insanlar Türkiye işçi 
Partisi safında birleşmeye ve demokratik 
yoldan sosyalizme, herkesin maddî ve 
manevî bütün yeteneklerini geliştirme o- 
lanağını bulacağı topluma, insanca yaşa
yışa doğru ilerlemeye başlıyorlar.

Suya düşen taşın halkaları gibi gi
derek yayılan, genişleyen halkalar onbin- 
Eri, daha sonra yüzbinleri T.I.P . safla
rına katıyor. Bütün engellemelere, bütün 
küçük hesaplara ve T ürk sosyalist ha
reketini sonu bilinmez bir maceraya kur
ban vermek yolunda olanlara rağmen, 
I .I .P . sosyalist topluma giden yolda 
dev adımlarla ilerliyor.

T.I.P. sayesinde ancak, sosyalizm 
Şehirlerdeki salonlarda sözü edilen boş 
bir lâf olmaktan çıkıp, Türk halkının 
yavaş yavaş benimsediği yaşayan gerçek 
bir akım haline geldi. Maya tuttu-.■ 
Emekçi halkımız- sosyalizme sahip çıktı. 
Ve emekçi halkımız ve yalnız ve yalnız 
onun gücü Türkiye'de sosyalizmi kura
caktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olma
sın.

DÖNÜŞÜM

Londra’ya Gitti
«TÜ R K İYE  İŞÇİ PARTİSİ GENEL B A ŞK A N I SA YIN  M E H 

M ET ALİ AYBAR ; VİETN AM  ZU LM Ü N D EN  DOLAYI A M E 

R İK A N  H Ü K Ü M E TİN İ V E  JOH NSON’U YARG ILAYACAK OLAN  

«M İLLETLERARASI SAVAŞ SUÇLARI M A H K E M E S İN İN » İL K  

TO PLANTISINA KATILM AK  Ü ZERE 12.11.1966 CUM ARTESİ 

SABAHI LONDRA’YA H AR EK E T E T M İŞT İR . ESEN BO Ğ A H A 

VA ALANINDA KALABALIK B İR  K İT L E  TARAFINDAN UĞUR- 

LANAN AYBAR ; «BU M AH KEM EDE ÜYE OLMAYI İNSANLI

CA VE M İLLETİM E KARŞI B İR  ÖDEV SAYIYORUM » D E M İŞ 

TİR.

Hareketten bir gün önce yaptı

ğı basın toplantısında;

«Am erika V ietnam ’da hürriyeti 
ve bağım sızlığı için savaşan m az
lum  b ir  halkı dize getirm ek için 
yıllardır, Nazi Almanya'sının işle
diği suçlan  gölgede bırakan bir 
vahşetle cinayetler işliyor. Bu cina
yetlerin  hesabını sorm ak üzere ku
rulan «M illetlerarası Savaş Suçları 
M ahkem esi» üyeliğine ben  de çağı
rıldı m. Em peryalizm e karşı tarihin 
yazdığı ilk M illî Kurtuluş Savaşını 
verm iş, fakat sonradan Amerikan 
Em peryalizm inin yörüngesine so
kulduğu için, bugün Am erika'ya 
karşı ik inci M illî Kurtuluş M ücade
lesini verm ek durum unda bulunan 
bir milletin ferd î olarak, bu çağnyı 
derhal kabul ettim .»

«...Şüphesiz, Londra M ahkeme
sinin nihai kararı derhal infaz edi
lem eyecektir. Fakat bu  durum, ka
rarın hukukî nitelik ve değerine as
la halel verm ez. Düşünülsün ki, ka
çak hüküm lüler hakkında da infaz 
m üm kün değildir. Am a infaz edile
m iyor diye, m ahkem enin bunlar 
hakkında verdiği hükm ün hukukî 
değerinden ve kuvvetinden şüphe

etm ek kim senin akim dan geçm ez. 
Am erikan hüküm etinin suçu sabit 
olur ve Johnson  L ondra ’da hüküm 
giyerse, onun gerçekten asılıp aşıl
m am ası veya hapse giripj girm em e
si, ancak şahsı bakım ından önem li 
olacaktır. Dünyada herkes ve başta 
Am erikan m illeti, yüzbinlerle m a
sum insanın kanına girmiş o lm ak
tan, insanlığa karşı suç işlem ekten

hüküm lü olan insanların hâlâ hükü
m et sandalyesinde oturm ak küstah
lığını gösterm elerini, kaba kuvvetin 

ergeç yenilecek geçici b ir  direnişi 

olarak görecektir.» diyen Aybar; top

lantıların üç gün süreceğini ve bu 

toplantılarda m ahkem enin kuruluşu 

ve çalışm asıyla ilgili işlerin  tam am 

lanacağını belirtm iştir.
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o l a y l a r a  b a k ı ş

tiirkiye işçi par
tisi 2. kurultayı

«E m eği en  yüce değer» o larak  
bilen  ve bunu  böylece dosta, düş
m ana ve bü tü n  Türk em ekçi ba lk ı
na 1961 yılından  beri yılm adan ve 
usanm adan söyleyen, anlatan T ü r
kiye İşç i Partisi, 2. K urultayını 20 
K asım  1966 Pazar günü M alatya’da 
yapılyor.

K urulduğundan bugüne değin 
her türlü baskı-yalan ve iftiralara, 
gücünü, dayandığı sınıftan, T ürk  
em ekçi halkından alarak karşı k o 
yan T ürkiye İşçi Partisi; em ek çile
rin  kurup, em ekçilerin  yönettiği ve 
em ekçi halk ın  çıkarlarını savunan, 
halkla iç içe  b ir  sosyalist kuruluş o- 
larak m utlu  savaşını yürütm ekte
dir.

D önüşüm  : M utlu günlerin m ü j
decilerin i en  içten  saygılarıyla se
lâmlar.

İzmir’ den
palavralarla

Başbakan Süleym an D em irel 
Başbakan olduktan  sonra, sosyal 
b ilim lere m erak  sarm ış o lm alı ki; 
arada sırada verdiği şayan-ı hayret 
dem eçlerle ortalığı b irb irine katı
yor, bilgisin in  derinliğiyle insanı 
şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklüyor. 
Bu büyük adam , geçen  ayların b i
rinde, örneğin , şöyle b ir  söz etm iş
ti :

«K erenski hüküm eti olm ayaca
ğız.» însan, elinde olm adan «V ay 
canına» diye düşünüyor. Süleym an 
Dem irel m üteahhitlik  işleriyle uğ
raşıp dururken  nasıl oldu  da S ov 
yet D e /r im iy le  filân ilg ilenebildi di
ye k erd i kendine soruyor.

Iş .e  bu  Süleym an Dem irel, b ir
kaç gen  ö n ce  İzm ir ’de salladığı b ir  
nutukla yine ortalığı b irb irine kat
tı.

T ü rk iy e ’de bürokrasi devrim ini 
yapacsık ihtilâle karşı ikiyüz bin si
vil F ran sa ’da silâhlanm ıştır gibisin 
den b i r  söz  etti. Bu büyük sözden 
sonra verd iğ i ikinci b ir  dem eçle de 
sözü tedilen bürokrasi devrim i ihti
lâlinizi T.Î.P. liler tarafından hazır
lanma kta olduğunu ihbar etti.

D /jm ire l'in  bu ihbarından son 
ra he rhalde savcılar harekete geç
miş v e suçluyu yakalama çabasına

girişm iş olm alılar. Bu arada günün 
konusu, Fransa’daki sivillerin ne 
yapacaklarıdır.

Süleym an D em irel’in tarihteki 
halk hareketleri üzerine ciddi b ir  
incelem eye giriştiği ,bu arada Spar- 
taküs hareketiyle M ehm et Turgut’
un sanayi odalarındaki hareketi ara
sında derin ilişkiler ve yakınlıklar 
bulunduğuna dair sonuçlara var
m akta olduğu söylenilm ektedir.

Süleyman Dem irel'in bu sert 
çık ışm a karşı, Antiem peryalist YÖN 
dergisi Türkiye İşçi Partisi’ni sa
vunm ak gerekliliğini duymuş ve 
Bülent E cevit’in kanatlarının altını 
barınak olarak gösterm iştir.

«Hoca’nın işi güç...»
Sayın Sadun Aren ’in bu  konuy

la ilgili dem ecinin ise Süleyman 
D em irel'in  kafasını büsbütün ka
rıştıracağını sanıyoruz. İşte Sadun 
A ren ’in dem ecinin  ilk  tüm cesi :

«Başbakan D em irel İzm ir ’de 
yaptığı konuşm ada h er türlü b ili
m e ve tarihî gerçeklere ayk ın  ola
rak, dem okratik  rejim in  ve siyasî 
huzurun en büyük tem inatı olarak 
özel sektörü, yani bu rju va  sınıfının 
gelişm esini ve güçlenm esini göster
m iştir. B u  sözleri ile  Demirel, de
m okratik  hak ve hürriyetlerden sa
dece bir avuç serm ayeci sınıfın çı
karlarının savunulm ası ve bugünkü 
söm ürü düzeninin devam ının temi- 
na taltm a alınmasını anladığını o r 
taya koym uştur.»

Sayın Sadun A ren ’in bu dem e
cine karşı Süleym an D em irel’in ör
neğin şöyle b ir dem eçle karşı çık 
m ası beklenebilir ;

«K ös d in liyor...»
«B en sınıf m ın ıf dem edim . Ya

şasın Türkiye Cumhuriyeti. Biz hak 
ve hürriyetlerin serm ayesini em ek
ç i halkla birlikte uyanan otuz m il
yon  silâhlı Tanrı serm ayedarları 
korusun. Amin.»

ihsan gürsan’ ın 
istifası ve 

ekonomik durum
Geçirdiğim iz onbeş günün en 

gürültülü olayı, Demirel'in M aliye 
Bakam İhsan Gürsan’ın istifası o l
du. Büyük b ir  vaveyla ve vaadler 
furyası ile işbaşına gelen A.P. hü
kümetinin, nasıl çöküşe doğru git
tiğini, iktidarının sene-i devriyesi- 
nin hem en ertesinde b ir  kez daha 
ortaya çıktı. Şim di Demirel tam bir 
çıkm az içindedir ve yeni b ir  M a
liye Bakanı bulm a sorunu Başba
kanı derin derin düşündürüyor o l
sa gerektir. Tam takır b ir  hâzinenin 
sorum unu yüklenm ek ve bu  işi 
A.P. hüküm eti ile yürütm eye çalış
mak her yiğidin kârı olm asa gerek.

Birtakım  «yardım cı» ların y ö 
nettiği Plânlama Örgütünü ism i 
var cism i yok  hale getiren A.P. ik
tidarı, bütün çabalarına rağm en 
Türkiye'yi ancak buraya kadar ge
tirebilm iştir. G eçen b ir  yıllık dev
rede, tedavüldeki para % 12 artm ış 
fiyatlar genel seviyesi %  15-20 yük
selmiştir. Bu durum  herhangi c id 
diyetten uzak, ülke gerçeklerine 
gözlerini kapam ış, para-kredi ve p i
yasa m ekanizm ası ile nurlu kalkın
m a ufuklarına koşan b ir  kom pra
dor iktidarının ülkem izi nereye ge
tirdiğini ve götüreceğini açıkça gös
term ektedir. Türkiye b ir  enflâsyo
na gitm ektedir. Tem sil ettiği bur
juva sınıfının çıkarlarına dokuna
cak h içb ir c idd î tedbiri A.P. iktida
rı alam ıyacaktır. Bu durum dan yi
ne, b ir  parça daha sem irecek olan 
kom pradorlar kârlı çıkacaktır. E- 
m ekçi, çilekeş halkım ız ise b ir  en f
lâsyon fırtınasının bütün yükünü 
çekecek, yine ezilecektir.

Gerçeklerin dili, geri kalm ış 
ülkem izin kom prador burjuvazi ve 
onun iktidarlarıyla kalkınam ayaca
ğını her geçen  gün daha acı b ir şe
kilde ortaya sermektedir. Tek ç ı
kar yolum uz, halkım ızın iktidarı 
ele alması, yani sosyalist b ir  örgüt 
içinde, parlâm entoya artan sayılar
da tem silci yollayarak devlet yö 
netimini ele geçirm esidir.

üniversiteler
açıldı

Tumturaklı nutuklarla açıldı 
bir kez daha üniversitelerim iz. İs
tanbul Üniversitesi Rektörü Egeli 
açış konuşm asında üniversitenin 
yerini şöyle açıklam ıştır : «Türki
ye ’de üniversitelinin en önem li gö
revlerinden biri gericilikle savaş
tır. Ben b ir  üniversite mensubu o- 
larâk gericiliği bugün vardığım ız 
yerdeki her türlü ilerlem e ve köklü 
devrimlerimizdert geri dönm e ola- 

'rak anlıyorum . Üniversiteler otur
muş ve yerleşrpış m üesseseler ola

rak çeşitli düşünce, doktrin  ve ideo
lo jik  dalgalanm alara karşı b ir  den
ge durum unda olm alıdır. Türk üni
versiteleri büyük önderden  miras 
kalan rejim i gönülden  benim sem iş 
Atatürkçülüğü yurda yayacak ku
şaklar yetiştirm ekle görevlidir.»

Rektörden sonra konuşan t. T. 
Ü. B. Başkanı U fuk Şehri ise eğitim 
ve kalkınm a politikasın ın  rastlantı
lara bırakıldığını, özel okulların 
dip lom a ticarethanesine getirildiği
ni buna karşılık üniversite öğrenci
lerinin %  20 sinin ayda 150, %  45 nin 
250, %  25 inin 400, %  10 unun 400 
liranın üstünde b ir  para ile geçin
m ek zorunda oldukların ı belirtti. 
Şehri, daha sonra Türkiye’nin, 
A.B.D.’nin ve R u sya ’nın soğuk harp 
alanı olduğunu ve söm ürücülerin 
karşısında bulunduğunu söylem iş
tir.

Ankara Üniversitesinde ise açış 
konuşm asını yapan R ektör Cumhur 
Ferman konuşm asında üniversite
lilere Atatürk'ün hayatım , eserleri
ni, düşüncelerini y o l gösterici ola
rak sağlık verm iş ve öğrencilerin 
üniversitenin im kânlarından en iyi 
şekilde faydalanm alarını istemiştir. 
Rektörün arkasından, A.Ü.T.B. Baş
kanı Naci Ö zdem ir konuştu. Ata
türk ’e ve devrim lere karşı saldırı
ları yererek, konuşm asına şöyle 
devam  etti : «B üyük önder Cumhu- 
riyet’in kuruluşunda M eclisteki 
Cumhuriyeti istem eyenlere karşı 
şöyle diyor — E fendiler, bu  b ir  em 
rivakidir. Bu kanun burada çıka
caktır. İhtim al bazı kafalar kesi
lecektir.— İşte dün kesilmekten 
kurtulan kafaların ektikleri tohum 
lar yeşerm iş, Atatürk düşm anları, 
Cumhuriyet düşm anları b irçok  
m askelerle örgütlenm iş olarak Ata
türkçülerin karşısına çıkm ışlardır. 
Sağ-sol konusunda ise A.Ü.T.B. Baş
kanı; «Ülkem izde kara kalemlerin 
sağ-sol çatışm ası olarak gösterdik
leri savaş aslında Türk çıkarlarını 
savunan m illiyetçi, Atatürkçü ku
şaklarla, yabancı serm ayeye bağlı 
m ideci uşaklar m ücadelesidir. T ıp
kı Kurtuluş Savaşında olduğu  gibi 
bu çıkarcıları vatanın harim-i is
m etinde boğacağız.» dem iş ve ifa
desi alınmak üzere karakola davet 
edilm iştir.

İstanbul üniver
sitesi rektörlüğü 

basıklı
«Okum ak istiyoruz. Anayasa'- 

nın 50 nci m addesinin  uygulanm a
sını istiyoruz. Bizi sokakta serseri 
olm ağa sürüklüyorsunuz.» Bu ■ söz
ler üniversitelerin öğretim  yılma 
girm elerine rağm en üniyersiteye 
girem eyince R ektörlüğü  basıp Rek
töre durum larını anlatan 300 gencin
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Bugüne kadar belli bir bütünlük içinde 

düşünmeye alıştığımız sağ harekette görülme

ye başlanan çatlaklar, Türk sol hareketinin ge

lişme sürecinde de kendini göstermeye başla

mıştır. Sağcıları, burjuvalar ve mukaddesatçı

lar gibi iki kesime ayırma zorunluluğu nasıl 
gerçekse, solcuları da «tepeden inmeciler» ve 
«halk devrimcileri» gibi iki kesim  içinde dü

şünmek zorunluluğu a3.n 1 geçerlikte bir gerçek 
olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyalist devrelile

rini yapmış, ya da önemli sosyalist hareketle

re sahne olm uş ülkelerde, sosyalist hareket 
içinde çeşitli karşıt görüşler ortaya çıkmıştır. 
Sosyalist hareket içinde ortaya çıkan bu kar

şıtlıklara! nedenlerini ve sonuçlarım araştır

m ak sosyalist devrimin başarısı alanında bü

yük önem taşır.

Bugün, Türk sol hareketi içinde ortaya çı

kan karşıtlığın tarafları olarak bir yanda Tü  
kiye İşçi Partisi, öte yanda Y Ö N  dergisi çev

resinde toplanmış bir grup aydın görülmekte

dir. Bu iki taraf arasında öteden beri sürüp ge

len çatışma, YÖ N  dergisinin son zamanlarda 
açtığı Sosyalizm  Tartışmaları dizisiyle iyice 
gün ışığına çıkm ış bulunmaktadır. YÖ N  dergisi 

sayfalarında izlediğimiz tartışmaya Türkiye 
İşçi Partisi’nin en yetkili yöneticileri parti 

kongrelerinde verdikleri söylevler ve demeçler

le katılmışlar, buna karşılık şu ya da bu açı

dan Türkiye İşçi Partisi'ni beğenmiyen partili 
partisiz birçok yazar Y Ö N  dergisi sayfalarında 
görünmüşlerdir. Bu arada, Türkiye İşçi Parti

sini savunan birkaç yazıya da yer verilmiştir.

Türkiye İşçi Partisine YÖN dergisi sayfa
larından yöneltilen eleştirileri belli bir birlik 
içinde toparlamak oldukça güç bir iş olarak 
görülmektedir. Örneğin Anti emperyalist müca
delede burjuvazinin önderliğini kabul etmemek
le suçlandırılan T.İ.P., bu davranışıyla, mutaas
sıp bir Marksist parti olarak sunulmakta; öte 
yandan, parlâmento çalışmalarına fazla dalıp, 
demokrasiyi pek fazla savunduğu suçlandınhna- 
sıyla da, TJtJP.pn Marksizm’i sulandırdığı ima 
edilmektedir. Şimdi bu iki suçlamayı nasıl 
bağdaştırabileceğiz? Türkiye İşçi Partisi mutaas
sıp bir Marksist parti olarak m ı, yoksa Mark
sizm’i sulandıran bir küçük burjuva partisi ol
makla mı suçlandırılmaktadır? YÖN dergisi 
sayfalarından Türkiye İşçi Partisi’ne yöneltilen 
eleştiriler bu konuda çelişki içinde görünmek
tedir.

Bu eleştirilerin birbirine karıştırdığı ikinci 
önemli şey de, partinin programı ve parti yö
neticileri farkhhğıdır. Türkiye İşçi Partisi’nin 
programı m ı beğenilmiyor, yoksa yöneticilerin 
partiyi yönetiş biçimleri m i? Bu iki şey de bir
birine karıştırılmakta, çok kez iç içe, karma
karışık bir biçimde ileri sürülmektedir.

Sosyalist hareket içinde çeşitli tartışmala
ra» olacağı, bu arada düşmanhğa kadar varan 
karşıt görüşlerin ortaya çıkacağı kaçınılmaz 
bir gerçektir. Bütün sosyalist partilerde görü
len bölünmelerin, cephe değiştirmeye kadar va
ran karşıtlıkların yakın tarihte pek çok örnek
leri görülmüştür. Bu karşıtlıkları iyice incele
mek, bunlardan Türkiye için sonuçlar çıkar- 

| mak Türk sosyalist hareketinin önemli bir w>- 
| ncnhığu olarak ortaya çıkmaktadır.

YÖN dergisi yazarları Türkiye İşçi Partisi
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ne üye değillerdir. Y Ö N  dergisi yazarları Tür

kiye îşçi Partisini parti dışı kişiler olarak eleş

tirmektedirler. Türkiye İşçi Partisi üyeleri, en 
baştaki yöneticilerden, en küçük kasabadaki 
parti üyesine varıncaya kadar, çeşitli baskılara 
göğüs gererek partiyi geliştirmeye çabalarlar

ken, başta Doğan Avcıoğlu olm ak üzere YÖ N  
dergisi yazarlarının T.İ.P. üyesi olm am alarının  

anlamı nedir? YÖ N  dergisinin Türk sosyalist 
hareketi içinde elbette bir yeri vardır ve za

m an bu yeri bütün ayrıntılarıyla saptıyacaktır. 
Fakat Türk sosyalizminin kurgusal bir hareket 
olmaktan çıkarak eyleme dönüştüğü, yani sos

yalistlerin m eclise girdiği dönemde, Y Ö N  der

gisi yazarları bir basm  hareketi olarak kalm ak

ta niçin direnmektedirler?

YÖ N  dergisinde açıklanmaya çalışılan sos

yalizm yönteminin niteliği nedir? Bunu sapta

m ak ve Türkiye îşçi Partisinin sosyalist anla

yışla farklarım  ortaya koym ak gereklidir. Y Ö N  
dergisi açıkça söylememekle birlikte, Türkiye’

de sosyalizmin subaylar ve küçük burjuva ay

dınlarından kurulu bir grup öncülüğünde ger

çekleştirilebileceği kanısında olduğunu sezdir

m ektedir. Y Ö N  dergisinin 11 K asım  1966 tarihli 
son sayısında, Nâsır üzerine yazdığı inceleme 

yazısıyla, Doğan Avcıoğlu, bu görüşümüze yeni 
bir kanıt daha vermektedir. Yazıya aktarılan şu 
iki yargıya Doğan Avcıoğlu’nun da katıldığı bel

lidir. Yargılardan biri, 1965 Nisanında kendini 

feshederek Arap Sosyalist Birliğine katılan Mı

sır Kom ünist Partisinin sekreterlerinden İsm ail 
Sabri Abdullah’a aittir ve şöyledir :

«Gerçekten işin derinliğine inilirse, halen 
M ısır’da vuku bulan olaylar, bizi eski yargıla
rımızın çoğunu değiştirmeğe zorlamaktadır. Ön
ce, Devrimi ancak işçi sınıfının gerçekleştirebi
leceği postulamızı düzeltmemiz şart.»

Öteki yargı, adı verilmeyen ve Marksist 
olduğu belirtilen bir başka kişiye aittir ve şöy
ledir :

«Demokrat devrimciler, orjinal biçimler al
tında, asbnda proletaryanın öncü kesiminin ik
tidarı almak için yeteri kadar güçlü örgütlen
miş ve etkili olsaydı yerine getireceği tarihi 
amacı gerçekleştirme yolundadırlar.»

Sözü edilen yazıda, Nâsır hareketinin faşist 
eğilimli bîr hareketken, sırf bağımsızlık duygu 
lannın içtenliği nedeniyle sosyalist bir harekete 
dönüştüğü ileri sürülmekte, bu hareket üçün
cü dünya devletlerine örnek bir devrim hareke
ti gibi sunulmak istenmektedir.

Türkiye İşçi Partisi "nin ise bu konudaki 
görüşü şöyledir :

«îşçi sınıfının demokratik öncülüğü etra
fında bütün emekçi snuf ve zümreler kurar sos
yalizmi. Sosyalist aydınlar da bu hareketin için
de yer ahrlar ve yer aldıkları, halkla kaynaş
tıklar», balkın yüzyıllık tecrübelerinden yarar
lanmasını başardıkları ölçüde sosyalizmin ku
ruluşunda yararlı olurlar. Türkiye îşçi Partisi 
meseleyi böyle koyan ve meselelere bu yoldan 
çözüm arayan bir kuruluştur.» (M elanet AH 
Aybar, Sosyalizmi Halk Kurar. DÖNÜŞÜM, sa

y ı  « )

Sözü edilen yazıda, Türkiye işçi Partisi’nin 
bu görüşünün kanıtlan ortaya konmakta, hak 
km kapitalizme ve Amerikan emper* attzmlne 
karşı uyanış içinde olduğu belirtilmekte. 27 Ala

yiş anayasasının sosyalizme açık bir belge ol
duğu ve emekçi halkın hak ve çıkarlarım ya

sal güvenlik altında savunmayı sağladığı söy

lenmektedir.

Sorun ortaya böyle konunca, bir Türk sos

yalistinin ilk kez bu iki görüşten birini seçme

si gerekmektedir. DÖN ÜŞÜM  dergisi yazarları 
derginin altıncı sayısında görüşlerini belirtir

lerken şöyle diyorlardı :

«DÖNÜŞÜM  dergisini çıkaran genç üniver

siteli kadro, Türk burjuva devriminin, 27 Ma

yıs Anayasasıyla birlikte son aşamasına vardı

ğını ve bundan sonra girişilecek burjuva karak

terli bir hareketin, büyük bir olasılıkla, faşiz

min gücünü artıracağım düşünmektedir.»

YÖ N  dergisinin 4 K asım  1966 tarihli sayı

sında ise İlhan Selçuk şöyle diyor :

«Hele Amerikan emperyalizmine tepeden 
inme demek büsbütün tutarsızlıktır. Bugün si
yasî hayatımızda Amerikan emperyalizminin 
meddahlığım yapan komprador partisi, seçim  
üstüne seçim kazanmaktadır. Amerikan emper
yalizmi, İşçi Partisinin pek bağlandığı seçim 
sistemiyle avucu içine almıştır Türkiye’yi. Sü

leyman Demirel, biz sandıktan çıktık diye bas 
bas bağırmaktadır. Yabancı kumpanyalarla iş
birliğinde memleketi sömürenler 1965 seçimle
rinde oylann yüzde 53 ünü ve 1966 seçimlerin
de yüzde 56 sun almıştır.»

İlhan Selçuk’un söylemek istediği kısaca 
şudur : Halkın bu işlere akü ermez. Yürürlük
teki seçim  sistemiyle bu İş yürümez. Gerisini 
arif olan anlasın.

Türkiye İşçi Partisi’nin eleştiri dışı oldu
ğunu kimse söyleyemez. Ancak Türk sosyalist 
hareketinde karşıt görüşlerin ve cephelerin or
taya çıktığım ve bundan sonraki tartışmalarda 
bu gerçeğin gözönünde bulundurulması gerek
tiğini unutmamalıyız. Türkiye îşçi Partisi’nin 
eleştirisi ancak parti içinde ve partililer tara
fından yapılmak dır. Türk sosyalizmi bu aşa
maya gelmiştir. Parti dışı kişi ve kuramlardan 
yöneltilen eleştiriler, eleştiri sim im i aşmakta, 
partinin varlığına ve temel stratejisine yönel
tilm iş yıkıcı saldırılar niteliğine bürünmektedir. 
Partili olmayan kişilerin, bir dosta öğüt verir 
edası takınarak partiyi eleştirmeye kalkışma
ları yanlıştır. Hele parti üyesi olan kişüerin, 
partinin temel görüşüne karşıt olduğunu belirt
tiğimiz bir dergide partiyi eleştirmeye kalkış
maları büsbütün yanlış bir davranış olarak gö
rünmektedir.

Yazımızı şöylece özetliyebiliriz : YÖN der
gisi yazarları, Türkiye îşçi Partisinin sosyalist 
yöntem anlayışına tümüyle karşıt bir sosyalist 
yöntem anlayışına sahiptirler. YÖN dergisinde 
çıkan eleştiri yazılan, bütün iyi niyet gösteri
lerine rağmen, kayıtsız şartsız Türkiye İşçi 
Partisini yıpratmak amacına yöneltilmiştir ve 
YÖN dergisi TJLP.’e karşı olsun da nasıl olursa 
olsun, her türlü sorumsuzca yazmm yataklığı

nı yapmaktadır.
Türkiye İşçi Partisi, Türk sosyalizminin bi

ricik güvencesidir. Çeşitli baskılara rağmen, 
partiyi bugüne getiren yiğit yöneticileri ve bü
tün partilileri ikinci kurultay öncesinde yürek
ten kutlamak gerekir.

AYKUT BAYKAL
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olaylara bakış
sözleriydi. Rektör basm a üzerine 
polisten yardım  istedi. Polis cop 
kullandı. Gençlerin sözcüleri yakala

narak Rektörlükte dövüldüler.

Bir bildiri yayınlayan gençleı 
«Türkiye’deki eğitim  sistemi tem el

den bozuktur. Klâsik Fransız öğre

timi yapan devlet liselerinden m e

zun olan öğrenciler Amerikan test 
sınavlarında başarı sağlayamazlar. 
M illî Eğitim  Bakanlığı, özel okulla

rın bilim  ticareti yapmasına bilinç

li olarak yardım  etmektedir. Istan 
bul Teknik Üniversitesinde başarı 
oram  %  13 iken özel m imarlık fa 
kültesinde %  93 tür. Eğitimi devlet 
parasız olarak sağlamalıdır, sağla

m ak zorundadır.» dedüer.

Olaylar üzerine Rektör Üniver

site Senatosunu acele toplantıya 
çağırmış 1000 kişilik kontenjan o l

duğunu söylem iş, olayların öğren

cilerin telâşından ileri geldiğini as

lında fakültelerde bol, boş yer ol

duğunu sözlerine ilâve etmiştir.

B E Y A N L A R IM IZ  VA

Üniversiteye giremeyen öğren

ciler 6 K asım da dertlerini on daki

kada Başbakanım ıza anlatmışlar ve 
şu cevabı alm ışlardır : «Problem i

nizle ilgili beyanlarımız va... İcabı

na bakacağız.., İm kânlar kullanıla

caktır.» Oysa başarılı bir devlet yö

netiminin başlıca iki şartı vardır : 
Halktan ve halk yararına olm ak, çe

şitli politikaları bu amaçla uygun 
bir şekilde düzenlemek.

Tarih gösterm iştir ki : Bu iki 

şart ashnda birbirlerinden bağım 

sız değildirler. Öyle ki halktan ve 

ondan yana olm ağı başaram am ış 
yönetimler bir gün mutlaka bece

riksizliğe düşecekler ve halkı kul

lanma oyununu sonuna kadar sür- 
düremiyeceklerdir.

Oyunun kuralı şudur : Halka  
onu süründürecek kadarım vererek 

yaratılan artık değeri ondan kopar

mak. Pek kolay bir şey değildir bu 

oyunu oynayabilm ek artık.

Bugünkü yönetim  bu söm ürm e  

sürecini dahi sıhhatli bir biçim de 

sürdüremez bir hale gelmiştir. Çün

kü lise mezununa en azından kötü  
bir üniversite öğretimi, üniversite 
mezununa onu öldürmiyecek kadar 
gelir getirecek bir iş, Vartoluya b a 

şına tekrar yıkılmıyacak bir ev b i

le sağlayamaz durumdadır. Olaylar 

yönetici güçleri aşadurmaktadıriar. 

Yürüyüşler, protestolar, grevler ar

dı arkası kesilmeyecek bir direnişin 
göstergeleridirler. Yani halktan ve 

ondan yana bir yönetime duyulan 

ihtiyaç gün geçtikçe daha da şid

detlenmektedir.

D Ö N Ü Ş Ü M

türkiye anti emper
yalist millî cephesi 

kurultayı
Türkiye Anti Emperyalist Millî 

Cephesi hareketi yurt çapında geniş 
ilgi görmüştür. Katılan dernekler, 
sendikalar, yazarlar, bilim adamla

rıyla cephe hergün biraz daha ge

nişlemektedir.

Çalışmaları halen biri Ankara'

da, diğer İstanbul'da olm ak üzere 
iki kurul yürütmektedir. İm za işle

mi biter bitmez basına açıklanacak 
ve cepheye katılanlar bir kurultay 
toplayacaklardır. Kurultayda, pro- 
tokoldaki genel kavramların ışığın

da Türkiye’de emperyalizmle müca

delenin yöntemi saptanacak, seçi

lecek yürütme kurulu kararlan uy

gulayacaktır.

Çalışmaların Aralık ayı sonla- 
nn da bitirilmesi beklenmektedir.

bir yanlış anla
ma üzerine

Anti emperyalist Y Ö N  dergisi

nin en son sayısmda bizi gerçekten 
de üzen bir yazı gördük. YÖ N  der

gisinin herhalde sevinçle bastığı 
bu yazıyı Erdoğan Başar imzasiyle 

görm ek üzüntümüzün başlıca nede

nidir. Çünkü Erdoğan Başar DÖ

N ÜŞÜM  dergisinin birinci döne- 

dinde bizimle birlikte çalışmış bir 
kişi, bir dosttur. Erdoğan Başar'ın  

yazısının bir anlık duygulara ve 
yanlış bir anlamaya kapıluıarak ya

zıldığına inanıyoruz. Türkiye işçi 
Partisi içinde eskiler, yeniler diye 
bir aynın yoktur. Parti yöneticileri

nin böyle bir düşünceleri olmadığı

nı da çok iy biliriz. Erdoğan Ba

şar dostumuzun şunu anlamasını 
isterdik : Türkiye İşçi Partisi sağ

dan ve sosyalist olduklarını söyle

yenlerden olm ak üzere, iki yandan 
saldırılarla karşı karşıyadır. Parti 
yöneticileri bu koşullar altında 
partiyi yönetebilmek için gerçek

ten de çok büyük çabalar harcıyor

lar. Bir de bazı eski sosyalistler, 
çabalarına ve fedakârlıklarına say

gı duyduğumuz bazı eski savaşçılar 
son zamanlarda çeşitli yönlerden 
partiye hücum ediyorlar. Doğrusu  
bu hücumlar daha çok kişisel duy

gulara dayanıyor gibi geliyor bize. 
Türkiye İşçi Partisi hiç bir kişinin 
ya da kişilerin tekelinde değildir. 

Partiyle direkt ilgileri bulunmayan 

bazı kişilerin böyle bir kamları var

sa, bunun yanlış olduğunu belirt

meliyiz. Eski sosyalist dostlar da 
değişen yeni koşullan değerlendir

meli, geleceğin genç kuşaklarım ye

tiştirmek çabasında olan bugünkü

parti yöneticilerine yerli yersiz çat

maktan vazgeçmelidirler. Yoksa ye

ni kuşaklar tarafından suçlanacak

lardır. Erdoğan Başar'ın bunları 
düşünecek bir kişi olduğuna inanı

yoruz.

gene dr. faruk 
üzerine

Manisa-İzmir yolunda 46 kişi 

soyuldu.

Eşkiya 2 kişiyi öldürdü.

Mersin’de güpegündüz banka 

soyuldu.

Vatandaşlar karakolda pompa

lanıyor.

Bozuk asayiş Meclis'e getirili

yor.

Azılı gangster bulunamıyor.

28 ilin polisi asılsız ihbarla uğ

raştı.

Rektörün odasında polis öğren

ciyi dövdü.

Polis memurunun tabancayla 
vurduğu genç komada.

AJP. milletvekili etrafa ateş açtı.

Toplum  polisi öğrencilere copla 
saldırdı.

Amerikalı polis bir dansözü 
ağır yaraladı.

Komprador iktidarının oniiç 
aylık serüveninin doğal sonucu ola

rak, geçirdiğimiz onbeş gün içeri

sinde dahüiyeci Dr. Faruk’la ilgili 
gazete manşetleri böyleee sıralanıp 
gidiyordu. Önümüzdeki onbeş gü

nün de aynı m inval üzre geçeceğini 
ileri sürmek için kehanet gerekmez. 
Gelgelelim, sonraki onbeş gün pek 
belli olmaz. O lm az çünkü Dr. Fa

ruk'un tedbir alacağı bilinmektedir. 
İnsaflı olup hiç olmazsa tedbir alın

m ası için bir ay beklenmesi yerin

de bir düşüncedir. Tütüncülerin bi

le çürümüş tütünlerini devletin sa

tmalın ası için nekadar bekledikleri

ni gözönünde tutarsak, o kadar pa

halı olmayan tedbirlerin alınmasını 
bir müddet beklemek gerektir.

Soygun ve pom palam a tedbir

leri diye tutturup ortalığı karıştır

m ak yanlış bir hedefe yönelmek o- 
lur. Nitekim İstanbul Î1 Kongresin

de Süleyman Demirel «Anarşi he

def olm am alı» demiş bulunm akta

dır ki, bununla da soygun ve pom 

palamanın hedef değil ve fakat va

sıta olabileceğine işaret edilmekte

dir.

Manisa soygunu tatbikatıyla il- 
güenmeyi, incirlik Hava Üssü'nde 
görevli Amerikalı polis memurunun  

bir dansözü ağır yaralaması olayı

na tercih eden Dr. Faruk'un bu tu

tumunu alkışla karşılamamak el

den gelmiyor. Gerçekten de Dr. Fa

ruk’tan öyle bir hafiflik beklene 
mezdi, beklense beklense yaralama 

olayının çirkinliğine acı acı tebes

süm  etmesi beklenirdi am a, onun 

da, ne yazık ki, farkedilmesi güç 

ölürdü. • * •

«Soyulanlar yürekli olsalardı 

bu iş orada biterdi» şekhndeki m ü 

talâasını da dahiliyeci Dr. Faruk'un 

iyiniyetine yorm ak gerek. Kastetti

ği, soyulanların tüm ü ise, herhalde 

olayla ilgili tanık kalmayacağı için 
pek İraklı görünüyor.

Sonra, tzmir-Manisa suçluları 

yakalandı dendi, biri terzi imiş; ya

zık ki insan doktor yerine terzi o- 
lunca mahkeme-i kübra yerine m ah 
keme-i ağır ceza'da hesap veriyor.

amerikan emper 
yalizmine karşı 

yürüyüş
15 sendika ve öğrenci kuruluşu 

«On K asım  Haykırışı» adıyla bir 
bildiri yayınladılar. Yeni emperya

lizmin babası Am erika Birleşik 
Devletlerine sert bir şekilde çatan 
bildiri toplatıldı. Büdiride im zalan  

bulunan kuruluşlar şunlardır : Tür

kiye— İş Sendikası, T . M . T . F., Ya

pım İş Sendikası, Apanka Sendika

sı, O. D. T. Ü. Öğrenci Birliği, O. 
D. T. Ü. Fen ve Edebiyat Fakültesi 
Öğlenci Dem eği, O . D. T . Ü . İdarî 
İlimler Öğrenci D em eği, Siyasal Bil

giler Fakültesi Talebe Cemiyeti, 

Hukuk Fakültesi Öğrenci Dem eği, 
O. D. T. Ü. Fikir Kulübü, Ankara 
Yüksek Öğretmen Okulu Fikir Ku

lübü, A. Ü. F. F. Fikir Kulübü, D. T. 
C. F. Fikir Kulübü, Fikir Kulüpleri 
Federasyonu ve Ziraat Fakültesi 

Fikir Kulübü.

12 Kasım  günü yapılan yürüyüş 

ve mitingle de emperyalist Amerika 

lanetlendi.

Demirel
nereye gidiyor?

Johııson'u yargılamak için 
Londra’ya giden T.Î.P . Genel 
Başkam  M ehmet Ali Aybar'ı 
uğurlamaya gelen gençler 

hava alanında Başbakan Sü

leyman Demirel'i de gördüler. 
Demirel, aynı uçakla İstan

bul'a gidiyordu. Yeni Maliye 

Bakam Cihat Bilgehan, üstat 

p Mehmet Turgut, ism et Sezgin 

>} Başbakanlarım uğurluyorlar- 

| dı. Dr. Faruk Sükan ve polis

leriyle birlikte. Uçağa binilir- 

ken kalabalıktan bir ses «Meh 

m et Ali Ay bar Londra'ya yar 

gılamaya gidiyor, Demirel ne

reye gidiyor» diye sordu. 

Başka biri hemen yapıştırdı 

cevabı.

«Savunmaya»

\\v\\\\\\v\\\\vv,\\\\v\\\\vv\v\\\v\\v\v\vvv\vvw
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MahkemesiVietnam ve Uluslararası Savaş Suçları
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SÖMÜRME DÜZENİ
Em peryalist aşam asında Am e

rika, gözünü dış dünyanın, geri kal- 
pıış ülkelerin zenginliklerine dik
miş, gittikçe genişleyen b ir  söpıür- 
me düzeni kurm uştu. Bu politikanın 
bir. şam piyonu olan E işenhow er’în, 
1953 de Fransa Am erika'nın yardı
mıyla V ietnam ’da savaşırken söy
ledikleri, bu düzenlerinin yürütül
mesi için  nasıl direnebileceklerini 
anlatabilir.

Şim di Çin H indi’ni kaybettiği
mizi farzedelim . Eğer Çin Hindi 
giderse, büyük değer taşıyan tene
ke ve tungsten elde edilem iyecek- 
tir. K orkunç b ir  şeyin olm asını en 
ucuz yoldan ön lem ek zorundayız. 
Bu, Güneydoğu Asya ve Çin Hindi 
bölgesinin zenginliklerinden istediği 
mizi elde etm ek kabiliyetim izin 
kaybedilm esidir.»

E isenhow er’in ortaya koyduğu 
bu söm ürm e gerekçesi, daha son
ra Fransa’nın yerine A m erika ’nın 
V ietnam ’da bulunuş sebeplerini bize 
anlatmaktadır. V e bu, ayni zam an
da, bu savaşın Nazilerin Doğu Av
rupa'da çıkardıkları savaşlara ben 
zer b ir nitelik taşıdığım  ortaya koy
maktadır. Bu savaş bölgenin zen
ginliklerinin devam lı olarak Am e
rikan kapitalistlerinin söm ürm esi
ne açık tutm ak ve onların  çıkarla
rını korum ak için  sürdürülen bir 
savaştır. Am erikan generallerinin 
tröstlerle aynı m asaya oturup iş pa
zarlıkları yaptıkları düşünülürse, 
ye bu tröstlerin  yönetim  kurulların
da 261'i general olm ak üzere 1400 
subayın yer aldığı göz önüne geti
rilirse, ordu  ve büyük tröstlerin  ne 
denli b ir  çıkar ittifakı yapm ış o l
duklarını görm ek zor  değildir. Si
yasî görevi kim  yüklenirse yüklen
sin bu  egem enliğin kıskacına gire
cektir. Onlar sürekli çıkarlar pe
şindedirler. Bu sürekli çıkarlarını 
kaybetm em ek için  de herşeyi göze 
almışlardır. 1960 yılında 21 m ilyar 
dolar olan Am erikan savunm a har
cam aları 1966'da 50 m ilyarı aşm ış
tır. N itekim  yeni devre için  teklif 
edilen m illî savunm a bütçesi 65 
m ilyar dolardır. Varlıklarının deva
mının garantisini, yardım cı casus
luk şebekeleriyle desteklenen en 
büyük askerî ve endüstriyel şebeke
nin hâkim olduğu Am erika Birle
şik Devletlerinde bulan her hükü
metin içten de zenginler, toprak ağa
ları ve kapitalistlerden destek aldı
ğını görm ekteyiz. Brezilya, Peru, 
Venezüella, Tayland'da bu böyledir. 
Türkiye’de bu böyledir. N itekim  
Saygon hüküm etinin de durum u 
böyledir. Bundan dolayı, V ietnam '
da halk, em peryalist devlete ve onun 
içerdeki yardakçılarına karşı bir 
kurtuluş savaşı verm ektedir.

HALKA K AR SI ZO RBALIK V E

y a l a n

Olanları kısaca inceleyelim . V iet
namlIlar büyük savaşlardan sonra,

1946 ve 1954 dönem lerinde iki defa 
yurtlarının bağım sızlığı için  görüş
me m asasına oturdular. H er ikisin
de de uzlaşmaya olan  inançları yı
kıldı ye varılan sözleşm eler Viet
nam halkına çok pahalıya inal olan 
bir şekilde' her defasında çiğnendi. 
Bu arada şuna da işaret etm ek ge
rekir ki, 1954-1959 arasındaki söz
de «barış yıllarında» Am erika ve 
onun hüküm etinin kıydığı canların 
sayısı, K uzey ’in son iki yıldan beri 
bom balanm ası ve 1960 dan beri de
vam eden direnm e hareketi sırasın
da öldürülenlerden çok  daha fazla
dır. Am erikan kaynaklarına daya
narak biliyoruz ki, Am erikalılar 
Güney’de 8 m ilyon  Vietnam lıyı zo
runlu çalışm a kam plarına soktular. 
Yine Am erikan kaynaklarına daya
narak biliyoruz ki, her hafta orta
lama 650 hava saldırısına uğrayan 
Kuzey’e  2. Dünya Savaşm da ve K o
re Savaşında kullanılandan çok  da
ha fazla tonajda, her gün b ir  m il
yon kilodan  fazla bom ba  yağdırılı
yor. Bundan öteye, Am erikan ordu
ları kim yasal m addeler, napalm, 
fos for  ve jilet b om ba lan  ve bak
teriyolo jik  m addeler gibi silâhlar 
deniyorlar.

V e bu  arada, bazı gerçekler A- 
m erikan halkından kasten gizlen
m ektedir. Büyük tröstlerin  elinde 
olan Am erikan basım  bu  konuda hiç 
de nam uslu davranm am aktadır. İl
kin Diem  hüküm etinin b ir  isyanla 
tehdit edilen yasal b ir  hüküm et o l
duğu söylenm iştir. Am erikan kıta- 
la n  Vietnam 'a dolm aya başladığı 
sıralarda bunlar «m üşavirler» ola
rak adlandm lm ıştır. Am erikan p i
lotları tarafından «napalm » kulla
nıldığı sırada da bunun Saygon hü
küm etinin sorum luluğu altında o l
duğu söylenm iş ve hattâ N ew  Y ork  
Tim es gazetesi b ir  başm akalesinde, 
«m üşavirlerin» napalm 'm  aleyhinde 
olduğu, fakat Saygon ’daki m üttefik
lerine bm ıu öğütlem ekten başka 
birşey yapam adıklarını söylüyordu. 
K im yasal silâhların kullanıldığı da 
ilkin yalanlanm ış fakat sonra zarar
sız öldüğü  açıklanm ıştı. Ne zaman 
ki bu  tür silâhların insan üstünde
ki etkisi yerinde saptanm ış belgeler
le ortaya kondu, o  zam an da şöy- 
lesi sözler basında görü lm eye baş
landı : «V ietkong ’dan tüten : fosfor, 
gazdan daha öldürücü.» (News- 
vveek). Gaz da geniş ö lçü d e  kulla
nılm ıştır. Bu da ilkin yalanlandı. 
Daha sonra göz yaşartıcı gaz oldu
ğu söylenirken şim di ise M c Na- 
mara tarafından «Vietnam 'daki 
Birleşik D evletler kuvvetleri için 
ana silâh» olarak  nitelendirildi. 
Tonkin körfezi olayında Amerika, 
Kuzey Vietnam avcı botları tara
fından hücum a uğradığım  iddia et
ti. Johnson, «K uzey 'i bom bolam ak 
gibi b ir  niyetim iz yok.» diyordu. 
Şim di ise bom ba  tonajı günden gü
ne artmakta.

İNSANLIĞIN AÇTIĞI DAVA

Bertrand Russell 24 Mayıs 1966 
da, H anoi radyosundan Vietnam  
halkına şöyle sesleniyor : «D em ok
ratik V ietnam  Cumhuriyetinin hal
kı, sizleri H anoi'den  selâmlarım. 
B iliyorum  ki, ben konuşurken Am e
rikan b om b a la n  hastahanelere, o- 
kullara düşüyor ve biçare kadınlar 
ve çocu k lar ölüyorlar. Biliyorum  
ki. napalm  bom baları ve yarım  ton 
luk dev patlayıcılar ülkenizin gü
zel orm anlarını, vadilerin i dolduru 
yor. Bu suçlar v icdanım ıza büyük 
bir yüktür. Bu suçlar karşısında 
Am erika'nın hunhar yöneticileri ve 
onların İngiltere ’deki kuklalanna 
karşı m üm kün o lan  her yolla diren
m eye azm ediyoruz. H er şeyden çok , 
gösterdiğiniz kahram anlığı takdir 
ediyorum . Am erika 'nın dev hava 
kuvvetleri D em okratik  Cumhuriyet 
halkının akıllara durgunluk veren 
azmi karşısında büyük kayıplara 
uğram ıştır. Bir ço k  arkadaşla b ir
likte, bu  suçların sorum lularım  yar
gılayacak olan b ir  m ahkem e kuru
yorum . Johnson, M c Nam ara ve 
Rusk dünyanın  gözünde m ahkûm  
olm uşlardır. Am erikan halkının on 
lara bu  suçların  hesabım  soracağı 
günler uzak değildir. Vietnam  hal
kına ve Başkan H o Şi M inh’e  en 
derin saygılarım ı yollarım . Özgür 
ve B irleşm iş V ietnam ’ın büyük za
ferini hür Saygon ’da kutlayacağı 
günlerin uzak olm am ası dileğim i 
sîzlere iletirim .»

Russell'in , kurm akta olduğunu 
söylediği bu  m ahkem e bugün ger
çekleşm iştir. Uluslararası Savaş 
Su çlan  M ahkem esi ön  çahşm alanm  
yapm ak üzere ilk de fa  13 K asım da 
L ondra ’da toplanacaktır. Bu top 
lantıda yapısını, am açlarını, ve ça 
lışm a yöntem in i açıklayacaktır. Bü
yük olasılıkla, m ahkem e, şu konu
larda gerekli hazırlıklan yapm ak 
üzere araştırm a kurullan seçecek
tir :

1. Uluslararası sözleşm eleri 
çiğneyerek bir ülkeye sal
dırm ak.

2. Gaz bom ba lan  ve kim yasal 
m addeleri içeren deneysel 
silâhlar.

3. H as tahan elerin, oku llan n , 
sanatoryum lara!, kanallann 
ve diğer yerleşm e noktala
n ılın  bom balanm ası.

4. Tutukluklara işkence edil
m esi ve sakatlanmaları.

5. Zorunlu çalıştırm a kampla- 
n , toplu yoketm e ve çeşitli 
im ha yöntem lerini içeren, 
b ir ulusu toptan yoketm e

; siyaseti.

M ahkeme üyeleri b ir  soruştur
m a kom isyonu olarak görevlendiri
lecek ve kom isyonlar m ahkem enin 
yönetim i altında gerekli bilim sel uz
manlıkla tam  ve doğru  olarak bü 
tün delilleri ayrıntılı b ir  şekilde 
hazırlayacaklardır.

Savunma tanıkları gelm eye zor- 
lanamazlar, fakat A.B.D. H üküm eti 
ve Başkan; Johnson ’dan m ahkem e
nin önünde kendilerini m üdafaa 
etm eleri resm en istenmiştir.

Duruşm alar aşağı yukarı oniki 
hafta sürecek ve M art 1967 de Pa
ris ’te başlayacaktır. Bertrand Rus- 
sel Barış K urum u sekreterliği Pa
ris ’te «58 b is  Rue de la Chaussee 
d'Antin, Paris 9.» adresine yerleş
miştir.

M ahkem enin izleyeceği çalışm a 
plânı, ünlü Fransız yargıçlarından 
teşkil olunan b ir  kurul tarafından 
hazırlanm aktadır.

M ahkemenin hazırlık toplantı
ları Londra 'da yapılacaktır. Tanık
ların dinlenm esi, m ahkem enin ça
lışm aları film e alınacaktır. Duruş
m alar teype alınacak ve bütün dün
yaya. yayılm ak üzere plâğa doldu
rulacaktır. Pek çok  ülkede ulusal 
kurullar, m ahkem enin am açlarım  
ve çalışm asını tartışm alar, toplan
tılar ve yardım  kam panyaları ile 
desteklem ek için  hazırlık yapm ak
talar.

Bu yazı yazıldığı tarihte m ahke
m enin üyeleri şunlardır : Gunther 
Anders, M ehm et Ali Aybar, Lelio 
Basso, S im one de Beauvoir, Lazaro 
Cardenas, Stokely Carm ichael, 
Josue de Castro, V ladim ir Dedij er, 
Isaak Deutscher, D anilo D olci, Jean 
Paul Sartre, Laurent Schwartz ve 
Peter Weiss.

K urbanlar zayıf ve hainler dün
yanın kaynaklarından çoğunu elle
rinde tuttuklarından, ço k  güçlü o l
dukları için  bu  zulüm  ve adaletsiz
liğin yargılanm aksızın sürüp gitm e
sine karşı çıkm aya kesin olarak 
kararlı kişilerin  düşünce ve yargıla
rını yansıtacak olan bu  m ahkem e, 
gerçekten devrim ci b ir  m ahkem e o- 
larak davranacaktır.

VE  T Ü R K İY E

Uluslararası Savaş S u ç la n  M ah
kem esine yargıç olarak T ürkiye ’den 
de, Türkiye İşçi Partisi Genel Baş
kanı Sayın M ehm et Ali Aybar çağ- 
n lm ıştır. K ısaca belirtm ek  gerekir
se bu, ilk  kurtuluş savaşm ı verm iş 
olan Türk halkının gururla anacağı 
b ir olay olacaktır.
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T. R. T  — "KİŞİLİKSİZ M U H TARİYET,,
erdal öz

Eski (Xımhurbaşk<uu Gürsel'i 
toprağa verdiğim iz 18.9.1966 Pazar 
günü radyolarını açanlar, o  güne 
dek alışmadıkları bir naklen yayın 
program ı dinlediler. Gürselin, Tür

kiye Büyük M illet Mecüsinden alı

nıp Anıtkabir'deki şehitliğe götürü! 
m esiyle ilgili olarak düzenlenen tö

ren, onun anısına yaraşır yücelik

te gibiydi. T .R .T., önceden hazırlan 
m ış bir naklen yayın senaryosuna 
bağlı kalarak, bu yüce töreni, Tür

kiye'nin dörtbir bucağına ustalıkla 
duyurmayı da başardı. G ürselin  ge

çirildiği yollar boyunca, düzenli 
aralıklarla yerleştirilm iş spikerler, 
yayında hiçbir boşluk bırakmadan, 
ellerindeki, önceden hazırlanmış 
metinleri okuyarak, boş sözler ge

velemek zorunda kalmadılar, bir 
program  bütünlüğü içinde töreni 
naklettiler. Am a kapıların ardında 

oynanan oyam başkaydı.

T.R.T. için biçim sel bir başan  
olan bu naklen yayın programı, öz 
bakımından, beklenen güçten yok

sundu, toprağa verilen insanın 

anısına yaraşır nitelikte değildi. G ü

cünü, bağım sızlığım , özerkliğini 27 

Mayıs Anayasasına borçlu olan bir 
T.R.T., o anayasayı yaratan 27 M a

yıs devriminin önderini toprağa 
verdiğimiz günde, hele onunla bir

likte 27 M ayısı da toprağa göm m e  
yi düşünen birtakım  fırsatçı, çıkar  
cı, satılm ışlar sürüsünün ölçüsüz, 
aşağılık sevinçlerine de yüreklice 
karşı çıkm asını bilm eli, Gürsel’in 
anısına ve 27 M ayısa yaraşır n ite

likte bir naklen yayın programını 
korkusuzca yayınlamalıydı. Yapm a  

dı.

DEVRİM CÎ PROGRAMCILAR
v e  ç ik a r c i  y ö n e t ic il e r

Yayınlanan program , günlerce 

önceden, Ankara Radyosunun genç 
ve başarılı programcıları tarafın

dan 27 M ayısa ve onun önderine 
yaraşan bir güçle hazırlanmış ve 
T.R.T. yöneticilerine sunulmuştu. 

T.R.T.'nin b aşlan , hazırlanan metni 
beğenmediler. Çünkü genç program 

cılar, inançlı, devrimci bir kuşağm  
korkusuzluğu içinde yüreklerindeki 
coşkuyu ölçüsüzce programlarına 
aktarmak gafletinde bulunm uşlar

dı. Oysa, genç programcılar, başla- 

nndaki yöneticilerin tavizciliğini 

çok iyi bildikleri için, nice söylen

mesi gereken doğrulan program la

rına sokm aktan vazgeçmişler, yal 
nızca 27 M ayısm  nedenlerini, gerek 
27 Mayısçıların, devrimin ilk gün

lerinde Türkiye radyolannda yayın 

ladıklan bildirilerle gerekse, 1961 
Anayasasının başlangıç cümleleriy

le biraz olsun anlatmak yolunu seç

mişlerdi. Evet, yaptıkları yalnızca 
bu m asum  davranıştı. Am a T.R.T.' 

nin b aşlan , 27 Mayıs devriminin >ü 

zerinden altı yıl geçtiğini devrim

düşmanlarının. 27 Mayıs öncesin
deki karanlık Türkiye özlemi için 
de, iktidar sandalyelerinde kır-at oy 

nattıklannı çok iyi biliyorlardı. Öy

le bir iktidarla birlikte çalışmanın, 
T.R.T.'ye ve aslında T.R.T. içinde 
kendi sandalyelerine yeni şimşekler 
çekmeden çalışmanın güçlüğünü bi

liyorlardı. Onlar için önemli olan, 
yasaların T.R.T.’ye sağladığı özgür

lük ve bağımsızlık içinde, bu yur

dun gerçeklerini, bu yurdun kurtu

luş yollarını Türkiye Radyoların 
dan, yurdun dört bucağına duyur 
mak değildi. Onlar için önemli ci

lan, T.R .T. yasasmda emredildiği gi 
bi «. eğitici, öğretici, kültür ve e- 
ğitizne yardımcı, eğlendirici, yur
du içerde ve dışarda tanıtıcı, yeter
li, doğru ve tarafsız yayın yapmak» 
da değildi. Onlar için önemli olan : 
«Programların, anayasanın dayan
dığı temel görüş ve ilkelerle Cum

huriyetin niteliklerini benimsetici 
ve bu görüş, ilke ve niteliklere uy
gun düşünce ve davranış tarzım ge
liştirici bir zihniyetle ve Türk top
lununum çağdaş uygarlık seviyesi
ne erişmesi amacım güden Atatürk 
devrimlerini ve bu devrimlerin ge
tirdiği dünya görüşü ile yaşama tar
zım yerleştiriri ve geliştirici bir tu
tumla hazırlanmasını» sağlamak da 
değüdi. Bu saydıklarımız, 359 sayı

lı Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu Kanununun maddelerinde be

lirtilen amaçlardı, isteklerdi. T k -  
T.’nin başlan  için önemli olamaz 
dı bu yasa hükümleri. O başlar ki. 
şu son 10 Kasım  Atatürk’ü anma 
törenlerinde konuşan nice Atatürk 
çü gençlerin gerçekçi konuşmala 
randan, haber bültenlerinde gülünç 
derecede az denecek parçalar alır, 
yada onlardan hiç söz ettirmezken, 
aynı gün Türk-Amerikan Kültür 
D em eğinde düzenlenen sözde Ata

türk'ü anm a töreninde konuşan bil

mem hangi-Ameri kalım n Atatürk

hakkındaki sahteliklerle dolu ko

nuşmasına 22.45 haber bülteninde 
dakikalarca yer verecek kadar so

rumsuz kim seler olurlar da, bu 
başlar, T .R .T .’nin eğitici, öğretici, 

devrimci ve bağımsız bir yayın ku

rumu olm asını nasıl gerçekleştirir- 

lerdi. Onlar için önemli olan, Ana

yasamızın T.R .T.’ye sağladığı ba

ğımsızlık içinde, kendi kişisel doku 
nulm azlıklannı, kendi kişisel ba

ğımsızlıklarım sürdürmekti. Bu da 
ancak iktidar partisinin şim şekle

rini üzerlerine çekmemekle, onlar

la oturup birtakım  pazarlıklara gi

rişmekle, onların dümen suyuna 

girmekle m üm kün olurdu. Ve bu  
böyle olm uştur. Onlar için Ana 

Muhalefet Partisi, nasıl olsa cepte 
kekliktir. Çünkü, T.R-T.’nin bağım 

sızlığı, Ana Muhalefet Partisinin ik

tidarda olduğu bir dönem de yasa

tanınıştır. Ama ne yazık ki, yurdu

muzda hızla gelişen soylu bir sos

yalizm bilincini^ köklü -bir milliyet 
çilik bilincini önlem ek, bu akımın 
hızla gelişen biricik örgütü Türki 
ye İşçi Partisini sözde daha da so  
la iterek; yasalar dışına düşürüp 
yok etmek ve sola kayan oylan söz 
de toplamak sevdasında olan bir 
C.H.P. kadar bile ortanın solunda 
olamayan T.R.T. başlan, ortanın da 
sağında hem de adamakıllı sağın

da kalan tutumlarıyla, elbette An

kara Radyosunun genç program cı

ları tarafından hazırlanan bir prog 
ram metninde, kendi çıkartan için 
gerekli gördükleri değişiklikleri 
yapmak fırsatım kaçırmıyacaklardı. 
Nitekim kaçırmadılar da. Çeşitli ne

denlerle, her zam an yaptıklan gibi, 
hazırlanmış naklen yavm senaryo

sunu hemencecik kuşa çevirmekte

gecikmediler. SÖMÜRGE sözünün

«Gömülmek istenen ihtilâl»
bile radyo programlarında kullanıl

masını kesinlikle yasaklayan bu  

sayın yöneticüer, Gürsel'in toprağa 
veriliş program ım  da, ancak A.P. 
iktidarına yaraşır bir yuvarlak lâf

lar salatası haline getirmeyi başarı 

verdiler.

İh a n e t  v e  d a l a l e t

Naklen yayın programım kale

me alan genç programcılar, 27 Ma

viş devriminin yapıldığı günlerde

ki coşku içinde, 27 Mayıs devrimi- 
ııin ilk gününde, yani 28 Mayıs 
Mayıs 1960 günü, ihtilâlin önderi 

Gürsel’in radyodan Türk halkına 
yaptığı ilk konuşmayı kendi sesin

den vererek programa başlamayı 
düşünmüşler ve program metnim  
buna göre hazırlamışlardı. Ne var 

ki, T.R.T.'nin başlan, bu konuşm a

nın yayınlanmasında büyük sakın

calar görerek, konuşmayı m akas

layıverdiler. Gürsel'in yalnızca şu 
cümlesine dokunmadılar :

«Bütün vatandaşlarıma şunu 
ifade etmek isterim ki, asla bir dik
tatör olmak hevesinde değilim; bü
tün emelim, sür’atle bu memleket
te temiz, dürüst bir demokratik 
düzen kurmak ve devletin idaresini 
milletin iradesine terkctmektir.»

Gürsel'in bu sözlerinin T.R.T  
başlarına zarar değil, ancak ve an 

cak yarar sağlıyacağı ortadaydı 
Çünkü ihtilâl önderi, temiz, dürüst 

bir demokratik düzen kurmak ve 
devletin idaresini, milletin iradesi

ne terketmek amacmda olduğunu, 
daha 27 Mayısm  hemen ertesi gü

nü Türk ulusuna üân etm işti, işte, 

ihtilâl yönetimi, gerekli yasalarım  
çıkarmış ve temiz, dürüst bir de

mokratik düzeni kurm uş ve serbest 
bir seçimle devletin idaresini, mil 
letin iradesine terketmiş ve san 

diktan çıka çıka da sözde millî ira

deyle A.P. gibi garip bir parti çık 

inişti.

Oysa genç programcıların ya 
yınianmasım diledikleri Gürsel'in 
konuşması şöyleydi :

«Aziz Türk M illeti. Bir aydan 
beri memlekette cereyan eden ve 
milleti sür'atle korkunç buhranla
ra sürükleyen hâdiseleri biliyorsu
nuz Bu gidişin, memleketi kanlı 
bir kardeş kavgasına da götürmek
te olduğunu, her aklı başında va
tandaşın takdir ettiğine kaniim. 
Dünya ahvali hergün biraz daha kö
tüye giderken bu şuursuz politika 
ihtirası yüzünden, vatanımızın mad
deten ve mânen perişanlığa sürük
lenmesi vicdan sahibi bütün vatan
daşları dilhûn etmektedir. Bu hal 
nereye kadar gidecek? Bu feci akı
bete hissiz ve alâkasız seyirci mi 
kalmak lâzım? işte vatandaşlarım, 
bu ahvali, ıstırap içinde aylardan 
beri düşündüm. Ve bu zevata çı
kar yollan gösterdim. Fakat onlar 
politika ihtirasının şuurlarına ver
diği bozukluk dolayısıyla dinleme
diler ve işi zorla yürütmek sevdası
na düştüler... Çıkarılan kanunlar, 
takibedilen hareketler Türk Milleti
ni zincire vurmak kastinde olduk
larım gösteriyor. Bu asırda böyle 
bir idarenin böyle bir hareketi ola
bileceğini tasavvur etmek, Türk 
Milletim hissiz bir sürü olarak ka
bul etmek demektir. Hayır vatan
daşlar, Türk Milleti hissiz bir sürü 
değildir. Belki birçoğu okuma yaz
ma bilmez, fakat atavik bir intikal
le daha çok okumuş yazmış millet
lerden daha çok aklıselime, fikrise- 
lime, vicdan ve vekara sahiptir, iş 
te bu düşünceler ve mülâhazalarla, 
bu feci gidişe son vermeye karar 
verdim. Ve devletin idaresine di 
koydum. Derhal bütün vatandaşla
ra şunu ifade etmek isterim ki, as
la bir diktatör olmak hevesinde 
değilim. Bütün emelim, sür’atle bu 
memlekette temiz, dürüst bir de
mokratik düzen kurmak ve devletin 
idaresini milletin iradesine terket- 
ınektir. Bana inanınız, bana güveni
niz, Bütün milletin benimle bera
ber olduğuna inanıyorum. Ban  
menfaatperestler, midesini ve vic
danını paraya bağlamış planlar, bu 
hareketimize karşı teşebbüslerde 
bulunmaya yeltenebilirler. Fakat 
onlara karşı asla müsamaha edilmi- 
yeccğini vatandaşlarıma temin ede
rim. Kötü ruhlu olanlardan bile 
memleketin bu nazik anında az o l

sun vicdanlarım harekete getirerek
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T. R. T. -  "KİŞİL İK S İZ M U H TARİYET,,
erdal öz

fatremalaı-ımıra yardım etmeseler 
bile engel olmamalarını isterim. 
Tekrar bana güvenmenizi, inanma- 
wın diliyor ve sîzleri sonsuz m u
habbet ve saygıyla selâmlıyorum.»

Az gelişmiş ülkelerin karaay 
dm lanna yaraşır bir tavizcilik po 
litikası içinde, kıraldan çok kıralcı 
bir davranışla T.R.T.'nin başlan, 

programın başmdaki bu tehlikeyi 
böylece atlattıktan sonra biraz ra

hatladılar. Çünkü, bundan sonra 
gelen bölümlerde Gürsel’in hayatı 
anlatılıyordu. Programın a  bölüm 

lerine dokunulmadı. Am a program  
metninde birden şöyle bir cümle 
çıktı karşılanna :

«Memleket nasıl kalkınacak, 
uluslararası düzende yeri ne olacak, 
gerici güçler tutunabilecek m i? Tüm  
bu sorunlardan sorumludur yazar. 
Ve bu sorunları çözmek, hem de 
sağken çözmek zorundadır.»

Çağdaş bir Fransız yazanna ait 
olan bu sözlerin de üzeri hemen çi 
zildi tabiî.

Genç programcılar, bu sözler 
den sonra, sözü, D.P. iktidarının, 
son günlerinde Türk basınına, Türk 
yazanna yaptığı ağır baskıya ge

tirmişler ve program metnine şun- 
lan yazmışlardı :

«Saldmya uğradı... Suçlandı .. 
Ama hep direndi o. Ve bir gün ga
zetelerin başlıklarında çığlık çığlı
ğıydı sevinç, çığlık çığhğaydı öz
gürlük.»

T.R.T.'nin başlan, bu coşkulu  
sözleri de bugün için sakıncalı bu

larak programdan çıkardılar. Ve  
asıl önemlisi, bu üstü karalanan 

sözlerden hemen sonra gelen şu  
bölümü de tümüyle programdan çı

karmadan edemediler.

«Olur mu böyle olur mu 
Kardeş kardeşi vurur mu?»

«Bu dönemde gençlik, boyun 
eğmemeyi en büyük ödev sayıyor.

Bu dönemde gençlik, seçtikle
rini tertemiz bir yürekle seçiyor. Ve 
ötı yolu seçen gençlik, toplum dü
zenine karşı çıkmakla suçlanıyor.

Ama toplum düzeni, yalnız so
kakların rahatlığı mı demektir?

Ama toplum düzeni, yalnız hü
kümetle birlik mİ demektir?

Ama toplum düzeni, kısıtlanan 
haklara rağmen susmak mı demek
tir?

Ama toplum düzeni, anayasa 
tun çiğnenmesine göz yummak mı 
demektir?

Ama bütün bunlar şunu deme 
ğe varır : Denge ve anlaşma olma
yan yerde düzen olmaz. Toplum dü
deni için bu denge dediğimiz şey, 
yönetenle yönetilen arasındaki deıv 
Sedir. Bu denge bozuldu mu bir 
kez, gençlik yok olmayı da göze 
alır.

Ama bu denge düzeldi mi bir

kez Kızılay alanlarının adı Özgürlük 
Alanı olur.»

Ve tabiî şu boKim de tümüyle 
sakıncalı görülerek programdan 
çıkarıldı :

«Halkın oylarıyla iktidara ge
len parti, iyi şeyler getireceğine söz 
vermişti muhalefetteyken. Tüm de
mokrasiye aykırı kanunları kaldı
racaktı. Özgürlükleri genişletecek
ti. Güven ve esenlik getirecekti. 
Programında devrimcilik ilkelerine 
bağlı kalacağım açıklamıştı. Ulus, 
bir şeyler bekliyordu. İyi bir şey
ler. Yenilik, değişiklik, tüm sorun
ları çözecekti. Ama çoğunluk, de
mokratik ilkeler ve özgürlük anla
yışına yabancıydı, uzaktı. Olaylar 
1953 yılma değin, halkın isteğine uy
gun gelişti. Sonra demokratik yol
dan sapmalar görülmeğe başlandı. 
Basın, artık dost gözüyle görülmu- 
yordu. Görevde tarafsızlık ilkesi 
çiğneniyordu. Muhalefet partileri
nin çalışmaları engelleniyordu. Bu 
hava yeniden seçimlere gidilen 1954 
yılından sonra daha da ağırlaştı. 
Alman oyların çokluğu, iktidara ge
reksiz bir güven, atacakları adım
larda zararlı bir destek oldu. Mec
liste çoğunluğa sahiptiler. Çoğunluk 
her karan alabilirdi onlarca. Basm, 
üniversite, seçim gibi önemli ka
nunlar değiştirilebilirdi. Değiştiril
di. Radyo kullanılabilecek m  iyi 
propaganda aracı oldu. Dini inanç
lar bu konuda yardımcılan olabi
lirdi. Oldu. Yeni bir seçim, yeniden 
kazanılan iktidar. Yıl 1957. Bu kez 
yanlışlar daha büyük : Gazetecile
rin tutuklanması, demokratik düze
nin koruyucusu meclisin bir kana
dının çalışmalarının engellenmesi. 
Partizanlık. Yanlış ekonomik poli
tika. Artan borçlar. Hâkim temina
tının zedelenmesi. Bununla da ye- 
Üniimeyerek, yargı organı dışında 
parti hâkimiyetine dayanarak geniş 
yetkili yeni bir yargı komisyonu 
kurmak. Bu davranışların aykırılı
ğını ileri süren çevrelere ve üniver
siteye polis baskısı. Egemenliğin 
kaynağının ulustan geldiğini ve 
tüm ulus için kullanılacağım unu
tan bir iktidar. Soysuzlaştırılan de
mokrasi. Tümüyle çiğnenen bir ana
yasa. Her geçen gün daha meşru 
hale gelen, her geçen gün daha da 
güçlenen ulusal direnme gücü.»

Bugün her aklıbaşm da yurtta

şın rahatlıkla söyliyebileceği bu söz

lerin, — ki 27 Mayıs ihtilâlinin meş

ruluğu ancak bu yoldan açıklana

bilir—  Türkiye Radyolarından ya

yınlanması, ileri görüşlü T.R.T. yö- 
neticelcrince sakıncalı görüldü ve 

programdan çıkarıldı. Bu davranış, 
aslında 27 Mayısın meşruluğunun 
ortadan kaldırmak isteyen ve İhtı 

lâli, sebepsiz, basit bir hükümet 
darbesi olarak göstermek isteyen

çıkarcı, satılmışlar sürüsünün dav 

ramşlanyia ayna çizgidedir.
Ve bu bölümden sonra gelen 

şu sözler de TJLT. yöneticilerince 
ustalıkla değiştirildi.

«Gençlikti direnen»
«Orduydu direnen» f
«Halktı direnen».
Evet, bu cüm leler kalktı, yeri 

ne şu cüm leler konuldu :

«Gençlikti bu amacı taşıyan»
«Orduydu m illî birliği gerçek

leştiren»
«Halktı o günü bayramlaştı

ran».

Ve en acısı 1961 devrim ana 
yasasının em redici hükümleriyle 
bağımsızlığı sağlanan T.R.T. Kuru  

munun bugün başında bulunan so 

rumsuz kimseler, programdan, 1961 
anayasasının başlangıç bölümünü  

de utanmadan çıkardılar ve prog 
ram metninde, o bölümün üzeri 

ne hırsla kara çizgiler çektiler, ya 
ymlanmasını önlediler, işte  Türki 
ye Radyolarından yayınlanması uy 
gun görülmeyen 1961 Anayasamızın 

başlangıç bölüm ü :

«Tarihi boyunca bağımsız yaşa
mış, hak ve hürriyetleri için savaş
mış olan;

Anayasaya ve hukuk dışı tutum 
ve davranışlarıyla meşruluğunu 
kaybetmiş bir iktidara karşı diren 
me hakkım kullanarak 27 Mayıs 
1960 Devrimmi yapan Türk M illeti;

Bütün fertlerini, kaderde, kı
vançta ve tasada ortak, bölünmez 
bîr bütün halinde, m illî şuur ve ül
küler etrafında toplıyan ve milleti
mizi, dünya m illeti ailesinin eşit 
haklara sahip şerefli bir üyesi ola
rak m illî birlik ruhu içinde daima 
yükseltmeyi amaç bilen Türk M illi
yetçiliğinden hız ve İlham alarak ve

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» 
ilkesinin, m illî mücadele ruhunun, 
millet egemenliğinin, Atatürk Dev- 
rimlerine bağlılığın tam şuuruna 
sahip olarak,

İnsan hak ve hürriyetlerini, 
millî dayanışmayı, sosyal adaleti, 
ferdin ve toplumun huzur ve refa
hım gerçekleştirmeyi ve teminat al
tına almayı mümkün kılacak de
mokratik hukuk devletini bütün 
hukuk ve sosyal temelleriyle kur
mak için,

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu 
Meclis tarafından hazırlanan hu A- 
nayasayı kabul ve ilân ve onu, asıl 
teminatın vatandaşların gönüllerin* 
de ve iradelerinde yer aldığı inan- 
cı ile, hürriyete, adalete ve fazilete 
aşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine 
emanet eder.»

Elbette, Anayasamızın başlangıç 

bölümündeki bu gerçekçi sözleri 
karalayan, Anayasamızı karalayan 

bu kişilerin, Mustafa Kemal'in  
programi metninde yer alan sözleri

ni de karalamaktan utanmamaları 
beklenirdi. Evet utanmamışlar ve 

Atatürk'ün şu sözlerini de, aynı çı

karcı gelenekleri içinde karalamış

lar ve programdan fırlatıp atmış

lardır :

«Türk genci, devrimlerin ve re
jimin sahibi ve bekçisidir. Bunların 
gereğine, doğruluğuna, herkesten 
çok inanmıştır. Bunlan zayıf düşü
recek bîr kıpırtı, bir hareket duy
du mu, bu ulusun ordusu, polisi 
vardır, jandarması vardır, adliyesi 
vardır demeyecektir. Hemen hare
kete geçerek elle, taşla, sopa ve si
lâhla nesi varsa onunla kendi ese
rini koruyacaktır.

Evet, Atatürk’ün bu söylevini 
Bornova savcısı kadar T.R.T. yöne* 

ticileri de suçlamışlar ve onu yü

rürlükten kaldırmak sevdası içinde 
halktan gizlemeye çalışmışlar ve 
yayınlamamışlardır. Bu tutumda 

kişiler, ölüm süz Atatürk'ün hele şu 
sözlerini asla yayınlayamazlardı. 
Ve yayınlamadılar ;

«Kahredici bir istibdada karşı 
ancak ihtilâlle cevap vermek köh
neleşmiş olan çürük idareyi yık
mak, ulusu hâkim kılmak, kısaca 
vatanı kurtarmak için sizi göreve 
davet ediyorum.»

Evet, 18.9.1966 Pazar günü Gür- 

sel'i toprağa verdik. Birtakım  kin

ci, çıkarcı, satılmış kimseler, Gür- 
sel'in ölüm üyle açıkça 27 Mayıs 

düşmanlığım ve devrim öncesi öz

lemlerini dile getirmekten çekin

mediler. Am a hiç olm azsa bunu  

açıkça yaptılar. Am a, bağımsızlığı 

Anayasayla ve özel bir T.R.T. ku

rumu yasasıyla sağlanan T.R.T.’nin, 
başında bulunanlar, birtakım  per

de arkası çalışmalar ve gizli hesap

larla bu davranışa çok daha çirkin 
bir şekilde ortak oldular.

Bu da gösteriyor ki :

Siyasal ve ekonomik bağımsız

lığımıza kavuşmadıkça, birtakım  

yasalarla (Anayasayla bile olsa) 

sağlanan küçük bağımsızlıklar, hiç

bir değer taşımamaktadır, ikinci 

bağımsızlık savaşımızın başladığı 
şu günlerde, geri kalmış ülkemize 

karaaydınlanmızın, okum uşlarım ı 
zın yaptığı ihanetler, bağışlanır tür

den değildir.
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olgylcra bakış

vietnam
savaşı

Canından...

Vietnam savaşı dünya banşım  
yakından tehdid eden bir olay o- 
larak bütün vahametini ve önemini 
muhafaza etmektedir. Başkan John
son'un Uzak Doğu seyahati ve Ma- 
nilla konferansı ilk hedef olarak A- 
merika'da 8 Kasımda yapılan o- 
lan seçimleri Demokrat Parti lehine 
etkilemeyi hedef tutmaktaydı. Bu
nunla beraber Amerika’nın aynı an
lamı taşıyan buna benzer teşebbüs
leri öteden beri süregelmektedir. 
Bütün bu teşebbüsler çift ve çeli
şikli anlamlı ve yönlü bir nitelik 
göstermektedir. Bir yandan kendi 
halkoyuna ve dünya kamuoyuna ba
rış istediğini, müzakereye hazır ol
duğunu gösterm ek, öbür yandan da 
savaşı kazanabilecek, Vietkong ve 
Hanoi’yi dize getirecek güçte oldu
ğunu ve bunda yalnız olmadığım is
patlamak. Ama bizce Amerika’nın 
asıl hedefi Vietnam ’da savaşı kazan
maktır. Yalnız, savaşı yürütürken 
kendisini baldı çıkarmak için «Mü
zakereye hazırım, ama ne yapalım  
ki karşı taraf buna yanaşmadığın
dan savaşı sürdürmek zorunda ka
lıyorum» demek istiyor. Amerika'
nın savaşı zafere kadar sürdürmek 
istemesi için çeşitli sebepler vardır. 
Bir kez Amerika bütün m illî kurtu
luş hareketlerine karşıdır. Vietnam'
da zaferi kazanırsa dünyadaki bütün 
bu hareketler, yeni-sömürücüîüğe 
karşı mücadelenin çeşitli safhala
rında olan bütün 3. dünya devletle
ri sindirilmiş olacaktır. Tersine, Vi
etkong zaferi kazanır ve Am erika 
Hanoi’nin ileri sürdüğü şartlara 
uyarak müzakereye razı olursa, bü
tün Güney-Doğu Asya kapitalist 
âlem için elden gitmiş, emperyalizm  
öldürücü bir darbe yemiş olacaktır. 
Kaldı ki Amerika’nın daha uzak 
ama asıl hedefi Çin'dir. Yakın bir 
gelecekte tüm sanayileşmiş, kalkın-

se başta Amerika olmak üzere dün
ya kapitalizminin durumu çok zor
laşacak, kapitalist ve sosyalist sis
temler arasındaki kuvvet dengesi 
birincinin aleyhine, İkincinin lehine 
olarak değişecektir. Bütün bu ne- 
mış, nükleer silâhlara sahip bir mil
yar nüfuslu bir Çin meydana gelir- 
denler ışığında, Amerika'nın Viet- 
nam’da asıl hedefinin savaşı kazan
mak olduğu sonucuna varmak yan
lış olmaz.

Amerika Cumhurbaşkanı muavi
ni Humphrey seçim kampanyasın
da «Vietkong ve Hanoi yenilgiye uğ
ramıştır. Savaşı kazandığımızı söy- 
liyebiliriz» yollu nutuk atmaktadır. 
Oysa Hanoi hiç de yenilmiş, hattâ 
sinmiş bile görünmemekte ve müza
kere masasma oturmak için Ame
rika’nın Vietnam’dan çekilip gitme
sini, üslerinin kaldırılmasını ve Gü
ney Vietnam ile yapmış olduğu as
keri andlaşmamn feshini şart koş
maktadır. Bu şartlara, Vietnam’ın 
meselelerinin ancak Vietnam halkı 
tarafından M illî Kurtuluş cephesi 
programına göre halledilebileceği 
hükmünün kabulü şartı da eklenin
ce, Hanoi’nin Amerika ile müzake
re edilecek bir meselesi katmamak
tadır. Hanoi’nin bu şartlarım Çin 
ve Sovyetler de desteklemektedirler. 
Sovyetler Birliği, 1954 Cenevre Kon
feransının iki başkamın dan biri o- 
larak konferansı tekrar toplantıya 
çağırması konusunda yapılan teklif
leri, Hanoi’nin şartlan kabul edil
medikçe böyle bir çağında buluna- 
mıyacağı gerekçesiyle reddetmekte
dir. Diğer taraftan gerek Sovyetler 
Birliği, gerekse Hanoi hükümeti A- 
merika’yı Vietnam savaşım geniş- 
letmiye tahrik edecek hareketlerden 
sakınır görünmektedirler. Başta 
Sovyetler Birliği olmak üzere Doğu 
Bloku memleketleri Hanoi talep et
tiği takdirde Vietnam’a gönüllüler 
gönderebileceklerini beyan ettikle
ri halde bugüne kadar Hanoi böyle 
bir talepte bulunmamıştır.

« Evinden, barkından...

B A Ş K E N T  DAĞITIMEVİ

H E R  T Ü R L Ü  K İT A P  D A Ğ IT IM IN D A  
E M R İN İZ D E D İR .
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Millî Eğitim  Bakam d iyor ki : «Bu yıl h içbir öğrenci açıkta 

kalmayacaktır.»

Fakülteler açılıyor ve her yılkinden daha çok öğrencinin  açık
la kalm ış olduğu  görülüyor.

Ö ğrenciler Millî Eğitim  Bakanına gidiyorlar. Bakan, «Eee, ne 
yapalım ? Dedik ama, olm adı işte..» diye om uz çekiyor. (Sanki 
gökten fakülte yağmasını, yerden fakülte fışkırm asını veya bir- 
yerlerden fakülte gönderilm esini bekler gibidir. K usur kendisi
nin değildir. Kendisi, Bakanlık koltuğunda gayet cidd i, sessiz - 
soluksuz oturm aktadır. Ama, ne yapsın işte, cenabıhakkm  işi. 
O zam an öyle ilham gelmiş, öyle söylem iştir.)

Ö ğrenciler Başbakana gidiyorlar. Başbakan, «Eee, ne yapa
lım  yan i?» diyor. «Dükkân kurup hemen üniversite açm am a im 
kân yok ben im !» (B u  sözcüklerin  akkâğıt üzerinde böy le  kuzu 
kuzu durduklarına bakm ayın! Bu sözcükler b ir  söz dizisi halin
de bir Başbakanın ağzından dökülm eğe başladı m ı, düştüğü ye
ri cayır cay ır  yakar alim allah! Evet, Süleym an D em irel «dükkân 
açıp hem en üniversite kuram az» veya «dükkân kurup hem en 
üniversite açam az» ama, y ıld ırım  hızıyla A.P.’nin başına gelir, 
yıldırım  hızıyla Başbakan olur! Bütün bunlarda en küçük bir 
anorm allik yoktur. Fakat «dükkân kurup hem en üniversite aç
m ak» ta veya «dükkân açıp hem en üniversite kurm ak» ta ton 
larla anorm allik  vardır. Ancak, biz Süleym an D em irci'den  ne 
dükkân kurup hem en üniversite açmasını, ne de dükkân açıp he
m en üniversite kurmasını istedik. Dükkânı kurduğu veya açtı
ğı üniversiteden çıksa çıksa müteahhit-muhendis filân  çıkar. O 
gibiler de, gündüzleri nurcular hesabm a, geceleri yabancı şirket
i n  hesabına çalışır. Biz Demirci'den kat’iyyen «dükkân kurup 
hem en üniversite açm asını» istem edik. K endisi hem ekadar, şıpın- 
işi başarıların keyfi içindeyse de... A.P. Kadınlar K ongresindeki 
o  m istik, o  m etafizik çalkalanmalar içindeyse de... Yani, dem ek 
istiyoruz ki, dükkân kurup hem en üniversite açılm az am a, üni
versite kurm anın y o llan  vardır.)

Ö ğrenciler Rektör Egeli'ye gidiyorlar. Egeli m üthiş kızıyor, 
bazı gençlere bağırıyor, «Sen psikopatsın, sen hastasın, seni 
m uayene ettireceğim !» (Zaten bunca yıldır, bütün akıllıca istek
ler bu  tehditlerle karşılanm ıştır. Sosyal adalete uygun söz eden
ler kam uoyuna deli diye yutturulm ak istenilm iştir veya gerçek
ten delirm eleri için  fazlaca okşanm ışlardır.)

R ektör Egeli, bak ıyor ki içinden çıkam ıyor işin, açıyor tele
fon u  polise, «Dağıtm şunları!» diyor.

Bu «D ağıtın!» sözü çok  önem lidir! K ırk  yıldır en geçerli, en 
etkili söz bu  olm uştur Türkiye'de. Bakanından valisine, kasaba 
doktorundan bucak başkanm a, hemen her yetkili veya sözüm - 
ona yetkili, telefona sarılmış, «poliiis!» diye haykırm ış, sonra da 
«Dağıtın şunları!» dem iştir. İlerici gençlerin, grevcilerin, Ata
türkçülerin duyup işittikleri söz, en çok, bu olm uştur. Bir yet
kili telefona sarılıp da «D ağıtın !» dedi mi, o  iş kına g ib i un o l
muştur. Batı bile bu  yöntem i henüz keşfetm iş değildir. Hele D o
ğu ’nun keşfetm esine imkân yoktur. Buna, «D ağıtın!» m etoduyla 
kalkınm a derler.

Bizde yetkili var, sorum lu yok!
Adam, çeşitli nedenlerin itişi ve dürtüsüyle Bakanlık koltu

ğuna oturm ayı çok  istiyor. K oltukta b irk aç ay kalıyor. Bakıyor 
kı, pek de kadife b ir  koltuk değil, orasından burasından zam an
la iğneler uç veriyor; o  zam an b ir  m ektup yazıyor üstteki yetki
liye, «eyvallah, ben gidiyorum » diyor ve gidiş o  gidiş. Hani he
sap verm e? Y oo, ne lüzum var? Adam zaten, Bakanlık koltuğu
na oturm ak için o  kadar zahm et çekm iş, b ir  de Bakanlıkta kal
dığı sürenin hesabım  m ı versin? Ne ayıp şey!

İşte böyle ... «D ağıtın !» m etoduyla gençleri de, işçileri de, 
köylüleri de idare edip  gidiyoruz. Nezamana kadar sürecek bu? 
Anayasaya soluk aldırtm ıyanlara toptan gohom  çekinciye kadar!

Hüseyin kerkmazgil
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Asya-tipi üretim  biçim i konu
sunda, ilkin Fransız M arksistleri 
arasında yeniden-açılan tartışm ala
ra, Sovyet b ilim  adamları da katıl
mış bulunuyor. Sovyetler Birliğin
deki tartışm aları, Aralık 1964 de 
Bilimler Akadem isi Felsefe Enstitü
sü, M art 1965 te Tarih Enstitüsü 
ve Mayıs 1965 te de Doğu Halkları 
Enstitüsü düzenlem iştir. Enstitü 
üyeleriyle birlikte, b u  tartışm alara, 
M oskova Üniversitesi profesörleri, 
Marksizm-Leninizm Enstitüsü araş
tırıcıları ve büyük yayınevieriyle 
büyük bilim sel dergiler tem silcileri 
katılm ışlardır.

Bu konunun Sovyetler Birliğin
de tartışıldığını daha önce duym uş
tuk (Bk. Sosyal Adalet, Kasım  1965, 
No: 20). Şim di, Jean Chesneaux - 
nun Ekim  1966 tarihli La Pensee 
dergisinde yayım lanan b ir  yazısın
dan, tartışm anın ayrıntılarım  da 
öğreniyoruz. Chesneaux, L. î .  Gre 
fcov’un «Felsefe Sorunları» dergisi
nin Aralık 1965 tarihli sayısında ya
yımlanan «Büyük b ir  sorun üzerin
deki tartışm a» başlıklı yazısına da
yanarak, önce Felsefe Enstitüsün
deki toplantı hakkında b ilgi ver
mektedir.

G rekov, tartışm a dolayısıyla 
şöyle yazıyor : «Tartışm anın yeni
den açılm ası, henüz kapitalist-öncesi 
bir evrede bulunan toplum lardaki 
yüz m ilyonlarca insanın sosyalizm e 
doğru yürüyüşleri dolayısıyla orta 
ya çıkan yeni sorunları yansıtıyor. 
Bu Asyalı ya da Afrikalı top lam la
rı, basitleştirici b ir  b içim de, köle ya 
da feodal top lum lar olarak nitele
m ek zordur. Tartışm anın genişle
mesi, aynı zam anda tarih bilim inin  
içsel ihtiyaçlarına da cevap ver
m ektedir.» Yazar, ayrıca, b ir  za
manlar, Asya-tipi üretim  biçim in in  
varlığım  k^bul edenlerle yapılan 
tartışmaların, m etod o lo jik  plânda 
bir sürü asılsız siyasal suçlam alar 
haline geldiğini ve bundan ötürü, 
1930 larda, bu konudaki tartışm a
nın sun ’i b ir şekilde kesilm iş bu 
lunduğunu da kaydediyor.

Felsefe Enstitüsündeki tartış
manın tem eli, E . V arga ’nm  (ba şlı
ca parçalarının çevirisi K asım  1965 
tarihli Sosyal Adalet’te yayım lanan) 
m akalesi olm uştur. Ama tartışm a
lar, bu  makalenin sınırlarım  aşm ış 
bulunuyor.

Chesneaux, tartışm aya katılan 
bilim  adam larının düşüncelerini ö- 
zetliyor. B ir kaç örnek verelim  :

Y . t. Sem enov ’a göre, Marx, 
Asya-tipi üretim  biçim ini, bağım sız 
b ir üretim  biçim i olarak kabul ed i
yordu. Bu üretim  biçim i üzerinde*, 
antagoni'st b ir sosyo-ekonom ik  ku
ruluş ortaya çık ıyordu . Bu küruhiş

kenem semer
Sovyet Bilim Adamları Asya - Tipi Üretim

B içim ini Tartışıyor.
(form ation ), tarihsel bakım dan an
tik köleci kuruluştan önceydi, ilk 
sınıflı toplum du.

Semenov ayrıca, Doğu nun es
ki tarihi üzerindeki Sovyet teorile
rinin, bu  ülkelerin som ut toplum sal 
görünüşleriyle açık b ir  çelişm e du
rum unda bulunduğunu belirtiyor. 
Ona göre, bu tarih içinde kölelik- 
olm ıyan b irçok  toplum  kuruluşları 
m evcuttur : «B u toplum lar, aslın
da bilinen üretim  biçim lerinden b i
rine m i, yoksa em ekçilerle üretim  
araçları arasındaki başka b ir  ilişki 
biçim ine m i dahildirler?» Tem el so 
run budur ve bu  soruna, şim diye 
kadar gerçekten yanaşılm am ıştır.

Levada, insanlığın tek-doğrusal 
(unilineaire) gelişm e şem asını tar
tışma konusu yapıyor. Ona göre, 
şimdiye kadar kullanılagelen şema, 
sadece Akdeniz bölgesi için  geçerli- 
dir.

Alaev ve Antonova tarafından 
desteklenen Arutionov karşıt düşün
cede. Tarihsel sürecin  evrenselliği 
anlayışının m uhafaza edilm esi ge
rektiğini söylüyor. Asya için , sade
ce bilinen üretim  biçim lerin in  var
yantlarından, derece farklarından 
söz etm ek yeter.

E fim ov  ise, Asya-tipi üretim  
biçim i üzerindeki tartışm anın. Do
ğu halklarının özel gelişm esi konu
sunda m arksist-olm ıyan görüşlere 
götürm ek sonucunu verdiği kanı
sında. Am a Felsefe Enstitüsündeki 
tartışm aya katliamların çoğu  bu gö
rüşe karşı çıkarak, tartışm anın ge
nişletilm esini savunmuş ve bu tar
tışmanın, daha başlangıç evresinde 
bile, olum lu sonuçlar verdiğini ileri 
sürmüştür.

«Felsefe Sorunları» dergisinde 
bu tartışm anın ayrıntılı b ir  bilânço- 
suuu yapan G rekov'a  göre, Asya-tipi 
üretim  biçim inin  incelem e konusu 
olm ası, evrensel tarih üzerindeki 
yaygın anlayışın eleştirici b ir  reviz
yonunu sağlamıştır. İlkel komü
nizm den kom ünizm e doğru  gelişm e
nin som ut yolları, yazara göre, bir
birinden farklı olabilir. Tartışma, 
kullanılagelen şem anın güçsüz yan
larım ortaya çıkarm ıştır. Bu şema, 
toplum sal kuruluş biçim lerindeki 
çokluğu  ve halkların gelişm esindeki 
eşitsizlikleri yeterince hesaba kat
m am aktadır. Tartışm a, 1920-1930 
dönem indeki tartışm alardan dahâ 
dolgun olm uş ve daha yüksek bir 
bilim sel düzeyde cereyan etm iştir. 
Şim di, o  zaman olduğu  gibi, sadece 
Hint ve Ç in'deki gelişm e değil", ev
rensel gelişm e tartışılm aktadır

Asya-tipi üretim  biçitfii üzerine 
27-28 M ayıs 1965 te Doğu Halkları 
Enstitüsünde düzenlenen tartışma 
hakkında da, A. C. Vasilyev; Ensti

tünün yayınladığı «Asya ve Afrika 
H alkları» dergisinde «Doğu halk- 
larm m  tarihsel gelişmesinde genel 
ve özel» başlıklı ayrıntılı bir yazı 
yazm ış. Toplantıya katilardan, baş
kan G. F. Kim , daha ço k  genel olan 
üzerine, D oğuyu Batıya yaklaştıran 
şey üzerine dikkat etm eğe çağ ırı
yor. G erçekten, bu  toplantıya katı- 
lanlann  çoğu , evrensel tarihin klâ
sik şem ası üzerindeki bütün reviz
yon  girişim lerine şiddetle karşı 
çıkm ış bu lunuyorlar. Başlıca düşün
celer şöyle özetlenebilir : Eski D o 
ğuda kölelik  düzeninin( hüküm  sür
düğü teorisi, «en  tatm in edici teo
rid ir (V . N. N ik ifo rov ); kullamla- 
gelen «ilk  k öleci top lum » terim ini 
değiştirm ek iç in  h iç  b ir  zorunluluk 
yoktur (M . A. K orosto ftev a ); D oğu
da köleliğin  varlığına karşı ileri sü
rülen eleştiriler, Antikite hakkm- 
daki bilgilerin  zayıflığına bağlıdır; 
Doğuyla Batı arasında h iç bir özel 
fark  yoktur (F . F. İ lin ); yeni b ir  
«toplum sal kuruluş b içim i» açm ak 
girişim lerine sert b ir  şekilde karşı 
çıkanlara katılm ak gerekir (A. V . 
E fim o v ); yeni b ir toplum sal kuru
luşu «m eşrulaştırm ak» h iç de ge
rekli değild ir (K . Z. Aşafriyan, K .
V. H vostova ). G örüldüğü gibi, ç o 
ğunluk yeni b ir  toplum sal kuruluş 
düşüncesine karşı çıkm ış bulunu
yor.

Am a bu  toplantıda başka görü ş
ler de ifade edilm iştir. N ik iforov 'a  
cevap veren Ter-Akopyan, Lenin ’in 
Asya-tipi üretim  biçim in i destekle
m em ekle beraber, ona karşı da o l
m adığını belirtiyor. U lianovski de, 
İlin 'e  karşı Eski H int'te köleliğin 
gelişm iş b ir  halde de bulunsa, bu
nun evcil b ir  kölelik  olduğunu, ege
m en üretim  b içim i durum una gel
m ediğini belirterek , ortaçağ Hin- 
histan'ı ve ö b ü r  D oğu ülkelerinin, 
feodal ilişk ilerin  özgül bir karakte
rine sahip bulunduklarını söy lü 
yor.

İ. L. A ndreev ’e göre ise, M arx, 
Asya-tipi üretim  biçim lerin in  yerini, 
tarih içinde, sınıfsız toplum iarla 
sınıflı top lum lar arasında aracı bir 
yapı olarak kesin şekilde belirle
m iştir. Andreev, örnek  olarak Ma- 
li'y i alıyor. M ali, 10.000 kadar or- 
taklaşa-yaşıyan köyden  m üteşekkil
dir. K öylüler, ortak  tarlalarda hep 
birlikte çalışırlar. Am a büyük fe o 
daller, başkası hesabına çalışm a, 
üretim de kullanılan köleler gibi 
şeyler bu ülkede pek  de görülm ez. 
Böyle b ir  top lum u feodal toplum  
saym ak için  hiç b ir  sebep yoktur. 
Bundan ötürü, «Asya-tipi üretim  
b içim i» teorisi bütün' varolm a hak 
lanna sahiptir ve bu teorinin doğ  
ru bi r ■ • değerlendirm esi günümüzün

pratik ihtiyaçları için ço k  ön em li
dir.»

Doğu H alkları Enstitüsündeki 
tartışmada, bir başka eğilim  daha 
ortaya çıkm ış bulunuyor. Asya, A f
rika ve Lâtin Am erika top lam ları
nın orijin al tarihsel gelişm elerini 
Asya-tipi üretim  biçim i teorisiyle 
değ il, başka teorik  araçlarla karak- 
terize etm ek istiyenler var.

V. M. K obiçşanov ’a göre, sadece 
feodalizm le kapitalizm gerçek  top
lumsal kuruluşlardır. K öleliğe her 
hangi b ir toplum sal kurtuluşta, hat
tâ ilkel kom ünün son evresinde bile 
rastlanabilir. Ne gibi özellikleri bu
lunursa bulunsun, Avrupa, Asya, 
Afrika ve Am erika toplum larm ın 
tarihsel gelişm eleri, aslında feoda
lizmin tek-doğrusal gelişmesinin 
varyantlarından başka bir şey de
ğildir.

Feodalite ve köleliğin, kapita
list-öncesi ekonom i-dışı baskının 
birbirinden iy ice farklılaşm ış iki 
özel şartı olduğunu kabul eden L. S. 
Vasilyev ve î .  A. Stuçevski, Asya-tipi 
üretim  biçim inin, kölelikten de, fe o 
daliteden de bir şeyler alan kar
ma, aracı b ir b içim  olduğunu dü
şünüyorlar.

L. A. Sedov, üretim  güçlerinin 
rolü  üzerinde İsrarla durarak, sulu 
tarım, «doğal» ta n m  ve hayvancılı
ğ ı'b irb ir in d en  ayırıyor. Bu ayran 
açısından, örneğin ortaçağ Kam- 
boçti, Batı feodalizm inden çok  Sü
m er’e yaklaşıyor. Aslında her ik i
sinde de köle var, am a esas rol, 
söm ürülm üş topluluk tarafından 
oynanıyor. «F eodal» M oğolistan, da, 
kendi çağdaşı bulunan Batı feodal 
toplum lanndan çok , H un'lara ya
kındı.

Chesneaux’ya göre, bu tartış
malar sonucu, ortaya başlıca  dört 
tutum çıkm ış bulunuyor.

B irinci tutum, Leningrad ta r
tışm alarının sonucuna bağlanarak, 
bağım sız b ir  Asya-tipi üretim  b içi
m inin varlığını reddediyor. D oğu 
Halkları Enstitüsündeki tartışm aya 
katılanlarm  çoğu  bu  tutum u ben im 
sem iştir.

ik in ci tutum, E. V arga'yı izle
yerek, Asya-tipi üretim  biçim in i ta
mam en farklılaşm ış b ir  «tem el k u 
ruluş b içim i» olarak kabul ediyor. 
Buna göre, Asya-tipi üretim  b içim i, 
m addî malların doğru dan doğru ya  
üreticisi olan  ve devlet tarafından 
sömürüleri tarım sal toplulukların 
(com m u n au tö) çalışm asıyla karak- 
terize edilir. Devlet m em urları y ö 
netici sım f durum unda bulunurlar. 
Toprak, devletin  m ülkiyetindedir.

Üçüncü b ir  tutum u benim siyen- 
ler ise, Asya-tipi üretim  biçim i ka-



SAYFA : 1G D Ö N Ü Ş Ü M 15 KASIM 1966

Almanya’da kitapları ençok basılan yazar, 

Bertolt Brecht’tir. Alman okurları, Brecht’în 

eserlerine büyük istek göstermektedirler. Kari 

M arks Stad şehrinin Halk Kitaplığında, Brecht’- 

in yayım lanm ış eserlerinden büyük bir sergi 

açılm ıştır. Resim de, sergiden bir köşe görülü

yor.

Brecht’in henüz Türkçemize çevrilmemiş 

önemli eserlerinden biri de «Salhanelerin m ü

barek Yohanna’sı» dır. Brecht bu eserini 1932 

yılında, Nazizm in dünyaya tehlike olm aya baş

ladığı sırada yazm ıştı. B u  oyunda, burjuvalara) 

sahte insanlık ve yalancı şefkat duygulan ve 

gösterişleri alaya alınarak yerilmektedir. Resim 

de, bu oyunun, Dresden Devlet Tiyatrosundaki 

oynanışından bir sahne görülmektedir.

Brecht Tiyatrosu Türk Oyuncu ve 

Rejisörlerini Çağırıyor.

Doğu Berlin’de yabancıların ençok ilgisini çeken yer, Bertolt Brecht in kurduğu Berliner 
Ensemble’dir. Bertolt Brecht’in 1956 da ölümünden sonra, Berliner Ensemble’yi eşi Bayan 
Helene MVeigel yönetmektedir, ölümünün üstünden on yıl geçtiği halde, epik tiyatro uzmanları, 
Berliner Ensemble’deki arşivde, Brecht’in bugünedek yayınlanmamış birçok eserleri üzerinde 
çalışmaktadırlar. Bu arşivde Brecht’in yarım kalmış, tamamlanmış oyunları ve tiyatro kura
mı üstüne yazıları vardır. Bunlar derlenip kitap olarak yayınlanmaktadır.

Bertolt Brecht’in halkçı operaları, dünya

sahnelerinde büyük haşan kazanmıştır. Bu 

oyunlar, operada bir devrim  sayılmaktadır. 

«Üç kuruşluk opera» sı, Kent Tiyatrosunda oy

nanmıştı. «Üç kuruşluk opera» denli ünlü bir

operası da «Mahagormy kentinin yükselişi ve 

çöküşü» adlı eseridir. B u  operayı da, «Ü ç ku

ruşluk opera» yı bestelem iş olan Kurt Weilî 

bestelemiştir. Brecht, «Mahagonny kentinin 

yükselişi ve çöküşü» nü 1930 da yazmıştı. Bu 

operayı, 1964 de rejisör Fritz Bennevvitz 1964 de 

Bertin Devlet Operasında sahneye koymuştur.

Brecht’in müzikli oyunları dünya tiyatrola

rında gnk ilgi görmektedir. Bunlardan biri de 
«Küçük burjuvaların yedi günahı» adlı eseridir. 
Brecht’in 1933 de yazdığı bu oyunu, epik tiyat

ronun usta bestecisi Kurt W eill bestelemiştir. 
Fotoğrafta, ortada, Berlin Devlet Operasından 
balerina tise Hurtig görülmektedir.

Berliner Ensemble’ de, Bayan Helene MVeigel’in düzenlediği açıkoturumda birçok ya

bancı yazarlar bulunmuştu. Bu arada, kendisiyle bir özel konuşmamızda Bayan Vieigel, 

Türk rejisör ve oyuncularını Berliner Ensemble de çalışmak üzere konuk edebileceklerini bana 

bildirmiştir.

tegorisini, bu kategoride gerçekten 
«orijinal» bir toplum sal kuruluş bi

çimi görmeden, kabul ediyorlar 
(Ter-Akopyan). Asya-tipi üretim bi

çimi, ya çeşitli toplumsal kuruluş 

lar içinde rastlanılabilecek bir köy

sel (tarım sal) topluluktan ibaret

tir; ya da, ilkel komünle asıl sınıflı 
toplumlar arasında, iyi belirlenm e

miş ve istikrarsız bir geçiş aşam a

sını temsil eder.

Dördüncü olarak, kapitalist-ön- 

cesi toplum sal kuruluşlar arasında 

kesin ayrım lar yapmaktan vazgeç

mek gerektiğini düşünenler var. 

Bunlar için söz konusu olan şey, sa

dece sınıf karşıtlıkları ve çeşitli şe

killer alabilen ekononri-daşı (extra 
econom ique) bir baskının varlığıy

la karakterize edilen çök daha geniş 
bir kategoridir (L . S. Vasilyev ve 

t . A. Stuçevski). Y . t . Sem enov da, 
Sümer tapınaklarındaki emekçile

rin, gu ru şla n n  durumunu in celiye 

rek, buna benzer bir tutum u benim

siyor. Ona göre bu gu ru şlan n  sos

yoekonom ik durumu, daim a köy

sel topluluklara bağlı kalarak, aynı 

zamanda hem  köleliği, hem  feodal 
bağlılığı, hem  de proletaryayı ha

tırlatır. Burada bir «insanın insan 

tarafından sömürülm esi» tipi var 
ki, Sem enov buna «elkoym a ekono

m isi» (econom ie <faccaparement) 

adının verilmesini teklif ediyor. Bu 

tutumu benimsiyenler, kölehk ve 
feodalite kategorilerinden — hiç

değilse evrensel biçim ler olarak—

vazgeçiyorlar. Yani açıkçası, bu ka

tegorilere bir üçüncü kapitalist-ön 

cesi sınıflı kuruluş biçimi eklemek 
ten kaçınıp, bir çeşit em plrism e’e 

sığmıyorlar.

Böylece, Asya-tipi üretim biçimi 
üzerinde yeniden-açıimış bulunan 
tartışm a, Sovyet bilim  adamlarının 

da katılmasıyla, sevindirici bir ge

nişlik kazanmış bulunuyor. Yüzler  
ce, belki de binlerce Sovyet bilim  
sel araştırıcısının, eski Doğu mede 

niyetleri üzerinde esaslı çalışmalar 

yaptıkları düşünülürse, bu katılma 

m n önemi daha iyi anlaşılır. Lenin

grad tartışmaları sırasında durum  

böyle değildi. Cbesneaux şöyle ek 
ftyor : «Bu tartışma verimli bir şe

kilde devam edecek ve sadece As-

yak-olmıyan toplum lann dünya ta

rihindeki yeri üzerine teorik düşün

cemizi değil, ayrıca m arksizm in te

mel kavramlarını, özellikle «toplum 

sal kuruluş biçim i» kavramını zen

ginleştirecektir. Asya-tipi üretim  
biçimi üzerindeki tartışmaları ilk 
açan Batılı marksistler, Sovyetler 

Birliğinde başlam ış bulunan tartış

madan çok şey bekliyorlar».

Bitirirken bir de şunu duyura

lım : La Pens6e ’nin Ekim  1966 sa

yısında, Halene Antoniadis - Bibi- 

cou'nun «Bizans ve Asya-tipi üre

tim Biçimi» üzerine bir incelemesi 

var. Bu inceleme, özellikle bizim  
toplumsal yapımızın Cemaziyülev- 

veJbbai bilmek istiyenleri yakından 
ilgilendirir.
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dönüşüm yayın ilanları
Bilgi Yayınları

ANKA KUŞU

Bütün dünyada «Lady Chatterley'- 
in Aşığı» rom anıyla tanınan D. H. 
Lawrence bireyin özgür düşüncesi
ni savunan korkusuz bir yazardır. 
Akşit Göktürk'ün güzel türkçesiyle 
sunulan denem eleri ise rom anları 
kadar fırtınalar koparm ıştır. De
m okrasi adlı; yazı, bütün politikacı
ların şim şeklerini üzerine çekm iş
tir. 5 lira.

TÎFFANY’DE KAHVALTI

Çağımız Am erikan edebiyatının 
en önde gelen ve en çok  tanınan 
rom ancılarından biri olan TRU- 
MAN CAPOTE, klâsik rom an düze
ninde gününü anlatan genç ve tat
lı b ir  yazardır. TÎFFAN Y’DE KAH 
VALTI yazarın şim diye kadar yaz
dığı rom anların en başarılı olanı
dır. 4 lira.

DÜNYA GÖRÜŞÜM

Ünlü îngiliz filozofu  Bertrand 
Russell'in en ilg inç eseri. N obel Ar
mağanını kazanan büyük düşünür 
bu eserinde yüzyıllardır tartışılan 
sorunları açık ve seçik b ir  anlatım 
la ortaya koyuyor. M em leketim izde 
de büyük ilgi gören  eser ayın kita
bı seçilm iştir. 4 lira.

Bilgi Yayınevi —  Sakarya Caddesi 
No. 8 Yenişehir, Ankara.

Payel Yayınevi
Yeni Kitabını Sunar :

İNSANLIĞI NASIL BÎR GELECEK 
BEKLİYOR?

M illetlerarası 52 bilim  adam ı ve 
düşünür arasında yapılan b ir  
ta rtışm a :

SOSYALİZM  M Î? KAPİTALİZM  
M Î?

M arksistlerin ve m arksist olm ayan
ların bu konudaki fikirleri. 

Okuyunuz

7.5 TL.

PAYEL Y AY IN EV İ 
P. K. 889 İstanbul

İ
D Ö N Ü Ş Ü M

YAYIN  İLÂNLARI

Kelimesi 1 Lira 
PK 193 Yenişehir - ANKARA J

! NOT : İlân verdikleri halde |

!yer darlığından ilânlarını, bu  < 
sayıya koyam adığım ız yayınev- < 
lerinden özür dileriz.

Toplum Yayınevi
★  Y EN İ SÖM ÜRGECİLİK AÇI

SINDAN GIDA EM PERYALİZ
Mİ —  Doç. Dr. Osman N. K oç- 
türk ’ün bu çok  önem li eseri 
çıktı. Bütün yurtseverlere du
yurulur. 5 lira.

★  SANAT TERİM LERİ SÖZLÜ
ĞÜ —  Adnan Turani'nin hazır
ladığı bu kitapta, binden  çok  
kelim e ve yüzden çok  resim  var
dır. Sanatla ilgilenen aydınla
rın, öğrencilerin  edinm eleri ge
rekli b ir  kitap. 5 lira

^  SÖMÜRGE —  Charles Prost'un 

bu  eşsiz eseri ilk defa dilim ize 

Çevirildi. Türkçesi Haşan Kaya 

Öztaş. Oyun, 4 lira.

★  SOSYALİST ANLAYIŞ —  Jean 

Jaures. (Sosyalizm  - tarih - lâ

iklik) 5 lira.

-fcFONTAMARA —  Îgnazio Silon'un 

rom anı. T ü rk çe s i: Sabahattin 

Ali. 750 kuruş.

★  KADIN VE SOSYALİZM  —  Au- 

gust B ebel’in eseri. 1. C i lt : 5 li

ra. (İk inci ve son cilt Kasım 

sonunda çık ıyor.)

★  SOSYALİZM  SÖZLÜĞÜ —  Er

doğan Başar. (B ilim sel sosyaliz

m i öğreten kitap) Tükeniyor. 

750 kuruş.

★  K atalog isteyiniz.

i t  İstanbul d a ğ ıt ım ı: Uğrak Ki-

tabevi, Beyazıt.

★  Genel d a ğ ıt ım : TOPLUM YA

Y IN E V İ P. K. 176 — ANKARA.

00©GOOOOO®©O®O©0OÖÖOO00©©*

I
 Sergi Plâkevi |

K lâsik M üzik Plâkları j|[

Tong-Play 30 TL., 35 TL. J \

Büyük Sinem a iç i K. 1 
Yenişehir/AN KARA 
ödem eli gönderilir 

00G Q 000000000G 0© © © ® «® © *Q ® 4Sergi Kitabevi |i
c

Aradığınız bütün kitapları || 

bulabilirsiniz
Büyük Sinem a İçi K. 1. <ı

Yenişehir/AN KARA <[•
ödenmeli gönderilir . \\

May Yayınları
KUTSAL İSYAN

Kurtuluş Savaşım ızın altı ciltlik ro 
manı. Saklı kalm ış yanlarıyla 
b ir  ulusun em peryalist istilâcı
lara karşı direnişi, ( ilk  ü ç c il
di yayınlandı) DÖRDÜNCÜ 
KUTSAL İSYAN  CÎLDİNÎ K İ
TAPÇILARDA BU LABİLİRSİ
NİZ. H er cilt 416 sayfa, onbeş 
lira.

VİETKONG ÇETECİLERİ ARA
SINDA
Fransız kadın  gazeteci M ADELEÎ- 

NE RIFFAUD’un kalem inden 
Am erikalıların yarattığı Viet- 
kong Cehennem i. ILHAN SEL- 
ÇUK’un önsözü  ile y irm i savaş 
fotoğra fı. HO CHÎ M lN H 'in  
şiirleri ile 750 kuruş.

ALTIN ZİNCİR
Am erikalı yazar Upton SÎN CLAÎR’- 

in sosyalist b ir  açıdan asırlar 
içinde ünlü sanatçıların eleşti
risi. Em in Türk E liçin ’in d ili
m ize çevirdiği bu  kitap 310 say
fa 10 lira.

AŞK  A ŞİİRLER
Yerli yabancı elli şairin en güzel aşk 

şiirleri antolo jis i, dört lira.

M AY YAYINLARI
Atasaray, 102 Cağaloğlu T e l: 27 17 61

Uğrak Kitabevi
★  KAPİTAL (M arx) 4. cüt, 10 lira
★  FELSEFEN İN  SEFALETİ 

(M arx) 10 lira
★  FELSEFEN İN  BAŞLANGIÇ İL

K ELER İ (P olitzer) 7,5 lira
★  ALMAN FAŞİZM İ VE IR K Ç IL I

ĞI (N âzım  H ikm et) 4 lira
★  AM ERİKAN  H ARB DOK TRİN

LERİ (M . Fahri) 12,5 lira
★  TAHTAKURUSU (V. Maya- 

k ovsk i) 4 lira
★  Bütün sosyal konulu kitapları 

top luca bulabileceğiniz, ödem eli 
isteyebileceğiniz kitabevi Uğrak 
K itabevi'dir.

★  K itapçıya indirim . Katalog iste
yiniz.

★  UĞRAK K lT A B E V l Beyazsaray,

Beyazıt - İstanbul.
P. K. 918, İstanbul 

K atalogum uzu isteyiniz)

Memet Yayınları
NAZIM  HİKM ET

ALMAN FAŞİZM İ VE IRKÇILIĞI
Yeni çıkan bu eserle, NAZIM H İK-
M ET’ln güçlü bir yanını daha öğ

reneceksiniz.r. '

Flatı 4 lira

Memet yayınları P. K . 26 
Beyazıt - İstanbul

SOL
YAYINLARI

SON KİTAPLARINI SUNAR

★  TEORİ VE PRATİK, M ao Çe -
tung, 5 lira. (M ao Çe - tung'un 
1. Pratik Üzerine, 2. Teori Ü- 
zerine, 3. Halk Arasındaki Çe
lişm elerin Doğru Olarak Ele 
Alınm ası Üzerine, 4. Çin Top- 
lum undaki sınıfların Tahlili,
5. idealist Tarih Anlayışının 
İflâsı, adlı beş makalesini içer
m ektedir.

★  SOSYAL DEMOKRATLARIN 
ÇİKM AZI, Söder, Ouandt, La- 
ger, Campbell, 4 lira.

★  FELSEFENİN BAŞLANGIÇ İL
KELERİ, Georges Politzer, 7,5 
lira.

★  FELSEFENİN SEFALETİ, Kari 
Marx, 10 lira.

★  KAPİTAL, (D ördüncü kitap), 
Kari Marx, 10 lira.
SOL YAYINLARININ BU AY 
İÇİNDE ÇIKARACAĞI iK l K İ
TABI :

★  ANTİ - DÜHRİNG, F. Engels 
(E ngels ’in bu  ünlü eseri iki ki
tap halinde yayınlanacaktır. 
B irinci kitap FELSEFE kısm ı
nı içerm ekte olup, bu  ay için
de yayınlanacak, ikinci kitap 
EKONOMİ, POLİTİK ve SOS
YALİZM  kısım larım  içerm ekte 
olup Şubat 1967'de yayınlana
rak tam am lanacaktır.) 7,5 lira.

★  DÜNYA KAPİTALİZM İNİN BU
GÜNKÜ BUHRANI, A. Arzu- 
manyan, 4 lira.

SOL YAYINLARI
Sanayi Caddesi, D em ir Iş Hanı, 52 

ANKARA

Fahir Onger 
Yayınları

SADET YAKMALI M I?

Ünlü sapık M arquis de Sade ’in ero
tik hayatı. Sim one de Beauvoir'- 
dan çeviren : Cemal Süreya. Re
sim lidir. 6 lira 

★
St. Barbaroli
Balıkçıların Ayaklanması. Anti - Fa

şist yazar Anne Seghers’in 
j (G leist) arm ağanını kazanan ro  

manı. Ç ev iren : Haşan Kuruya- 
zıcı. 5 lira

Susan Anadolu
Ö m er Faruk T oprak ’ın şiirleri. 3 

lira

Dağıtım  : UĞRAK - Beyazsaray, Be
yazıt.
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A.P. H üküm etinin  Dış Politika Ç ıkm azı
Gerek iç, gerekse dış politikada iktidar bir 

çelişki iç in ded ir  ve bu çelişki gitgide iktidarı 

tam  bir çıkm aza siirükliyebilir.

Bugün dış politikada iktidarı zor  durum a 
düşüren baş m esele K ıbrıs ’tır. G eçen yılın son
larında B irleşm iş M illetlerden geçirilen  aleyhte 
karardan sonra hükümet K ıbrıs meselesini çok  
geri plâna çekm ek, ikili görüşm elerin  gizliliği 
gerekçesiyle bu  konuyu halkoyunun dikkatin
den uzak tutm ak politikasını izlem iştir. Türk 
halkoyunun m illî bağım sızlık konusunda gerçek 
durum u görm eye  başlam asında K ıbrıs mesele
si büyük ro l oynam ıştır. 1964 yazı buhranında 
Am erika 'n ın  kesin  ve açık m üdahalesi, meşhur 
Johnson m ektubu  üzerinedir ki, T ürk  kamuoyu, 
Am erika ve NATO ile bağların T ürk  hüküm eti
nin hareket serbestliğini m illî bağım sızlık ve 
egem enlikle uzlaşm az şekilde ne derece kısıt
ladığının bilin cine varm ıştır. Ondan sonraki 
devrede ikili anlaşm aların ve NATO ittifakının 
gerçek yüzü, bütün  girinti çık ıntıları ile ortaya 
dökülm üş, K ıbrıs m eselesi anti-emperyalist uya
nışın ve ak ınım  m ihrak noktası haline gelm iş
tir. Bu durum un farkına varan ve endişelenen 
A.P. hüküm eti K ıbrıs m eselesini uyutm a ve ka
m uoyunu sonunda bir olup bitti ile karşı kar
şıya bırakm a yoluna gitm iştir.

Ne var ki, K ıbrıs m eselesi en inde sonunda 
b ir  sonuca bağlanacaktır ve  ne kadar olup bit- 
tiye getirilm iye çalışılsa sonuç m utlaka m em 
lekette derin  yansım alar, tepkiler uyandıracak
tır. A.P. si m uhalefette iken zam anın iktidarını 
beceriksizlik  ve pısırık lık la suçlam ıştır, daha 
«faa l» b ir  politika  istem iş «N e duruyoruz? Or
du K ıbrıs ’a» teranesini tutturm uştu. İktidara 
geldikten sonra da b irkaç hafta öncesine ka
dar K ıbrıs m eselesinde dört noktada taviz ve- 
rilem iyeceğini ısrarla belirtm işti. Bunlar ara
sında tek taraflı ilhak (yani E n osis) olamıya- 
cağı, Türk cem aatinin azınlık statüsüne indiri- 
lem iyeceği ve D oğu Akdenizde Lozan Antlaşm a
sıyla kurulm uş olan kuvvetler dengesinin bozu- 
lam ıyacağı yer alm aktaydı. Oysa 24 Ekim de 
Çankaya köşkünde Cum hurbaşkanının Başba
kan Dem irel, D ışişleri Bakanı Çağlıyangil ve Ge
nel K urm ay Başkanı Cemal Tural ile yaptığı 
üç saatlik toplantıda (aynı saatlerde İnönü de 
köşke gelm iş olduğuna göre onun da bu top 
lantıda hazır bulunm uş olm ası m uhtem eldir) 
görüşüldüğü basında ileri sürülen K ıbrıs hak- 
kındaki Türk teklifi hiç bu  taahhütlere uygun 
görünm em ektedir. Bu satırlar yayınlandığı za
m an m esele belk i daha da açıklığa kavuşmuş 
olacaktır. Ş im dilik  Türk teklifi hakkında bil
gim iz basında çıkan tek b ir  cüm ledir. E lçiler 
seviyesinde dört aya yakın bir zam andır büyük 
b ir  gizlilik içinde yürütülen görüşm elerden son
ra Türkiye «T ürk  cem aatine çeşitli haklarla, 
yine cem aatin ve Türkiye'nin güvenliğini sağlı- 
yacak nitelikte hüküm ran askerî üs» verilmesini 
Yunanistan’a tek lif etm işti. Çankaya toplantı
sında bu tek lifin  «Yunanistan 'ca kabul edilm e

si veya edilm em esi halinde izlenecek tutum üze
rinde durulduğu, görüşm elerin  anlaşmazlıkla 
sonuçlanm ası halinde Türk hüküm etince başvu
rulacak teşebbüslerin tesbit olunduğu» haber
verilm ektedir.

Bu haber iki noktadan dikkate değerdir. 
Birincisi, taviz verilm iyeceği temin edilen hu
suslardan tam taviz verildiğidir. Yukarıda ifa
de olunan şekliyle bu  teklif, İnönü koalisyonu 
zam anında Acheson plânı olarak ortaya atılıp 
bizim  hüküm etin kabule yanaştığı «Şartlı Eno
sis» ten farklı bir n itelik  gösterm iyor. O za
m an da, Türkiye'ye bir üs verilm esi karşılığı 
Ada’nın Yunanistan'a ilhakı söz konusuydu. Bu 
teklif haberinden kısa süre önce Atina basının
dan naklen bir İstanbul gazetesinde çıkan, In
giliz im paratorluğunun «Com m om vealth» statü
süne benzer b ir  statü içinde K ıbrıs ’ın Yunanis
tan’a bağlanacağı haberi de hatırlanacak olur
sa hükümetin «Enosis 'e hayır!» politikasından 
yüzseksen derece döndüğü, daha doğrusu öte
den beri sezinlediğim iz gibi, böy le b ir  politika
yı esasen izlememiş olduğu, b ir takım  beyan
larla halkoyunu aldatm a yoluna gidildiği apa
çık  m eydana çıkm aktadır. Türk cem aatinin sta
tüsü konuşunda da sadece «çeşitli haklar» dan 
söz edilm ektedir. D em ek ki, federatif veya sair 
şekilde «ortaklaşa idare» tezinden de vazgeçil
miştir. Anlaşılıyor ki, bu  konuda taviz verilm i
yeceği tem inatı b ir lâftan ibaretm iş; b u ‘da b i
zim  için b ir  sürpriz değil tabiî. K ıbrıs m esele
sinin çözüm ünde, tem el çıkarları gereği Eno- 
sis'den yana olan A m erika ’dan destek ve yar
dım  aradıkça sonuç başka türlü olam azdı.

Dikkati çeken ik inci nokta, Yunanistan le
hine bunca tavizi, taviz de değil, aldatm aca bir 
renkli şeker tabakasıyla örtülm üş Enosis ha
pını yutm ayı kabul ettikten sonra dahi bu  tek
life  Yunanistan'ın razı geleceği şüpheli karşıla
nıyor ve razı gelm ediği takdirde izlenecek tu
tum görüşülüyor Çankaya’da.

H üküm et bu sonucu nekadar telleyip pul
laşa da K ıbrıs dâvasını kaybettiğim iz gerçeğini 
gözlerden saklıyam ıyacaktır. V e bunun, A.P. nin 
ve bütün çıkarcı, söm ürü cü  sınıfların büyük 
dostu  A.B.D. sayesinde oldu ğu  da aynı derece
de apaçık bilinecektir.

A.P. hükümeti, K ıbrıs konusunda beyan edi
len politika ile güdülen politika arasında bir 
çelişkiye düştüğü gibi daha başka çelişkiler 
içinde de bulunm aktadır. K ıbrıs m eselesinde 
dahi tutum unu kolayca Am erika'ya göre ayar- 
layam am aktadır. Bu konuda Sovyetlerle devam 
lı tem aslarda bulunulduğu Dışişleri yetkilile
rince birkaç ay ön ce açıklanm ıştır. Şim di de, 
Çankaya toplantısından b irk aç gün önce M os
kova büyükelçim izin Ankara'ya geldiğini öğre
niyoruz. B.M. lere üye bağım sız b ir devletin

— K ıbrıs Cumhuriyeti'nin—  bir  başka devlete 
ilhakı milletlerarası b ir  m eseledir, Türkiye ile 
Yunanistan'ın karar verm esi yetm iyebilir. Ada’- 
da Türkiye’ye askerî b ir  üs verilm esi, hele ba
zı haberlerde belirtildiği üzere bu  üs ileride 
NATO'ya devredilecekse, D oğu Akdenizdeki kuv
vetler dengesinde b ir  değişiklik m eydana gel
diği iddiasına yol açabilir ve bu  bölge  ile ilgi
li devletler, bu  arada, Sovyetler Birliği böyle 
b ir anlaşmaya itiraz edebilir. K aldı ki, daha 
başka sebepler de A.P. hüküm etini Sovyetlerin 
tutumunu da kollam ıya zorlam aktadır, ih raç 
m allarım ıza Avrupa pazarlarında satış im kânla
rı bulam ayışım ız hükümeti, Sovyetlerle ve di
ğer Doğu Bloku devletleriyle İktisadî ilişkileri 
geliştirm ek yoluna itelem ektedir. İktisadî tica
rî m ünasebetler teknik elem anların tem asını ge
rektirm ekte, ardından politik  ziyaretler, sınırlı 
da olsa (turistik, kültürel tem aslar gelm ektedir. 
Bu davranış ve gelişm elerin A.P. nin dış p o 
litikadaki temel yönüne ve isteğine rağmen, ob 
jek tif şartların zorlam ası sonucu  m eydana gel
diğinde şüphe yoktur.

A.P. hükümeti Arap dünyası ile ve Orta 
D oğudaki diğer kom şu veya yakın devletlerle 
de m ünasebetleri geliştirm e çabası içindedir. 
Am a burada da çelişik  bir durum la karşı karşı
yadır. Arap dünyasında kesin b ir  bölünm e var
dır; diğer 3. dünya devletleri arasında da, ay
nı derecede kesin olm am akla beraber dış p o 
litika eğilim i bakım ından ayrılıklar görülm ek
tedir. A.P. nin politikasına uygun olarak hükü
m etin hangi tarafta yer alm ak isteyeceği bel
lidir; ama o  takdirde Arap dünyasında Mısır, 
Suriye ve Irak'ı karşısında bulacak, 3. dünya 
devletleri Türkiye’yi yine em peryalistlerin  sa
fında yer alan ve onlara hizm et eden b ir  dev
let olarak görm ekte devam  edecekler ve Türk 
dış politikasında onların desteğini kazanmak 
arzusu tüm  suya düşecektir. H üküm et tereddüt 
eder görünm ektedir. Anglo-Saksonlara vekâle
ten K ral Faysal’ın yürüttüğü Islâm  Paktı poli
tikası karşısında tutumunu henüz açıkça be
lirtm em iştir.

Suriye’de olayların gelişm esi hüküm etin tu
lum unu açığa vuracaktır. Ş im dik i halde bu 
m em leketle ilişkiler olum suz yönde gelişm ek
tedir. 1958’de Türkiye'nin Irak ’ı istilâya hazır
landığı söylenmişti. Am erika Lübnan'a İncirli 
hava alanını kullanarak asker gönderm işti. Şim 
di de Suriye ile Israel arasında b ir  savaş pat
larsa Türkiye’nin tutumu ne olacaktır?

Birbuçuk yıldan beri 3. dünya devletlerin
de arka arkaya askerî darbeler olm akta ve da
ha sağ eğilimli k işiler işbaşına getirilm ektedir. 
Bu olayların sebeplerinin tahlili ayrı b ir  yazıyı 
gerektirecek önem dedir. Ş im di sıra Suriye’ye 
gelm iş görünm ektedir. Sık sık darbelere m a
ruz kalan bu m em lekette kısa zam an önce Baas 
Partisinin sol kanadı iktidarı alm ıştı. Şim di b ir 
Suriye-Israel ihtilâfı ve savaşı bahanesiyle bu 
idare alaşağı edilm ek isteniyor g ibid ir.
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