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Sosyalist gençliğin büyük görevi
Türkiye'deki Anayasanın sosyalizme açık oluşu ve demokra* 

tik ortamın çok hızlı şekilde emekçi halk kütlelerinde sınıf 
bilinci yaratmıya başlaması Amerika'yı her gün biraz daha
fazla auşonaurmektedir.

Amerika geri ülkelerde kendisine bağlı burjuva partileri
nin siyaset piyasasında cambazlık ettiği sahte demokrasiler
den yanadır...

Ne zaman demokrasi gerçek demokrasiye döner ve burju
va sınıfının karşısında emekçi sınıfı da siyasî rolüne sahip çı
karsa, o zaman Amerika o ülkede demokrasiyi kenara iterek 
tepeye kendi kuklası olan kanlı bir faşist diktatörü oturtma
yollarım arar...

Bugün de Türkiye’de aynı yollan aramaktadır...
Buna karşı sosyalist partisine bağlı gençler çok uyanık ol

malı, partili olmıyan gençleri de bu konuda uyarmalıdır.
Gençlik teşekkülleri arasında faşizme karşı mutlak bir cep

he birliği kurulmalıdır.
Bu cephe birliği, yabancı çıkarlara uygun faşist teşekkül

leri daima gözönünde tutmalı onlann faaliyetlerini izlemeli, 
para kaynaklarım ve emir aldıklan yerleri tesbit etmelidir.

Böylesi uyamk bir davranış içinde yine en büyük sorum
luluk T.I.P.'li gençlere düşmektedir.

Sınıf bilincine varmamış arkadaşlarının şu veya bu siyasî 
parti adına iyi niyetle gösterdikleri hareketlerde uyancı rol 
oynamak ve kısır tartışmalardan kaçınarak onlan faşizme kar
şı örgütlemek sosyalist gençlerin görevidir...

Bu görevde en etken nokta emekçilerle de işbirliği yap
maktır. ..

Bütün toolantüara işçiler özeli davetiyelerle davet edilme
li, gençlik teşekkülleri emekçi kardeşleriyle kaynaştınlmalıdır.

Für ülkenin uvanmasmd* olumlu irendik hareketlerinin pa
yı büyüktür. Fakat bu hareketler emekçilerle de birlik olduğu 
zaman ancak yıkılmaz bir güç kazanır.

Amerika’ma klâsik plânına göre ucunu göstermiye başlı- 
yan faşizme karşı şimdiden sıkı şekilde işbirliği yapmanın za
m an; gelm iştin

Kısır siyasî tartışmalar sosyalist tarihe ait metinler üze
rinde seminer haline sokulmalıdır... Ve hafızaya güvenerek de
ğil, somut metinler ortaya konarak görüşmeler yürütülmeli-
dn\

O zaman emekçilerle kaynaşmamış gençlik hareketlerinin, 
sonunda gençliği yalnız ve güçsüz bırakacağı anlaşılacaktır.

Sosyalist gençler bir yandan iyi niyetli fakat sınıf bilin
cine henüz varmamış arkadaşlarını, bir yandan da emekçi 
kardeşlerini faşizme karşı uyarmakta, toplamakta ve örgüt
lemekte başarı gösterdikleri ölçüde devrimci görevlerini yap
makta sayılırlar...

Bu görev zor bir görevdir. Bilhassa kişisel didişme istemi- 
yen ve meseleyi heniiz anlamıyanlara hırslanıp karşı çıkmak 
yerine, onlan ikna etmeyi ve kazanmayı gerektiren bir görev
dir.

E£er şimdiden bu birlik ve örgütlenme olmazsa ansızın 
Anayasayı çiğniyerek gelecek bir faşizm karşısında demokrasi
yi ve demokratik ortamda pek hızlı gelişmekte olan sosyaliz
mi savunmak kolay olmayacaktır.

Aynca sosyalist gençlerin em ekçi kardeşlerine doğru açıl- 
malan, sosyalist olmıyaıı iyi niyetli arkadaşlannı da kendile
rine doğru çekecek ve onlara güvenlik verecektir.

Mutlu günlere sağlam adımlarla yürümeliyiz. Sağlam adım
la yürümek İse uyanık güçleri emekçilerle birleştirmiye ve ör- 
gütlemiye dayanır. Bu da sosyalist gençliğe düşen tarihsel bir 
çabadır. ________ . __________________ .

Kıyım Var ... 
Vurun öğretmene

abdullch nefes
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Türkiye İşçi Partisinin 
Ege Gezisi

D Ö N t | Ş Ü M

Türkiye îşçi Partisi Genel Bal
kanı Mehmet Ali Aybar beraberin
de Genel Sekreter Nihat Sargın ve 
Merkez Yürütme Kurulu üyesi. Di- 
yarbakır Milletvekili Tarık Ziya E- i 
kinci olduğu halde, parti örgütü ve 
halkla temas için yapmış oldukları 
Ege gezisinden dönmüşlerdir.

Bu konuda kendisiyle görüştü
ğümüz Mehmet Ali Aybar, Ege ge
zisinden çok sevindirici izlenimler
le döndüklerini söyledi. Halkm hızr 
la uyanmakta olduğunu, Türkiye iş
çi Partisini benimseyerek ona sa
hip çıktığını, uğradıkları her kasa
ba ve köyde gerçek, bilinçli halk li
derleriyle karşılaştıklarını belirtti 
ve «Gittiğimiz her yerde Türk hal
kı bizi bir kurtarıcı olarak karşıla
dı. Maya tutmuştur.» dedi.

Genel Sekreter Nihat Sargın da 
gezi izlenimlerini şöyle özetledi :

«Manisa, İzmir ve Aydın illerin
deki parti yöneticilerini denetle
mek, yönetici arkadaşlarla görüş
mek için yaptığımız bu gezide, ilçe
ler ve köylerde halkla konuşmak, 
dertleşmek fırsatını da bulduk.

Hemen şunu belirteyim ki, iş
çisi, köylüsü, küçük esnafı... ile c- 
mekçi halkımızın her kesiminde 
gördüğümüz uyanma, bilinçlenme 
ve kendi kaderine sahip çıkma eği
limi tahminlerin üstünde kıvanç ve
ricidir. Uğradığımız köylerde — en 
kaba çizgileriyle de olsa—  sınıf bi
lincine varmış emekçi köylü kar
deşlerimizin soruları ve yine ken
dilerinin verdikleri cevaplar, artık 
gözlerindeki perdenin kalkmak üze
re olduğunu gösteriyordu. Halkımız

ne dünkü, ne de bugünkü iktidarla
rın dertlerine derman olmadığım 
görüp anlamaya başlamıştır. Kendi
si ve Türkiye için biricik kurtuluş 
yolunun Türkiye İşçi Partisinin 
programlaştırdığı kalkınma yolu ol
duğunu gittikçe genişleyen yığınlar 
halinde kavramaktadır. Uğradığı
mız köylerde, daha partimiz oraya 
ulaşmadan kendiliğinden Türkiye 
îşçi Partisine sahip çıkarak kendi
ni partili ve parti görevlisi sayan, 
çevrelerinde partimizin gelişrhrisi 

için yılmadan, usanmadan didimp 
rğraşan bilinçli, militan kardeşle
rimizi gördük. Her konuşmada göz
leri biraz daha parlayan, gerçek İte
rin dile getirilişi ve çözüm yolunu 
gösteriliş ile kafasındaki sorulann 
cevabını bulan vatandaşlarımızın,

aralarında biraz daha kalmamız için 
ısrarlı arzuları üzerine programımı
zı tam saatinde uygulamamız müm
kün olmuyordu. Son olarak gittiği
miz Söke'ye de ilân edilen zaman- 
dan ancak 3,5 saat sonra varabil
dik. Gecenin ilerlemiş saatlerinde 
sabırla bizi beklemiş ve salonu a- 
yakta tıklım tıklım doldurmuş hep
si de kasketli emekçi vatandaşları
mızın yüzlerindeki kesin ifade, yao- 
tıklan tezahürat, kurtuluş günleri
nin yaklaşmakta olduğunu gösteri
yordu.

Gezimizden, halk için, halkla 
beraber çalışmakta olmanın; bu 
uğurdaki çabaların elle tutulur so
nuçlarını görebilmiş olmanın tarif
siz mutluluğu içinde ve ilk fırsatta 
yeni gezilere çıkmak kararıyla dön

müş bulunuyoruz.

Çağlayangil’ in 8ac 
_ _ _ Ziyareti_ _ _

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükü
metinin resmî daveti üzerine, 15-20 
Ocak tarihleri arasında BA.C.'ni zi
yaret etmiştir. Bu ziyaret, yetkili
ler tarafından, Arap ülkeleri ve ge
nellikle bütün 3. Dünya Devletleri 
ile temas kurma ve ilişkileri geliş
tirme yolundaki hükümet politika
sında atılan yeni bir adım olarak 
nitelendirilmektedir.

Nitekim, Çağlayangil de Kahire 
hava alanına iner inmez — daha aya
ğının tozunu silmeden—  verdiği de
meçte, Türk ve B.A.C. halklarının 
karşılıklı «dostluk ve kardeşlik-» 
duygularından, aralarındaki kültür 
beraberliğinden ve yapılacak verim
li işbirliğinden sözetmiştir.

Basında, «Nâsır Yönetiminin 
Kıbrıs konusundaki katıksız M ak>  
rios’çu tutumundan vazgeçeceği» 
yolundaki haberler sık sık yer alır
ken, Kahire'deki görüşmeler de, ya
ratılan samimî dostluk havası için
de yapılmıştır. Bu arada, Çağlayan
gil, Türkiye'nin bugünkü koşullar 
altında bir İslâm Paktına girmeyi 
düşünmediğini belirtmiş ve B.AC. 
Dışişleri Bakanı Mahmud Riad'a 
bu konuda teminat vermiştir. Çağ- 
layangil’in resmî ziyareti 20 Ocakla 
Nâsır ile yaptığı görüşmelerle son 
bulmuştur.

Meselenin ilgi çekici yönü ise 
bundan sonraki gelişmelerde ortava 
çıkmaktadır. Görüşmelerin sona er
mesi üzerine, Türk Dışişleri Bakan
lığı Ankara'da tek taraflı bir bildi
ri yayınlamıştır. Bildiride, görüş
meler hakkında özet bilgi verilmek

te ve «iki ülke arasındaki ilişkile
rin geliştirilmesi hususunda muta
bık kalındığı» şeklinde yuvarlak 
sözlerle yetinilmektedir. —  

i Bu çeşit resmî ziyaretler sonun
da, ülkeler arasında ortak olarak 
yayınlanması uluslararası diploma
sinin bir gereği olan bir bildirinin 
yaymlanmayışı, iki hükümetin te
mel konuların hiçbirinde bir görüş 
birliğine varamadığının açık ifade
sidir. Bildiride, Kıbns sorunundan 
tek kelime ile dahi sözedilmemiş 
olması ise, Nâsır hükümetinin, bu 
meseledeki tutumunda herhangi 
bir değişme olmadığının kanıtıdır. 
Nâsır için Kıbrıs'ın önemi bellidir 
ve Nâsır’m «Bağımsız bir Kıbrıs» 
tezini savunmakta devam edeceği 
açık bir gerçektir.

Arap ülkeleri ve tüm 3. Dünya 
Devletleri ile yakın dostluk ve 
dayamşma ilişkileri kurulmak iste» 
niyorsa, Türkiye’nin, Amerika ve 
diğer Batı devletlerinin dümen su
yunda bir politika gütmekten vaz
geçmesi, ulusal kurtuluş savaşları 
vermiş ve vermekte olan bu ülke
lerin sorunlarını uluslararası politi
ka alanında desteklemesi, ve kesin 
bir anti-emperyalist tutumu benim
semesi gerekir. Yoksa, iyiniyet di
lekleri ile bezenmiş turistik geziler 
tertiplemenin, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda bir Kıbrıs hezi
metini önleyeceğini sanmak, oriji
nal bir düşünce olarak kalmaktan 
öteye geçemez.

Bununla birlikte iki ülke ara
sında sanat ve kültür ilişkilerini 
arttırmak, ticaret hacmini genişlet
mek yolundaki gelişmeleri olum
suz karşılamak mümkün değildir.

Yaşamak
Pahalanıyor

Türkiye'de komprador kapita
lizminin iktidarı sürdükçe yaşamak 
gitgide pahalanmaktadır. Son za
manlarda fiyatlarda sürekli ve zin
cirleme artışlar görünmektedir. İk
tidarın enflâsyonist iktisat politika
sı elbet bu tür olaylar doğuracak h.

Geçen yılki fazla tarım ürününün 
yavaşlattığı bu gidiş son zamanlar
da iyice su yüzüne çıkmıştır.

Piyasadaki zincirleme fiyat ar
tışlarına paralel olarak hükümet 
de güm rük resimlerini % 5 dea 
%  10 a çıkarmış, akaryakıt fiyatla
rına ortalama %  10 artış getirecek 
dan tasarıyı meclise şevketmiş ve 
tekel maddeleri fiyatlarım % 50 câ- 
varında artıracak olan kararname 
Bakanlar Kurulunda görüşülmeye 
başlanmıştır.

Bu zamlar, 1967 bütçe tasarısı 
gelir tahminlerini gerçekleştirmek 
ya da, büyük rakamlara ulaşacak 
olan, görünürdeki 500 milyon lira
lık bütçe açığını kapamak için ya
pılmaktadır. Burada dikkati çeken 
nokta bu gelirleri sağlamak içm 
başvurulan yolun «zam» 1ar şeklin
de yânı dolaylı vergiler şeklinde ol
masıdır. Bu ise iki yanlı bir bıçak , 
gibi hem direkt olarak ön plânda 
pahalılık getirecek hem de zincirle 
me fiyat artışlarını hızlandıracak
tır.

Yararı en çok burjuvaziye do
kunan malî affı çıkaran iktidar el
bette yüksek tarım gelirlerini ver
gilendirme, vergi kaçakçılığını' ön
leme gibi konular üzerine ciddi bir 
şekilde eğilmeyecektir. Temsilcisi 
olduğu sınıfların çıkarlarına doku
nan yollara gidemeyen hükfımet yi
ne fakir halka yüklenmektedir. Vo 
bunu da en göze batmayacak şekil
de (dolaylı vergilendirme) yapma» 
ya çalışmaktadır. Burjuva maliyeci
leri bu şekil vergilendirmeye, «ma
li uyutma» ya da «kazı bağırtmada* 
yolmak» demektedirler.

Enflâsyonist gidiş en büyük 
tahribatım şüphesiz ki dargelirlile- 
rin, memurların, işçilerin ve köylü
lerin bütçesinde yapmaktadır. Bu
nun nedeni sabit ve dar gelirleri* 
fiyat artışları seviyesine ayak uy
duramamasıdır. Buna karşılık bü
yük sermaye sahipleri bu fiyat ar
tışları karşısında gayet rahattırlar» 
çünkü halkın yaşama seviyesinde 
meydana gelen her düşüş, onların
kinde katmerli bir yükselmeye s®- 
bep olmaktadır.
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1 — Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve 
davranışlarıyla öteden beri dikkati çeken baz» 
kişi ve çevrelerin, son zamanlarda faaliyetleri
ni daha da yoğunlaştırdıklarım ve Türkiye'nin 
bir komünist ihtilâli tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunduğunu ileri sürerek, buna mani olacak 
disiplinli bir şahıs yönetimini telkin eden be
yanlarda bulundukları müşahade edilmiştir.

2 — Anayasa teminatı altında bulunan çok 
parti rejimi ve insan hak ve hürriyetlerinin 
kullanılmasını komünist ihtilâli tohumlarının 
geliştiği bir ortam olarak nitelendiren, Ameri
ka'nın yurdumuzda elde ettiği imtiyazlara kar
şı gelinmesini, millî birliğimizi bölücü ve ko
münizmi davet edici faaliyetler olarak göste
ren, kısacası bugünkü demokratik Anayasa dü
zeninin varlığını, tahakküm emellerinin gerçek 
leştirmesine engel olarak gören bazı kimsele
rin, bu gibi beyan ve telkinlerinden, öncelikle 
hükümetin sorumlu olduğu sonucuna varılmış
tır.

3 —  Anayasamız «insan hak ve hürriyetle
rini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve 
tophımun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve 
teminat altına almayı mümkün kılacak demok
ratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal 
temelleriyle» kurmayı amaçhyan ve asıl temi
natım «hürriyete, adalete ve fazilete âşık evlât
larının uyanık bekçiliğinde» bulan bir yasadır. 
Halkımızın oylarıyla yürürlüğe girdiğinden bu 
yana, vatandaşların gönüllerinde her gün biraz 
daha çok yer eden Anayasamızın ve onun getir
diği çok partili sosyal devlet düzeninin, Anaya
sa dışı yollardan kaldırılması, tatil edilmesi ve 
değiştirilmesi yolundaki teşebbüslerin vatan 
hiyaneti suçu olduğu hususunda ittifak edil
miştir.

4 —  Komünist ihtilâli tehlikesi iddiaları 
karşısında, komünist ihtilâl hareketi, İşçilerin, 
köylülerin sllâhlandınlması ve bir yeraltı ordu
su olarak teşkilâtlandırılması demek olduğuna 
göre, hükümetin bu iddiaları bir ilhbar sayarak, 
ya komünist ihtilâli hazırlığı içinde bulunanla
rı, silâhlan ve yeraltı teşkilâtlanyla birlikte or
taya çıkarması; ya da bu gibi mesnetsiz iddia
lar ileri sürenler hakkında «Anayasa rejimine 
suikast hazırlamak» tan dolayı kovuşturma aç
ması zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır.

5 — Bilindiği gibi Anayasamız ikinci mad
desinde sosyal devlet ilkesini benimsemiş ve 
bu maddenin gerekçesinde :

«Zamanımızın refah devleti, iktisaden za
yıf olan kişileri, bilhassa işleri bakımından baş- 
kalanna tabi olan işçi ve müstahdemleri, her 
türlü dar gelirli ve yoksul kimseleri himaye 

edecektir. Bu suretle hem insan şahsiyetine hür
met etmek vazifesini yerine getirecek, klâsik 
hürriyetlerin gerçeklerle alay eden mahiyet al
masına engel olacak, hem de çalışan geniş halk 
tabakalarının refaha kavuşması sayesinde top
lum hayatı için daha verimli olmaları hedefine 
ulaşacaktır,»

Demek suretiyle sosyal devletin hiçbir te-

leieri koruyan bir devlet olduğunu açıklamış
tır.

Buna göre, işçi sınıfımız ve bütün emekçi 
sınıf ve tabakaların hak ve hürriyetleri için 
mücadele etmek, Anayasamızın öngördüğü sos
yal devlet düzeninin kurulması ve teminata bağ
lanması yolunda uğraşmaktır; yani bir Anaya
sa emrini yerine getirmeğe çalışmaktır. Bundan 
dolayı bu yolda harcanan çabaların yurtta anar
şi yarattığı, ya da komünist ihtilâlin tohumla
rın] saçtığı şeklinde gösterilmesi, Anayasamızın 
temel ilkelerinden biri olan sosyal devlet ilke
sine ve çok partili demokratik rejime karşı çık
mak suçunu teşkil ettiği kanısında birleşilmiş- 
tir.

6 —  Yine Anayasamız 20, 21, 22, 23 ve 24 
üncü maddelerinde, herkes için düşünce hür
riyeti, bilim ve sanat hürriyeti, basın hürriye
ti, gazete, dergi ve kitap çıkarma hakkı tanıdı
ğına göre ve 11. maddesinde;

«Kanun, kamu yaran, genel ahlâk, kamu 
düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi se
beplerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özü
ne dokunamaz.»

Dediğine göre, bazı gazetelerde yayınlanan 
yazılan, kimi kitaptan, bazı filimler! ve top- 
iumcu tiyatro oyunlarım yıkıcı faaliyet olarak 
nitelendirmek; ya da öğrenci gösterilerini Ana
yasa dışı davranışlarmış gibi görerek bunlann 
yasaklanması isteklerinin açıkça belirtilmiş ol
ması keyfiyetinin de, keza Anayasaya karşı 
ağır bir suç teşkil ettiği hükmünde birleşilmiş- 
tir.

7 —  Şüphesiz yalan ve iftiraya, aile hayatı
nın mahremiyetine girilmesine ve haksız olarak 
kişilerin şeref ve haysiyetine saldınlmasma ce
vaz yoktur. Bu gibi davranışlar varsa, bunlar 
söz ve basın hürriyetinin kötü kullanılış örnek
leridir ki, faillerini her zaman normal mahke
meler yoluyla cezalandırmak mümkündür. Bu
nunla beraber, Anayasa teminatı altında olan 
hürriyetlerin normal şekilde kullanılışından çı
karları bozulanların, gerçeklerin halk oyuna 
duyurulmasından endişe duyanların, keyfî ha
reketleri kamu oyuna yansıtılanların, komünist 
ihtilâli masallarıyla toplum için yararlı olan bu 
gibi açıklamaları önlemeye kalkmalarına ve 
Anayasa teminatı altmdaki hak ve hürriyetle
rimizi tahribe yeltenmelerine elbet göz yumu- 
lamaz.

«Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle 
belli bir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılamaz. 
Hiçbir kimse veya organ, kaynağım Anayasadan 
almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.»

Diyen Anayasamızın 4. maddesinin bu açık 
hükmü karşısında, bir kişinin veya bir zümre
nin, gerçekten bütün kötülükleri kaldırmaya 
muktedir olacağı farzı muhal bir an için kabul 

edilse dahi, bir şahsın bu yolda bir niyet izhar 
etmesi bile Anayasayı İhlâl suçu teşkil edeceği 
hususunda mutabakata varılmıştır.

g —  Anayasamız başlangıç bölümünde «mil
li mücadele ruhuna, mület egemenliğine, Ata
türk devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip

olmayı» da emretmiştir. Aynca 3. maddede de : 
«Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür» denilmektedir. Milli bağımsızlı
ğımızı, egemenlik haklarımızı ve ülke bütünlii- 
ğymyzü ihlâl edici hükümler taşıyan mahut ve 
malûm ikili anlaşmalara ve bu anlaşmalarla 
yurdumuzda birtakım imtiyazlar elde etmiş 
olan Amerikan emperyalizmine karşı millî var
lığımızı, haklarımızı, hürriyetlerimizi ve milli 
şeref ve haysiyetimizi korumak için mücadele 
etmek, tarihimizden gelen en tabii hakkımız ol
duğundan başka, Anayasamızın da hepimize 
yüklediği kaçınılmaz ve şerefli bir ödevdir.

Bundan dolayı dost maskesi ve yardım ba
hanesiyle yurdumuza giren Amerikan empery a
lizmini yurdumuzdan söküp atmak İçin, üç yıl
dır gittikçe hızlanarak halkımıza malolan, İkin
ci Millî Kurtuluş Hareketimizi Batı düşmanlığı 
ve Doğu hayranlığı olarak göstermeye çalış
mak ve bu şeref ve namus mücadelesini komü
nist kışkırtması şeklinde nitelendirmek, millî 
tarihimizle, Birinci Millî Kurtuluş Savaşımızla 
ve Anayasamızla açıkça çelişen bir zihniyet ve 
tutum olarak görülmüştür.

9 —  Anayasamız Türkiye Cumhuriyetinin 
demokratik bir hukuk devleti olduğunu ilân 
eder. Hukuk devleti herşeyden önce hükümet " 
ve idarenin başta Anayasa olmak üzere, kanu
na bağlılığı demektir. Aynca hukuk devletinde 
organ, makam ve mercilerle görevliler birbirle
rine kenetli ve her birinin yetki ve görevleri 
kanunla sınırlıdır. Bir şahıs veya organın ken
di yetki sınırlanın tecavüz etmesi, hele Anaya
saya karşı gelmesi hukuk devleti kavramıyla 
bağdaşmıyan ağır bir suç teşkil eder. Son za
manlarda bu mertebeler silsilesini ihlâl edici 
kişisel çıkışlann demokratik hayatımızı vahim 
bir şekilde tehdit ettiği hususunda görüş birli
ğine vanlmıştır.

S O N U Ç :

Türkiye İşçi Partisi, kuruluşundan beri 
Anayasaıun eksiksiz, tastamam uygulanmasını 
İsrarla istemiş ve Anayasaya aykın zihniyet, tu
tum ve davranışların daima cesaretle karşısınla 
çıkmıştır. Anayasaıun, vatandaşın uyanık bek
çiliğine emanet ettiği Anayasa hükümleri emek
çi halkımız, namuslu ve yürekli aydınlarımız, 
kısaca toplumlunuzun bütün sağlam ve ilerici 
güçleri tarafından hergün daha çok benimsen
mektedir. Türk toplumu çok partili demokra
tik rejimi yaşatıp geliştirecek bir aşamaya gel
miştir. Ve giderek halkımız hem İkinci Millî 
Kurtuluş Mücadelesini; hem de bağımsız de
mokratik Türkiye sosyalizmini aşağıdan yuka
rı kendi elleriyle kuracaktır.

Türkiye İşçi Partisi, A. P. hükümetinden 
Anayasa çizgisinin içine girmesini, Anayasaya 
dilinin ucuyla değil, gerçekten saygılı olmasını 
ve Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve davranış
lara fırsat vermiyerek, hukuk devleti içinde gö
revini eksiksiz tastamam yanmasını bu vesi
leyle bir kere daha talep eder.

T.İ.P. Merkez Yürütme Kurulu ̂ reddiide yer bırakmıyacak şekilde emekçi küt-
V
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Bugün Türkiye’de sosyalizm ile 
ilgili meselelerde beliren bazı fikir 
ayrılıklarının ve bazı kimselerde 
görülen fikir karışıklığının bir ne
deni de — şüphesiz biricik nedeni 
değil—  metodoloji bakımından ya
pılan hatalardır.

Yapılan birinci metodolojik ha
ta, genellikle az-gelişmiş ülkelerin 
ve bu arada Türkiye'nin bir oluşum 
içinde bulunduğu gerçeğinin tartış
maların harareti içinde gözden ka
çırılmasıdır. Bir kez, yirminci yüz
yılın başlarında az-gelişmiş ülkeler 
ve bunların verecekleri millî kurtu
luş hareketleri hakkında ileri süriU- 
müş olan görüşler bugün için de ay
nen geçerliymiş gibi fikir yürütül
mektedir. Ayrıca, Türkiye'nin bu
gün içinde bulunduğu şartlar ve saf
ha, Millî Kurtuluş Savaşı yıllarında
ki durumun ve ondan hemen son
raki devrenin aynıymış gibi mesele
ler ele alınmaktadır.

Oysa yirminci yüzyılın ikinci 
yarısında millî kurtuluş hareketleri 
burjuvazinin öncülüğünde bir hare
ket olarak başlasa dahi eninde so
nunda sosyalizm hareketine dönüş
mek, işçi sınıfı ile diğer emekçi sı
nıfların ve onların partilerinin ön
cülüğü altına girmek zorundadır ve 
bu olanağa çeşitli derecelerde sa
hiptir. Dünyada sosyalist hareket 
güçlenmiştir. Kendi şartlarına özgü 
sosyalist kalkınma yollarını ariyan, 
sosyalizmin temellerini atma safha
sında bulunan, veya sosyalist dü
deni inşa eden ülkelerin sayısı art
maktadır. Millî kurtuluş hareketle
rinin ve yeni bağımsızlığına kavuş
muş ülkelerin hemen hepsinde yö
neticilerin şu veya bu derecede sos
yalizmden esinlendikleri görülmek
tedir.

Türkiye ise böy le  b ir  dönüşü
m ün tam içerisindedir. B urjuvazi
nin öncülüğünde m illî kurtuluş ha
reketi ve burju va  iktidarları altın
da kalkınm a çabaları safhası ka
panm ak üzeredir. A.P. iktidarı iflâs 
yolundadır. C.H.P.’nin ortanın solu 
çizgisinde yeniden derlenip topar
lanm a çabası ne bu  partinin kendi
sini güçlendirm eye ve iktidara ge- 
tirm iye, ne de Türk burjuvazisinin  
m em leket politikasındaki hâkim  
durumunu sürdürm iye yetecektir.
C.H.P.’nin bugün için Türk politika
sında belirli önem de b ir  yeri ve ro 
lü vardır, am a 1950’den beri o ld u 
ğu gibi bundan böyle de yerini ve 
önem ini y itirm ekte devam  edecek , 
eriyecektir. Bu durum da hâlâ, halk 
henüz yeteri kadar uyanm am ışlır, 
T .Î.P .’si henüz küçük, güçsüz b ir  
partidir, C.H.P.’si ise oturm uş b ir  
teşkilâta, şu kadar m ilvon oya sa
hiptir, başında da İnönü gibi tari
h î b ir kişi vardır dive düşünün sos
yalist hareketi ve T.l.P.’sini, C.H.tV-

sine siper ederek gelişecek ikinci de
recede yardımcı bir güç olarak gör
mek Türkiye’nin içinde bulunduğu 
tarihsel gelişme safhasını yanlış de
ğerlendirmek olur; sosyalistlerin 
kendi kendilerini küçümsemeleri, 
halkın siir'atle uyanma ve mücadele 
gücüne inanmamaları anlamına ge
lir. En kötü ihtimalle de kaytarma
cılığı, ödevden kaçışı ifade eder. 
•Beklemek» diye bir şey yoktur. 
«İşçi sınıfının tarihsel misyonunu 
yapma güce gelmesini beklerken(l) 
aradaki zaman zarfında ne yapıla
caktır?» diye nasıl sorar bir sosya
list? îşçi sınıfı tarihsel misyonunu 
yapma gücüne kendiliğinden mi ka
vuşacaktır? Böyle bir düşünce me
kanik sosyal determinizm anlayışı
nın ta kendisidir, işçi sınıfının ken
diliğinden — «spontane» olarak—  bi
linçlenip devrimci nitelik kazan
madığı sosyalizmin bilinen gerçek
lerindendir. Sosyalist aydınların ve 
bilinçlenmiş işçi ve emekçi liderle
rin başta gelen ödevi işçi sınıfı ile 
diğer emekçi kütleleri uyarıp eğite
rek örgütlemek, memleketin poli
tik hayatında ağırlığı duyulur bir 
güç haline getirmek, iktidar için 
demokratik yoldan mücadeleye sok
maktır. Yapılacak iş budur. «Sabır
la beklemek» ve beklerken de «ileri
ci ara tabakalara» kur yapmakla 
yetinmek değil. Ve bu iş bugün var 
pılmaktadır da : Türkiye işçi Par
tisi tarafından. Unutulmamalıdır ki 
sosyalizm sadece gerçeğin bilimsel 
izahını veren bir fikir sistemi de
ğil, bir aksiyon programı, gerçeği 
değiştirme aracıdır.

Yapılan ikinci m etodolo jik  ha
ta, gerçekleştirilm esi gereken, de
m okrasiden  ve bağımsızlıktan yana 
ilerici güçlerin  dayanışması ve iş
b irliği hareketinin çelişkili, iki yön
lü bir hareket olacağının  gözden ka
çırılm asıdır. H em  kara çarşafa, pet
ro l şirketlerine karşı çıkanlardan 
en bilinçli ve m ücadeleci sosyalist
lere kadar, gericiliğe ve em perya
lizm e karşı, dem okrasiden ve ba
ğım sızlıktan yana bütün güçlerin o r 
tak am açlar etrafında birleşerek 
dayanışm alarına çalışacağız, hem 
de  bu geniş cepheli hareket içinde 
sosyalist hareketin ayrı kişiliğini, 
bağım sızlığın ı m uhafaza edecek, 
sosyalist hareketin dem okrasi vc 
bağım sızlık  hareketinin yönetici ve 
itici gücü olm asını sağlıyacağız. tş- 
b irliği, dayanışm a hareketi, buna 
katılan sınıflar, tabakalar, kurum 

lar ve kişiler arasındaki görüş ayrı
lıklarının örtbas edilmesi, görmez
likten gelinmesi, «aramızda ayrılık 
gayrılık yoktur» denilmesi anlamına 
gelmez. Her ileri adımı, davranışı 
destekleyeceğiz, ama aynı zamanda 
eleştireceğiz, yetersizliğini veya yan
lışlarım — varsa—  belirteceğiz. Çe
lişkili, iki yönlü işbirliği hareketi
nin nedenlerini üç noktada topla- 
mak mümkündür :

1. Orta sınıfların aydınlar ta
bakası toplumun temel sınıflarından 
bağımsız değildir. Ya burjuva ideo
lojisini benimsemişlerdir (kendi 
menşeleri, yetişme tarzları ve top
lumdaki statüleri İle normal olarak 
böyledirler); ya değişen şartlar, 
burjuvazinin karşılaştığı güçlükler 
ve kendi hayat şartlarının kötüleş
mesi, güvensiz hale gelmesi sonucu 
küçük burjuva sosyalizmine kay
mışlardır ki bu da burjuva ideo
lojisinin bir çeşididir; ya da, hiç de
ğilse bir kısmı, toplumsal şartların 
ve gelişmelerin bilimsel bilincine va
rarak sosyalizme gelmişlerdir. He
nüz sosyalizme gelmemiş ilerici ay
dınlarla dayanışma ve işbirliği yol
larını arar ve gerçekleştirmiye çalı
şırken aynı zamanda uyarmalar, 
eleştirmeler ve tartışmalarla onla
rın daha da bilinçlenmesine, sosya
lizme kazanılmasına çalışmak da 
gerekir. Bunu yapmak onları «kar
şımıza almak» değildir. Aydm orta 
tabakalar kamu oyunu etkilemede 
önemli rol oynarlar, ama yönetici 
kadro olarak toplumda fiilî bir rol 
oynıyabilmeleri için ya burjuvaziye, 
ya da işçi sınıfı ile emekçi kütlele
re dayanmak zorundadırlar. Kendi 
güçleri buna yetmez.

Bir top lum da sınıflardan b iri 
veya öteki toplum u yönetecek güçre 
olm az, iktidar m em leket işlerini yü
rütm ede acze düşerse, ancak orga
nize silâhlı b ir  kuvvet olarak ordu  
m üdahele edebilir, am a böyle  b ir  
durum da dahi aydın tabakalar yal
n ız askerî güce dayanarak toplum u 
yönetem ezler. Askerî idare de er 
geç m utlaka tem el sınıflardan biri
ne kayar, ona dayanır ve genellikle 
de bu, ekonom ik  gücü ve politik  
tecrübesi daha fazla olan burjuvazi 
olur. Toplum da sosyalist b ir  b irik im  
olm uş, halk kütleleri politik  bakım 
dan uyanm ış ve aktif hale, m em le
ket politikasında ağırlığını duyura
cak  hale gelm iş ise ancak askerî 
idare em ekçi kütleler yönünde etki
lenebilir.

Bütün bu  m ülâhazalarla, ilerici 
aydınlarla işbirliği de çelişkili ve iki 
yönlü  b ir  hareket olacaktır.

2. Sosyalizm in yozlaştırılm ası
nı, bugüne kadar dem okrasi adına 
yapıla geldiği gibi bundan böyle  bir 
de sosyalizm , solculuk adına halkın

aldatılmasını önlemek gereği de var
dır. Bunun için de işbirliği ve daya
nışma hareketi içinde sosyalist ha
reketin kişiliği ve bağımsızlığı mu
hafaza edilecek, eleştirme ve tartış
malarla, sosyalizm alanında ileri 
sürülen fikir ve görüşler arasında 
gerçek ve halis olanı, yanlış veya 
aldatıcı olandan ayırt etmiye çalı
şılacaktır.

3. Tarihte ve dünyada olup bi
tenlere baküdığmda görülür ki, ge
rek ihtilâl hareketlerinde, gerekse 
millî kurtuluş hareketlerinde dövü
şen güç halk kütleleridir. Mücadele 
demokratik baskı yöntemleriyle 
(mitingler, yürüyüşler, gösteriler 
vi>.) yürütülse ve demokratik yol
dan iktidarı almak amaç edinilse 
de, mücadele silâhlı savaş halini al
sa da, başarı halkın bu harekete ka
tılmasına bağlıdır. Burjuvazinin ön
cülüğündeki hareketler için de bu 
böyledir. Halk kütlelerini peşinden 
sürüklemedikçe burjuvazi ne ihti
lâl hareketi yapabilir, ne millî kur
tuluş savaşı verebilir.

Şu halde, millî kurtuluş hareke
timizin bu ikinci safhasında neden 
biz sosyalistler kendi gücümüzü ve 
halkın kendi hak ve hürriyetlerine 
sahip çıkabilme yeteneğini küçüm
seyerek, halkın bu defa da burju
vazinin öncülüğünde ve onun amaç
lan için harekete geçirilmek isten
mesine razı olalım? Bugün halk, 
sosyalist eylemin dışında kalan ay
dınların sandığından daha büyük 
bir hızla uyanmaktadır; sosyalizm 
halka mal olmaktadır. Bu da gayet 
tabiîdir, çünkü sosyalizm emekçi 
halkın kendi yaşantısının, sömürülü- 
şünün dile getirilişidir. Egemen sv 
nıflar ve iktidar halktaki sosyalist 
yönde gelişmelerin farkındadır; te
lâş ve tehditleri de bundandır.

Y ukandan  beri anlattıklanm ı- 
zm ışığında görü lüyor ki, Türkiye 
iş ç i Partisinin tutum  ve davranış
larında mantıkî anlam da b ir  çeliş
me, tutarsızlık yoktur. Gerçeğin 
kendisi de çelişkilidir. Bunun içm  
de ilerici, bağım sızlıktan yana g ü ç  
lerin dayanışma ve işbirliği hareke
ti gerçek şartlardaki çelişkileri dik
kate alarak yürütülecektir.

«Bağım sızlık  dâvası aynı za
m anda sosyalizm  dâvasıdır» görü
şü, dem okrasiden ve bağım sızlıktan 
yana bütün ilerici güçlerin işbirliği 
etm esi tezi ile çelişiktir, iddiası da 
doğru değildir. Bu iddia da gerçek
leri yalnız bir yönü ile gören, «par
çacı», mekanik, statik düşünce tar
zının b ir  ürünüdür. «Sosyalizm  dâ
vasıdır» sözünü, bugünden Türki
ye ’de sosyalizm in kurulm ası isten
diği şeklinde anlayıp tenkit ve hü
cuma geçm ek, meseleyi hiç anlama
mak, havaya yumruk sallamaktır.

ı
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Bağımsızlık dâvası aynı zamanda 
sosyalizm dâvasıdır çünkü, «Gerek 
bağımsız, yüzde yüz millî menfaat
lere göre ayarlanmış bir dış politi
kayı, gerekse köklü dönüşümlerle 
sosyal adalet içinde hızlı kalkınma
yı, sanayileşmeyi ancak emekçi sı
nıfların iktidarı gerçekleştirebilir.»

Bağımsızlık dâvası sosyalizm 
dâvasıdır çünkü, ekonomik bağım
sızlık gerçekleştirilmeden politik 
bağımsızlık da tam gerçekleştirilip 
muhafaza edilemez. Türkiye'nin e- 
konomik bağımsızlığa kavuşması 
ise sosyalizme yönelmiş kapitalist 
olmıyan bir kalkınma yolu izlenme
si ile mümkündür.

Bağımsızlık dâvası sosyalizm 
dâvasıdır çünkü, yukarıda da izah 
etmiye çalıştığımız üzere, bağımsız 
lıktan yana güçlerin birleşik hare
ketinde sosyalist hareket itici, yö
netici güç olmak durumundadır.

Türkiye gibi az gelişmiş bir 
memlekette sosyalizme merhaleler
den geçilerek ulaşılacaktır. Sosya
list toplum düzeninin gerçekleşebil
mesi için bunu mümkün kılacak ön 
şartların meydana getirilmesi ge
reklidir. Ama T.Î.P.'sinin programı
na göre bu merhaleler aynı rota üze
rinde, sosyalizme götürecek rota ü- 
zerinde merhaleler olacaktır. Ama
cınız İstanbul’dan Marsilya’ya git
mek ise ve bunun rotası, diyelim, 
İstanbul - Brendizi - Marsilya ise, bu 
rota üzerinde İstanbul - Brendizi 
bir «merhale» dir. Ama Marsilya’ya 
gitmek için İstanbul - Kalküta ro
tası üzerinden yola çıkar da, Sü
veyş’e varınca rota değiştiririm, 
Marsilya’ya dümen kırarım derse
niz buna itiraz ederiz. Şüphesiz, İs
tanbul - Brendizi yolu kapalı ise, 
böyle bir rota değişikliği ile Marsil
ya’ya varmak düşünülebilir. Ama 
biz, yazımızın başında da belirttiği
miz gibi, Türkiye’nin bugün bir saf
hayı geride bırakmakta, sosyalizm 
rotasına dönüşmekte olduğu, bunun 
için de sosyalizme götürecek tek ro
ta üzerinde merhaleler aşarak sos
yalizme varabileceği kanısındayız.

T.f.P.’sinin iktidarı kazandığı 
zaman programına göre uygulaya 
cağı sistem tam sosyalist bir düzen 
değildir. Toprak reformu sosyalist 
bir reform değildir. Ama T.I.P.'si 
programının öngördüğü şekil ve ni
telikte bir karma ekonomi, T.Î.P.’- 
sinin plânladığı şekil ve nitelikte 
bir toprak reformu ancak bilimsel 
sosyalizmin Türkiye şartlarına uy
gulanışı sonucu ortaya çıkan, ancak 
sosyalist bir partinin programlaş- 
tırıp uygulayabileceği bir ekonomi 
sistemi ve toprak reformudur. Bu 
anlamda T.Î.P.'sinin öngördüğü eko
nomi sistemi ve reformlar sosva- 
list’tir ve bunların gerçekleştirilme

si uğruna politik mücadeleye gir
mek sosyalizm için çalışmak de
mektir.

★  *

Fikir alanında tartışmalar bir 
yana, bugün Türkiye'de olup biten
lere baktığımız zaman tuhaf bir du
rumla karşılaşıyoruz. Bütün ilerici, 
bağımsızlıktan ve Anayasa'dan yana 
güçlerin dayanışmasını, birleşmesi
ni savunur görünen ve sanki T.Î.P.’- 
si buna karşı çıkıyormuş gibi Par- 
ti’yi suçlıyan çevre ve kişilerden ou 
işbirliğini kendilerinin nasıl sağla
mayı düşündükleri konusunda hiç 
bir belirli, somut teklif gelmemek
tedir. Kendilerinin bu yönde hiç bir 
harekete, teşebbüse geçtikleri gö
rülmemektedir. Sadece, dayanışma 
ve işbirliği gereğini tekrarlamakla 
yetiniyorlar. Kimsenin aksini iddia 
etmediği bir doğruyu tekrarlamak
tan ne çıkar? Somut olarak ne gibi 
adımlar atmak, ne gibi işler yap
mak gerektir? Cevaplandırılması 
gereken soru budur.

İşbirliği ve dayanışma iki plân
da mütalâa edilebilir :

1. Kurumlar, örgütler arası te
maslar yapılarak ortak bir plâtform 
üzerinde anlaşmak ve bu plâtformu 
uygulamak üzere kurumlar arası 
bir örgiitlenmiye, veya işbirliğine 
gitmektir. Bugün Türkiye’de şartla
rın bu çeşit bir işbirliğine müsait 
olduğu ciddiyetle iddia edilebilir 
mi? Örneğin, C.H.P.’nin ortanın so
lu kanadı ile T.Î.P.’si arasında bu çe
şit bir işbirliği mümkün müdür? 
Ne parti olarak C.H.P., ne de orta
nın solu sözcüleri ikili anlaşmalara, 
Amerikan üslerind, NATO'va karşı 
çıkmış değillerdir. NATO içinde ki
şiliği olan bir politika demekle, pet
rol şirketlerine karşı çıkmakla mil
lî bağımsızlık savunulmuş olmaz, 
üstelik ortanın solu Türkiye’de ya
bancı sermaye yatırımlarından va
nadır. Millî bağımsızlık mücadelesi 
neresinde bunun? Kaldı ki, ortanın 
solu gerek paı«ti içi mücadelesinde, 
gerek parti dışında var gücü ile ken
disini T.Î.P.’sinden ve sosyalizmden 
ayn tutma çabası içindedir. Ortanın 
solunda bir duvar çekip A.P.’sini de 
sağda bir noktada duvar çekmiye 
davet ederek Türkiye’de demokra
siyi bu iki duvar arasında yürütme
yi teklif etmektedir. T.Î.P.’sini teh
likeli aşın-sol olarak göstermekte
dir. Bu durumda T.Î.P.’sinin ne yap
masını istîvorlar karsımızdaki işbir
liği taraftarları? Kendisini arka plâ

na çekip hiç ses çıkarmadan, kayıt
sız şartsız ortanın solunu destekle
mesini mi? Daha iyisi, Parti'yi fes
hedip veya bırakıp bütün T.Î.P.liler 
ortanın soluna mı katılsınlar? Bu 
mudur istedikleri?

Son yazılarından birinde sayın 
îlhan Selçuk bugün köylü ve işçi 
kitlesi içinde değil, gençlik, zinde 
kuvvetler, memurlar, öğretmenler, 
aydınlar kesiminde kıyasıya bir 
meydan savaşı verildiğini belirterek 
«Atatürkçü cephe yıkıldığı anda 
aşağıdan yukarı sosyalizm kurmak 
için çalışan iyi niyetli kişilerimiz 
faşizmin tepeden inme yumruğu al
tında ezilecektir,» diyor. Böyle ola
cağım farz edelim. Ne yapmamızı 
istiyor sayın Selçuk? «Halk kitlele
ri içinde aşağıdan yukarı sosyalizm 
kurmak» çalışmalarından vaz mı 
geçelim? Ne yapalım öyleyse? Her 
birimiz kendi dergimizde, günlük 
köşemizde yazı yazmakla mı yetine
lim? Faşizmi önlemek, demokratik 
düzeni sürdürmek ve nihayet ger
çekten halktan, demokrasiden, bar 
ğımsızlıktan yana bir yönetimi ger
çekleştirmek için ne gibi bir çözüm 
şekli, ne gibi somut çalışmalar tek
lif ediyor? Bilmek isterdik. Sonra, 
halkı uyarmak, örgütlemek, siyasî 
ağırlığı olan bir güç haline getirmi- 
ye çalışmak faşizmin gelmesini ko
laylaştırıyor mu? Bunun için mi bu 
çalışmaları yeriyor? Yine bu çalış
malar, belirttiği kesimde verilen 
meydan savaşını engelliyor mu, za
yıflatıyor mu? Bunun için mi karşı 
çıkıyor bu çalışmalara? Biz tam ter
sine, halk kitleleri arasında yapılan 
çalışmaların, halkı uyarıp, örgütle
yip, politik bir güç haline getirme
nin faşizmi önleyici, aydınlar kesi
minde verilen savaşı destekleyici 
çalışmalar olduğuna inanıyoruz.

Bu vesile ile şunu da belirtelim 
ki, faşizmin yumruğu tepemize ine
cek olursa eğer, bundan, halk kit
leleri arasında çalışmaktan uzak 
duran, sosyalist eyleme katılmayan 
«sosyalist» aydınlar da sorumlu ola
caktır. Hele, hem halk kitleleri ara
sında çalışmayıp, hem de canını di
şine takarak bu çalışmayı yapanları 
«sosyalist eleştiri» etiketi altında 
aylar süresince yeren, suçlıyan, ay
dınların ve gençliğin gözünden diı- 
şürmiye çalışanların sorumluluğa 
daha da büyük olacaktır.

2. İkinci plânda dayanışma ve 
İşbirliği somut hedefler ortaya atıp 
bunların etrafında ve bunların ger
çekleştirilmesi için bütün ilerici güç
lerin ve kişilerin, kurum, örgüt, par
ti mensubiyeti söz konusu olmaksı
zın harekı te geçmelerini sağlamak
tır. Türkiye’nin bugünkü şartlarında 
da yapılması mümkün olan budur.

Bugüne kadar ilerici güçlerin

dayanışması konusunda somut, fiilî 
olarak ne yapılmışsa hep T.Î.P.’sin
den gelmiştir. Yazıyı uzatmamak i- 
çin yapılanları burada bir bir sıra- 
lıyacak değiliz. Gerektiğinde onu da 
anlatırız.

T.Î.P.'sinin varlığı ve faaliyetle
ri, onun karşısında olan çevreleri, 
örgütleri de etkilemektedir. Bugün 
C.H.P.'sinin ortanın solu çizgisi üze
rinde derlenip toplanarak kendine 
bir yön verme çabası içine girmesi, 
Bölükbaşı’nm yirmi yıllık parlâmen- 
ter hayatında susup susup da şim
di farkına varıyormuş gibi ikili an
laşmalara karşı çıkışı, T.Î.P.'sinin 
varlığının ve faaliyetlerinin, her ge
çen gün halk kütleleri arasında da
ha da tutunup güçlenmesinin, ba
ğımsız dış politika ve ikili anlaş
malar ve Amerikan üsleri konusun
da yürüttüğü azimli kampanyanın 
sonucudur. Aynı etkileme A.P. ikti
darını dahi nihayet ikili anlaşmaları 
ele almıya, hiç değilse bir kısım hü
kümlerinin «ıslahı» için Amerika’yı 
müzakereye davet etmiye, Amerikan 
üslerine bir teftiş heyeti gündemli
ye zorlamıştır.

T.Î.P.’si ikili anlaşmalar, Ame
rikan üsleri ve NATO meselelerini 
ayrıntılarıyla açık ve seçik ortaya 
atmış, bunlara karşı ve tam bağım
sızlıktan yana kesinlikle vaziyet al
mış, tutumunu tereddütlere yer ver- 
miyecek kadar açık ve tutarlı bir 
şekilde İsrarla belirtmiş ilk ve tek 
partidir. Ocak 6 ve 7, 1967 günlerin
de Meclis’te Kıbrıs ve dış politika 
üzerinde yapılan görüşmeler bu ko
nularda T.I.P.’si ile öbür partiler 
arasındaki farkı apaçık gözler önü
ne sermiştir.

T.Î.P.'si parlâmentoya girmeden 
önce de, girdikten sonra da Anaya
sayı ihlâl eden bütün baskı ve zor
balık hareketlerine karşı çıkmıştır. 
Anayasayı yuvarlak bağlılık sözle
riyle değil, izah edip yorumlıyarak, 
açıklığa kavuşturarak, somut olay
lara indirerek savunmuştur. Anaya
sa hükümlerini emekçi halkın hak 
ve hürriyetleri açısından, demokra
si kavramının anlamı açısından sis
temli bir şekilde izah ederek, Ana
yasanın dayandığı hukuk mantığım 
ayrıntılarıyla işliyerek bir «anayasa 
hukuku» meydana gelmesine hizmet 
etmiştir; Anayasayı birbirinden ko
puk bir maddeler listesi şeklinde 
anlaşılmaktan kurtarmıştır. Şu son 
günlerin meşhur «emirname» ola
yında da tutumunu açık seçik be
lirterek Anayasa düzenini kişisel 
dikta emellerine karşı savunan, «ko
münist ihtilâli tehlikesi» iddiaları
nın yalanını, geçersizliğini cesaretle 
ortaya koyan tek parti yine T.Î.P.'si 
olmuştur.
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Adı; Haşan Kıyafet. Görevi ■ 
Samsun 19 Mayıs Lisesi İngilizce 
öğretmeni Millî Eğitim Bakanlığına 
göre suçu : Solculuk, Amerikan düş
manlığı, casus barış gönüllüleriyle 
uğraşmak. Sonuç; iki ayda iki ay
rı yere sürgün.

Adı; Tevfîk Yılmaz. Görevi: Şe
reflikoçhisar'da orta okul Türkçe 
öğretmeni. Bakanlığa göre suçu; 
Amerika'nın Türkiye’yi sömürdü
ğünü söylemek, bazı halk şairlerini 
öğrencilerine tanıtmak, T.İ.P .lerle 
konuşmak, hattâ T.I J\'li birinin eşi
ni evinde konuk etmek v.s. Sonuç; 
Bakanlık emrine alınmak.

Adı; Ahmet Şahin, Metin Ha
marat, Fahrettin Deniz, A, Kadir 
Bulut, D. Ali Uysal, Mehmet Yiğit, 
Sabri Toklu, İsmail Demirtaş. Gö
revi : Anamur ilkokul öğretmeni. 
Dengiz’e göre suçu; Kaşdişlen kö
yünde Atatürk gecesi tertibine te
şebbüs, bu programa Bursa Nut- 
ku'nu almak, T.Î.P.'i savunmak, 
Cumhuriyet, Milliyet, Akşam oku
mak, v.s. Sonuç: Bakanlık emrine 
alınmak.

Adı; İsa Sanaslan. Görevi; A- 
dana'da öğretmen. Dengiz’e göre su
çu : Bir Türk kadınına sataşan A- 
merikalı çavuşlara karşı yapılan 
gösteride halk arasında bulunmak. 
Sonuç: Bakanlık emrine alınmak.

Adı; İlhan Âlkan. Görevi: Ke
çiborlu'da öğretmen. Bakanlığa gö
re suçu; sendika toplantısında yap
tığı konuşma yüzünden adlî takibat 
(sonra takipsizlik kararı alınmış). 
T.Î.P. markalı kalem kullanmak. 
Sonuç; Bakanlık emrine alınmak.

Adı, Ali Dündar, adı, Osman Ka 
raca, adı Haşan Girit, adı Necdet 
Eren, Halis Keleş, Hami Erol, Faik 
Günaltay, Çelebi Çınar, Rıza İçel, 
Ülker İnce, Mustafa Topal, İsmet 
Gülyiyen, Talip Apaydın, Mahmut 
Makal, Şemsettin Özdemir, Rama
zan Karagöz ve yüzlercesi. Görevi: 
öğretmenlik. Bakanlığa göre suçu; 
kompozisyon dersinde toprak re
formundan söz etmek, eğitim siste
minin bozuk olduğunu söylemek, 
Mobil ve Schell'in takvimlerini sınıfa 
astırmamak, Namık Kemal ile Y a
şar Kemal'i karşılaştırmak, Türki

ye öğretmenler Sendikasını kur
mak, kaymakamın çocuğunu sınıf
ta bırakmak, T.Î.P.’den aday olmak,
Çetin Altan'ı okumak, kadehi sol 
elle kaldırmak v.s. v.s. Sonuç: Ba
kanlık emrine alınmak, işte çekti
rilmek, başka yere tayin edilmek, 
sürgün, edilmek, dövdürülmek, evi 
taşlattırılmak, tuzaklar kurdurul
mak, v.b.

Bir yıl içinde 400 öğretmen ce
zalandırılıyor, bir yıl içinde binler
ce öğretmen sürülüyor, yerlerinden 
tedirgin ediliyor, tayin ediliyor, bir 
yıl içinde sadece İzmir ilinde 1203 
öğretmen köşe kapmaca oynatılı
yor, Adana'da, Denizli'de, Bursa’da, 
Amasya'da, Antalya’da, Kütahya'da, 
Kocaeli'nde uydurma dilekçelerle 
becayiş oyunları oynanıyor, düzme 
nedenlerle Bakanlık emrine almı
yor, işten el çektiriliyor. Bir yıl 
içinde 2211 öğretmen öğretmenlik
ten ayrılıyor. Ve Orhan Dengiz hâ
lâ yerinde duruyor ve Orhan Den- 
giz'e hâlâ sayın Millî Eğitim Ba
kanı deniliyor. Ve bu sayın Millî 
Eğitim Bakanı ve bu Millî Eğitim 
Bakanının iktidarda bulunan parti
si öğretmenlerle ilgili olarak T.Î.P.’- 
nin verdiği gensoru önergesine red 
oyu kullanıyor. Konuşmaları kısıt
lıyor. Ve bu oyun sürüyor, sürdü
rülüyor.

Ve bir eğitim müfettişi öğret
men Tevfik Yılmaz'a soruyor :

Çevrede İşçi Partisi lehinde ko
nuşmalar yaparak siyasî kanaat be
yanında bulunduğunuz, diğer parti
ler mensuplan için de tezyifkâr bir 
dille konuştuğunuz; işçi Partisi 
mensuplan ile kahvede oturarak 
partinin gelişmesi konusunda gö
rüşmelerde bulunduğunuz, hattâ bu 
partiden birinin eşi olan Nurtüre 
Yürür adlı bayanı evinizde misafir 
ettiğiniz, gene derslerinizde işçi 
Partisi mensuplarından bazılannı 
ideal insan tipi olarak öğrencileri
nize tanıttığınız iddia ve tesbit edil
miş bulunmaktadır.

Tevfik Yılmaz cevaplıyor ;

Kasabadaki bütün memurların 
hangi partiyi tuttuğu ve oy verdiği 
herkes tarafından bilinir. Benim de 
siyasal kanaat bakımından Türkiye

işçi Partisini benimsediğim doğru
dur. Kanun, memura, meslekten 
ayrılmadan aday olma hakkım bi
le tanımıştır. Bunlar kazanamayın
ca memurluklarına dönmektedir
ler. Nitekim, 27 Mayıs Devrimi ile 
devrilen ve Yüksek Adalet Diva- 
nı’nca kamu görevlerinden müeb- 
beten menedilen eski bir siyasî par
tinin üyelerine memurluk hakkının 
iadesi için iktidar partisi af hazır
lamıştır. Aynı iktidarın Eğitim Ba
kanlığının müfettişinin bunu suç
muş gibi göstermesi taraflı tutumu, 
siyasal yönlerini iktidara göre 
ayarlamayanlann memurlukta tu
tulmak istenmediğine bir kanıttır.

«Eşi işçi Partisinden olanları 
memurlar evine misafir edemezler » 
diye bir hüküm mü var? Ne yazık 
ki evimde misafir etme şerefine u- 
laşamadım, çok değerli bir arka
daşımın eşiydi, işi varmış, kalma
dı, gitti. Ama, bu arada evimde çok 
A.P. ve C.H.P.'li kişileri misafir et
tim; niye onlar sorulmuyor?

Dersimde ülkücü olduğuna i- 
nandığım bir kimseyi partisini he
saba katmadan ve söylemeden öve
rim. Üstelik o kişi en ünlü bir ya
zar olursa, fıkraları, makaleleri, 
oyunları olur ve de de\let tiyatro
larında oynanırsa, üzerinde saat
lerce dururum.

Diğer partiler için tezyifkâr bir 
dille konuştuğum konusu savcılıkta
dır. Yalan olduğunu mahkemede 
yüzde yüz ispat edeceğim. Kararın 
bir nüshasını size gönderirim.

Devlet Memurları Kanununun
7. maddesinde yazılı tarafsızlık hük
müne aykırı bir iddia zaten olma 

dığına göre, kanımca bu sorunun 
sorulması fazladır.

Öğretmen Haşan Kıyafet’e so
ruluyor :

a) Sen yoksullan tutuyor, var
lıklı öğrencileri tutmuyormuşsun, 
örneğin bundan iki yıl önce Süer’in 
(Samsun’un varlıklılanndan) oğlu
nu dövmüşsün. Bunu varlıklı diye 
mİ yaptın?

b) Derslerinde sosyalizmden, 
sosyal adaletten bahsedlyormuşsun, 
doğru mu?

c) Petrol'ün millileştirilmesi, 
toprak reformu gibi kavranılan ço
cuklara tamtıyormuşsun, doğru 
mu?

d) Ben kompradorlar ordusun
da askerlik yapmam demişsin, aslı 
var mı?

e) Bir yerde bu çenberin için
den çıkmak zordur, demişsin. Ne
dir bu çember?

f )  öğ retm en ler toplantısında
«evet ben solcuyum, sosyalistim» 
demişsin. Doğru mu?

g) Uçak kelimesiyle cümle 
yaptırırken «Bir Amerikan uçağı 
Karadenize düştü» demişsin. Bütün 
bunlarla ne demek istiyorsun? (Bu 
soru valinin)

h) Her vesileyle Amerikan 
düşmanlığı yaratıp, «Kennedy de
Johnson kadar namussuzdur» de
mişsin.

i) Geçen yü İmece dergisinde 
bir yazı yazmışsın. Değil mi?

Ve başka öğretm enlere sorulu
yor :

—  Sizce ülkücü öğretmenle, ül
kücü olmayan öğretmen ne demek
tir?

—  Ramazan ayında çocuklara 
neden çay ısmarladınız?

—  Türkiye'nin fakir olduğunu 
söylemişsiniz. Neden?

—  Bir yemekte belediye başka- ı 
nına kadehini sol elle kaldır diye 
Israr etmişsiniz?

—  Eskiden var olan gözlerini»- j 
deki pırıltı, kalplerinizdeki heyecan 
sözünüzle neyi kastediyorsunuz?

—  Amerika'nın Türkiye’yi sö
mürdüğünü, ve oruç, namaz ve hac 
konularım, pedogojik olmayan şekil
lerle öğrenciye neden duyuruyorsu
nuz?

V e M illî Eğitim  Bakanı Orhan 
Dengiz; M illî Güvenlik Kurulu ra
porlarıyla a janlığı belli olm uş C1A 
görevlilerini okuldan  kovan, ders- 
lere girm eyen öğrencileri okuldan 
atarken ve bu ajanları bağrına ba
sarken, sendikacılık  ve dernekçilik 
yaptıkları nedeniyle M ahir Çelik, Re
cep  Akgül, Sam et Aslan gibi devrim
ci öğretm enleri cezalandırıp, ikinci 
b ir  bakan gibi çalışan M illiyetçi Öğ
retm enler Federasyonu Başkanı Se- 
lâhattin A rıkan ’ı korurken ve gene 
«M illiyetçi öğretm en ler  Derneğine 
girm eyenler yanım a gelm esinler i?* 
leri kat'iyen yapılm ıyacaktır» diye 
fetva veren İzm ir'deki b ir  millî eği
tim  m üdürüne göz yum arken, büt
çeden M illî E ğitim  Bakanlığına y *  
ym gideri olarak ayrılan 8 m ily°n 
lirayı ;

—  Komünizm ve komünistlere 

karşı Türk basım,
—  Ötüken,
—  M illiyetçi öğretm en ler Ü~r' 

neğı Federasyonunun çıkardığı Öğ
retmen,

—  Gene aynı dem eğin  yayın il
diği Okul Ansiklopedisi,

—  Yeni Islâm Dünyası,
—  Yol Dergisi,
—  Dünya, Y eni İstanbul Sa7C'
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teleri gibi öğretim le ve öğreticilik le 
uzak yakın hiç b ir  ilgisi olm ayan 
gazete ve dergilere gözünü kırpm a
dan harcarken, «Benim  gönderdi
ğim kitaplar, dergiler, gazeteler 
mutlaka okunacaktır. G önderm edik
lerim kat’iyen okunm ayacaktır» an
lamında bildiriler, genelgeler ya
yınlarken ve bu M illî Eğitim  Baka
nının Kültür Müsteşarı «Sendika, 
grev, ihtilâl, emek, sosyalizm , Ame
rika, halktan yana» gibi kelim eleri 
tiyatrolarda oynayan eserlerden ç ı
karırken, 8 profesör ve 5 sanatçı
nın istifasına yol açan, «klâsiklerin 
yeniden bastınlm am ası ve yenileri
nin basılmaması» olayını, gene bu 
Bakanın kültür müsteşarı yaratır
ken, Amasya Kız öğretm en  Okulu 
Müzik Öğretmeni Talip Apaydm 'ı 
bir gün önce Bakanlıktan takdirna
me almasına karşılık ertesi gün Ba
kanlık em rine alırken. B u  öğretm en 
kırımı, bu  öğretm en vurgunu tabii 

! ki sürecektir. Tabii ki Orhan Den- 
j giz ve iktidarda bulunan partisi öğ 

retmenlerle ilgili b ir  gensoru öner
gesine red oyu  kullanacaklardır. 
Bu kırımın, bu  kıyımın kam u oyu
na duyurulmasını engellem ek iste
yeceklerdir.

«Gerçekten, tarifimizin hiç bir 
döneminde, öğretmeni böylesine 
ezen, hor gören, kişiliğinden sıyı
rıp bir emir kulu haline getirmek 
ve kendi politik doğrultusunda kul
lanmak istiyen, bunu yapmak için 
de her türlü kanun, mantık, sağdu
yu ve medeni ölçülerin dışına çıkan 
bir Bakan, bir Bakanlık örgütü gö
rülmemiştir.

İnsanları, tabiatının dışına çı
kararak tümünü bir potaya koyup 
mum gibi eritmek ve yeni bir tip 
bısan yaratmak isteği, onu düğme 
Be çalışan birer makina adam yap-

düşüncesi yaman zaman denen
miş bir usuldür. Yakın tarihte gör
düğümüz, duyduğumuz bu insan ha- 
rdîan birer faşist maskaralığından 
öteye geçememiştir. Buna özenti 
duyan bazı cüceler, bu yolun birer 
karikatürünü dahi çizememişlerdir. 
İnsan, o büyük yaratık bir yerde 
Büyüklüğünü göstermiş, böylesl 
donkişotlan bir kahkaha salara! 
böla-buz etmiştir.

Bir eğitim kuralıdır, bilme» 
İçin eğitimci olmaya gerek yoktuı 
Kişinin eğitiminde ceza en son ça 
redir. İnsanları, yetişkin İnsanları 
bele öğretmenleri sürmekle, ekme 
£iyle oynamakla kendi kişisel v  

| Politik doğrultusuna yöneltmek hiç 
bîr kişinin, hiçbir makamın kivini 

iş değildir.

İnsana değer veren ve insancı

davranışlar gösterenler ancak başa
rıya ulaşmışlardır. İnsan yetiştiren 
sanatçıya, yani öğretmene değeı 
vermeyen, onu karşısına alan, onu 
bir hamur gibi yoğurmak, gönlün
ce biçim vermek istiyenler gölgesi
ne kızan ve ona tekme atan kişinin 
durumuna düşerler.

Türkiye’de uygarlığın, kültürün, 
devrîmlerin yerleşmesinde, yayılma
sında daima öncü olmuş öğretme
ne karşı durmak yeni bir olay de
ğildir. Kubilay’dan son Horasan o- 
tayına kadar bir kısım «kıvamına 
getirilmiş» grupların nasıl kelle İs
tedikleri malûmdur.

Ama bir yıl içinde 400 öğretme
nin bir dama taşı gibi yerden yeıe 
isterik bir zevkle vurula vurula sü
rülmesinin, Bakanlık emrine alın
masının, görevine son verilmesinin 
şerefi sayın Milli Eğitim Bakanı 
Dengiz’e aittir.

Milli Eğitim Bakanının adı eği
tim tarihine «öğretmen kırınımın 
kahramanı!» olarak geçecektir. Ba
kan, yalnız 400 öğretmenin dünya
sını zindan etmekle kalmamış (ken
di verdiği rakama göre söylüyorum) 
bir yıl içinde 2196 öğretmenin öğ
retmenlikten uzaklaşmasına kendi 
tutum ve davranışları sebep olmuş
tur,

İstanbul’un en modem cad 'V e
rinde ve Hakkâri'nin en uzak dağ 
köylerinde öğretmen vardır. Bu a- 
îaıı içine yayılmış 100 binin üzerin
deki saygı değer zümreyi hangi 
hakla tedirgin edersiniz. Bir taraf
tan Türkiye’nin içinde bulunduğu 
dar ekonomi koşullan İçinde buna
lırken; bir taraftan gerilikle, ceha
letle, İftiralarla uğraşırken; bir ta
raftan yüzyılların büyük günahının 
sonucu olarak geri kalmış yurdu
nun insanlarına daha faydalı olmak 
için gecesini gündüzüne katarken; 
bir taraftan da her gün ceza mek
tuptan taşıyan postacının yolunu 
mu gözlesin? İnsanca yaşamalarına 
ışık tutamadığınız bu eli öpülesi 
kimseleri bırakın kendi haline hiç 
değilse, gölge etmeyiniz.

Türkiye’nin eğitim alanında kal- 
kınmasımn hangi yollarla olacağı
nı Bakanın bilmesi gerekir. Öğ
retmenlik mesleğinin yükseltilmesi
nin, insan haklarının ve demokra
sinin gelişmesine büyük etkisi var
dır. Öğretmenlik mesleğinden çı

BİR ÇIRPIDA KİTAPLAR :

abidin dino
H a p i s h a n e  M e k t u p l a r ı
Antonio GramscTnin mektupları, yer yüzüne gelmiş geç

miş en güzel insanlardan biri ile tanıştıracaktır sizi.
Gramsci sakat doğmuş, zorluklar İçinde yetişmiş, ze

kâsı ve kişiliği He sivrilmiş, kendini Italyan halkına ada
mış ve bu uğurda ölümü göze almış gerçek bir düşünce 
adamı. Hiç umursamadığı ölüme varana dek Gramsci, 
nıarksizmi İtalyan halkı açısından değerlendirerek, siyasi 
eylemle düşünürlüğü bir arada yürütmüştür.

Yıllarca hapiste kaldığı halde düşüncesi gerçeklerden 
kopmamıştır.

Gramsci Musolini’yi titreten bir savaşçı olmaktan baş
ka, düşünceleri ile İtalya’ya öylesine bir ışık saçıyordu ki, 
onu ancak karanlık mahzenlere kapatmakla geri bir düzen 
kurulabilirdi. Hapishanede okuyup yazması insafsızca sınır
lanan Gramsci, mektupları ile, çağımızın en ilginç yazarla
rı araş nda yer almıştır.

Gramsci bugüne kadar tanımadığınız, tanıdıktan son
ra bir ömür boyunca yanınızdan ayıramıyacağımz bir dost 
olacaktır size. Gramsci’den sonra marksizm yeni bir hız 
kazanmıştır. Millî kültür örneklerini değerlendirmede, ye
ri sorunları kavramada onsuz edemi yeceksiniz.

* H apishane M ektupları 
A nton io Gramsci
Çeviren Attila Tokatlı, Gerçek yayınevi, fiatı 4 lira.

kanlar ona saygıyı unutmamalıdır
lar. öğretmeni cezalandırmak, öğ
retmenleri birbirine takmak, parti
zanları öğretmenin başmda Demok- 
les’in kılıcı gibi tutmak geçerli bir 
yol değildir.

Diyen Türkiye iş ç i Partisi MU- 
letvekili Y usu f Ziya Bahadınlı'yı ko
nuşturm ak istem iyeceklerdir.

M illiyetçi öğretm en ler D em eği
ne girm eyip öğretm en ler Sendika 
girerek, ön ce  valinin sonra M. ö .  
Derneğinin ve M illî Eğitim  Bakanlı
ğının h ınç ve gazabına uğrayıp iş
ten el çektirilen  Am asya Lisesi m ü
dür ve öğretm enlerine hazırlanan 
ve uygulanan .tertibi, tuzağı haber 
veren öğrencilerin  sonradan yazdı

ğı;
«Aşağıda isimleri yazılı olan 

bizler 7/12/1966 günü saat 20.00 de 
6 Edebiyat A şubesinden Süleyman 
Subaşı’mn evinde toplandık. Bu 
toplantıda daha önce hazırlanmış 
olan birtakım beyannameleri imza
ladık. Dışardan birtakım kimseler 
tarafından hazırlanan bu beyanna
melerde öğretim üyelerimizin suç
landığım gördük, öğretmenlerimiz 
aleyhine olan bu yazılan Reisicum
hura, Başbakana, Millî Eğitim Ba
kanına, Tekin Erer'e, Yeni İstanbul 
gazetesine, Dünya, Adalet gibi ga
zetelere gönderdik. Ben Aktan Aî- 
tuğ ve Arif Canıkhoğlu saat 21.00 
de oradan ayrıldık. Biz aynldıktan 
sonra milliyetçi gençler imzalı bil
dirinin diğer arkadaşlar tarafından 
dağıtıldığını duydum. Aynı gün ak
şam İngilizce öğretmenimiz Münev
ver Kılıç hakkında da bir tertip ha
zırlamamız için Müfit Cekin'in evi
ne gittik. Cidal Cahit Şahin, Necdet 
Özdöl, İbrahim Günaydın’uı yanın
da tahrik edildim. Arkadaşım Mü
fit Çekin beni Milliyetçi öğretmen
ler Demeğine götürdü.

Kovulan hocalarımız için ifade
lerimiz alınacak, siz de ifade verin 
ve her sınıfta komünistlik propa^

gandası yapıldığım söyliyelim de
diler. Korkmayınız, bizi destekliyen, 
bize kuvvet veren arkamızda milli
yetçi öğretmenler, hâkimler, vali, 
memleketin kodamanlan bizi des
teklemektedir. İsim olarak hatınnı- 
da kalan Sağıroğlu ve birçok vatan
daş tarafından desteklenmekteyiz 
diye bizleri kendilerine fikir arka
daşı olmaya davet ettiler. Hâdise
ler meydana çıktığı zaman bu ar
kadaşların yapmış olduklarının hak
sız olarak ve çok kimselere alet d - 
duklanm ve hocalarımıza da iftira 
attıklanndan vicdanım sızladı böy- 
lece bu hâdiseyi açık olarak kaleme 
aldım.»

Bu m ektubun bir de yüce m ec
listen kam u oyuna duyurulm asını 
istem iyeceklerdir.

Şim di kıyım ın neresindeyiz bi- 
m iyoruz. Öğretm enler bu  korku ve 
terör havası içinde tedirgindirler, 
yarınlarından güvenli değillerdir. 
K arakurt’tan sürülen devrim ci öğ  
retm enler, H orasan ortaokulunun 
yürekli m üdürü kaygılıdır.

Bu iş bitirilm elidir. Bunun he
sabı m utlaka sorulm alıdır. Tevfık 
Y ılm az'm , M ahmut M akal’m  Talip 
Apaydm 'ın soracakları vardır. Arif 
Şahin ’in, N ecdet Eren ’in, Osman 
K araca'nm  soracakları vardır.

B ir yıl içinde 400 öğretm en  ce
zalandırılm ıştır. B ir yıl içinde bin
lerce öğretm en sürülm üştür. Bir yıl 
içinde sadece b ir  ilde 1208 öğret
m enin yeri değiştirlim iştir. B ir yıl 
içinde 2211 öğretm en, öğretm enlik
ten ayrılm ıştır. Ve Orhan Dengiz 
hâlâ M illî E ğitim  Bakanıdır.

Orhan Dengiz'in, Adnan ötii- 
ken 'in  ve daha başkaların gitm esi 
çözüm  değildir. Halk yararına işle
yen, halkın yönetim e katıldığı, halk 
tem silcilerinin  çoğunlukta olduğa 
b ir  düzendedir çözüm . D evrim ci bir 
düzendedir, insancı b ir  düzendedir, 
tam  bağım sız b ir  Türkiye düzenin- 
dedir çözüm .



I YÖNÜ BELLİ 
BİR DERGİYE CEVAP

Dönüşüm'ün 10. sayısında çıkan 
«Aydınlar ve Türkiye Sosyalizmi» 
başlıklı yazıya 20 Ocak 1967 tarihli 
Yön dergisinde bir cevap verilmiş
tir. Dönüşüm sözünü ettiğimiz ya
zıyla bir tahlilde bulunmuştur. Y ö n 
ün verdiği cevapta tahlil hakkmda 
ciddî bir eleştiri yoktur. Ancak Yön  
sosyalist bir tahlile dayanan sosya
list strateji konusundaki görüşleri
mizi bazen tahrif ederek, bazen 
Yön'ün iddialarını çürütecek bölüm
leri atlamak suretiyle bir demogoii 
örneği vermiştir. Bu sebeple şimdi 
okuduğunuz yazı daha çok Yön'ün 
demogojisini ortaya koyacaktır.

Biz sosyalistler, Türkiye tarihi
ni «ilerici» aydınlarla, bu aydınların 
getirmek istedikleri yeniliklere di
renen «yobaz» halk arasındaki ça
tışmayla açıklayan görüşü kabul et
miyoruz. Türkiye’nin geleceğini tiı- 
yin edecek çatışma, emekçi halk ve 
sosyalist aydınların siyasî örgütüy
le egemen sınıflar arasındaki çatış
madır. Bu diyalektik içerisinde sos
yalist örgütü desteklemeyen, ona 
cephe alanlar sonuç itibariyle ege
men sınıflara hizmet etmektedirler. 
Bu durumda sosyalizmin elbette bir 
tekeli vardır. Sosyalist hareketin 
yürütülmesi emekçi sınıfın ve onun 
içinde yer alan sosyalist aydınları 
tekelindedir. Bir aydın sosyalist ve 
devrimci olduğunu sosyalist örgü
te yararlı olarak gösterir, yoksa o  
nun karşısına çıkarak değil.

Dönüşüm'de çıkan yazıda emek
çi halkın kendi kendine bilinçlene
ceğine dair tek kelime yoktur. Yön'
ün gayet güzel belirttiği üzere, «sö
mürme sömürülme gerçeği, tek ba
şına sosyalizmi gerçekleştirmeye ye
terli değildir. Bu ilişkinin kitleler- 
ce bilincine varılması ve sosyalist 
teori ve eylemi iyice öğrenmiş mi
litanlardan kurulu bir sosyalist par
tinin hareketi yürütmesi şarttır. 
Emekçi sınıf sırf sömürme var di
ye, kendiliğinden bilinçlenecek de
ğildir.» Doğru söz. Ancak emekçi 
sınıfı bilinçlendirecek kadro, emek
çi sınıfın bilinçlenmiş önderlerinin 
ve sosyalist aydınların meydana ge
tirdiği ve bir siyasî parti içinde 
(T.t.P. içinde) örgütlenen bir- kad
rodur. Hıristiyan misyonerliği ben
zetişi boşuna yapılmıştır. Hıristiyan 
misyonerliği sömürülen halklarm 
dışındadır ve insanlık adına, iyilik 
ve fazilet adına batı emperyalizmi
ne hizmet etmiştir. Biz sosyalizm 
adına kendi sınıf yararını izleyecek 
halkın dışında bir aydın kadronun 
sosyalizmi gerçekleştiremiyeceğini, 
emekçi sınıfı bilinçlendiremiyeceği- 
ni söylüyoruz. Bu görüşümüzle tiz, 
Yön dergicilerine kendi ifadeleriyle 
sosyalizmin kuruluşunun «halk için
de erimek» le mümkün olacağını 
anlatmaya çalışıyoruz. Fakat kendi
leri, sosyalist partiye katılmak var
ken, bir burjuva partisinin açıkça 
taraftarlığını yapmaktadırlar. Yön'
ün halk içinde erimekten anladığı

bu mudur? «Sosyalist partinin ha
rekete öncülük etmesi şarttır.» sö
zü ve Yön'ün tutumu karşısında 
söylenecek söz : «Bu ne perhiz, bu 
ne lahana turşusu» olacaktır.

Dönüşüm'ün başyazısı, ilerici 
aydın ve gençlerin halkla iş ve ka
der birliği etmeleri gerektiğini oe- 
lirten T.l.P. programım (s. 42, 43) 
savunmuştur. Nitekim Yön'ün ya
zımızı yanlış yorumlamak gayret
keşliği ile almadığı ve özetlemediği 
bölümlerinden biri de son cümle
leridir : «... gücünü emekçi halkın 
insanca yaşama mücadelesinden 
alacak olan Türkiye sosyalizminin 
daha başlangıç evresinde idealize 
edilmesine, soyutlaştırılmasına kar
şı olan ilerici aydınlar ve gençler 
de vardır ve bunlar sosyalist mü
cadelede emekçi halkın yanında ve 
içinde yer alacaklardır.» Bu suret
le ilerici aydının sosyalistçe tanımı
nı yapan Dönüşüm, aydınları emek
çi sınıflarla beraber emperyalizmle 
ve kapitalizmle mücadele etmeye 
ve sosyalizmin kurulması dâvasına 
hizmet etmeye çağırmaktadır. Bu 
çağrıya uymayanlar demogojide ne 
kadar üstat olurlarsa olsunlar belli 
YÖNLERİYLE sosyalizmi köstekle
me çabalarında başarıya ulaşamıya- 
caklardır. Kimin bölücü olduğu sos
yalist partiyi desteklemeyen, hattâ 
onun karşısına çıkan tutumundan 
anlaşılmaktadır.

T.I.P.'nin içinde, Yön'ün iddia 
ettiği gibi, Dönüşüm’ün «inkâr» et
tiği aydın yoktur. Bizim tutumları
nı doğru bulmadığımız kimseler, 
Türkij'e'deki biricik sosyalist parti
nin gelişimini baltalamak ve bağım
sız hüviyetini bozmak isteyenlerdir. 
T.t.P. içinde yer alan herkes, Dönü
şüm’ün sosyalist aydın olmaları se
bebiyle kutladığı insanlardır. T.t.P. 
örgütü içinde sosyalist aydınlar ve 
emekçiler omuz omuza çalışmakta, 
sosyalizmin kuruluş mücadelesini 
vermektedirler. T.t.P. çok kısa geç
mişi olan bir partidir, sosyalist bir 
düzen kurmak amacı ve yolundadır. 
«Kompleks» duyması gerekenler, 
halkın desteğini kazanamayız deyip, 
ona kızarak Türkiye’nin problemle
rini halkın dışında ve tepesinde 
çözmek isteyenler olsa gerektir. Ki
min halka güvenemiyerck «komp
leks» içine düştüğü, ileri sürdüğü 
stratejiden ve (halk burjuva parti
lerine oy veriyor) diye yakınarak 
onu kenara itmelerinden anlaşıl
maktadır.

Sosyalist hareket, stratejisini 
sınıfsal tahlillere göre tesbit eder, 
bilime dayandırır. (Emekçi sınıf 
henüz bilinçlenmemiştir, bu sebep
le aydın burjuvazinin önderliğine 
ihtiyaç vardır.) görüşü sosyalistle
rin görüşü değildir. Nitekim meş. 
hur bir anti-sosyalist olan Alman 
sosyologu Max VVeber, Yön’ün gö
rüşüne benzer bir ilericiliği savun
muştur. Max Weber, «Her kim Al
man İşçi sınıfının olgunlaşma yo

lunda olduğunu söylerse, işçi sınıfı
nın yüzüne gülmüş olur, bu tutum 
bir dalkavukluktur ve popülerliğin 
şüpheli saltanatım hayal etmek
tir (1); dedikten sonra 1896 da sos
yalistlere şu suali sormaktadır : 
«Şimdi karar vermek durumundası
nız : Bugünkü yönetici sınıflar için
de birbiriyle çatışan menfaatlerden 
hangisini destekleyeceksiniz? Bu hu
susu nazara almayan her politika 
bir ütopyadır.» (2). Yazar, Alman 
sosyalistlerinin böyle bir tercihte 
bulunmayı istemeseler dahi buna 
mecbur kalacaklarını kehânet etmiş 
ve «Sosyal demokrasinin burjuvazi
ye karşı çıktığı için reaksiyoner kuv
vetlerin yollarım açtığım, onların 
kuvvetlenmesine sebep olduğunu» 
ileri sürmüştür (3). Sosyalist hare
keti, kapitalist burjuvazi ile aydm- 
bürokrat burjuvazi arasındaki ça
tışmada aydın ve bürokrat burjuva
zinin hizmetine sokmaya çabalayan 
Yön’ün mantığı da bu değil midir?

Sınıfların üretim ilişkileri için
de sahip oldukları fonksiyona göre 
bir tabiatları vardır. Sınıfsal kay
nağı şudur diye tek tek insanlar kar
şıya alınmaz ama, belirli sınıflan 
veya onların bölümlerini küstür
mek v.s. gibi konularda sosyalistler 
arasında tartışılmaz. Sosyalist ha
reket, bir kitle partisi anlayışıyla 
bütün sınıf ve zümrelere hitap ei 
mek ihtiyacı içinde değildir.

Dönüşüm'ün başyazısından (hal
kın karşı olduğu herşeye sosyalist 
hareket de karşıdır) gibi bir görüş 
çıkarmak, Yön dergicilerinin yalnız 
yönlerini şaşırmadıklarını, aynı za
manda anlayış ve idrâkten de yok
sun olduklarını veya tahrifçi olduk
larını gösterir. Halk, Kurtuluş Sa
vaşı dışında aydınlarla aynı hareket 
içinde birleşmemiştlr. Bunun sınıf
sal ve tarihî sebebi yazıda belirtil
miştir. Aydınlar, Tanzimattan beri 
Türk toplumunu kapitalist-burjuva 
gelişimi içine sokmaya çalışmışlar
dır. Bu gelişim, burjuva sınıfının 
gelişimi demektir. Toplumu burju
va sınıfının yönetmesi demektir. 
Halk bu yüzden kendini tartışma 
dışı bırakan, siyasî yönden etkisiz 
bırakmak isteyen aydına güvenme
miş, ona karşı çıkmıştır. Biz de, e- 
mekçi halkın Türk toplumunun ge
lişiminde bilinçli ağırlığını koyma
sına karşı olan bir kısım aydına bu 
sebeple karşıyız, yoksa halk bu ay
dınlara karşı diye değil.

Türkiye’deki sosyalist hareket, 
emperyalist, feodal ve kapitalist di
renme noktalarının kırılması için 
somut konularda çeşitli grup ve ku
ruluşlarla, bu arada ara tabakalar
la işbirliği yapacaktır. Ancak bu iş
birliği muayyen bir blok içinde bir
leşmek biçiminde olmayacak, so
mut problemlerin hallinde ortak ça
ba ve faaliyet gösterilmesi biçimin
de olacaktır ki, sosyalist hareket 
hüviyet ve bağımsızlığım kaybetme
sin.

Biz sosyalistler, burjuva aydın
larıyla, bu arada «öteki ilericiler» 
terimini icad eden Yönle ilericilik 
tanımında anlaşamıyoruz. Bize gö
re tek ilerici gtic, bilinçlenip ikti
dara geçerek toplumun yapısını ve

üretim ilişkilerini değiştirecek emek
çi sınıf ve sosyalist aydınlardır. Bi
zim yazımızda ilericiliğin gerçek an
lamı belirtilerek, aydınlara gerçek 
ilericiliğin ne olduğunu anlatma ça
bası vardır, yoksa sosyalist örgüt
ler dururken diğer örgütlerdeki ay
dınlan yanlış bir ilericilik edebiya
tı ile avutma dalkavukluğu değil.

Yön tam bir demogoji örneği 
vermektedir. G üyâ'biz «Kızılay ve 
Beyazıt'taki anti-emperyalist genç
lik hareketlerinden, gerçekten sos
yalist gençlik uzak durmalıdır. Yok
sa halkı kaybeder.» demişiz. Dönü
şüm, «Türkiye’nin KADERİNİN Kı
zılay ve Beyazıt meydanlarından t V 
yin çabasına» katılmanın karşısm- 
dadır. Yani halkın siyasî bir güç el
masından yanadır. Anti-emperyalist 
gençlik hareketleri halkın siyasî bir 
güc olmasına karşı değildir ki. Dö
nüşüm aym yazıda ANTÎ-EMPER- 
YALÎST HAREKETLER DÜZEN
LEMENİN GEREKLİLİĞİNİ de sa
vunmuştur. Yazımızın önemli bir 
kısmını özetleyen Yön’ün belirtmek 
namusunu göstermek istemediği 
bölümlerden biri de şöyledir : «Sos
yalist gençlik, problemlerin emekçi 
sınıfların yararına çözümünü amaç 
edinen katıksız sosyalist hareketler 
düzenlemelidir, ANTÎ-EMPERYA- 
LİST ve sosyalist mücadelenin e* 
inekçilerin siyasî örgütünde örgüt
lenerek kazanılabileceğinin bilincine 
varmalıdır.» Biz, anti-emperyalist 
mücadelede bütün millî unsurların 
işbirliği halindeki hareket ve gös
terilerine taraftarız. Ancak bu işbir
liği, sosyalist örgütlerin destekle
mek ve katılmak karan aldıkları 
somut meselelerde olacaktır. Sosya
list hareket, kararların aşağıdan vu- 
kan doğru oluştuğu demokratik bir 
disiplin içinde yürütülür. Bu sebep
ten, kargaşalığın ve dağınıklığın da 
karşısındayız. Görüldüğü gibi bü
tün mesele Yön'ün sosyalist örgüt
leri kabul edememesinden çıkmak

tadır.

Yön, Dönüşüm’ü çıkaran kadro 
içinde gençlerin bulunmasını bir ek
siklikmiş gibi gösteriyor. Oysa Dö
nüşüm bundan övünç duymaktadır, 
işçisi, köylüsü, öğrencisi, zenaatkar 
ve esnafıyla çalışan gençlik halkı
mızın en devrimci Ve güçlü kesimi
dir. Kimin sosyalist gençliğe güve
nip güvenmediği burdan da belli ol
maktadır. Dönüşüm’ü çıkaran kad
ro içindeki gençler heyecanlıdırlar 
da. Onlar, emekçilerin demokrat'k 
yolla barış içinde iktidara gelmesi 
için savaşmanın bilinç ve heyecan»* 
na varmışlardır. Bu Yön’ün tadaına- 
dığı bir heyecandır.

«Dönüşüm nereye gidiyor?» »H* 
ye soranların sosyalist bir yönde 
yürümedikleri her geçen gün daha 
açık bir şekilde görülmektedir ve 
bu durum bize ancak üzüntü ver 

sektedir.

(1) Max VVeber, Gesammelte 

Politische Schriften, Tübingen; 1933, 

s. 22.
(2) age. s. 27.

(3) age. s. 28.
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Treni kaçıranın yapacağı ilk iş, trene sövmektir.
1 Ocak 1967 günlü Dönüşüm’ün «Aydınlar ve Türkiye Sosyalizmi* 

başlıklı yazısı yine misyonerlik damarına basmış Yön’ün. 20 Ocak 1967 
sayılı Yön'de «Dönüşüm nereye gidiyor?» sorusunun altına bir kilo
metrelik gezeleme sıralanm ış: Demagoji kokulu sektirmeceler, saptır- 
macalar, misyoner çeşitlemeleri ve «çocukluk hastalıkları», «küçük 
burjuva anarşizmi», «statükocu solcular», «dogmatikler», «Dönüşüm  
sosyalistleri» yakıştırmacaları...

Ne ister bu Yön, diye sormayın. Treni kaçıranın yapacağı ilk İş, 
trene sövmektir.

Biryanda, balta elde, kan-ter içinde odun kıranlar; biryanda, «her- 
gün akşam böyl'olsun» havasında, «çekildik izzet-ü ikbal ile bâb-ı hü
kümetten» cakası içinde, sürU-sepel hınk deyicL Biryanda, sömürme
si) müridine ilişkisi üzerine kurulmuş, daha alfabeden geçmemiş emek
çi halkın demokratik yoldan iktidarım sağlama amacım güden bir ör
güt; biryanda, bu örgütün dışında kalmış, burjuva çokbilmişliği için
de havaya akıl dağıtan bireysel çıkışlar, patlamalar, teklemeler... Bin
lerce kişilik bir kalabalık yürüyor caddede. Kalabalığın ağzrnda bir 
marş; ama tempolu söyleniyor, ama temposuz. Ve bir de, kalabalığın 
dışında kalabalıkla yürüyen birtakım meraklılar... Akıllarınca, tam- 
bur-majorluk yapıyorlar yürüyen kalabalığa. İşte durum bu, kafa bu, 
gidiş bu!

«Dönüşüm nereye gidiyor?» diye soruyor Yön. Hemen söyliyelim ; 
1 Ocak 1967 günlü sayısındaki «Aydınlar ve Türkiye Sosyalizmi» adlı 
yazıda çizilen yerel... Yön’ün misyonerlik damarım kabartan o yazıda 
hiç de, Yön’ün ısrarla görmek istedikleri yoktur. Denilmektedir ki o 
yazıda: «İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Türkiye'de memur ve su
bayların meydana getirdiği öğrenim yapmış gruplar, egemen sınıfın «a  
önemli bölümünü teşkil etmişlerdir. Türkiye’nin devlet kapitalizmin
den burjuva-kapitalist gelişmeye geçişi ve aydınların iktidar üzerinde
ki paylarım gündengüne yitirmeleri sonucunda, bugün artık, öğrenim 
yapmış olmak; geniş ekonomik olanaklar ve sosyal prestij sağlama
maktadır. Günümüzde, öğrenim yapmış gruplar, toplum içindeki taba
kalaşmanın, eskisi gibi, en üstünde değil, ortalarında yer almaktadır.»

Var mı bunda anlaşılmayan yan? «Odunu aday göstersem, mebus 
seçtiririm» sözü söylenileni nekadar olmuştur? Dönüşüm’ün «sosyalizm 
bir sınıf hareketidir ve bu hareketin itici gücü, bilgi sahibi olmakla 
ya da belirli ideallere gönül bağlamakla doğrudan doğruya ilgili de
ğildir. Sosyalist hareketi doğuran olay, sömürme-sömürülme ilişkisi
dir. ( . .)  Halkı örgütlemek amacıyla ilkönce bir misyoner örgütü kur
mak, yani aydınlan kazanmak, sonra da hristiyan misyonerliğine yakı
şan bir anlayışla halka sosyalizmi öğretmek, sosyalistlerin değil, idea
listlerin yoludur. Sosyalizmi yukardan aşağı öğretilen bir doktrin ola
rak anlıyan aydın davranışlarına sosyalist hareket yer veremez» görü
şü, Yön’ü gerçekten tedirgin etmişe benzer. Öyle ki, ne «statükocu sol
culuk» u bırakılmaktadır Dönüşüm’ün — ve dolayısıyla T.İJVin— , ne 
«halk dalkavukluğu», ne «dogmatiklik» i, ne de «küçük burjuva anar
şistliği...» Hattâ daha da ileri gidilerek, Çetin Altan’m «Aydm-kapita* 
lizm çatışması sosyalizm değildir» yazısı ele alınıp, «Çetin Altan’m man
tık silsilesine göre, Atatürk ve 27 Mayıs dönemlerini faşizm saymak 
gerekecektir. Peki, emperyalizm ve işbirlikçilerinin yönetimi demok
rasi mi sayılacaktır?» denilmektedir. Tartışma bu düzeye düşürüldü 
mü, oracıkta kesmek gerekir. Peyami Safa bu tarz tartışmanın deh
şetli ustasıydı ve yakın Türk basın tarihinde çok örneği vardır bu tarz 
polemiğin. C.HJVde Feyzioğlu Ecevit’e göre neyse, Türk sosyalist ha
reketinin bu döneminde, Yön de T.İJP.’e göre odur. Treni kaçırmak, 
Yön’ü Feyzioğluluğa itmiştir. Üstelik, Yön’ün tutum ve davranışıyla 
Dönüşüm’ün aydınlar hakkındaki görüşü arasında bir çelişme de yok
tur. «Yön’ün görüşü» nün arkasındakiler burjuva aydınıdırlar ve, yıl
lardır ortava koydukları örneklerden de anlaşılabileceği gibi, Türk sos
yalist hareketine «lütfen», «canlan istedikçe», «tenezzül buyurdukça» 
yardımcı olur görünmektedirler. Onlar için önemli olan, sosyal düze
nin değişmesi değil, sürüp giden bozuk düzende sosyalistçe ahkâm kes
mek, üst plânda lâklâkiyatla vakit geçirmektir. Onun içindir ki, daha 
kuruluşundan beri karşısında olmuşlardır T.t.P.’in. «Yön’ün görüşü» 
arkasmdakilerin T.Î.P.’in gelişmesi için çalıştıklarını söylemeğe imkân 
yoktur. Dün jurnalcilik yolunu deneyen Yön, bugün kışkırtıcılık — «pro
vokasyon» demeğe dilim varmıyor birtürlü—  yolunu seçmiş bulunmak
tadır. «Tartışmayı başlatıyorum» denilerek kaldırılan perdenin arka
sında sosyalizmin sorunları değil, T.tJVin, Yön'cülerce ileri sürülen 
güçsüzlüğünün kamuoyuna gösterilmesi, sergilenmesi amacı yatmakta
dır. Demektedir ki Dönüşüm, «Sosyalist hareket, bu harekete kendili
ğinden katılacak ilerici aydın ve öğrenciye elbette açıktır. Ancak, şu 
hususun da ortaya konulmasında yarar vardır: Eğitimden hemen he
men yalnız üst ve orta sınıfların yararlandığı Türkiye'de genç aydın ve 
öğrencilerin çoğunluğu, yapılan gereği, büyük bir olasılıkla, sözde dev
rimci orta sınıf hareketlerini seçeceklerdir. ( ..)  Özünü ve önderliğini 
bu eruplann meydana getirdiği bir sosyalist hareket, sonuç olarak, sö- 
mürmc-sömürülme ilişkisine dokunmaksızm, öğrenim görmüş kişinin 
tıkanan gelişme yollarım açmakla yetinecek ve içinde bulunulan dü
zene kaynayacaktır.»

Bilimsel olmaktan uzak, gerçekle çelişen bir görüş müdür bu? Ay
dın düşmanlığı mıdır bu, «halk dalkavukluğu» mudur, «küçük burju
va anarşizmi» midir? T.I.P., sosyalizm sorunlarının tartışıldığı bir fi
kir klübü değil, sömürülen emekçi halkın demokratik yoldan iktidara 
yürüme organı, yürüme yoludur. Emekçi halkın çoğunluğunun daha 
okuma- yazma bilmediğini ise Yön-cüler pekâlâ bilirler. Böyle bir kit
leye, Yön’cülerin, burjuva olanaklarının ürünü, yüksek sosyalizm bil
gilerini aktarmaıun formülü — ne yazık ki—  henüz bulunamamıştır. 
Hristiyanlık bile yoksul halk kitlesine, İsa’nın çarmıha gerilmesi paha
sına ve İsa’nın adı çevresinde mûcizeler dolaştırılarak benimse tilebil- 
m iştir; yoksa, üst plânda dinsekfelsetl tartışmalar yapılarak, konfe
ranslar çekilerek değili... TJJVin amacı, emekçi yoksul halkı iktidara 
getirmektir; sosyalizme kitapla varmış, sosyalizmi kitapla sevmiş bur
juva aydınlarım iktidara oturtmak değil! Bay Hınk Deyicilerin bilmesi 
gerekir ki, sömürülen emekçi halkın günlük acısından geçmeyen sos
yalizm, «keyfi gıcır» burjuva aydınlarının bir fantezisi olmaktan öteye 
gitmez. Sosyalizm, emekçi halkın yaşayışıdır, amacıdır, dünya görüşü
dür, felsefesidir, ahlâkıdır, vatan ve namus anlayışıdır. Türk sosyalist 
hareketinin göbeğinde, Türk emekçi halkı bulunmaktadır. TJJP^ sos
yalizmi, okutulmamış Türk emekçisinin anlayış çerçevesi içinde ele al
makta, yorumlamaktadır; «sosyalist örgüt» anlayışının dışında kalma
yı ilericilik, toplumculuk sayan «bireyci tortulardan annamamış» lann  
polemik açlıklarım gidermek diye bir kaygısı yoktur T.ÎJVin. Caddede 
yürüyen kalabalıklarla, bu kalabalığın dışında yürüyüp tambur-major- 
hık yapanların durumları eşit midir? Sosyal savaşların nedeni, aydın
la rarası ilişkiler, çelişmeler ve çekişmeler değil, sınıflararası ilişkiler, 
çelişmeler ve çekişmelerdir. Namuslu bir aydm, isterse aristokrasiden 
gelsin, sosyal savaşta proletaryadan yana olabilir ve sosyalist hareket 
de bu gibilere «geri git!» demez. Dememiştir de... «Yön’ün görüşü» ar
kasındakiler de okumuş, aydınlanmış burjuvalardır ve biryerde, Türk 
sosyalist hareketine yararlı olmayı görev saymışlardır. Ancak, şu da 
bir gerçektir ki, kendilerini birey birey —dikkat: Broy broy değil!— 
Örgüt saymakta, sosyalist akımın tek örgütü T.I JYe cephe almaktadır
lar. Böyle yapmakla da Dönüşüm’ün aydınlar hakkındaki görüşünü 
doğrulamaktadırlar. Emekçi halkın sapması sözkonusu değildir; o, sos
yalizmi — bilerek veya bilmiyerek—  günlük hayatında yaşamaktadır; 
sosyalizme gittiği de grevlerle, mitinglerle, mahkemelerle, hapislerle, 
dilekçelerle, küskünlüklerle bellidir. Yoksul emekçi halkın sosyalizme 
gittiğinin belirtileri bunlardır. Ama burjuva çıkışlı aydmdır ki, kapris
lerini, bunalımlarını, alışkanlıklarım, bireyciliğini —ilk fırsatta—  orta
ya koymaktan kendini alamaz çok kez de kendini «örgüt» sanır. Za
ten, burjuva yozlaşmamış olsaydı, proletarya iktidara gelebilir miydi!

«T.ÎJ*. seçmenleri, teşkilâtı, parlâmento grupu ve üst kademe yö
neticileri, esas itibariyle, Dönüşüm’ün inkâr ettiği aydm ve öğrenci 
grupundan gelmektedir» diyor Yön. Buna, gevelemesiz, demagoji de
nir! Sosyalist harekete katkı böyle olmaz, Bay Hınk Deyiciler! Dema
gojinin sınırı yoktur, dilin kemiği olmadığı gibi. T.I.P., aydın düşmanı 
değildir. Kendini emekçi halkın dâvasına adamış her aydm — isterse 
aristokrasiden gelmiş olsun— , T.ÎJVin baş tâcadır. Demagoji plânında 
sektirmecilik, saptırmacıhk oynamak sosyalist gelişmeyi durdurmaz 
ama, aydm dönekliğinin ispatı demek olur. T.ÎJVin amacı, herkesi, ay
dın olma, aydınlanma olanağına kavuşturmaktır. Şurası da unutulma
malıdır ki, iktisat veya siyasal bilimler okuyup aydınlanarak T.İJVe 
cephe alandan, ıvır-zıvır konularla T.İ.P.’i çelmelemeğe çalışandan, 
T.t P. Hilen hizmet eden hamal, Türk sosyalist hareketinin gelişmesi 
bakımından, daha yararhdır. Birinin kaytanklığı, oyalamacıhğı, kay
paklığı nekadar bilimselse, öbürünün davranışı da o kadar bilimsel
dir.

«Dönüşüm sosyalistleri», «T.I.P. sosyalistleri» diye bir ayırım söz
konusu değildir. Türkiye'de sadece sosyalistler vardır ve onların da si
yasal örgütlerinin adı, T.ÎJVdir. Türkiye’nin şu andaki gerçeği, T.Î.P.’i 
destekleyenlerle T.İJVe karşı olanların savaşıdır. T.l.P.’in bugünkü yö
neticileri beğenmek veya beğenmemek herkesin hakkıdır. Ancak, silâ
hın ucu T.Î.P. örgütüne çevrilince, ortaya bambaşka bir durum çık
maktadır. Hele bu silâhın arkasındakiler aydınlarsa, Dönüşüm’ün gü
lüşü bir kez daha doğruluk kazanmaktadır. T.ÎJVin gelişme grafiğine 
göre durum alanlar, T.İJVi güçsüz göstermek için en küçük fırsatı ka
çırmayanlar, en az bir komprador burjuva kadar düşmanlık etmekte
dirler sosyalist harekete. Sosyalist hareketin Feyzioğlulan azıcık dik
katli olsunlar!

Kitap en çok ve en iyi bilendir. Ama örgüttür ki gün ışığına ka
vuşturan kitabın bildiklerini.

ARKADAŞIMIZ HÜSEYÎN KOUKMAZGÎL 29 OCAK GÜNÜ KIZIL
IRMAK ADLI ŞİİR KİTABINDAN DOLAYI TUTUKLANMIŞTIR. DÖ
NÜŞÜM, KORKMAZĞİL'E GEÇMÎŞ OLSUN DER VE BÜTÜN DÖNÜ
ŞÜMCÜLERİN İç t e n  s e l â m i n i  î l e t î r .
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DÖNÜŞÜM
sosyalistlerle başbaşc

Geçen sayılarda başladığımız »D Ö N Ü Ş Ü M  S O S Y A L İS T L E R 
LE BAŞBAŞA,, adlı bu sayfamızda bize, sosyalizmle ilgili her 
soruyu sorabilir, toplumsal dertlerinizi yazabilir, ve çevrenizde
ki ilginç olayları duyurabilirsiniz.

Sorulara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. 
Ayrıca, bazı sorularınızın cevaplarını gerekirse ünlü sosyalist 
yazarlar, sosyalist düşünür ve eylem adamları cevaplandı
racaklardır.

Dönüşüme 5 Soru
Buca Bölge Cezaevinden bize 

mektup yazan Özgür Berkin an Fı
çıcı şu sorularının cevaplandırıl
masını istiyor.

SORU : 1 — Amerikalıları yur
dumuzdan kolay kolay atamıyaca- 
ğımıza göre, Türkiye'de de «Viet
nam» daki gibi bir savaş çıkabilir 
mi? Eğer böyle bir savaş çıkarsa 
dünya kamu oyunun bu konudaki 
tepkisi ne olur?

1 —  Türk halkının oylarıyla ik
tidara gelecek olan Türkiye İşçi 
Partisi, Amerika'yı geldiği yoldan, 
yani yapılan andlaşmaları fesh ede
rek Türkiye'den çıkaracaktır. Eğer 
Amerika bu yolla çıkmamakta di
renirse, Türkiye İşçi Partisini ikti
dara getirecek bir bilinç seviyesine 
ulaşmış olan halkımız elbette ikin
ci bir Millî Kurtuluş Savaşı vere
cektir. Amerikan emperyalizminin 
çirkin yüzü bütün dünyada gittikçe 
daha iyi görülmektedir. Dünya ka
mu oyu Amerikan emperyalizmine 
karşı tepki göstermektedir. Ünlü 
Ingiliz Filozofu Bertrand Russel'in 
başkanlığında kurulan ve T.t.P. Ge
nel Başkam Mehmet Ali Aybar'ın 
da üye bulunduğu «Savaş Suçları

Mahkemesi» bu tepkinin bir örne
ğidir. Amerikan emperyalizminin iç 
yüzünü dünya kamu oyuna açıkla
makta bu mahkeme önemli rol oy
nayacaktır. Fakat inandığımız tek 
şey, Türk halkı ve onun gücü olma
lıdır. Türk halkı geniş ölçüde uyan
dığı zaman Amerikan emperyalizmi 
için Türkiye’de ölüm saati çalmış 
demektir.

SORU: 2 —  Eski 150Hklerden 
Kadircan Kafh’nm bir yazısında 
Nâzım Hikmet Türk değil, Polon
yalI'dır deniliyordu. Bu doğru mu
dur?

2 — Yalandır. Yalan ve iftira 
halk düşmanlarının başlıca silâhla- 
rmdandır. Nâzım Hikmet Türk hal
kının yetiştirdiği en büyük Türk şâ
irlerinden biridir.

SORU: 3 —  Sosyalist bir ülke
nin Başbakanı alacağı binlerce lira
yı apartman, villâ gibi gelir getiren 
şeylere yatırırsa, kapitalist siste
mine uymuş olmaz mı?

3 — Bir kere, sosyalist bir ülke
nin Başbakanı öyle gelir getirecek 
ölçüde apartman, villâ satın alacak

kadar çok maaş almaz. Sonra, sos
yalist bir düzende herhangi bir ki
şi eline bu kadar çok para geçirse 
bile, yine bu işi yapamaz. Çünkü 
sosyalizmin hem İktisadî, hem de 
ahlâkî yönü, böyle bir davranışı en
geller Sosyalist bir toplum düze
ninde herkes öteki yurttaşlarıyla 
dengeli olarak uygarlığın nimetlerin 
den yararlanır. Aslında, kapitalist 
ülkelerin Başbakanları da apart
manlar, villâlar satm alacak kadar 
çok maaş almazlar. Eğer apartman
ları, villâları varsa, bunun nedeni
ni başka yerlerde aramak gerekir.

SO R U : 4 — Sabıkah denilen 
insanlar sosyalist bir dünyada da 
bugün olduğu gibi itilecekler midir?

4 —  Sosyalistlerin «suç ve ce
za» anlayışı, kapitalist dünya görü
şünü benimsemiş olanlardan çok 
farklıdır. Bir sosyalist için suçlu, 
«cezalandırılacak» olan değil, «eği
tilecek» olan kişidir. Çünkü «suç» 
un kaynağı toplumsal düzendeki 
aksaklıklardır. Dünyada en çok suç 
işlenen ülkeler arasında Amerika'
nın ve geri kalmış ülkelerin başta

gelmesi de bunun böyie oklug^ 
gösterir. Bir sosyalistin «sabıi 
anlayışı da çok başkadır. Suç 
miş bir insan yeniden topluma ı 
duruma geldiği zaman, onun 
mişi düşünülmez artık. Herkes 
yatını yeni baştan kurmak haki 
her zaman sahiptir.

SO R U : 5 — Tann fikrinin, 
san zihninin yarattığı bir kavı 
olduğunu söylemek, bu fikre k
mak suç mudur?

5 — Hayır, suç değildir. An 
samızın 12. maddesi :

«Herkes, dil, ırk, cinsiyet, s 
si düşünce, felsefî inanç, din 
mezhep ayırımı gözetilmeksizin, 
mm önünde eşittir.»

Ve 19. maddesi :

«Herkes, vicdan ve dinî ir
ve kanaat hürriyetine sahiptir.*

Demekle, bunu belirtmektet

Fakat bizce, meselenin Öı. 
yam şudur : Bir sosyalist saı 
halkı tanımak, anlamak zoruı 
dır. Halkın inançlarına içten’ ı 
saygı duymak, ona gerçekleri a 
tabilmenin başta gelen şartla 

dandır.

D i s k
1 3  ş u b a t  1 9 6 7 ’ d e  

k u r u l u y o r
Türk işçisini temsil edemeyen 

ve gittikçe iktidarın oyuncağı hali
ne getirilen Türk-îş örgütünün bu 
durumu, gerçek Türk işçi önderle
rini yeni bir işçi örgütü kurmaya 
yöneltti. 13 Şubat 196’de kurulacak 
DİSK (Devrimci İşçi Sendikalar) 
Konfederasyonu) bu durumun bir 
sonucudur. DİSK’in kuruluşuyla 
Türk işçi sınıfı sendikal plânda ger
çek örgütüne kavuşacak ve Türki
ye’nin yönetiminde elde etmesi ge
reken büyük yere doğru hızla iler- 
liyecektir. D İSK ’in kuruluşuyla sah

te sendikacıların, işçi düşmanları

nın foyası iyice ortaya çıkacak, 

Türk işçi sınıfı kendini bir zincir 

gibi bağlayan Türk-tş adlı engeli kı

rıp atacaktır.

Türkiye Gıda-tş Sendikası Ge
nel Başkam ve T.t.P. Tekirdağ Mil
letvekili Kemal Nebioğlu DÎSK 
(Devrimci işçi Sendikaları Konfe
derasyonu) ile ilgili sorulanınızı ee 
vaplandırdı :

Soru 1 :

DÎSK’in kurulmasını gerekli 
kılan nedenleri açıklar mısınız?

Cevap 1 :

a) Bugün Türk işçi sınıfını 
sendikal plânda temsil ettiğini id
dia eden Türk-îş, partiler üstü po
litika izliyorum diyerek iktidarla
rın dümen suyundan gitmekte, böy
lelikle de Türk işçi sınıfının çıkar
larına taban tabana aykırı bir yola 
girmiş olmaktadır.

b) Bir işçi sendikasının başta 
gelen görevi işçileri kendi sınıfları
nın bilincinde eğitmek ve geliştir
mek olmalıdır. Türk-tş böyle bir 
görüşten yoksundur.

c) Türk-tş bugüne kadarki tu 
tum ve davranışlarıyla sendikalar 
arası gerçek bir dayanışmaya gidil
mesini sağlıyamamış, Türk işçi sı 
nıfınm derlenip toparlanmasına eıı 
gel olmuştur.

d) Bugün bu örgüt A.l.D. (A- 
merikan Yardım Teşkilâtı) den al
dığı paralar dolayısiyle bağımlı bir 
durumdadır. İç ve dış sömürücüler 
doğrultusunda yürümektedir.

e) Yurdumuzda Türk köylüsü 
nün bir örgütü yoktur. İşçi sınıfı 
örgütünün bu konuya da eğilmesi 
gerekli ve zorunludur.

İşte DİSK'in kuruluşunu bu 
özetlediğimiz gerçeklerin ışığında 
görmek gerekir.

w <

Soru 2 :

Türk-Iş’hj gücü nedir?

Cevap 2 :

Türk-tş bir balondur. Dışar 
güçlü görünür, fakat içi boştur, 
nun böyle olması da zorunluc 
Çünkü Türk-tş Türk işçi sınıfiL 
sınıf bilincini doğuracak bir eğî  
politikası izlemiş, Türk işçi sU*

03
ık

ıi birleştirememiştir. Türk-lş ler 
e söz geçirememektedir. Pa?a u 
e ve Zonguldak grevlerinde örfl  ̂
:rini gördüğümüz üzere, haklı ^ 
alarmda Türk işçi sınıfına köŝ  
»lmağa çalışan Türk-tş yönetir  ̂
şçilerden dayak yemişlerdir- T îv

ı
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Çıktı 4 lira

Bütün Kitapçılarda Arayınız
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Kurtuluş —  Ankara
rtla

Ağaoğlu Yayınevi
DÜNYAYI SARSAN 

ON GÜN 
Çıktı

1917 Rus Ekim İhtilâli. Gazete
ci John Reed'ln gününde ve yerin
de gözlemleri. Rus ihtilâli üzerine 
yazılmış en tarafsız klâsik eser.

AĞAOĞLU YAYINEVİ 
Ankara Cad. 37/7 (Vilâyet karşısı)

İs t a n b u l

Her Çağ Kendi Yazarım 
Getirir

P A P İ R Ü S
Yöneten: Cemal Süreya

| P. K. 627 Karaköy - İstanbul

SÖMÜRGECİLİĞE KARŞI

S a v a ş
Haftalık Toplumcu Gazete 

2. yılma girdi 

Sayısı 50 kuruş 

P. K. 80 —  TRABZON

■ S S a B S S S S S S & E S S E S S S a S K S S

Bilgi Yayınevi
■  DİLLERİ VAR BİZİM  

DİLE BENZEMEZ
Cevdet Kudret 
(İn celem eler) 5 lira.

■  YUNANLI BİR K IZ  
ARANIYOR
Dürrenm att - A. G öktürk 
(R om an ) 5 lira.

■  ÇAĞDAŞ SİNEMANIN  
SORUNLARI
Andrd Bazin - N ijat Özön 
(in ce lem eler) 7,5 lira.

■  ON KISA OYUN
T ü rk çe s i: Ülkü Tam er 
6 lira.

H SE SSİZ  BİR ÖLÜM
Sim one de Beauvoir - B ilge Ka
rasu
(A nı) 4 lira, 

fl IVANOV
Anton Çehov - Ataol Behram oğlu 
(O yun) 4 lira.

fl BÜTÜN GÜN AĞAÇLARDA 
M arguerite Duras - Salâh Birsel 
(O yun) 4 lira.

BİLGİ YAYINEVİ 
YENİŞEHİR - ANKARA

Sergi Kitabevi

Sosyalist kitapevi
Büyük Sinema îçi K. I. 

Yenişehir/ANKARA

1111

Fahir Onger 
Yayınları

(Katalogumuzu isteyiniz) 

HENRİ SBE

EVRİM  VE DEVRİMLER

İngiliz, Amerikan, Fransız 
1830, 1848 Avrupa ve 1917 
devrimlerinin toplumun ev
rimsel gelişimindeki hızlan

dırıcı katkıları.

6 Lira

P. K . 918 İstanbul

İZLEM  Y A Y IN L A R I

Sunar

B

ÇİN’DE SOSYALİZMİN  
KURULUŞU

B

Charles Bettelheim • Jacques 
Charriere

B

Çeviren: Kenan Somer 

Fiatı 5 lira
İstem e: Cağaloğlu, Nuruosmanive 
Cad. Benice Han 61-62, İSTANBUL

D i s k
13 şubat 19 6 7’ de 

kuruluyor
eğr
s,ı* örgütü bir balondur ve balon 

atladığı zaman içindeki ur bütün 
ıplaklığıyla gözler önüne serilecek- 
r.

Soru 3 ı

Genel olarak sendikacılığın öne- 
ü hakkmdaki düşünceleriniz?

Cevap 3 :

tşçi sınıfı politikaya ağırlığını 
oymak zorundadır. Mücadele mut- 

,ıka politik yöne kaydırılmalıdır. 
^^Hö'kacıhğm önemi, işçi sınıfım 

3rr)Ü sınıfsal bilince ulaştırma
jj 1 ârr,ında büyüktür. Türk emekçi- 
tös r,nin’ Anayasanın emrettiği insan- 
jci'* ^a^ama düzeyine ulaşabilmesin- 
Tif sendikacılığına büyük gö-

v düşmektedir. DtSK bu görevi 
erine getirecektir.

Rıza Kuas’ ın 
Dönüşiim’ e Demeci

Türkiye Lâstik tş Sendikası Ge
nel Başkanı ve T.I.P. Ankara Millet
vekili Rıza Kuas DÖNÜŞÜM’e özel 
bir demeç vererek DtSK’in kuruluş 
nedenlerini şöyle açıkladı :

«tşçi hareketinin Türkiye'deki 
temel sorunu, bağımsız ve dolayı- 
siyle militan bir sendikacılığın ku
rulmasıdır. Ancak bu sağlanabilir
se işçi sınıfının sendikalara karşı 
güveni olabilir ve çoğunluğu küçük 
işyerlerinde çalışan işçiler örgüt- 
lendirebilinir.

Oysa bugün Türkiye'deki sendi

kaların çoğu ve özellikle Türk-îş ör
gütü hükümetin, patronların ve 
A.l.D. yardımları dolayısiyle de A- 
merika’mn etkisi altındadır. Türk 
işçi hareketi içinde başlayan ve 
DtSK’in kuruluşuna yönelen yeni 
tepkinin gerçek nedeni işte bu du
rumdur. Bağımsız ve gerçek yeni 
bir işçi konfederasyonu kurulması 
zorunlu olmuştur. Böylece, Türk iş
çi hareketi yepyeni bir karakter 
kazanacak, Halil Tunç - Seyfl De- 
mirsoy ikili cuntasının içyüzü orta
ya serilerek maskeler düşürülecek
tir.

DtSK;

—  tşçi sınıfının bağımsız bir 
örgüte kavuşması için,

—  Anayasanın eksiksiz uygula
nabilmesinin sağlanması için,

—  Sınırlamasız grev hakkının 
elde edilmesi için,

—  Bile bile parçalanan sendika 
ve işçilerin gerçek konfederasyonla
rı çevresinde birleşmeleri için,

—  Türkiye'nin tam bağımsızlı

ğına kavuşması yolunda etkin ola
rak çalışmak için,

—  işsizlik sigortasının kurul
ması ve tasarruf bonolarının kaldı
rılması için,

—  Lokavtın kaldırılması için,
Kurulmaktadır.»



Almanya’dan gelen haberler iyi değil. He
men her gün çalışan İşçi sayısında azaltmalar 
oluyor. Bu hal, haliyle, Almanya’daki Türk iş
çilerine dokunuyor. Çünkü işten çıkardan işçi
ler yabancı işçilerdir. Ve de Almanya’daki Türk 
işçileri, yabancı işçilerin en yabancısıdır.

Geçenlerde, Batı Alman İş ve İşçi Bulma 
Genel Müdürü Anton Sabel : «Türk İşçilerinin 
Arbeitsamt (İş Bulma Merkezi) kapılarında 
beklemeleri yersizdir. Şu sırada yabancı işçi
lere ihtiyaç yoktur, zaten çoğu kendiliklerinden 
yurtlarına dönüyorlar» demiş.

Demek, Almanya'ya giden işçilerimiz için 
dönüş zamanı geldi çattı. Hiç kendimizi aldat
mayalım bu böyle.

Almanya’da bulunan 160 bin işçimiz, muka
veleleri bittikçe Arbeitsamt kapılarına başvu
racak, olmayacak, elleri böğründe dönüp gele
cek. Almanya’ya gitmek için burada tş ve İşçi 
Bulma Kurumuna kaydım yaptıran 600 bin iş
çi sevkiyatı ve karşılığında içeriye döviz tasar
rufu hesaplan suya düşecek.

Her türlü kalkınma hikâyelerine rağmen, 
aslında, günden güne toplumsal çöküntülere gi
diyoruz. Hal böyleyken, bu meselenin böyle küt 
diye gelip çatması, Türkiye'yi yönetiyoruz id
diasında bulunanları çok düşündürmelidir. 
Unutulmasın oraya gidenlerin çoğu gözünü açıp, 
canım uyandırmıştır. Dünyanın ve medeniyetin 
nimetlerini görüp tatmıştır. Buraya geldikle
rinde, bunca işsizin üzerine, iş ve ekmek ara
yacaklardır. Bunu bulmaları zor olacaktır. Ama
işsiz durmaları da çok zor olacaktır. Türk hal-«
kına ekmek kapılarım kendi topraklan üzerin
de açmayıp, Arbeitsamt kapılarına başvuran

lar, kafalarım taşlara vuracaktır.

Artık kendimize gelelim, âdil bir toplum 
düzeni kurmadan; halkımızın: İş, eğitim, sağ
lık ve sosyal güvenlik meselelerini baştan aşa
ğı halletmek mümkün değildir. Çalışma çağma 
giren İnsanlarımıza iş veremiyorsak, onlara ya
şamak hakkı vermiyoruz demektir. Ekonomik 
güçleri üzerine oturttuktan politik güçle bu 
memleketin kaderine hâkim olanlar, paraya ve 
mala tapmak mezhebine göre, bu memleketi 
yönetmek hırsı içinde uğraşa dursunlar., kendi
lerine yapılan uyarmalara boş vere dursunlar., 
sosyalistleri ezmeğe uğraşa dursunlar., iste böv- 
le ekonomik kanunlar karşılarına dikili verir...

Nasıl da bir cakaya düşmüştü bazılanmız. 
Almanlar buraya gelir, lâf eder : «Türk işçile
rinden çok memnunuz.» Birileri Almanya’ya gi
der gelir, lâf eder : «Almanlar Türk işçilerin
den çok memnun.» Bir zamanlar Almanların 
başka bir lâfları vardı : «Türk askeri çok iyi.» 
Şimdi onun yerine işçi lâfı yerleşmişti ağızlara.

Oysa, Almanya’da çalışan işçiye gider so
rarsın, dertli dertli anlatır : «Bu Almanlar bizi 
burada çöp tenekesi kadar saymıyorlar» der. 
«Bizi hammaliye işlerde kullanıyorlar, teknik 
işlere vermiyorlar, biz yabancıymışız., ne ka
dar duracağımız belli olmadığı için makinalar 
bize bağlanamazmış» der. «Hava şartlan kötü 
gidiyor bahanesiyle bize bazı günler iş vermi
yorlar» der. «Bizi anlaşma şartlarının altında 
şartlarla çalıştınyorlar, hakkımızı aradığımız 
zaman da Türkiye'ye geri göndermek tehdidiy
le susturuyorlar» der. «Ailelerimizi getirdiği
mizde bize kirayla oturacak ev vermiyorlar» 
der. «Alman işçileri, bize, gidin bu memleket-

Arbeitsamt
Kapıları

ŞABAN ERİK,
ten, diye çıkışıyorlar» der. «Almanya'da işsiz 
gezen, geceleri istasyonlarda yatan çok arka
daşlarımız var, daha geçen Nisan ayında bunla
rın sayısı 15 bin kişiydi; yine Nisan ayında 
Köln ve Hamburg'da : Yabancı işçi istemiyo
ruz diye, nümayişler yapıldı» der.

Bu işin böyle gitmeyeceğini her vesileyle 
söyleyenlerdenim. Alman işçisini ucuza çalış
maya mahkûm kılmak için iş pazarlarının ya
bancı işçilerle doldurulmasına Alman işçisi ve 
sendikacısı karşı. Alman milliyetçilik anlayışı 
yabancıların Almanya'da bulunmasına karşı. 
Ekonomik bir kriz, Almanya'yı her alanda he
saplı hareket etmeğe zorlayacak şekilde geldi 
bindirdi. Sosyal Demokratlar Koalisyon yoluy
la hükümet eder duruma girdi; Sosyal Demok
ratlar, işleri, Alman işçilerinin gönlüne göre yü
rüteceklerdir; seçimleri düşünerek, Sosyal Hı- 
ristiyanlar da Alman işçilerini görüp gözetecek
lerdir. Bütün bunlar bir yana, asıl olan, bir 
memleketin insanları, el diyarında sonu gelmez 
şekilde doyunamaz, barınamaz.

Geçenlerde Gaziantep’te toplumcu arkadaş
larla bu konuyu görüşürken bir işçi şöyle de
di : «Almanya’ya işçi... Almanya’ya işçi., saba
hın alaca karanlığında tş ve İşçi Rıılma Kuru- 
mumun kapıları dolup taşıyor... Bu böyle ol
maz. Biz işsizliği Alman fabrikalarıyla yene- 
meyiz. Kuruyor muyuz kendi fabrikalarımızı? 
Diziyor muyuz bacaları, yer yer, Edirne'den 
Hakkâri’ye kadar? Ona bakarım ben.»

Geçen sene Karma Bütçe Komisyonunda, 
Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Çalış
ma Bakanına sordum : «Bir gün Almanya’da 
çalışan işçiler geri gelecektir. Bunun için ciddi 
tedbirler almak gerekir, ne dersiniz?» Bakan 
hiç bir şey demedi. Sonra Bakan ilkbaharda 
Avrupa’ya gitti, işçilerle görüştü. Hollanda’da 
bir yerde Türk işçilerine nutuk çekti. «Size Tür
kiye’nin mavi denizlerinden, yeşil ovalarından, 
karlı tepelerinden, berrak semalarından selâm
lar getirdim» dedi. O zaman bu nutku dinleyen 
işçilerden biri : «Sayın Bakan» dedi, «ben de 
sandım, buraya geldiniz, bize diyeceksiniz ki,

sizi Türkiye’ye götürmeye geldim; artık kı 
fabrikalarımızı kurduk; bundan böyle ki 
yurdunuzda çahşacak, kendi yurdunuzda y
yacaksımz...»

Yaaa, işte böyle. Ne eyleriz şimdi? Kiri 
ramilerin sihirli mağara kapılarına bağırdı 
n  gibi, Arbeitsamt kapılarına : «Açıl su<
açıl!...» diye bağırır mıyız?

Yoksa,

Ey ezilenler : İşçiler, köylüler, ey işç 
deri sendikacılar, ey yurtsever aydınlar, T 
halkının geleceğini kurtarmak için, Türk 
yalizmini kurmak uğruna, var gücümüzle 
şır mıyız?

Zuhur E t, Yâ Lider
Dünyama hâli kötü. Komünist

ler her yerde işleri bozuyor. Hür 
dünyanın çok gelişmiş ülkeleri, az
gelişmiş kardeşlerini komünizm 
âfetinden korumak için ellerinden 
geleni ardlanna koymadıkları hal
de, durum kötü.

Efendim, bu az-geUşmişIerln 
çok-gelişmiş ağabeyleri tarafından 
satın alınan ihraç mallarının, yani 
ham ve ilkel maddelerin fiyatları 
genel düzeyinde, şu son 15 yıllık dö
nemde %  25 oranında bir düşme ol
muş. Bu oladursun, çok-gelişmişle- 
rin az-gelişmiş kardeşlerine sattığı 
mamûl maddelerin fiyatları genel 
düzeyi, aynı dönemde %  50 kadar 
yükselmemiş mi?

Tabii aradaki fark, komünistle
rin cebine gidiyor.

Eu kadar değil. Komünistler bi
çare Küba’yı inim inim inletiyorlar. 
1965-1966 arasında, Londra borsasm- 
da şekerin tonu, 20 sterlinden 13 
sterline düşmüş. %  35 bir azalma. 
Hesabı 1963 yılına göre yaparsanız* * 
şeker fiyatlarındaki düşüş %  85 o- 
renim buluyor. Yandi Küba. Ayrı
ca, gene az-gellşmişlerin İhraç etti
ği tabii kauçuk fiyatları, 15 yıl İçta" 
de 96 50; kakao fiyatları, 10 yıl için
de %  66 kadar düşmüş.

Bu kadar da değil. Çok-gelişmlş- 
İcrin, az-gelişmiş kardeşlerini kur
tarmak için yaptıkları bütün cansi
perane yardımlara rağmen, bu so
nuncuların 1955 yılında 9 milyar 
dolar tutan dış borçlan, 1963 de 30 
milyara yükselmiş; bugün de 40 
milyar dolan bulmuş.

Hey Tannm! Bütün bu fenalık
tan bir anda temizlemeye muktedir 
disipliniyle ün salmış bir lider gön* 
dersen de memleketimize, şu işleri

bir düzeltse!
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