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Genel Durum :

Derginıizin Kızılayda her on beş günde bir satışı sırasın
da yaratılan olaylar gittikçe gelişme ve berraklaşma eğilimin
dedir. Birinci sayımızın satışı sırasında örgütlenmemiş bir 
kaç reaksiyonerin kaba tepkisi diye nitelendirilecek olan bu 
saldırılar gittikçe örgütlü kişilerin bilinçli ve hesaplı davra
nışları durumuna gelmiş ve son evresiyle hükümetin, basımn 
ve güvenlik kuvvetlerinin de taraf tutarak katıldığı politik 
bir eylem anlamına bürünmüştür.

Saldırılar :
Dergimiz bizzat kendimiz tarafından satılmaktadır. Sırası 

gelmişken bunun nedenini açıklamak isteriz. Bir sonraki sa
yımızı çıkarabilmek için sahip olmamız gereken maddi güç 
derginin bizzat kendimiz tarafından satılmasıyla elde edüe- 
bilmektedir. Dergimizin satışı sırasında bazı kişüer önce kü
fürle ve hakaretle saldırıya başlamakta, daha sonra işi yum
ruk ve tekmeye vardırmaktadırlar. Hattâ dördüncü sayımız 
satılırken saldırganlar doğrudan doğruya yumruk ve tekmey
le saldırıya geçtiler. Güvenlik kuvvetlerinin bu olaylar karşı
sında tutumu ise şudur: Saldırıya uğrayanları toplayıp gö
türmek, 23 saat karakolda bekletmek ve 24 üncü saat dolar
ken halkı rahatsız etmek - Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasasım çiğnemek gibi suç isnatlarıyla suçüstü mahkeme
sine sevketmek. Oysa halkı kimlerin rahatsız ettiği, Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasını kimlerin çiğnediği ortadadır. 
Birinci sayımızı ancak üçer-beşer kişilik iki grup halinde sa
tan bizler uğradığımız saldırılar ve güvenlik kuvvetlerinin 
tutumu karşısında kendimiz bile farkında olmadan çoğaldık. 
Düzenin orman yasalarıyla çiğnenmesi ve Güvenlik Kuvvet
lerinin tutumu üzerine bizi korumak için Kızılayda toplanan 
arkadaşlarımızı önleyemezdik, önleyemeyiz. Bu kaba kuvvet 
gösterilerinin yanı sıra bir kısım basm da aleyhimizde görül
memiş bir yaygara koparmaktadır. Olaylan göz göre göre 
tersine çeviren ve hayasızca yalan söyleyen bu bir kısım ba
sm Kızılay'ın Komünistler tarafından basıldığını iddia ede
rek, bir dehşet havası yaratmak istemekte, halkı tahrik et
mek için cinayeti ve terörü kışkırtmaktan çekinmemektedir. 
Nitekim üstümüze yumruk ve tekmeyle saldıranlar da «Kah
rolsun Komünistler», «Vatan Hainlerine ölüm » gibi tempolar 
tutarak bu kışkırtmaların sonuçsuz kalmadığını göstermekte
dirler. Bu bir kısım basının görülmemiş yaygarasının etkisin
de kaldığı anlaşılan özel hükümet komisyonu dergimiz hak

kında bir karar almak zorunluğunu duymuş ancak Dönüşüm
cülerin dergüerini bağırarak satmalarına engel olmaktan baş
ka varacak bir karar bulamamıştır.

Dönüşümcüler kimdir?
Dönüşüm dergisini çıkaran bizler çoğunlukla çeşitli fakül

telerde öğrenciyiz. Amacımız temelini insanseverliğimizde ve 
yurtseverliğimizde bulan toplumcu düşüncelerimizi yaymak
tır. Dönüşüm’ü bunun için çıkarıyoruz. Toplumcu arkadaşla
rımızdan topladığımız beşer-onar liraların biraraya gelme
siyle çıkarabildiğimiz birinci sayımızdan sonra çıkardığımız 
öbür saygılarımızın maddi dayanağı dergimizi kendi elimizle 
satıyor olmamızdır. Hiçbir siyasi kuruluşla doğrudan doğru
ya bir ügimiz yoktur. Birer yurttaş olarak elbetteki siyasetle 
ilgiliyiz. Ve elbette ki görüşlerimiz bir siyasi partinin görüşü 
ile denk düşebilir. Ancak bu hiçbir zaman o siyasi partiden 
emir ve yönerge aldığımız anlamına gelmez. Dönüşüm tümüy
le, onu çıkaran toplumcu üniversitelilerin eseridir. Bize yönel 
tüen Komünist olmak suçlaması ise gülünç, iğrenç ve bayağı
dır. Tartışmayı düşünce alanında yapamayan geri güçlerin, 
ilerici güçleri bu suçlamayla sindirmeye ve yok etmeye çalış
tığı gerçeği bütün dünyada ve özellikle yurdumuzda çok iyi 
bilinmektedir. Bu suçlama yapılırken de meselenin iktisadi 
yönünden çok bazı duygusal yönleri istismar edilmekte, Ko
münist olmakla suçlandırılan bizlerin böylece ahlâksız, din
siz ve Türkiyeyi Ruslara satmak isteyen kişiler olduğumuz 
gibi bir anlam ifade edilmek istenmektedir. BlR KERE ŞU
RASI APAÇIKTIR Kİ KOMÜNİZM TÜRKİYEDE YASALAR
LA YASAKLANMIŞTIR VE BU ÜLKENİN SAVCILARI BU 
YASALARI BİLMEKTEDİRLER. DÖNÜŞÜM KOMÜNİST 
BİR DERGİ OLSA İDİ ÇOKTAN KAPATILIR VE SORUMLU
LARI TUTUKLULAR EVİNDE OLURDU. Durum böyle iken 
bizi dinsizlik, ahlâksızlık ve yurdumuzu Rusyaya satmakla 
suçlamak isteyenlerin bu tutumları yukarda söylediğimiz gibi 
gülünç, iğrenç ve bayağıdır. Din, insanın kendi varlığı karşı
sında kaldığı zaman söz konusu olan bir sorundur ki bir kim
senin dindar ya da dinsiz olması hele lâik bir cumhuriyette
bir başkasını ilgilendirmemelidir. Üstelik bunu ayırt etmenin 
de öyle kesin, geçerli bir ölçüsü yoktur. Ahlâksız olmadığımı
zın kanıtı ise yaptığımız uğraştır. Derslerimizin yanı sıra gi
riştiğimiz bu uğraş ve göğüs gerdiğimiz güçlükler ahlâklılığı
mızın en sağlam bir kanıtı olmalıdır. Memleketi Ruslara sat
maya gelince, bir kere bu memleketin tapusu kimsenin elin
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de değildir. Üstelik Türk halkı onurlu ve büyük bir halk ol
duğunu çeşitli deneylerle göstermeği başarmıştır. Bugün onu 
sömürgecilerin kucağına atanların da bunu anlayacakları gün 
yakındır. Şimdiye değin hiçbir toplumcunun herhangi bir 
sosyalist ülkeden herhangi bir çıkarının olduğu hiçbir şekilde 
kanıtlanmadığı, buna karşılık toplumcu olmayan kişilerin 
emperyalist ülkelerle yaptıkları alışverişlerin hesabı ortada 
olduğu halde bizi «Rus uşağı» gibi bir sıfatla aşağılamaya kal
kışmak namussuzluğun, kötü niyetliliğin, ya da korkunç bir 
budalalığın sonucundan başka bir şey olamaz. Sorun memle
keti satmaksa, bugün Türkiyeyi emperyalistlere satmak iste
yenlerin yarın komünistlere satmak istemeyeceklerini de iddia 
edemeyiz.

Halkımızın insanca yaşaması, Türk ulusunun güçlü, onur
lu bir ulus olması için beyniyle ve bedeniyle didinen, bu uğ
raşta çıkarcıların baskılarıyla karşılaşıp aklın almayacağı 
çaresizliklerle karşı karşıya bırakılmak istenilen bizler nasıl 
herhangi bir ulusun uşağı olabiliriz? Bizi böylece sindirmeye 
ve yok etmeye çalışanlar bilmelidirler ki yarın herhangi bir sos
yalist ülkenin baskısı söz konusu olsa büe buna ilk karşı ko
yanlar yine bizler oluruz. Çünkü halkımızı sevmesek ve ona 
güvenmesek toplumcu olamazdık. Ama 1965 yılında bir az 
gelişmiş ülke sermayecisinin, bir gericinin bunu anlaması güç
tür. Sorunun iktisadi ve siyasi yönlerine gelince, Dönüşüm 
dergisini çıkaranlar ve onun çevresinde toplananlar toplum
cu üniversitelilerdir. Toplumcu kavramı, ekonomide ferdiyet
çi kavramının karşıtı bir anlam taşır ve toplum yararına 
plânlı bir devletçiliği ifade eder. Dönüşüm dergisini çıkaran
lar Türkiyenin plânlı bir devletçilikle kalkınabileceği kanısm-

dadırlar. Türkiyenin özel girişimler yoluyla neden kalkınama- 
dığı ve kaklmamayacağı toplum yararına devletçiliğin ne de
mek olduğu ve nasıl işleyeceği çeşitli yazılarımızla açıklan
mıştır ve açıklanacaktır. Bu iktisadi plânı uygulayabilecek 
bir kadronun ise demokratik bir yolla yani halkın oylarıyla 
iktidara gelebilecek olan bir siyasi kuruluş olabileceği kanı
sındayız. Bize ulu orta saldıranlar iktisat ve Türkiyenin koşul
larını bilmedikleri için Türkiyede bir işçi ihtilâli yapabilecek 
ve bir işçi diktatörlüğü kurabilecek nitelikte örgütlü işçi ol
madığını dolayısıyla «komünizm» derken amaçladıkları yön
temin ve yönetimin Türkiyede kurulamayacağını da bilmezler.

Sonuç :

Bir yanda Türk halkının yararına ve mutluluğuna düşü
nen, düşüncesini Anayasa çerçevesi içinde iletmeye çalışan 
bir avuç aydın üniversiteli; öte yanda bir kısım basını, saylavı, 
polisi ve fedaisiyle bu günkü kapkaççı sermaye düzeninin halk 
yararına eleştirilmesinden ödü kopan çıkarcı çevreler. Bu çı
karcı çevreler DÖNÜŞÜM olayını atlama tahtası yaparak Tür
kiye’deki bütün ilerici, halkçı, insancı hareketi yok etmek iste
mektedir. İktisadi özgürlükler bir yana, klâsik demokrasi öz
gürlükleri bile bu çıkarcı çevrelerin umurunda değildir. Bü
tün bu anlattıklarımızın ışığında son sözümüz şu olacaktır :

TÜRK HALKI VE BÜTÜN İLERİCİ GÜÇLER BİRLEŞ
MELİ ; GERÇEĞİ BULANDIRMAYA ÇALIŞAN VE KİŞİSEL 
ÇIKARLARI UĞRUNA TÜRKİYE’Yİ GİTTİKÇE DAHA YOK
SUL VE ONURSUZ BİR FAŞİST SÖMÜRGE OLMAYA İTEN 
GERİCİ GÜÇLERE DEMOKRASİ, İNSANLIK ONURU VE 
BÜYÜK HALKIMIZIN MUTLULUĞU ADINA KARŞI KOY
MALIDIR. DÖNÜŞÜM

olayların getirdikleri
SÜRPRİZ DEĞİL, TARİHİN AKIŞI

1 965 seçimlerinin Türk halkının hayatında
bir dönüm  noktası olacağı artık herkesin 
tartışm asız kabul ettiği bir gerçektir. Bu 

gerçeği çok önceleri ileri sürdükleri halde her
kese kabul ettiremiyen toplumcuların elinde 
şimdi «Başbakan ve sağcı parti liderlerinin 
Haziran ayı gezilerinin sonuçları» gibi sağlam  
kanıtları var. «Haziran ayı gezileri», bu gerçeği 
çıplaklığı ile ortaya koym ıştur. Ve E k im ’in 
gelişi H aziran’dan bellidir artık... Tarafsız Baş

bakan bu  oluşa «sürpriz» dedi, oysa bu oluş 
«tarihin akışıdır». Hiç bir kuvvetin engel ola
mayacağı, durduramıyacağı akışı... Bunun böy
le olduğunu gözleriyle gören sağcı parti yöne

ticilerinin telâşı bundandır. Gözü kapalı ağzı 
köpüklü bir şekilde, bütün toplum cu akımı suç

lamaları bundandır Bu, bir daha geri gelme
m ek üzere yıkılıp gidecekleri içindir...

1965 yılı Haziran ortalarına doğru, zirvesi

ne çıkan bu telâş ve ağzı köpüklü saldırıyı, si
yasi tarihçiler belki şöyle özetliyecekler: «Ha

ziran ayında bir yurt gezisine çıkan tarafsız 
Başbakan ve iktidarda bulunan dört sağcı par

tinin lideri; em ekçi halkın, işçinin, küçük es
nafın, fakir ve topraksız köylünün kendilerin

den koptuğunu kesinlikle görm üşler ve büyük 
bir şaşkınlığa düşmüşlerdir. Tarafsız Başba

kan hariç, sağcı partilerin lider ve yöneticileri 

bu şaşkınlıkla; son dört yıl içinde emekçi halkı 
ve topraksız köylüleri uyarıp - bilinçlendiren 
toplumcu akım ı ve hattâ toplum cu olmadığını 
açıkça söyliyen CHP’ni aşırı solculukla, kom ü

nistlikle suçlamak yolunu seçmişlerdir. Ve 
Türkiye’de ilk defa genel seçimlerin sağ-sol ça

tışması şeklinde geçeceği resm i ağızlardan ifa
de edilm iştir...»

BAŞBAKAN G E ZİY E  Ç IK IY O R

Siyasi tarihçilerin kısaca böyle özetleyecek
leri «Haziran ayı gezisi» günümüzde üzerinde 
uzun uzun durulan en önemli olaylardan biri 
olmuştur. Tarafsız Başbakan ve sağcı iktidarın 
dört parti liderinin yurdun çeşitli köşelerine 
dağılışı Haziran ayının ilk günlerinde başladı. 
Gerçi MP lideri hepsini atlatarak Ankara’dan 
çıkıp gitti. Fakat, koalisyon ortaklan dahil 
kimsenin ciddiye almadığı bu eskimiş politika
cıdan bahsetm ek herhalde gereksiz. Bu çaresiz, 
aradan çıkanlırsa, ünlü Haziran gezileri hikâ
yesine Başbakan’dan başlam ak gerekiyor.

Çok eski bir politikacı olan — ve şim di ta
rafsız—  Başbakan 1 Haziran günü Afyon üze
rinden gezisine başladı. V e halkla ilk temasa  
Afyon Belediye salonunda geçti. Başbakanın ge
zi «tem a»sı bu ilk konuşm asında ortaya çıktı, 
halka dürüst bir seçim  yapılacağı teminatını 
vermek. Gerçekte, ayrıca belirtmenin bile faz
la sayılacağı bu «teminat» turistik bir gezinin 
çerezi olarak —  gezinin sonuna kadar —  sürüp 
gidecekti. Fakat halk daha ilk günden Başba

kanın ağzımn tadını kaçırdı ve çok eski bir po
litikacı olan Başbakan, yurt gezilerinde devlet 
adamlarını karşılıyan halkın «bir mizansen un
suru» olmaktan çıkm ış olduğunu gözleriyle 
gördü. Başbakana bu konuda ilk ihtarı Sivri- 
hisarlılar verdi. Ve Başbakanın karşısına  
«Maaş 100 lira Sigorta 49 lira» yazılı dövizlerle 
çıktılar. Aynca Sosyal Sigortalar Kanununun  
3-4 kişiik iş yerlerine de uygulanmasını istedik
lerini bildirdiler. Büyük şehirlerin bile belli

çevrelerinde konuşulan bu konunun Sivri Hisar- 
lılarin istekleri olarak ortaya çıkmasına bir 
hayli şaşıran Başbakanın, bu şaşkınlığı henüz 
geçmemişken; yol boyunca, toprak isteyen, su 
isteyen, yol isteyen, okul ve doktor isteyen 
köylülerle karşılaştı.

G E ZİN İN  D EĞ İŞEN  ANLAM I

Tarafsız bir senatör olduğu için bu seçimde 
oy kaygusu olmayan Başbakan, halkta gördüğü 
bu derin değişikliği; sağcı parti liderlerinin 
yaptığı gibi çirkin bir şekilde yorum lam ak kü
çüklüğüne düşmedi. Durumu olduğu gibi Türk  
kam u oyuna yansıtmak akıllılığını gösterdi. 
H alk değişmişti, halk ne istediğini artık bili

yordu ve çekinmeden söylüyordu. Bu durumda 

başında bulunduğu partileri ikaz etm e gereğini 
duyarak: «Yapılacak işleri doğru dürüst söyle

m ek siyasilerin ahlâk borcudur» dedi. Bu ikaza 
rağmen, siyasilerin bu ahlâk borcunu yerine ge
tirmeğe hiç de niyetli olmadıkları, bir hafta bile 
geçmeden ortaya çıktı.

Başbakanı Sandıklı’da Doğansu köylüleri 
karşıladı. Köylülerin ilk işleri milletvekillerini 
Başbakana şikâyet oldu. Seçtikleri adamların  
yüzlerini bile görmemişlerdi. Kendi ödenekle

rine yaptıkları zammı alıp almıyacaklarmı sor
dular. Ve tabii toprak reformunun ne zaman  
çıkacağını da sormazlık etmediler. Havalar 
sıcak sorular güçtü. Ve Başbakan terliye terli
ye yoluna devam ediyordu. Bu arada başların

da bulunduğu partilere ikinci bir ikazda bulun
madan edemedi: «Siyasi partilerin program la
rı üzerinde ciddi mesailer sarfetmeleri gerek 
tiğini» bildirdi. Bu ,ikaz ettiği partiler için sar 
dece bir «lâf»tı tabii. Ciddisi bir yana program  
diye bir şeyleri yoktu. Ama günah Başbakan
dan gitmişti artık.

SEÇİM LER  SÜRPRİZLİ OLACAK

B aşbakan gezisinin dördüncü günü Mer
sin'e ulaşmıştı. Gazetecilerle yaptığı bir 
konuşmada dört günün izlenimini şöyle 

açıkladı:
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o l a y l a r
«CHP ve AP seçim ler için  üm itli görü
nüyorlarsa da, ben vatandaşın bu  seçim 
lerde oyunu sürprizli kullanacağım  tah
m in ediyorum . Bu sürpriz m üthiş ola
caktır.»

Başbakanın bu  görüşü AP ni tutan sağcı 
basında bir felâket haberi gibi, tek satırla yer 
almadı. Fakat, bu  basının kalem şörleri günler
ce Başbakanın bu  sözünü kalem lerine doladı
lar. Bir panik havası içinde olan bu  yazılar, bu 
gerçeği b ir  türlü hazm edem iyorlardı. «AP. nin 
de içinde bulunduğu bu  koalisyonun başı bu 
sözü nasıl söy lerd i?» Ve tabii m alûm  uslûpla- 
riyle b ir  çok  şey daha... Başbakanın bu sözü 
AP’ni olduğu kadar CHP’ni de hedef tuttuğu 
halde; A F lilerin  bu  telâşına karşı, CHP’liler 
sahte’ b ir  soğukkanlılık  gösterm e yolunu seç
m işlerdi. İşin  asıl önem li yanı her iki taraf da 
bu «sürpriz» kelim esini yorum lam aktan dik
katle kaçınm alarıydı. AP ve CHP kaybına olarak 
kastedildiği açık olan bu «sürpriz» hangi par
tinin ya da partilerin  kazancına olacaktı? Baş
bakanın, bu seçim de kaybolup gideceği çoktan 
anlaşılmış bulunan YTP ve M P’ni, ya da faşi
zan bir parti o lm a sancılarını çeken CKMP’ni 
kastetm ediği açıktı. Bu «sürpriz» sözünün an
latmak istediği tek parti kalıyordu  ortada: 
Türkiye İşçi Partisi. Oysa TİP  için  bu  tahmin 
bir sürpriz değil; tarihin akışı yönünde yapıl
mış dört yıllık nam uslu ve yoru lm ak bilmez 
çabanın tabii b ir  sonucu idi. Başbakan içinde 
bulunduğu kam pın hatırım  daha fazla kırıp 
hem  bu  partinin T İP  olduğunu söyliyem ez hem 
de halkta yakından izlediği bu  oluşum u böyle 
yorum luyam azdı. T oprak  isteyen, yo l isteyen, 
Sigorta hakkı isteyen, oku l isteyen, doktor is
teyen b ir  halkın artık, bu  isteklere karşı oldu
ğunu açıklam aktan çekinm eyen AP’ne oylarını 
atm ıyacağım  tahm in ettiğini açıkça söyliye- 
mezdi. Ve ancak «D ikkat edin  sürpriz var» di
yebildi. Başbakanın kullandığı deyim e bağlı 
kalarak yorum lanırsa; y irm i yıld ır gelen her 
iktidarın çeşitli sürprizleri ile karşılaşan, em ek
çi halkım ız bütün sağcı partilere karşı güzel bir 
«SÜ R PR İZ» hazırlıyordu  ve Başbakan bunda 
yanılm am ıştı...

Başbakan M ersin ’den sonra Adana, İsken
derun, Antakya, Samandağ, N evşehir ve Kay- 
seri’yi gezdikten sonra 12 günlük gezisini ta 
marnladı ve ünlü «H aziran gezisi» sahnesinden 
çekildi. Şu sözü sık sık tekrarlıyarak:

«B u  seçim ler, Türk dem okrasi nizamının 
kuvvetli kurulm ası bakım ından b ir  d ö 
nüm  noktası olacaktır.»

MORİSSON SÜLEYMAN’IN 

KARADENİZ TAARRUZU

B aşbakan’m  başkente dönm esini büyük bir 
sabırsızlıkla, bekleyen yardım cısı, onun 
Ankara’ya ayak bastığı gün Karadeniz is

tikametinde «taarruza» geçti. AP gazetelerinin 
bir kaç gün önceden  bu şekilde belirledikleri 
bu gezide talihsiz D em irel’i Başbakam n sözünü 
ettiği sayısız sürprizler bekliyordu . Gerek Genel 
Başkan oluşunda gerek partisin in  iktidara geli
şinde «aydınlanm am ış bir ço k  yanları» bulunan 
ve bu  yüzden her vesile ile bu  kom pleksin i açı
ğa vuran D em irel’in acınacak hali büsbütün or 
taya çıktı.

Talihsiz D em irel’in ilk taarruz hedefi olan 
Sungurlu’da yaptığı b ir  konuşm a da bu  kom p
leksin etkisi ile yapılm ıştı. H enüz kim senin bu 
konuda şüphesini açıklam adığı, sorularla sıkış
tırm adığı bu  ilk  hedefte şunları söyledi: «Uydu
rulan yalanlara, iftiralara inanm ayınız. Bunları 
uyduranlar hüsrana uğrayacaklardır. Türk işçi
si, Türk çiftçisi, esnafı ve tüccarı emeğinin 
hakkını alacak ve buna razı olacaktır. Sınıfları 
birbirine düşürm e gayreti m utlaka boşa  gide
cektir.»

ı n g e t i r d i k l e r i
M orrisson  Süleyman, gezisinin ilk  adım ın

da yaptığı bu  sert ihtarla; bu  konuda soru la
cak bütün soruları önlem ek istiyordu. Fakat, 
Karadenizliler bu  ihtarlara pek  aldırm adılar. 
Dem irel’in bundan çok  daha sert çıkışlarına 
rağmen sinm ediler. Bu yüzden «K aradeniz taar
ruzu» az kalsın yarıda kesiliyordu. Ü stelik bü
yük kum andanın taraftarları da ikiye bölün 
müştü. Taarruzun büsbütün  bozgunla sonuç
lanm am ası için  güç belâ gezi bitirildi.

UYANAN HALKIN KARŞISINDA
Siyasi parti liderlerinin ve hüküm et adam 

larının gezilerindeki tek yönlü  havanın çoktan 
değiştiğini Başbakanın gezisini izleyerek kavrı- 
yam am ış olan D em irel; B ölükbaşı’nı b ile  unut
turacak b ir  sorum suzlukla hazırladığı m on o
loglarım  diğer yerlerde de tekrarlam ak heve
sinden vazgeçm edi. Fakat, uyanan halk bu  m o 
nologları, dialog şekline sokm akta güçlük çek
medi. Gazeteler tam  bir sağırlar diyalogu  şek 
linde olan bu konuşm aları alt alta vererek 
D em irel’in k im lerden yana olduğunu som ut bir 
şekilde ortaya çıkardılar. K ısacası D em irel’in 
dediğini halk anlam ıyor; halkın dediğim  de 
Dem irel anlamazdan geliyordu.

Tarihe bir ibret belgesi olarak geçecek 
olan Sam sun söylevinden alm an aşağıdaki kı
sım lar; b ir kongrede lider olm uş D em irel’in 
içinde bulunduğu şaşkınlığı anlatacak nitelik
tedir:

«M illî bakiye sistem i ve birleşik  oy  listesi 
gibi hem  m illî iradenin tecellisine mâni, 
hem  de istikrarlı hüküm et teşkilini zorlaş
tırıcı, H EM  DE H E R  ÇE ŞİT  F İK R Î, CE
REYAN LARI PARLÂM ENTOYA SOKM A

Y I T E Ş V İK  ED İCİ ve dünyanın h iç bir 
yrinde eşi olm ayan b ir  sistem  getirdiler.»

D em irel, bütün içyüzünü ve niyetlerini 
açıklıyan bu  sözlerle yetinm iyor; «B öy le  b ir 
durum  m em leketin lehine olm am ıştır» dedik
ten sonra «Zam anı gelince bu  m eselenin gayet 
geniş m ünakaşasım  yapacağız» diyerek m aksa
dını açıklıyor. «H er çeşit fikrî cereyanların 
parlâm entoya girm esinden» büyük b ir  korku 
duyan Dem irel, nasıl b ir dem okrasi özlediğini 
açıklam ış bulunuyor. Fakat, D em irel’in unut
kan olm ası, 27 Mayıs gibi b ir  olayın  olm am ış 
olduğu anlamına gelm iyeceğine göre düşünm ek, 
endişelenm em ek için  yetecektir.

CHP hüküm etini istifaya zorlam a sebeple
rinden biri olarak gösterdiği «Aşırı solla  m üca
dele edilm ediğini» açıkladıktan sonra; kendisi
nin bu konuyu nasıl anladığını ve nasıl m ü ca
dele edeceğini şöyle anlatıyor:

«S o l cereyanlar, geniş çapta halkım ızı hu
zursuz ve tedirgin etm ektedir. Ne ister
ler? Sol cereyanların m aksadı m alûm dur: 
Bütün düzeni değiştirm ek. BUNU RE  
FORMCULÜK VE İL E R İC İL İK  K İSV E Sİ 
ALTINDA YAPMAK İST E R L E R . G örü 
nüşte b ir  çok  kim seye cazip gelecek fi
kirleri ortaya atar ve yarattıkları atm os
ferle m ülkiyete, servete, kazanca, itibara 
ve her şeye hücum  ederler. M etotları ya
lan, iftira  ve tezvirdir. M aksatları kara

lama, k irletm e ve sindirm edir.»

Ve bu  şekilde; 27 M ayıs Anayasası ile ikti
darda bulunan bir Başbakan Y ardım cısın ın  
sözleri olarak devam  eder gider. D em irel'in  
gerçekte b ir  hezeyandan farksız o lan  bu  söz
leri; nasıl b ir  kom ploya  kurban  gittiklerini gün 
geçtikçe daha iyi anlayan CHP Genel Sekreteri 
Satır tarafından şu karşılığı alm ıştır: «C H P ’ 
liler şahlanacak ve itham  sahibinin başına dün
yayı zindan edecektir.» R eform cu luk  ve ileri 
cilik  bayrağını kendisinin taşıdığını idd ia  eden 
CHP Sekreterine de bu  kızgınlığı hoş görm ek 
gerekm ektedir.

SAĞIRLAR DİYALOĞU

D em irel’in K aradeniz taarruzunun en 
açıkh  tarafı O rdu’da ortaya çıktı. AP Ge
nel Başkanı ile O rdu lu ların  sözlerini alt- 

alta sıralam ak ve herhangi b ir  yoru m  yapm a
mak en güzeli.
Aldı Dem irel ve şöyle söyledi:

«D ertlerin  b ir  günde, b ir  gecede halledil
m esine im kân yoktur. K urtuluşun ilk şar
tı, m em leketi sulh içinde tutm aktır. Han
gi partiden olursanız olunuz kardeş bağ
ları ile...»

Aidi Yüksektepe köyünden Şaban Güney şunla
rı söyledi:

«14 çocuğum  var. K arım la ben, 16 nüfus. 
B en  beylerin toprağında oturuyorum . 
B ir karış toprağım  yok. Sayın İnönü bir 
toprak  reform u hazırladı. AP'nin üzeri
ne bıraktı. Eskiden ağalık topraklarında 
otu ıuyorduk. Şim di b ir  m eseledir beyim . 
Bu toprak reform u ne zam an çıkacak? 
Bankalar tüccara bizi soydurm ak için 
kredi veriyor. Ben senin vatandaşın değil 
m iyim ?»

Demirel şöyle cevap verdi:
«B izden evvel şu kadar senedir toprak 
reform u  yapılm am ış. Ben yapam azsam  
beni affedin. 10 E k im ’den sonra kim e oy 
verirseniz o  gelir yapar...»

Aldı Ordıı’lu Ali Rıza G ürsoy bakalım ne dedi: 
«B u  mem leketin kaderi yarım  asırdır de
rebeylik  devrinden kalm a teorilere otur
tulm uş, iktisadi aksaklık devam  edegei- 
m iştir. Biz borcu n  yükü atmdayız. Bura
da kötü  faizcilik  vardır. Vahşidir, yıkıcı
dır. Sosyal b ir  felâkettir. Bu m em leketin 
dertleri bunlardır. Bu m em leket zengin 
b ir  m em leketir, fakat refah m asa başın
da oturanlara yarıyor. K öylü  şim di kö 
ledir. Özel sektörü  destekliyorsunuz. Fa
kat onu şım artm ayınız»

Aldı Demirel şöyle söyledi:
«Türkiye fıkara b ir  m em leket değildir. 
Sadece ihmal edüm iştir. Türk yurdunda 
herkesi güleryüzlü görm ek b izim  gaye
m izdir.»

Aldı Yüksektepe köyü muhtarı H am it Yılm az 
şöyle dedi:

«B orcu  harçlık için  alıyoruz. Açığa veri
yoruz. Yağan yağm urlar gübre de vursan 
alıp gidiyor. Y a bu  300 haneyi alın gö
türün, ya toprak bulun çalışalım . K ö y ü m . 
2006 nüfusludur. Y o lu  neslim iz görm edi, 
suyu neslim iz görm edi. Ben kara kazm a 
ile ne yapabilirim ?»

Devam etti Demirel:

«İşsizliğe çare bulunacaktır. Bunları çöz 
m ek için  başka n izam  aram aya lüzum  
yoktur. însa f sahibi olalım . »

Ve H aziran gezisi buna benzer sayısız ko
nuşm alarla sonuçlandı. H alk AP’yi yeni lideri 
ile tanım ak fırsatını buldu. AP lideri de halkı...

'------------------------------------------— -------~

S«rfolın kti'ıv pürdük (fl,

SAPSIZ K E S E R L E R
------------------------------------_ _ J
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K I B R I S  M E S E L E S İ N D E
N İ Ç İ N

A M E R İ K A  D A ,  
S O V Y E T L E R  DE  

B İ Z İ  D E S T E K L E M İ Y O R ?

Kıbrıs meselesinin bir çözüm yoluna 
sokulması konusunda Mayıs ayma çok 
ümitler bağlanmıştı. Ayın ilk yarısında 
Londra’daki NATO toplantısında NATO - 
nun doğu Akdeniz kanadındaki çatışma 
bu teşkilâtın kendi içinde çözümlenecek
ti herhalde. Yunanlılarla ikili görüşmele
re başlanacaktı. NATO bu derece önemli 
bir meseleye nasıl kayıtsız kalabilirdi? 
Aym ikinci yarısında da Sovyet Dışişleri 
Bakanı gelecekti Türkiye’ye. Sovyet gö
rüşü Türkiye’nin tezine epey yakındı za
ten. Sovyetler bir adım daha atsalar, 
Türk tezini desteklediklerini kesinlikle 
açıklayıverselerdi bir kez? Tamamdı.

Mayıs girmeden önceki günlerde ve 
aym başlarında basımn tutumu böyleydi, 
hükümetinki de böyle görünüyordu. Ay
nı meselede aynı zamanda hem NATO’- 
dan, hem de Sovyetlerden medet umma
daki çelişkiyi hattâ gülünçlüğü hiç mi 
farketmiyorlardı acaba? Sonra, NATO 
devletleriyle Sovyetlerin bizi, ya da Yu
nanlıları desteklemeleri tüm onların key
fine, isteğine bağlı bir şey miydi? Mese
leyi, isteseler, bizden yana olsalar bizi 
desteklerlerdi, değiller de onun için des
teklemiyorlar şeklinde koymak, boyuna 
dostluktan, iyi niyetten dem vurup sağa 
sola sitemler etmek öyle bir politik an
layışsızlığı açığa vuruyor ki korkunç. 
Kendi dış politikamız bir temelden yok
sun diye öbür devletlerinkini de öyle sa
nıyoruz besbelli.

Son zamanlarda kişiliği olan dış po
litika, esnekliği, manevra kabüiyeti olan 
bir dış politika sözleri çok edildi ve mem
leket politikasını yürütme mevkiinde 
olan çevrelerce de dillere pelesenk edil- 
miye başlandı. Ama bu yönde girişilen 
sözde tedbirler üçüncü dünya devletleri
ne iyi niyet heyetleri göndermekten, Sov
yetlerle karşılıklı ziyaretlerde bulunup zi
yafetler çekmekten, Anglo-Saksonlara 
dostluk adına sitemler edip hafif tertip 
de tehditler savurmaktan öteye geçmiyor. 
Oysa yapılacak iş her şeyden önce dış 
politikamızın ve de savunma politikamı
zın esaslarını, prensiplerini tarihsel de
ğişmemiz, dünya devletleri arasındaki 
gerçek yerimiz ve gerçek millî çıkarları
mız ışığında tesbit etmektir. Dış politi
kamızla savunma politikamızı böyle bir 
temele sağlamca oturtmaktır. İkincisi, 
Kıbrıs meselesini sadece bir millî prestij 
konusu yapmayıp onu bütün yönleriyle 
görmek, maraza doğru teşhis koymaktır. 
Üçüncüsü, Kıbrıs konusunda Anglo-Sak- 
sonlarm, Sovyetlerin ve üçüncü dünya 
devletlerinin tutumlarının dayandığı ne
denleri anlamaktır. Bunlar yapılır ve bu 
veriler ışığında çizilen politika doğrusun
da zikzaklar yapmadan sağlam adımlar 
atılırsa o zaman iyi niyet heyetleri, karşı
lıklı ziyaretler verimli olabilir ve şimdi 
yapacağımızı veya yapabileceğimizi söy
lediğimiz, ama karşımızdakilere kuru bir 
tehdit hissi vermekten öteye geçmeyen 
hareketler gerçekten etkin bir nitelik ka
zanır.

Kıbrıs meselesi çetrefil bir mesele
dir. Başlıca iki yönü vardır. Bir yönden 
bakıldığı zaman anti-emperyalist millî 
bir kurtuluş hareketiymiş gibi görünür 
ve üçüncü dünya devletleri, Arap ülkele
ri meseleyi bu yönü ile gördükleri için 
dir ki bizden ziyade Makaryos’u destek

liyorlar. Oysa meselenin bir ikinci yüzü 
var; biz onu işleyebiliriz ve tarafsız ül
kelere, dünya kamuoyuna meselenin bu 
yönünü iyice anlatabüsek yalnızlıktan 
kurtuluruz. Ama bunu yapabilmek için 
önce kendi tutumumuzu açıklığa kavuş
turmamız, tereddütsüz ve zikzaksız kesin 
vaziyet almamız gerekir.

Bilindiği gibi, İngilizler Kıbrıs adası
na el attıkları ilk yıllardan bu yana ora
nın Rum halkı İngiliz idaresine karşı 
mücadeleye girmiştir. 1950’lerin ortala
rına kadar bu mücadele zaman zaman 
alevlenip yatışarak sürmüştür. Gerek 
Adadaki Türk topluluğu, gerekse zama
nın Türk hükümetleri bu mücadele ile 
ilgilenmemişlerdir. Hele Lozan antlaşma
sı ile Ada İngilizlere bırakılıp Türkiye bu 
kara parçası üzerindeki haklarından fe
ragat edince Kıbrıs, Türk dış politikasın
da bir yer almaktan çıkmıştır. 1950’lerin 
ortasına kadar bu ilgisizlik devam etmiş
tir. O sıralarda Rumların yürüttüğü mü
cadele ağır basmıya başlaymca ve hele 
Süveyş macerasından sonra Orta Doğu
da İngiliz çıkarlarının korunması bakı
mından Adanın önemi daha da artınca, 
İngilizler Rumlara karşı kendilerine bir 
destek aramışlar ve Türkiye’yi de mese
leye taraf olmaya çağırmışlardır. Kıbrıs 
meselesine İngüizlerin aracılığı ile karış
mamız en talihsiz ve isabetsiz bir adım 
olmuştur. Esasen bütün dış politikamız 
Anglo-Saksonlara göre ayarlanmış bulun
duğundan bu anti-emperyalist, millî kur
tuluş savaşı veren öbür memlekeltere 
karşı da sırt çevirmiş, hiç değilse ilgisiz 
bir tavır takınmış olduğumuzdan, gerek 
üçüncü dünya devletleri, gerekse dünya 
kamuoyu, Türkiye’nin o günden bugüne 
dek yaptığı müdahaleleri Kıbrıs’taki 
Türk topluluğunun varlığım korumak 
için haklı birer müdahale olarak görme
miş, tersine, Anglo-Sakson emperyaliz
minden yana ve onun aleti olan davranış
lar olarak yorumlamıştır. Ve Anglo-Sak- 
sonların dümen suyundan hâlâ ayrılama- 
dığımız, millî kurtuluş savaşı Türkiye’si
nin bağımsız, anti-emperyalist politikası
na hâlâ dönemediğimiz için maalesef bu
gün de öyle yorumlamaktadırlar. Bunun 
içindir ki üçüncü dünya devletleri bizi 
değil, Makaryos’u tutuyorlar ve Mısır 
Kıbrıs’a ağır silâhlar gönderiyor.

Bellice BORAN

Oysa Kıbrıslı Rumların İngilizlere 
karşı yürütmüş oldukları mücadelenin 
de kendi içinde bir çelişkisi vardır. Bu 
mücadelenin bir amacı Adadan İngilizle- 
ri uzaklaştırmak idiyse, diğer bir amacı 
da Yunanistan ile birleşmekti. Üçüncü 
dünya memleketleri ve genellikle dünya 
kamuoyu, dışarda kalmış bir topluluğun 
anavatanıyla birleşmesi anlamında yo
rumladığı Enosis’i de hoş görür durum
dadır. Oysa Enosis, bugünkü şartlar al
tında, doğrudan doğruya Anglo-Sakson 
emperyalizminin işine yarayan bir şeydir. 
Yunanistan’ın kendine göre gelişmiş ka
pitalizmi tâ 19. yüzyıldan beri İngiliz em
peryalizmi ile sıkı bağlar kurmuş ve 
onun Doğu Akdenizde mümessüi ve aleti 
haline gelmiştir. Yunanlıların Anadoluyu 
istilâ teşebbüsü bunun sonucuydu ve 
şimdi de Enosis'in Anglo-Sakson emper
yalizmi için anlamı budur. İngilizler Ada’ 
ya nihayet bağımsızlığı tanımak zorunda 
kalmışlar, ama üslerini kurtarmayı da 
başarmışlardır. Şimdi Enosis, bu üslerin 
devamını garantiye almış olacaktır. Ame
rika da gerek Orta Doğu’daki çıkarları, 
gerekse genel politik ve askerî stratejisi 
bakımından Kıbrıs’ın bağımsız olmaktan
sa Yunanistanla birleşmesini tercih et
mektedir. Hele silâhlardan ye üslerden 
arınmış, tarafsız bir statüye kavuşturul
muş tam bağımsız bir Kıbrıs Amerikanın 
hiç işine gelmemektedir.

Enosis’in Anglo-Sakson emperyaliz
mi bakımından taşıdığı bu anlamı dünya 
kamuoyuna anlatabilirsek, Yunanistanla 
birleşmiş bir Kıbrıs’ın, emperyalizmin 
daha güçlü bir üssü haline geleceğine 
üçüncü dünya devletlerini inandırabilir
sek, ancak o zaman onları bizden yana 
çekebiliriz. Ama bunun için de biz kendi
miz dış politikada bağımsız, anti-emper
yalist, millî kurtuluş savaşı veren ülke
lerden yana bir yöne doğrulmalıyız.

Sovyetlerin bizi tam desteklememe
lerinin kökünde de aynı sebepleT yatmak
tadır. Sovyetler Enosis’in Anglo-Sakson 
emperyalizmi ile olan ilişkisinin farkın
dadırlar. Onun için Enosis’e karşıdırlar, 
Kıbrıs’ın bağımsızlığından yanadırlar. 
Ama onlar da bizim Kıbrıs politikamızın 
sadece Türk topluluğunun varlığını ve 
haklarını savunmak amacı güttüğüne 
inanmıyorlar ve biz Kıbrıs meselesinin 
çözümünü hâlâ, Enosis’den yana oldukla-
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rını artık şüpheye yer bırakmıyacak şe
kilde belli etmiş olan Anglo-Saksonlar- 
dan beklediğimiz, dış politikada Amerika- 
dan bağımsız davranabildiğimizi göster
mediğimiz sürece de inanmıyacaklardır. 
Kaldı ki, Amerika Türkiyedeki askerî te
sislerini Türk makamlarının kontrolü dı
şında, her an harekete hazır vaziyette 
sürdürüp gider ve hedefin de Sovyetler 
Birliği olduğu herkesçe bilinirken, Sov- 
yetlerin her hangi bir meselede Türkiye- 
yi yüzde yüz desteklemesini beklemek 
safdillik olur. Kıbrıs’ın bağımsızlığı, Eno- 
sis’e karşı olma konusunda Sovyetlerle 
mutabıkız. Federatif bir devlet tezi üze
rinde de yakınız. Ama Kıbrıs adasındaki 
İngiliz üsleri? Amerikanın bu Ada ile il
gili hesapları? Meselenin can alıcı nok
tası işte burada. Biz Kıbrıs’ın Anglo-Sak- 
sonlarm Orta Doğudaki çıkarları için bir 
sıçrama tahtası olarak kullanılmasına 
karşı vaziyet almadıkça ne üçüncü dünya 
devletleri, özellikle Arap ülkeleri, ne de 
Sovyetler bizi Kıbrıs meselesinde' tam 
desteklemezler.

Asıl önemli olan nokta da şudur: 
Türkiye İsçi Partisi’nin teklif ettiği gibi 
bağımsız, silâhlardan arınmış, tarafsız 
bir statüye kavuşturulmuş ve bu duru
mu milletlerarası antlaşmalarla garanti 
edilmiş bir Kıbrıs tezi gerek Ada’daki 
Türk topluluğunun, gerekse Türkiye’nin 
millî menfaatlerine en uygun tezdir. Böy
le bir tezin savunulması hem millî men
faatlerimize en uygun bir davranış ola
cak, hem de bizi bu konuda yalnızlıktan 
kurtaracaktır.

Ne geçmişteki hükümetler, ne de bu
günkü hükümet bu teze hiç yanaşmadı. 
Seçimlerden sonra Türk halkoyu Kıbrıs 
konusunda kötü bir sürprizle karşı karşı
ya kalabilir. Amerika, gözdesi Adalet 
Partisini zor durumda bırakmamak için 
Kıbrıs meselesini seçimlerden sonraya 
kadar sallantıda bırakabilir. Bu arada, 
Türkiye’nin prestijini sözde kurtaran kü
çük bir tavizi yem olarak kullanıp Enosis 
oltasını Türkiye’ye yutturmak için ha
zırlıklar yapıldığının işaretleri de belir
mektedir. İngiltere’nin ağırbaşlı dergisi 
«The Economist»de yayınlanıp bizim ba
sma aktarılan şu satırlar üzerinde önem
le durmak gerek: «Bu arada Ankara’da 
Enosis konusunda daha elâstikî görüşle
rin kuvvet kazanmıya başladığı ve 
Acheson plânı dairesinde gerçekleşeceK 
bir Enosis’e karşı Türklerin daha az tep
ki göstermekte oldukları gözden kaçma
maktadır.» Hatırlardadır ki, bir önceki 
hükümet Acheson plânını zaten benimse
miş, Acheson plânı uzun süre gazete 
manşetlerinde yer almıştı. Oysa İngiliz 
dergisinin de belirttiği gibi bu plân mas
kelenmiş bir Enosis’den başka bir şey 
değildir. Acheson plânını Türkiye kabui 
ederse, hem Kıbrıs dâvasının millî men
faatlerimize aykırı bir çözüme bağlanma
sına boyun eğmiş olacak, hem iktidar 
çevrelerinin Kıbrıs politikasındaki sami
miyetsizlikleri gün gibi açığa çıkacak, 
hem de dünya kamuoyu Türkiye’yi yine 
Anglo-Saksonların dümen suyunda giden, 
bağımsız bir dış politikadan yoksun, uzun 
süre milli bir dâva olarak savunmuş ol
duğu bir meselede bile samimiyetten 
uzak bir memleket olarak görecek, Tür
kiye’nin milletlerarası itibarı büsbütün 
zedelenecektir.

İ L G İ L İ L E R !

Mehmet Yaman Kuşada- 
smda Kireç Ocaklarında çalı
şırken, iş yeri sahibinin sabah
tan ateşleyip de patlatamadığı 
bir dinamitin patlamasıyla 
kör olan bir işçidir. Hem de 
sicil numarası 2172248 olan si
gortalı bir işçi. Gelin görün 
ki, kazaya uğrayınca, onu Ay
dın İşçi Sigortaları Hastahane- 
sine değil de Aydın Millet Has- 
tahanesine kaldırmışlar ve 27 
gün sonra da taburcu ediver- 
mişler.

Hastahaneden taburcu edi
lir edilmez Mehmet Yaman, 
İşçi Sigortaları Kurumuna bir 
dilekçe ile: 4.IV.1963 tarihinde 
Cemil Kıraç’a ait kireç ocak
larında, taş çıkarırken kör ol
duğunu, daha önce Rıza Ba- 
tuk’a ait liman inşaatlarında 
sigortalı olarak çalıştığını, hak
kında gereken sigorta işleri- 
minin yapılmasını istemiş. Fa
kat İşçi Sigortaları Kurumu 
«Mahallen yaptırılan tahkikat 
sonucu çalıştığınız iş yeirinin 
kanun şümulüne girecek nite
likte olmadığı ( ! )  ayrıca mez
kûr iş yerinden başka bir iş 
yerinde çalıştığınız Taşlanma
dığı gibi 6900 sayılı kanun ge
reğince de toptan ödeme yapıl
dığı» yollu bir cevap vermiştir. 
Bununla yetinmeyen Mehmet 
Yaman, ikinci bir dilekçe ile 
kireç ocaklarından önce Rıza 
Batuk’un liman inşaatlarında 
3 aya yakın bir süre çalıştığını 
ödenen pirimlerin 18 günlük
ten fazla olması gerektiğini 
açıklamış. İşçi sigortalan ise 
buna cevapla bordroda öde
nen pirimin 18 günlük oldu
ğu ve 36 iş gününden faz
la çalışılmadığı; eğer mahke
meye baş vurulur daha fazla 
çalışıldığı karara bağlanırsa, 
bu karara göre işlem yapılaca
ğını bildirmiştir.

Bundan sonra Mehmet 
Yaman, Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık, T.B.M.M. Baş
kanlığı, S.S. Yardım Bakanlı
ğı gibi gerekli, gereksiz yerle
re baş vurmuş. Ve hâlâ 1965i’n 
Haziranında, elinde «şu zaval
lı ( ! )  adamın derdi ile ilgileni- 
verin» muhtevalı kartlar o da
ire senin, öbürü benim, derdi
ne bir çözüm aramaktadır. 
Bu konuyu bir yana bırakalım. 
Çünkü olayın bir başka açısı
dır bu. Yeniden dilekçe cevap
larına dönelim.

Birinci dilekçeye verilen 
cevapta sözü edilen toptan

cde’me 34 Türk Lirası ve 65 
Türk Kuruşudur. Rakamın gü
lünçlüğüne ve ikinci dilekçe
nin de kör bir adam için çı
kardığı güçlüğe bakın. Ne di
yor ikinci dilekçe? Sayın Meh
met Yaman, mahkemeye baş 
vurunuz, mahkemede ispat 
ederseniz 36 günden fazla ça
lıştığınızı, biz de ona göre 
işlem yaparız.

İçinde bulunduğumuz öy
lesine bir ortamdır ki, gözleri 
görenler bile haklarının ardın
dan yıllarca koşmaktadırlar. 
Gözleri kör, elinden tutacak 
birisi olmasa bir adım atama
yan, üstelik bir tejk kuruşluk 
geliri bulunmayan bir işçi na
sıl koşar mahkemelere hakkı 
ardından. Buna bir insanı, ka
derine bırakmak denir. «İşbu 
kaza iş kanunu şümulüne gir
mez» miş. Aç kalmamak için 
herhangi bir işe girmek zorun- 
luğunda kalan Mehmet Yaman, 
«İş kanunu şümulüne girsin 
diye, liman inşaatlarında kaza
ya uğrasaydı» dileğinde mi bu
lunalım? İnsanların yaşamala
rı böylesine bir raslantı üstüne 
mi kurulmalıdır? r

Oysa İşçi Sigortaları Ku- 
rumunun, işçileri böylesine bir 
raslantıdan kurtarmak, yaşa
malarını güvene bağlamak 
amacıyla çalışması gerekmez 
mi? Yoksa işçilere % 5 faizli 
20 yıl vadeli krediler vererek, 
verdiğinin iki mislini fakir iş
çinin sırtından çıkaran bir iş 
veren sigortası mı olması gere
kir?

İşçi Sigortaları Kurumu 
13 milyon işçinin çıkarlarını 
değil, 13 kişilik bir iş veren 
grupunun çıkarlarını korumak 
için kurulmuş gibidir. Bir yan
da Teftiş Heyetleri, öte yanda 
kontrolsüz iş yarleri, prim ka
çakçılığı, kanuna uydurulmuş 
kanunsuz işler...

Biz, tam anlamıyla sosyal 
sigorta istiyoruz.

Biz, işçi çıkarını hiçe say
mayan kontrollü, görevini bi
lir kurumlar istiyoruz.

Biz, insan yaşamını ras- 
lantılara bırakmayan iş yasa
ları istiyoruz.

Biz, Mehmet Yaman ve 
onun gibilerin haklarının ta
nınmasını istiyoruz.

Sorarım şimdi sizlere : 
«Zavallı olan kimlerdir? !»

Şirin YAZICIOĞLU
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TARAFSIZ BASININ OLAYLAR HARKINDAKİ 
GÖRÜŞÜ : Bıılvar’daki olayları anlatan bu yazı
10 Haziran 1965 tarihli KİM dergisinden aynen 
alınmıştır.

G E N Ç L İ K

UÇLAR’IN  ÇATIŞM ASI

G ünlerden Cum artesiydi. Baş
kent H ürriyet Bulvarlarında yine 
fısıltı gazetesi harekete geçmişti,. 
Gazetenin haş haberi «Anti-komü- 
nist gösterilerin  olacağın ı» bildiri 
yordu. B ü roları H ürriyet Bulvarı 
üzerinde bulunan İstanbul gazete* 
lerinin telefon ları da fıs ıltı gazete
sinin yeniden çıkışı ile b irik te  sık 
sık çam aya başlam ıştı. Arayanlar, 
ya Rüzgârlı sokakta bulunan mes- 
lekdaşları ya da tanıdıkları m erak
lılardı. Arayışların sebebi ise fısıltı 
gazetesinin haberini doğrulam ak 
ya da yalanlam aktı. T elefonu  açan 
soru yordu :

D U R U M U N  V A Z İY E T İ

«S izin  oralarda durum un vazi
yeti nasıl?»

«D urum un  vaziyeti» sözleri 
dakikalar ilerledikçe daha belirli 
b ir gelişm e gösteriyordu. Ulustan, 
B akanlıklara giden yöndeki sol 
kaldırım  b o l  güneşliydi. Şağ  kal
d ırım a gölge iyice düşm üştü. Bir 
aralık yedi gencin sahneye b ir  eser 
koym aya hazırlandıkları dikkati 
çekti. H ürriyet Bulvarında oynana
cak eserin  b irin ci perdesi açılm ış
tı. İzm ir  Caddesine giden y o l ağ
zında Y apı-K redi Bankasının önün
deki boşlu k ta  bıyıkları henüz ter
lem em iş yedi genç sahnede yerle
rini a lıyorlard ı. Beyaz bir bez üze
rine yazdıkları «Kuva-i M illiye» dö
vizini arkalarına astılar. Sağ başta
ki genç yutkunduktan sonra cam 
bazhanelerin  önündeki çığırtkanlar 
gibi bağırm aya başladı:

« —  Kuva-i M illiye cephesi ku
ruldu. B edeli b ir  lira.»

D övizin  duvara asılışını m erak
la bek liyen ler ise b ir  kaç dakika 
tereddüt geçirdiler. îlk in i yanında
ki izledi:

«—  M osk o f uşaklarına ölüm »
B u kere sözü onun yanındaki 

aldı:
« —  N a zim of’un p içlerin i yazı

yor.»
Sıra yedinciye gelinceye kadar, 

hepsi ön ceden  ezberled ik leri belli 
olan sloganları ayrı ayrı bağırm a
ya başladılar. M eraklı seyirciler he
diyesi b ir  liradan gazete alyıaya 
başlayınca olayın aktörlerine güven 
gelm işti. Oyun ilerledikçe, H ürri
yet Bulvarındaki « ta h a rr ile r in  sa
yısı ile birlikte, em niyet arabaları 
da çoğa lm aya başlam ıştı. B u  arada 
«Z a fer G a ze te s in e  ait son  m odel 
gri-yeşil karışım ı sp or b ir  İm pala 
arabanın faaliyeti dikkati çek iyor
du. O yunun palabıyıklı figüranları 
ile Y apı-K redi Bankasının basam ak
larına tünem işlerdi. Başkentteki ay
dınlık kararm aya başlam ıştı. Bun
dan yararlanan aktörler b irin ci per
denin ikinci sahnesini gölgeden ya
rarlanm ak üzere kaldırım  değişti
rerek «P iknik» Lokantasının önün
de oynadılar. Dakikalar ilerledikçe 
bir telâş, b ir  bekleyiş havası sezin
leniyordu. Beklenen olm ayınca ve 
seyircilerden de alkış görm eyince 
oyunun ikinci perdesini açm adan 
sahneden ayrılm ak zorunda kaldı
lar.

TA M AM LA N M IYAN  OYUN

Pazar günü öğleden sonra bi
rinci perde  aynen tekrarlartdı. So
nuç yine aynıydı.

Pazartesi günü, perde yine aynı 
oyun cu larla  açılıyordu. B u  kere 
sloganlarda b ir  değişiklik, b ir  ye 
n ilik  dikkati çekiyordu. Oyunun 
yazarı b irinci perdeye daha canlı
lık katm ıştı.

«—  Ezan sesinden gocunanlara 
karşı Kuva-i M illiye»

«—• K om ünistlere karşı Kuva-i 
M illiye cephesi».

« —  Nazım o f Çın fırlatm alarına 
karşı Kuva-i M illiye».

Saat 18 e yaklaşırken, oyunun 
sü flörü  ikinci perdenin sahneye k o 
nulm asını işaretliyordu. İkinci per
denin  yükü ilk perdenin  palabıyıklı 
figüranlarıydı. Sahne ise, Piknik 
Lokantasının önünden  en az yüz 
m etre m esafedeki Sakarya caddesi
nin başıydı. Orada d a  bazı Üniver 
siteli gençler onbeş günde bir ya
yınladıkları sol eğilim li «D önüşüm » 
dergisinin dördüncü  sayısını satı
yorlardı. H ürriyet Bulvarındaki kal
d ırım ları hergün arşm lıyan m üda
vim ler, bu  dergiye ve satıcılarına 
alışm ışlardı. Garipsenecek bir du
rum  yoktu. Ancak, civardaki ağaç
larda. direklerde bazı fo to  muha- 
b ireri önceden  yererini almışlardı. 
B ir şeyler bekliyorlardı. Bekledik
leri ise Cumartesi günü fısıltı ga
zetesinin yaydığı haberdi. Kuva-i 
M iliye’cilerin  sahneye gecikerek 
koydukları ikinci perdenin  açılm a
sını sabırsız b ir  şekilde bekliyorlar
dı. D önüşüm ’cüler de kurbanlık ku
zular gibiydiler.

PER D E AÇ ILIYO R

Eserin ikinci perdesini palabı
yıklılardan b ir  figüranın  göz işa
reti açtı. On kadar palabıyıklı D ö
n üşüm cü lere  «kahrolsun kom ünist
ler» sözleriyle, yum ruklarla saldır
maya başladılar. Flâşlar çakmaya 
başlayınca, olayın hem en karşısın
da bulunan Kızılay binasının önün
deki üç polis  jip i ve b ir  otobüs son 
hızla olay yerine yöneliyordu.

İşin garip tarafı yüz m etre aşa
ğıda gazete satan «Kuva-i M illiye» 
çilerin  bulunduğu yerde ise ilâç 
için  b ir  tek polis  arabası görülm ü
yordu . Olayın çıkacağını fısıltı ga 
zetesinden öğrenen emniyet m en 
supları, «Kuva-i M illiye» çilerin 
önünde değil de «D önüşüm » dilerin  
bulunduğu yerde yığınak yapm ışlar
dı. Başta Em niyet Genel Müdürü 
Ahmet D em ir o lm ak  üzere, bütün 
Ankara em niyeti «taharri» geziyor
du. Em niyetin istihbaratı kuvvet
liydi. O laym  çıkacağı yeri iyi öğren
m işti !

GÖTÜRÜLEN G AZETECİ

Olayın çıkışı ile 16 kişinin po
lis otobüsüne bindirilm esi arasın
da d ört ya da beş dakika geçm em iş
ti. Tekm e, tokat, jo p , küfür polisin  
yardım cılarıydı. Hava^ 27 M ayıs 
öncesiydi. Polisin bu  hareketini tak
bih için  konuşan ve «Daily N ew s» 
adlı Am erikan sem patizanı gazete 
nin genç yazı işleri m üdürü Kurt- 
han Fişek dahi dayanam am ış «K a
ba kuvvete karşıyız. Eğer, bu  ka
ba kuvvet em niyet kuvvetleri ola 
caksa, onlara da karşıyız» dem esiy

le kendisini jo p  yağmuru altında 
emniyet arabasının içinde bu luyor
du. Gerçekten, b ir  genci beş polis 
birden sürüklüyor, copluyor, tek
m eliyor ve küfrediyordu. Bu arada 
gençten bir sivil polis, cebinden 
fotoğra f m akinası sehpası gibi iç 
içe geçen b ir  dem ir cop  çıkardı. 
Yaradan, dem eyip gelişi güzel bası
yordu  copu  gençlere. Polis düdük
leri ortalığı çınlatırken CHP. nin 
nesli tükenmiş sağ kanat M illetve
killerinden ve Türk-İş’in kara lis
tesine giren Ruhi Soyer ile YTP. li 
M eclis Başkanı Vekili M ekki K es
kin, fahri poliscilik  oynuyorlardı. 
Saldırganları değil de «D önüşüm » 
satan gençleri po lise  gösteren bu 
M illetvekilleri 27 M ayıs’ı unutmuş- 
çasm a «devlet otoritesi kendisini 
işte böyle gösterm elidir» sözleriyle 
hazır kuvvet arabasına bindirilen
lerin sayılarını artırıyorlardı.

ALKIŞ Y E R İN E  JOP

Bundan sonra taraflar b irb ir 
lerine «kahrolsun kom ünistler» ve 
«kahrolsun faşistler» sözleriyle bir 
süre bağrıştılar ve alkış sesleri ye
rine düdük ve cop  sesleriyle oyu 
na son verdiler.

Oyunun düzenleyicisi şişman, 
kısa boylu  ve AP. G ençlik Kolunun 
başına geçtikten sonra «B afra» si
garasından «p ü ro» ya terfi eden 
ve eski devrin polis  şeflerinden b i
rinin oğlu  olan genç ise, hayatın
dan m em nun görünüyordu. Olay 
o kadar güzel düzenlenm işti ki b ir 
ikisi istisna tutulacak oluşa «K u
va-i M illiye» satıcısı oyuncular es
ki yerlerinden ayrılm am ak suretiy
le, olayı kendilerinin yaratm adık
larını im a etm eye çalışıyorlardı. 
Oysa, gazetenin «Yazı işlerini fii
len yöneten» unvanlı M ehm et Öz- 
dem ir, olay sırasında «D önüşüm 
cülerden bir gencin başını yarm ak
la meşguldü. Sonradan polisin  gö

türdüğü kim selerin listesinde ise 
M ehmet Ö zdem ir’in adına Taslan
m ıyordu. 16 kişilik listede şu kişi
ler dikkati çekiyordu:

«D önüşüm » dergisin in  sahibi 
Ataol Behram oğlu, Y azı İşleri M ü
dürü Üm it H assan ve İzm ir M illet
vekili Şükrü Akkan’m  oğlu  Atıl Ak
kan. Bu son  ad, saldırganlar arasın
da yakalananlardan ancak bir ta
nesiydi. Diğerleri ise kelim enin 
tam anlamıyla toz olm uşlardı.

İLGİNÇ İDDİALAR

Olay bastırıldıktan sonra, ola
yın tanıkları, görm iyenlere duru
m u naklederken o ldu k ça  ilgi çekici 
bir iddiayı ortaya atıyorlardı. Bu 
hareket, sahneye bazı kişiler tara
fından konm uş, ancak son  dakika
da emniyet kuvvetleri sahneye k o
yucuların yerini alm ışlardı. Bu 
sözler söylenirken sık  sık «k om p
lo» ve «em niyet p a rm a ğ ın d a n  bah
sediyordu. Gerçekten, olaydan ön
ce em niyet kuvvetlerinin özellikle 
Kızılay binasının önünde ve «D ö
nüşüm » cülerin civarında yoğunlaş
maları ve bundan ön cek i denem e
ler bu  iddiaları b ir  ö lçü  içinde doğ
rular gibiydi.

Onbeş günde b ir  Cumartesi 
günleri satışa çıkan «D önüşüm »ün 
dördüncü  sayısının baskısı yetişti- 
rilem ediğinden gününde satışa çık
mamıştı. Bundan dolayı ik i gün ge
cikm e olm uştu. Eğer, gazete günün
de çıkm ış olsaydı, fıs ıltı gazetesinin 
haberi Pazartesi yerine Cumartesi 
günü gerçekleşecekti. «Kuva-i M il
l iy e t l e r in  Cum artesi ve Pazar 
günleri merakla bekleyişleri olayın 
önceden düzenlendiğini de doğrular 
nitelikteydi.

Bundan önceki Cum artesi gün- 
eri de aynı şekilde «D önüşüm » cü
lerin karşısına çeşitli kim seler çık
mışlardı. Genellikle bozku rt rozetli 
bu  kim seler zaman zadan «O rkun» 
adlı dergiyi, zam an zam an «İzm ir 
Adalet, Ankara Adalet ve Zafer» 
gibi gazeteleri satm ak suretiyle kar
şılarında yer alm ışlar ve Pazartesi 
günü ortaya çıkan olaya benzer 
olayları yaratm ışlardı. Am a son 
olay, diğerlerinden farklıydı. Önce
den düzenlenm iş olduğu  besbelliydi.

PARASIZ KAPİTALİSTLER

«Kuva-i M illiye» adlı gazetenin 
dördüncü  sayfasında şöyle denm ek
teydi; «... ama ertesi gün güneş ye
ni olayları aydınlatm ak üzere tek
rar doğacaktı. E rtesi gün Güneş 
bulvarın üstünde kızgın kızgın do
laşırken AnkaralIlar Zafer Gazete
sini m iliyetçi gençlerin  ellerinde

«...ürür, ilerici yürür.»
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gördüler. Kapitalist uşakları olduk
ları iddia olunan m illiyetiçler işte 
paraları olm adığı için  b ir  dergi çı
karam am ışlar ve günlük b ir  ga
zeteyi siyasî pozisyonuna bakm aksı
zın sadece b ir  gün önceki olayları 
veriş durum una göre satm aya gay
ret ediyorlradı. Zafer gazetesinin 
siyasi tutumu ne olursa olsun her- 
şeyden evvel m illiyetçi b ir  gazetey
d i...»

Daha önceki olaylar hakkında 
bilgi veren b ir  yazıdan alman bu 
parçada dikkati çeken husus «ga
zete çıkaracak parası olm ıyan»» 
kim selerin nasıl olup ta «Kuva-i 
M illiye»yi çıkarabildikleriydi? Bu 
parayı nereden bu lm uşlardı? Bu 
sorunun cevabını ise gazetenin ye
dinci sayfasındaki b ir  çerçeve için
deki teşekkür ilânı veriyordu. İlân 
şöyleydi:

TEŞEK K Ü R

Dergim izin yayınlanm ası için 
elinden geleni esirgem iyen MUAM
M ER K IR A N E R ’e teşekkürü bir 
borç biliriz».

İlândaki bu şahıs «Za fer Ga
zetesi» ile Cum artesi günü sahne
de dolaşan gri-yeşil renk karışım ı 
spor İm pala arabanın sahibiydi.

«Kuva-i M illiye» gazetesinin ya
zı kadrosunda ise 17 isim  vardı. 
Ayrıca, Ankara m erkez bürosundan 
başka beş büyük ilde de büroları 
vardı ki bu  Türkiye’de en geniş 
teşkilâtı olan 500 bin  tira jlı H ürri
yet gazetesinde dahi yoktu.

Gazete «P etrol dâvasının iç  yü
zü» başlıklı yazısında ise, T.P.A.O. 
ile M obil’i karşılaştırm ış ve açıkça 
Amerikan şirketini savunm uştu!

İTİRAFNAM E

Bundan önce ilk olayın çıktı
ğı «Kuva-i M illiye» gazetesinde 
anlatılıyordu. Açık, açık kendileri
nin tahrik ettikleri ve saldırdıkları 
çingene m isali g ibi ballandıra bal
landıra şöyle anlatılıyordu:

Bu arada birden  karşılarında 
beliriveren yakalarında büyük 
Atatürk’ün kokardı BO ZK U RT olan 
gençler bu  iki kişilik  gruba yaklaş
tılar. İçlerinden b iri kıza sordu : 
«K ardeşim  nereye dönüşüyçrsu- 
nuz?» K ız b ir  m üddet karşısındaki 
genci süzdükten sonra bağırdı: 
«Am erika’nın V ietnam ’daki barbar- 
lığını yazıyor.» Genç gayet sakin: 
«Fazla bağırm ayın hanım  kardeşim  
neyi dönüştürdüğünüz anlaşıldı. 
Sola dön m arş» diye nükteli fakat 
anlıyanı utançtan kıpkırm ızı ede
cek bir cevap verdi. Ve işte ondan 
sonra K ızılay ’ın m uhtelif yerlerin
de ufak kıpırdanışlar olm aya baş
ladı.

İTİRAFA DEVAM

Tahriklerden sonra saldırı şöy
le anlatılm aktaydı:

«K aynaşm a nihayet son  radde
ye vardı. K ızılayda solcu  bir talebe 
m illiyetçi gençlerden birin in  hem 
de kendi fakültesinde okuyan b iri
nin belkem erinden kendisini k oru 
mak için  elleri ile yüzünü örtü yor
du. Fakat halk elbette ki k im in ki
mi niçin  dövdüğünü biliyordu. K ah
raman D önüşüm  ( ! )  cüler gençliğin 
ve halkın galeyanı karşısında daha 
fazla dayanam ayıp soluğu kaçm ak
ta alacaklardı, ama, em niyet m en
supları hâdiseleri takip etm iş ve 
anarşi tem ayülü doğar doğm az sol
cu talebeleri otom obillere  atıp E m 
niyet 1. Şubeye götürm üşlerdi. B oz
kurt rozetli gençler ise elbetteki

kendi topraklarında ve kendi bay
raklarının gölgesinde vazifesini yap
m ış insanların ruh rahatlığı ve v ic
dan huzuru içinde bulvarda bir ba
har akşam ının serinliğini içlerinde 
dolduruyorlardı.»

SAVCILAR OKUMA YAZM A
B İLİR LE R

Bu yazılardan çıkan sonuç ise 
şöyleydi:

1 —  Bu sözler b ir  iftiradır.

2 —  Tahrik, B ozkurt rozetli 
gençlerden gelmiştir.

3 —  Belkem erine varıncaya ka
dar dayak atmak için  her türlü araç 
tahrikçiler tarafından kullanılm ış
tır.

4 —  Tahrike rağm en «D önü
şüm » cüler soğukkanlılıklarını k o 
rum asını bilm işlerdir.

5 —  D önüşüm  satanlar saldırı
ya uğram ışlardır.

6 —  Polis, tahrikçileri ve sal
dırganları değil, saldırıya uğrayan
ları götürm üştür.

7 —  Saldırganlar eli ko lu  ser
best dolaşm aktadırlar.

İlk  olaydan sonra durum  de
ğişm em iş ve Pazartesi olayında da 
durum  eskilerine nazaran daha ağır 
bir şekilde cereyan etm iştir. Ayrı
ca, Çankaya em niyet âm irliği ile 
Em niyet B irinci Şubede inen cop 
lar ise «Kuva-i M illiye» yazarının 
gözünden kaçm ıştı. «Kuva-i M illi
ye» nin b ir  itirafnam e olan bu  söz
leri karşısında savcılığın  b o ş  dur
mayacağı sanılmaktaydı.

Em niyete götürülen gençler 
ilk keresinde T.C.K. nun 535 inci 
m addesi gereğince Çankaya Savcı
lığına sevkedildiler. Bu m adde 
«top lum u rahatsız- -edercesine ba 
ğırarak gazet satm a» suçunu kap
sam akta ve cezası 25 liraya kadar 
h afif para cezsını öngörm ekteydi. 
Gençler, o gün ikâm ete rapten em 
niyet tarafından serbest bırakılm ış
lardı. Ancak, Pazartesi olayında ay
nı suçtan dolayı Çankaya Em niyet 
Am irliğinde nezarete alınarak sa
bahlatılm ışlar ve erkenden de suç
üstü m ahkem esine sevkedilm işlerdi.

A N A Y A SA Y I ÇİĞ N EYEN LER

Bu olayların başladığı ilk gün 
baskısı 3000 olan D önüşüm  ikinci 
b ir baskı yaparak 2000 sayı daha 
baskıya verm işti. Fakat, herhangi 
b ir gerekçe gösterilm eden  Ankara 
emniyeti' daha gazete m atbaada ba
sılırken, 27 M ayıs öncesinde oldu
ğu gibi gazetelere el koym uş ve ay
rıca «toplam a kararını» soran  bir 
genç ise yanağına sert b ir  tokat izi 
almıştı.

Siyasal B ilgiler Fakültesinde, 
Orta D oğu Teknik Üniversitesinde 
ve Dil - Tarih Coğrafya Fakültesin
de 500 kişiden top ladıkları onar li
ra ile işe girişen «D önüşüm » cüler 
diğer sayılarını 5000 adet basm aya 
başlarken, m atbaa değiştirm ek zo
runda kalıyorlardı. T opladık ları pa
raları döner serm aye haline geti
ren gençler, onar lira verenlere 
gazetelerini ücretsiz gönderiyorlar
dı. Gazete ayrıca İstanbul’da Tak
sim  m eydanında 1500 adet satı
yordu.

Kuva-i M illiyeciler ise hasılatı
nı gazeteyi satan henüz bıyığı ter
lem em iş çocuklara pay ediyorlar
dı. İk inci sayının finansm anı da 
m erakla bekleniyordu.

SERT, FAKAT AÇIK

Olaylar sırasında S.B.F. F ikir 
K ulübü ile O.D.T.Ü. Fikir K ulübü, 
Cum hurbaşkanı Cem al G ürsel’den 
Em niyet Genel M üdürüne kadar ve 
siyasi parti başkanları da dahil o l
m ak üzere şu ço k  sert ve fakat 
açık telgrafı çek iyorlard ı:

«D önüşüm  gazetesi satıcılarına 
yapılan kanunsuz davranışlar de
vam  etm ektedir.

Bu davranışlara polis  destek 
olarak suç işlem ektedir. Tem el hak
larım ızı ayaklar altına alarak faşist 
m etodlarla yapılan b u  alçaklıklara, 
karşım ızda k im  olursa olsun direne
ceğiz.

27 M ayıs’m  getirdiği Anayasa 
ve hukuk düzenini savunmayı bir 
yana b ırakıp  gericiliğin  ve faşizm in 
gelişini destek lem ek nam ussuzluk
tur.»

Son yıllarda bu  kadar sert b ir  
protesto  görü lm üş değildi. Bugüne 
kadar saldırıya uğrayan fakat «fik  
re fik irle» cevap verilm esini istiyen 
ve kendilerine karşı «Kuva-i M illi
ye» adını istism ar etse dahi, fik irle 
çıkılacağını sandıkları için  önce 
sevinen gençler olayların ortaya 
koyduğu kaba kuvvet gerçeğini an
layınca kam u oyuna hitaben yayın
ladıkları b ild iride ise aynen şöyle
diyorlardı:

«Türk K am u Oyuna,

G ünlerdir Anayasa açıkta çiğ 
neniyor. Bunu em niyet kuvvetleri 
açıkça destekliyor. 27 M ayıs’in ge
tirdiği, Anayasa ve hukuk düzeni 
ile sağlanan özgürlük ortam ında 
çıkan DÖNÜŞÜM saldırılara uğru
yor. Saldırıların her yenilenişinde, 
polis saldırganları daha çok  des
tekliyor. Olayların benzeri 27 Mayıs 
öncesinde de oldu. G enç adam, 
K ızılay ’da, kendi üniversitesinde 
kurşunlandı. Ne var ki yapanların 
sonları belli.

Bugün, hukuk düzenini, Anaya- 
sa’yı çiğnem enin yeni örnekleri ve
riliyor. Anayasa ile tanınan hakla
rım ızı ve Tüm üyle Anayasa düzeni
ni ve dem okrasiyi korum ak için; 
her türlü diktatörlüğü getirm ek is- 
tiyenlere karşı, artık Anayasa ile ta
nınan İDÎRENM E H A K K IM IZI 
KULLANACAĞIZ.

Anayasayı, özgürlükler düzenini 
benim seyen bütün Türk halkı ile 
ilerici kuvvetlerin yanım ızda olduk
larına yürekten inanıyoruz.

H aksever yurttaş, bilinçli em ek
çi, ilerici aydın, sana insanca yaşa
ma hakkını tanıyan Anayasayı sa
vunmakta bize katıl.

Üniversiteli aydın genç, direnerek 
kanınla yazdığın anayasayı seni 
kurşunlayanlara çiğnetm e.»

D Ö N Ü Ş Ü M
OLAYLARIYLA İLGİLİ
BİLDİRİLER

• •

Önce şunu açıkça belirtelim  ki Orta D oğu Teknik Üniversitesi Öğ
renci b irliğinden  başka h iç b ir  kuruluş Orta D oğu Teknik Üniversitesi 
öğrencileri adına konuşam az. B irliğim iz h iç b ir  öğrenci kuruluşuna 
bağlı değildir. S on  olaylar karşısında düşüncelerim izi, haktan yana ve 
gerçekleri gizlem iyerek apaçık  ortaya koym a zorunluğunu duyduk.

Anayasam ızın 14. m addesi
H erkes yaşam a, m addi ve mânevi varlığını geliştirm e haklarına ve 

kişi hürriyetine sahiptir. K işi dokunulm azlığı ve hürriyeti kanunun 
açıkça gösterd iğ i hallerde usulüne göre verilm iş hâkim kararı olm a
dıkça kayıtlanam az.

K im seye eziyet ve işkence yapılamaz.
20. m addesi ise
H erkes düşünce kanaat hürriyetine sahiptir, düşünce ve kanaatla- 

rını söz, yazı, resim  ile veya başka yollarla tek başına veya top lu  ola 
rak açıklıyabilir ve yayabilir.

K im se düşünce ve kanaatlarını açıklam aya zorlanam az, dem ektedir.
Son  olayların  gelişimi bu  m addelerin çiğnendiğini apaçık olarak 

ortaya koym aktadır. Genç adam  eğer durup dururken küfürlü  ve yum 
ruklu b ir  saldırıya uğruyorsa kişi hürriyeti ve dokunulm azlığı çiğnen
m iş dem ektir.

G enç adam ın yaymak istediği düşünce ve kanaatlarına zorbalık la 
engel o lunuyorsa anayasam ızın 20. m addesi işlem ez hale gelm iş de
mektir.

Anayasam ızın tem inatı altında düşünce ve kanaatlerini D önüşüm  
adlı dergileri ile açıklıyan, üniversite öğrencileri, her sayısında küfürlü 
ve yum ruklu  b ir  saldırıya uğram aktadır.

Saldırıya uğrayanlar veya saldıranlar ister bir siyasi kuruluşa ka
yıtlı, ister kayıtsız olsunlar.

Tek ve var olan gerçek şudurki H ürriyet m eydanında kendilerinki 
çıkardığı D önüşüm  adlı dergiyi satm akta olanlar, doğrudan doğruya 
kaba kuvvet ile sindirilm ek istenm ede, düşünce ve kanaatlarını, de
m okratik  düzen içinde yaym ak istem elerine engel olunm aktadır.

O rta D oğu  Teknik Üniversitesi öğrenci birliği olarak Dönüşüm  
dergisini çıkaranlara yapılan bu  saldırıları adice buluyor, em niyet m a
kam larının saldıranları toplıyarak haklarında kovuşturm a açm aları 
gerektiği halde, saldırıya uğruyanları yakalayıp, karakollarde bekletip  
m ahkem eye gönderm elerin i dürüst b ir davranış olarak kabul ede
m iyoruz.



Sayfa : 8 .20 H aziran 1965D Ö N Ü Ş Ü M

7 H aziran 1965 günkü olaylarda Em niyet Kuvvetleri saldırıya uğra
yanlardan (11 )on bir, yoldan geçen (2) iki, saldıranlardan (1) bir kişi 
yakalam ışlardır. Bu b ir  kişinin de saldırıya katılıp katılm adığı belli 
değildir.

Bu durum  karşısında O.D.T.Ü. Ö ğrenci birliği, yüksek öğrenim  ku
ruluşu olarak haksız gördüğü her olaya karşı olduğunu söylem ek z o 
rundadır.

O layları, iki küçük grubun sokak hareketleri şeklinde yorum lam a
m ak gerekm ektedir. O laylar aslında yurdum uzda süregelm ekte olan 
çatışm anın görüntülerinden birid ir ve çatışm a toplum cu ilkeleri kabul 
etm iş, bütün varlıklarıyla yalnız Türkiye’nin ekonom ik ve siyasi ba 
ğım sızlığ ı için, çırpm an gerçek devrim cilerle, kendi çıkarını toplum u 
söm ü rm ek te  görenler arasında, Türkiye’n in  çıkarlarına karşı duranlar 
arasında olm aktadır.

T op lu m cu  gazetelere, top lum cu  yazarlara, toplum cu öğretm enlere 
yapılan baskılar, türlü sindirm e çabaları ve en son H ürriyet M eydanın
daki o laylar sessiz kalınacak davranışlar değildir.

A rtık  TÜRK GENCİ OLARAK
«Atatürk D evrim lerinin ve Cum huriyet rejim inin bekçiliğinde, 

T op rak  reform u, Petrollerim izin  m illileştirilm esi gibi yuvarlak sözleri 
b ırak ıp  hangi görüşü savunuyorsak o  görüşü  apaçık ortaya koym ak 
zorundayız.»

O.D.T.Ü. Öğrenci B irliği Türkiyem izin ilerlem esinin T oplum cu yol
larla  olacağın ı kabul etm ektedir. T op lu m cu  görüşü savunanlarla, De
m ok ratik  düzen içinde, Anayasam ızın verdiği hakla T oplum cu görüşü 
savunacaktır. Şunu da belirtm ek isteriz k i b ir  görüşü savunmak siya
sete katılm ak dem ek değildir. Bu m em leketin sorunlraını üniversiteli 
düşünm ez, çözür yolların ı tartışm azsa ileri b ir Türkiye’yi hangi temel 
üstüne kurabiliriz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Talebe Birliği

Fikir yok, zorbalık çok...

T.I.P. K IZ IL A Y  O LAYLAR IYLA B A N K -İ Ş  G R EVİN D EK İ  
TU TUM U  PROTESTO ETTİ

Üniversiteli gençlerin çıkarttığı DÖNÜŞÜM gazetesinin her satışı 
sırasında b ir  takım  kanun tanım az zorbaların satıcı gençlere saldır
m aları ve Bank-İş Sendikasının İstanbu l’daki grevi sırasında emniyet 
kuvvetlerin in  güdümlü tutum ları dolayısıyla m eydana gelen olaylar 
üzerine Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı M ehmet Ali Aybar bugün 
Başbakan Suat H ayri Ü rgüplü ’ye b ir  telgraf çekm iştir.

A ybar’ın  Başbakan'a gönderdiği telgraf metni aynen şöyledir:
«Saym  Suat Hayri Ürgüplü 
Başbakan

Ankara
Anayasa’nm  tem inatı altında bulunan hak ve hürriyetlerini kul

lanarak DÖNÜŞÜM dergisin i yayınlayan ve satan Siyasal Bilgiler Fa
kültesinin yurtsever, uyanık ve fedakâr öğrencilerine, çıkarcı çevre
lerin  him aye ettiği ve kışkırttığı kanun tanım az bir takım  zorbalar 
başkentin en büyük m eydanında, H üküm etin gözü önünde haftalar
dan beri saldırm aktadır. Saldırıların önceden  hazırlanıp planlandığı 
apaçık  ortadadır.

Em niyet kuvvetleri saldırganlara cesaret verecek şekilde hareket 
etm ekte ve hakkını kullananları hırpalayarak, nezaret altına almak
tadır.

Akhisar, K ırıkkale ve K onya olaylarından sonra H üküm eti uyar
d ık  ve Anayasa’nın hüküm ran kılınm asını istedik. Oysa, bugün aynı 
olaylar artık başkentin m eydanlarında cereyan ediyor. Bunun gibi 
İstan bu l’da da Bank-İş Sendikasının aylardan beri devam  eden gre
vinde tarafsız olm ası gereken em niyet kuvvetlerinin grevciler aleyhin
dek i sert m üdahaleleri de Anayasa’nm başka bir yönden ihlâlidir.

Seçim  dönem ine girdiğim iz ve zatı alînizin dürüst seçim ler hak
k ında tem inat verdiğiniz şu günlerde yerli ve yabancı çıkarcı çevre
lerin  seçim  emniyetini yok  eden, Anayasa’m ızı hiçe sayan tertip ve 
saldırılarının arttığı görülm ektedir. Açık b ir  rejim de çıkarlarını yü- 
rütem em ek endişesinde olanlar kaba tertiplerle özlem ini çektikleri 
Faşist bir idarenin tem ellerini hazırlıyorlar. Hükümetten, bu  tehlikeyi

kesinlikle önlem esini ve zorbalara karşı müessir ibret teşkil edecek 
şekilde harekete geçm esini bir kere daha ısrarla talep ederim . 
Saygılarımla.

Türkiye İşçi Partisi 
Genel Başkanı 

M ehm et Ali AYB AR

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 
FİK İR  KULÜBÜ BİLD İR İSİ

Türk K am u Oyuna;
9 H aziran 1965 Çarşam ba günü T.M.T.F. II. Başkanı Abdullah 

Em re İleri, D önüşüm  gazetesini ve ilerici gençliğin H ürriyet M eyda
nındaki davranışını yakışıksız bir dille kötüleyen b ir  b ild iri yayınla
mıştır. Kulübüm üz bu  bildiriye ayrıca gereken cevabı verecektir.

Burada T.M.T.F. asıl yetkisi Genel Başkan Ahmet Güryüz K etenci’ 
nin son olaylar üzerine S.B.F. Fikir K ulübüne çektiği telgrafı veriyoruz.

S.B.F. Fikir Kulübü Başkanlığına
Atatürk’ün kurduğu cum huriyeti gerçekten kaidesine oturtm ak bü

tün bir ulusun mutluluğunu sağlamak am acı ile gösterm iş olduğunuz 
toplum cu direniş Türkiyem izin sosyal m ücadeleler tarihinde bir gün 
yerini elbette bulacaktır.

Ulusçu ve vatanperver davranışınızı Türk yüksek öğren im  gençliği 
kafa ve gönüllerinde ölüm süzler m âbedine kadar taşıyacaktır. Anaya- 
sa’nin tem el haklarını ayaklar altına alacak, fikir özgürlüğünü sınır
layacak her tutumu dün  olduğu gibi bugün de Türk yüksek öğrenim  
gençiği lâııetlemesini bilecektir.

Sizler Türk gençliğinin idealist öncülerisiniz. M ücadelenizde başarı
lar diler, bütün Siyasallı kardeşlerim in gözlerinden öperim .

Ahmet Güryüz Ketenci
T.M.T.F. Genel Başkanı

Karar K am u Oyunundur.
S. B. F.

Fikir Kulübü Başkanı 
Hüseyin Ergün

TEM EL HAKLARI YAŞATM A D E R N E Ğ İN İN  PROTESTOSUDUR

Son sıralarda yenilenen ve karşılaştığı tepkiler gitgide artan 
DÖNÜŞÜM olayları, Türk Kam u Oyu karşısmda önemli bir takım  de
ğerlendirmelerin yapılması gereken bir ortamı hazırlamış bulunmak
tadır.

Bu değerlendirmeler, doğrudan doğruya Türkiye’de 1961 Anayasa 
sının gerçekleştirdiği Toplumsal ve İktisadi Dem okrasi ve Çağdaş 
Toplum-Devlet esasları ile, geride kalan bir takım artık görüş ve dav
ranışların arasındaki çelişki bakımından yapılacak değerlendirmeler 
olacaktır.

Bu değerlendirmeleri yapacak olanlar da, hiç şüphesiz Türkiye’nin 
çağdaşlaşmasında, bu çabanın görevlisi ve yetkilisi olan ilerici ve dev
rimci kurumlar, yurttaşlar olacaktır.

DÖNÜŞÜM , işte böyle bir çabanın içindedir.
Bundan ötürü, ortada olağan bir sokak ve kaldırım, ya da zabıta 

olayı yoktur. Ortada, bir çelişkinin değerlendirilmesini örtbas etmek 
için harcanmakta olan kaîfa bir kuvvet vardır. Bir zincir vardır. Bugün 
bu zincir, Anayasa güvenliği altında bulunan bir takım  davranışların 
ve kimselerin dillerine ve ellerine takılmak istenmektedir.

Anayasasında, kanunun dahi, kamu yararı, kamu düzeni — hattâ 
millî güvenlik—  gibi sebeplerle bir hakkın ve hürriyetin özüne doku- 
nulamayacağı belirtilen bir ülkede, özgürlük ve hakların zabıta olay
larına konu olması ve o sırada cereyan eden asıl zabıta olaym m  dikkati 
çekmemesi, tek kelime ile Anayasayı, bir Zabıta Talim atnam esi ile bir 
tutmak demektir. Buna Türkiye’de hiç kimsenin yetkisi yoktur.

Eziyet ve işkencenin yapılmayacağını; herkesin düşünce ve kanaat 
özgürlüğüne sahip olup, bunu çeşitli yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklayabileceği ve yayabileceği Anayasada düzenlenirken, gene 
o ülkede bunların kaUhrımlarda çiğnenmeye kalkışılması, devrini ka
patmış çok geride kalmayan bir sürenin artık alışkanlıklarıdır.

Türkiye’de Anayasanın uygulanmasının sorumluluğu, vatandaşlar 
kadar bizzat Devlet ve Kamu Makamlarına, bu arada kanunlar çerçe
vesinde Bağım sız Türk Yargıcına da düşer. Biz özellikle Yargıçları
mızdan bunun yerine getirilmesini bekliyor, durumu bütün ilerici ve 
devrimcilere duyuruyoruz.

Tem el Hakları Yaşatm a Derneği Başkanı 
Dr. Mehmedcan K Ö K SAL
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A M E R İ K A N  

G E N Ç L İ N  D E  

U Y A N I Y O R

Gençlik Vietnam ve Dominik olaylarında Johnson’a karşı 
cephe aldı.

Vietnam ve Dominik olayları, yakın zamana kadar dış 
dünya ile ilgilenmeyen Amerikan Üniversite gençliğini de 
uyarmış ve kendi adlarına yürütülen insanlık dışı politikaya 
karşı çıkmağa başlamışlardır. Üniversite çevrelerinden ge 
len bu sert tepkiyi önlemek ve gerek öğretim üyelerini gerek 
Üniversite gençliğini kazanmak için Başkan Johnson’un üni
versitelere gönderdiği temsilcilerin çabası tam bir başarısız
lığa uğramıştır. İowa Üniversitesine giden hükümet temsil
cileri gençler tarafından tahkir edilmiş ve «ikna» toplantısı 
yarıda kalmıştır. Wisconsin Üniversitesine ayni amaçla ge
len hükümet temsilcileri ise 132 profesörün imzaladığı; 
Johnson’un Vietnam’da ahlak dışı davranışlarını protesto 
eden bir bildiri ile karşılaşmışlardır. Johnson’un gezici elçi
si Averell Harrimanı’n Cornell Üniversitesinde uğradığı ha
karet ise hepsini bastıracak kadar şiddetli olmuştur. Başka
nın Vietnam siyasetini anlatmağa çalışan gezici elçinin söz
leri salonu dolduran binbeşyüz üniversitelinin tahkir edici 
sözleriyle ve sık sık işitilen «yalancı» ithamı ile kesilmiştir. 
Bu durum karşısında Harriman gençleri komünistlikle suç
lamaktan başka çıkar yol bulamamıştır. Amerikanın bütün 
üniversitelerine meydana gelen bu tepki Washington’da ya
bancı yazarların da katılacağı bir açık oturum düzenlemek 
sonucunu doğurmuştur. Mayıs ayı ortalarında düzenlenen bu 
toplantıya davet edilen yüzlerce AvrupalI yazardan sadece 
tarihçi ve yazar İsaac Deutscher katılmıştır. Bilindiği gibi 
ünlü Fransız düşünürü ve yazarı Jean Paul Sartre bu çağrı
ya katılmamış ve katılmama nedenlerini açıklamıştır. Oturu
ma Amerikan üniversitelerinden katılan profesörler karşı
sında Johnson’un temsilcisi McGeorge Bundy bir hayli terle
miş ve oturumu izleyen Amerikalı gençler; hükümetin poli
tikasını şiddetle yeren profesörleri çılgınca alkışlamışlardır. 
Oturuma katılan tek yabancı tarihçi ve yazar İsaac Deutscher, 
bundan sonra Amerika üniversitelerinin pek çoğunu dolaşa
rak bu konudaki görüşlerini açıklamıştır. Yazara göre, Ame 
rika’da şimdiye kadar rastlanmayan kızgın ve bilinçli bir 
gençlik varlığını duyurmağa başlamıştır.

Aşağıdaki yazıda İsaac De- 
utscher’in Amerikan gençliği
nin uyanışını ve uyanış neden
lerini anlatan yazısını bulacak
sınız.

KIZGIN BİR KUŞAK

S avaştan bu yana ilk defa 
olarak dış sorunlar; Ame

rikan toplumunu ilgilendirme
ğe ve eyleme itmeğe başlamış
tır. Gerçekte halkın büyük 
kısmı Başkan Johnson’un si
yasetini onaylamaktadır. Fa 
kat, Vietnam ve Güney Ameri 
ka’da yürüttüğü siyasete karşı 
gittikçe artan bir karşı çıkma 
görülmektedir.

B u karşı çıkmayı özellikle 
genç kuşaklar-yürütmek

tedir. Hemen hemen bütün 
üniversitelerde binlerce profe
sör ve yüzbinlerce üniversiteli 
genç bu karşı koyma eylemine 
katılmıştır. Bu eylem özellikle 
Michigan Üniversitesinde ol

gunlaşmış bulunuyor. Mart 
ayında Amerika’nın bu sessiz 
üniversitesinde başlayan «tar
tışmalı siyaset dersleri» bütün 
ülkeyi derinden sarsmıştı. Fa
kat artık buna bütün üniver
siteler katılmıştır. Ve Michi
gan üniversitesi öncülüğünde 
gittikçe yayılmaktadır.

M ichigan üniversitesinde 
ilk örneğini veren «tar 

tışmalı siyaset dersleri» eyle
mi kısa zamanda bütün üni 
versitelere geçmiş; Nisan ayın
da Harvard, Yale, Columbia, 
Chicago, Berkeley ve diğer 
üniversitelerde tekrarlanmış 
tır. Bu dayanışmadan cesaret 
alan Michigan üniversitesi 
gençliği 15 Mayıs günü Was- 
hington’da bir tartışma düzen
lemeyi kararlaştırmışlardı. Bu 
amaçla, üniversiteler arası üç 
bin kişilik bir komite eyleme 
geçmişti.

isaac DEUTSCHER

Mayıs günü saat 9’da 
Sheraton Park otelinin 

muazzam konferans salonuna 
kurulmuş olan tribüne çıktım. 
Büyük tartışma başlamıştı. 
Beş bin profesör ve üniversite
li ve bunun dışında 120 bin 
gencin televizyondan izlediği 
tartışma gece yarışma kadar 
sürdü. Oturuma pek çok ko
nuşmacı katıldığı halde ilgi ile 
izlendi. Oturumu izleyen genç
lerle, İngiltere’de nükleer si
lahlara karşı yapılan yürüyüşe 
katılanlarla hiç bir benzerlik 
kurulamazdı. Çünkü araların
da; ne ilgi çekmeğe çalışan 
garip kılıklı kimseler, ne yıl 
gın kuşaktan olduğunu söyle
yenler, ne de peşinden gidilen 
liderler vardı. Fakat, olgunluk
la izlenen oturumda; doğru 
buldukları görüşleri alkışlıyan 
gösteri yapanlar da yok değil
di. Çoğunlukla, hükümet gö 
rüşünü savunan görevliler hiç 
bir tepki gösterilmeden dinle
niyor; fakat, hükümet görüşü
nü yeren konuşmacılar her 
defasında şiddetle ve uzun 
uzun alkışlanıyordu.

«Bomba değil kan gönde 
riyoruz»

D oğrusu bu ölçülü fakat 
çok sert bir karşı koy

maydı. Bu gözden uzak tutul
mayacak bir gelişmeydi. Bu 
oturumdan bir kaç gün sonra 
Berkeley Üniversitesinde yapı 
lan başka bir oturumda; bu 
karşı koymanın çok daha sert 
ve köklü olduğunu gördüm. 
Tam 36 saat süre ile açık hava
da söylevler verüdi, tartışıldı, 
siyasi kişiler alaya alındı. Ko
nuşmacılar arasında; zenci
haklarını savunma eyleminin 
liderleri, Güney eyaletlerinde 
ırk ayırımına karşı yürüyüş 
düzenleyenler, profesörler, ya
zarlar ve bir senatörle Califor- 
nia Eyalet Meclisinden bir zen
ci üye de vardı.

B en kürsüye gece yarısın
dan sonra çıkma fırsatını 

bulabildim. 15 bin üniversiteli 
genç çimenlere oturmuş çıt çı
karmadan dinliyordu. Gece ol
dukça soğuktu. Sert bir rüzgâr 
esiyordu. Bu durum karşısın
da toplantıyı düzenleyenler tar
tışmanın bir salonda devam 
edilmesini teklif ettüer. Fakat, 
battaniyelere sarılmış soğuk

ve rüzgârdan kendilerini koru
mağa çalışan gençler bu tekli
fi reddettiler ve toplantının 
açık havada devam etmesini 
istediler.

T artışma sürüp giderken, 
kürsünün birkaç metre 

ötesinde de gönüllü gençler 
Vietnam’da Amerikan bombar
dımanlarından yaralananlar 
için kan veriyorlardı. Bu ger
çekten harikulade bir manza
raydı. Ve kısa zamanda «John
son onlara napalm bombası 
gönderirken biz kan gönderi
yoruz» sloganı altında 100 lit
re kan toplanmıştı. Bunun ya
nı sıra bazı gençler; İspanya 
iç savaşmda kurulan uluslar
arası Tugaylara benzer, Viet- 
konglarm safında çarpışacak 
Tugaylar kurma hazırlığı yapı
yorlardı.

S on on yıl içinde yapılan 
bunlara benzer eylemlere 

göre bu gençlik hareketleri şa
şılacak kadar yenilikler taşı
yordu. Ve bu zamana kadar 
kendisinden pek söz ettireme- 
miş olan bu gençliğin çıkardığı 
gürültü; tutucu basında ve 
çevrelerde de yankılanmağa 
başlamış bulunuyor. Ve tutu
cu çevreler istem,iye istemiye 
«artık zamanın değiştiğini» iti
raf etmek zorunluğunu duyu 
yor.

B ütün bu eylemleri yakın
dan gördükten sonra ak

la şu sorular geliyor: «Bu ey
lemlerin gerçek anlamı nedir? 
Ve bu eylemlerin geleceği ne
dir?» Bunlardan hemen bir 
sonuç beklemek herhalde doğ
ru bir görüş olmayacaktır. Her- 
şeye rağmen Başkan Johnson, 
bu protestolar ve tepkiler kar
şısında, bugünden yarına, geri- 
lemiyecektir. Fakat, kendisin
den önceki Başkanlarm Ameri
kan halkının devamlı ve mut
lak sessizliğinde yapabildikleri 
gibi rahatça at oynatamıyacak- 
tır. Tam bir eylem serbestliği 
içinde dilediğini yapamıyacak- 
tır. Kendisini iten çok büyük 
güçlere rağmen, biraz frenle- 
necektir.

A nerikan gençliiğnde ve ay- 
imlarında başlayan bu 

eylemin yararlı sonuçları uzun 
erimde ortaya çıkacaktır. Ben
ce, Amerikan gençliğinde belir
meğe başlayan bu eleştirici gö
rüş ve eylem; Sovyetler Birli
ğinde Stalin’e karşı girişilen 
eylem kadar önemlidir. Ameri
ka’daki bu yeni oluş bazı yan
ları ile yavaş yavaş ortaya çık
maktadır. Bir bakıma yeni bir 
sol akımının doğuşudur.

B ugün siyaset alanına yeni 
bir kuşak giriyor. Yeni 

sol akımının temsilcileri olan 
bu kuşak meydandan çekilmiş 
eski kuşağın hiç bir sorunu ile 
ilgili değil. Ne de Amerika’da
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bir zamanlar ilerici bütün in
sanlara dehşet saçan Mlaccart- 
hyn’in saldırılarına uğramış 
bulunuyor. Kısaca siyaset ala
nına yıpranmış ve korkusuz 
olarak giriyorlar. Mücadeleye 
taptaze ve tam bir cesaretle 
giriyorlar. Bu yetenekleri ile 
klişeleşmiş anti-komünist it
hamlara karşı koyabilecekler. 
Bunun yanı sıra, savaş telkin
lerine kulaklarım tıkayabile
cekler. Amerikamn hakim çev
relerinin güçlülüğü onları yıl- 
dırmıyacak. Genel refah için
de «safalet adalarının» da bu
lunduğunu ; iktisadi gelişme 
devresinde bile «bünyesi işsiz
liğin» devam ettiğini ve kara 
derililerin gittikçe artan bas
kısının bir sonuca bağlanması 
gerektiğini gayet iyi biliyorlar.

KARA DERİLİNİN 
ÖNCÜLÜĞÜ

B ütün bu güçlükleri nasıl 
yenecekleri sorusunu ise 

henüz cevaplandırmak müm
kün değil. Fakat hiç şüphe edil
memelidir k i; sosyalizm akımı 
Amerika’da yeniden güçlenme- 
ğe başlamıştır. Şimdilik ay
dınlar arasında güç kazanan 
bu akımın, Amerika’da şimdi
ye kadar belirmemiş bir güç 
ve yaygınlığa erişeceği muhak
kaktır.

B unun, zencilerin savaşın 
dan meydana gelen bir 

oluş olduğunu kabul etmek ge
rekir. Şimdi Vietnam savaşma 
karşı açılan kampanyanın ba
şında bulunanlar; daha önce
leri , ırk ayrımına karşı sava
şanlar ve yürüyüş düzenliyen- 
lerden başkası değildir. Zenci
ler de artık, Amerikan muhafa
zakarlığının kendilerine kıskıv
rak sardığı mengeneyi kırmış 
bulunuyor. Böylelikle bir sa- 
vaş ve karşı koyma örneği 
vererek; Amerikamn genç ve 
köklü dönüşümlerden yana 
olan kuşaklarında birleştirici 
bir rol oynamışlardır.

A çık oturumlar ve tartış
malı konferanslar Ameri

ka’da toplumsal eylemin ilk 
devresi sayılmalıdır. Bundan 
sonraki devrelerin gelmesini 
artık kimse engelleyemez. A- 
merika’dan, bu oturumları dü
zenleyenlerin eylemi yaymak 
için nelerin yapılması gerekti
ğini tartışırlarken ayrıldım. Ne 
olursa olsun şimdiden sesleri 
duyulan bir güç olmağa başla
mışlardır.

S on söz olarak şunu diye
bilirim ki; artık Was- 

hington’un resmî ağızı, Ameri
ka’nın tek sesi ve telmsilcisi de
ğildir. Amerikan gençliği ve 
aydınları bu resmî ağıza karşı 
meydan okumaktadır. Ve bu 
nu yapmakta devam edecek
lerdir.

D Ö N Ü Ş Ü M

A M E R İK A ’N IN

V İE T N A M ’D A

Y A P T IK L A R I

JA P O N

G E N Ç L E R İN İ

A Y A K L A N D IR D I
Bundan bir süre önce Amerika’nın 

Tokyo Büyükelçisi Profesör Edwin Re- 
ischauer, Fukuoka Üniversitesinde ve bir 
Protestan kurumunda; Amerika’nın Viet
nam siyaseti üzerinde bir konferans ve
recekti. Fakat, her iki kurum da, polisin 
olaylar çıkacağım bildirmesi üzerine bu 
konferanstan vazgeçti.

Olayların çıkması ihtimali gerçekte 
Büyükelçi’nin kişiliği ile ilgili değildi, 
çünkü Büyükelçi kişi olarak, Japonların 
saygı duydukları bir Japon tarihi uzma
nı ve Japonya’da bulunanlar arasında bu 
ülkenin dilini büen biricik diplomattı. 
Üstelik karısı da saygıdeğer bir aileye 
mensup bir Japon kadını idi. Fakat bü
tün bu vasıflar bugün bir Amerikalının 
Japonların karşısına çıkabilmesi için 
yeterli değildir. Ve Profesör Reischau- 
er’in Amerikalı olmaktan gelen kusuru
nu örtememektedir. Evet, bugün Japon
ya da bir Amerikalı olmak büyük bir 
kusurdur. Çünkü Japonlar, Amerikalıla- 
i-iiı Viemam daki sarı ırkı napalm bom
baları ile kavurduklarını öğrenmiş bulu
nuyor. Ve uzun süredir ırksal bir daya
nışma biçiminde duyulan yakınlık; na
palm bombardımanlarından sonra, Ja
ponya’daki Amerikalılara karşı bir ayak
lanma halini almıştır.

Gerçekte, Vietnam olayları karşısın
da bir barut fıçısı halini alan Japon genç
liğini ateşleyen Tokyo’lu bir gazeteci ol
muştur. Nisan ayında, tarafsız ve büyük 
tirajlı bir Japon gazetesi tarafından Viet
nam a gönderilmiş olan bu gazeteci dön
dükten sonra; Vietnam’daki vahşeti bir 
g i z i  yazı ile Japon kamu oyuna anlattı.

«Bağımsızlığın kahraman savaşçıla
rı» ve «Vietkong askerleri yetersiz silah
larla istilacılara karşı...» başlıkları al
tında yayınlanan bu yazılar; yapılan iş
kenceleri, napalmla kavrulmuş insanları, 
havadan serpilen benzinlerle yakılan or
manları ve orman köylerini tam bir ger
çekçilikle yansıtıyordu. Gazeteci büyük 
bir güçle, gördüklerini okurlarına yaşar- 
casma verebilmişti. Bu yazılar Japon ka
mu oyunda tahminlerin çok üstünde bir 
ilgi topladı ve tepki yarattı. Bu ilgiyi gö
ren diğer Japon gazeteleri yüzlerce mu
habirini Vietnam’a gönderdi. Vietnam 
adeta Japon gazetecilerinin istilasına uğ
ramıştı!. Bu gazeteciler sadece Güney’e 
değil Kuzey’e de gittiler. Ve Japon halkı,

Amerikalıların bu bölünmüş ülkenin her 
iki tarafında yaptıkları insanlık dışı dav
ranışları bütün çıplaklığı ile öğrendi. Bu 
konuda basından geri kalmamak isteyen 
televizyon şirketleri de Vietnam’da olup 
biten vahşeti, korkunç ayrıntıları ile hal
ka gösterdi. Bu programlar Japon halkı 
üzerinde öylesine etkili olduki; Japon 
hükümeti «Amerikalıların Güney Viet
nam’da yaptığı zulüm» adı altında yayın
lanacak olan programı yasakladı.

Japon kamu oyundaki bu sert tepki
leri önlemek ve durumu kendi lehine çe
virmek isteyen Amerikan hükümeti, Ja
ponya’ya özel görevliler gönderdi. Japon
ya’ya akın eden Amerikan görevlileri; 
dostluk ve güven ateşini yeniden canlan
dıracak ve Güney Vietnam’da bulunan 
ellibinden fazla Amerikan deniz piyadesi
nin insancıl amaçlarını Japon halkına 
anlatacaklardı. Bu zavallı görevliler ger 
çekten şanssız kişilerdi. Kızgın Japon hal
kı önünde; parçalanmak gibi bir durum
la karşılaşmadılarsa da, çok gülünç du 
rumlara düşmekten de kurtulamadılar. 
Bu görevlilerin en ünlüsü ve Beyaz Sa
ray’ın akıl hocalarından biri olan Profe
sör Walter Rostow, meramını anlatmak 
için başvurduğu üç üniversite tarafından 
da reddedildi.

Amerikalılar için, Japonya’daki buh
ranın en endişe verici yönü; kendi ken
dine ortaya çıkmış olmasıdır. Hiç bir 
teşkilâtın organize etmediği bu hareke
tin böyiesine alevleyip parlaması ve bü
tün Japon kamu oyunu sarması; Ameri
kalılar bakımından gerçekten endişe ve
rici olmuştur. Bundan beş yıl kadar ön
ce Japon-Amerikan karşılıklı güvenlik 
anlaşmasının bazı maddelerinin değişti
rilmesi ile ilgili olarak yapılan gösteri
lerle, son gösteriler tamamen değişik 
karekterdedir. O zamanki gösteriler bu 
anlaşmanın değiştirilmesine karşı olan 
teşkilâtlara tarafından yürütülüyor ve 
sadece anlaşmayı hedef tutuyordu.

Gerçi 15 Nisan 1959 ile 12 Mayıs 1960 
tarihleri arasında tam 3.164 gösteri ol
muş ve bir sonuç alınmamıştı. Bugün 
ise, teşkilâtlı fakat sönük geçen sayısı 
fazla gösteriler yerini; doğrudan doğru
ya halkın sahip çıkacağı canlı gösterile
re bırakmıştı. İlk defa halk sokaklarda 
«Asya AsyalIlarındır» diye bağırıyordu. 
Şüphesiz halen Amerikalılarla işbirliği 
halinde bulunan Japon Hükümeti, kamu 
oyunda gittikçe artan bu anti-Amerikan 
akımı benimsemiyordu. Hükümete gö
re; Doğu Güneşi ülkesinin Amerikaya 
ihtiyacı vardı. Japon sanayiinin büyük 
bir kısmı, Detroit ve Chicago sanayicile
rinin yatırımları ile kurulmuş ve onlara 
bağlıydı. Fakat, Japon’yada eskidenberi 
yaygın olan bir sez halk tarafından ta
mamen benimsenmiş bir prensipti: «Ba
tı tekniğine EVET, Batı medeniyetine 
HAYIR» Hiroşima ve Nagazaki’de patla
yan atom bombalarından yirmi yıl son
ra beyaz ırk ile sarı ırk yeniden ve bü
tün şiddetiyle karşı karşıya gelmişti. Ja
pon gençlerinin ve halkının büyük kız
gınlığı şeklinde ortaya çıkan bu çatışma; 
Güney Vietnam savaşının külleri içinden 
sıçrayan bir kıvılçımla ateşlenmişti.

t
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G E R Ç E K L E R
V E

K A LK IN M A  Y O LU

Namık BEHRAMOĞLU

Bireylerimizin tek, tek maddi 
ve manevi mutluluğa kavuşabilme
si için toplumumuzun diğer dünya 
devletleri karşısında bağımsızlığım, 
özgürlüğünü sağlaması zorunludur. 
Bu da ekonomik kalkınma sonucu 
sağlanabilir. Dünya iktisatçılarının 
oy birliğine vardığı iki türlü kal
kınma yolu vardır:

1) ö zel sektör eliyle olan kapi
talist kalkınma yolu,

2) Toplumcu yani kapitalist 
olmayan yol. Az gelişmiş, geri kal
mış ülkeler bu yollardan birini seç
mek zorundadır. İkisi bir arada 
asla yürütülemez. Yani bu iki yo
lun karılmasından ortaya çıkan 
karma bir yol az gelişmiş ülkeler 
için çözüm yolu olamaz. Bu yollar
dan birinin uygulanması uygulandı 
ğı ülkenin maddi, sosyal, politik 
yapışma bağlıdır.

Türkiye ta baştan beri birinci 
yolu-özel sektör elile-kendisine kal
kınma yolu olarak seçmiş, her ke- 
zindede başarısızlığa uğramış, az 
gelişmiş ülke olmaktan bir türlü 
kurtulamamıştır, örneğin:

a) 1923-1932 devresinde bütün 
güç özel sektöre harcanmıştır.

b) 1939-1947 devresinde özel 
sektör yabancı sermayeye gözünü 
dikmiş, ve dolar adamı, özel teşeb
büs sahtekârları ilk kez bu yıllar
da türemiştir.

c) 1947-1960 devresinde özel sek
tör yabancı sermaye ile açıkça iş 
birliği yapmış, ve ülkemizin ilerici 
güçlerinin bir araya gelip 27 Mayıs 

1960 devrimini yapm ası ile bu dev
rimde karanlık son bulmuştur.

d) 1960 dan günümüze kadar 
olan devrede: İlk kez plânlı kal
kınma bilinci ortaya çıkmış, bir 
devlet plânlama teşkilâtı kurul
muş, 5 yıllık bir kalkınma plânı 
hazırlatılmıştır. Ancak bu devrede 
devamlı bir hükümet iş başına ge

lemediğinden ve halkın uyanm ası 
ve ülkenin kalkınması hir kısım  po

litikacının ve onun ham isi olan iş 
adamlarının işine gelmediğinden ya

pılan bu plânlarda başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. (Koalisyondaki par
ti liderlerinin kalkınma hızı olarak 
verdikleri rakamların birbirini tut
mamasında idare edenlerin kayıtsız
lığını göstermektedir.)

Bütün bu açmazlar iş başına 
gelenlerin memleketin sosyal poli
tik, ve m addi yapışım göz önünde 
tutmamalarından ileri gelmektedir. 
Ben daha çok sosyal yapıya değinip 
(çünkü maddi yapısı orta okulları
mızda ve liselerde öğretiliyor. Poli

tik yapıyı da bilm em ek diye bir şey 
olamaz, oysa sosyal yapı mümkün  
olduğunca saklanmaktadır.) Bu ara
da az gelişmişlik ölçülerini ülke
mizdeki gerçekleri ile ortaya koy
mağa çalışacağım.

Türkiye de Sosyal Yapı:

A) H Â K İM  SIN IFLAR

a) Büyük toprak sahipleri

b) Tüccarlar, sanayiciler

c) Sermaye sahipleri

B ) ORTA SINIFLAR

a) Orta toprak sahipleri

b ) Küçük tüccar, esnaf za- 
naatkâr

c) Memurlar, ücretliler, ser
best m eslek sahipleri.

C) İŞÇİ S IN IF I V E  TOPRAK  
SIZ K Ö YLÜ

1 —  Yerli sermayedarın durumu
nedir?

2 —  Büyük tüccarın durumu
nedir?

3 —  Toprak ağasının durumu
nedir?
bunlara bağlı olarak:

a) Politikacının durumu nedir?
b ) Basının durum u nedir?
Bu soruların cevaplan  ahlaklı, 

milletini, ülkesini seven birisi tara
fından verilirse durum  acıdır. 
Dramdır adeta.

—  Yerli sermayedar (büyüğü) 
m  çoğunluğu em peryalist sermayey
le boy ölçüşmekten vaz geçip, onun 
kom isyoncusu olm uştur, uşağı ol
muştur.

—  Büyük tüccarın çoğunluğu 
vergi kaçırmakla m eşgul olup, ih- 
tikarcıdır, yani vatandaşı boğuntu  
ya getirip vurgun yapmaktadır.

—  Toprak ağalarının kafaları 
orta çağdan kalm a olup, kendileri- 
de topraksız köylünün tükenmişliği
ne aldırmadan hâlâ bu — büyük 
Atanın efendimiz dediği—  insanları 
sömürm ekle meşguldür.

Bunlara bağh olarak:
—  Türk politika tarihi her dev

resinde toprak ağasıyla, ve belirli 
bir azınlıkla iş birliği yapan ve 
onun oyuncağı durumuna gelen bir 
takım  bilgisiz, bilinçsiz çıkarcı po 
litikacıdan bahsedecektir.

—  Bu panayır satıcılığının (on  
lar için tabii) her devresinde bir  
kısım  hayasız basm  bu işin m aşa
lığım yapm akta olup, dahada ileri 
giderek ülkenin satılm am ış güçlü 
kalemlerine açıkça küfretm ekte 
hatta m illî emniyet raporu diyerek 
gerekçesiz yazılar yazıp idareyi de 
buna alet etm ektedir.

Ekonom i uzmanlarının ortaya 
attığı az gelişme ölçüleri şunlardır:

1) Düşük m illî gelir seviyesi
2) Noksan beslenm e
3) ilkel nitelikte geleneksel 

m akinalaşm am ış ziraat

4) Zayıf bir alt yapı
5) Zayıf bir sanayileşme
6) Düşük okum a yazma oranı
7) Ticaret sektörünün anor 

m al gelişmesi
8) Zirai nüfusun yüksek nis- 

beti ve gizli işsizlik

9) Nüfusun hızlı artışı.
Bu ölçülerin her biri Türkiye’de 

alabildiğine fazladır.
—  Gelir dağılım ı çok eşitsizdir, 

özellik le tarım  kesim inde çalışan
ların yüzde 90 ı ta n m  gelirinin yüz 
de 48 ini geri kalan yüzde 10 da 
yüzde 52 sini alm aktadır.

—  Nüfusun yüzde 3 ü veremli
dir, aynca çeşitli bölgelerdeki tra
hom lu ve cüzzam h sayısı hergiin 
biraz daha aratm aktadır.

SA YG ID EĞ ER  BAŞKAN  A M E R İK A 'N IN  H Ü R  B A SIN I K A R Ş I
SIN D A —  Başkan Johnson, Am erika’nın hür basınının mensuplarına 
büyük bir saygı ile; Vietnam  ve Dom inik’teki halkların haklarına bü
yük bir saygı duyduğunu ve onların hürriyetleri için çalıştığını, buna  
bütün dünyanın inanması gerektiğini, inanmıyanların komünist ol
duklarım, millî kurtuluş hareketlerinin zaten komünistler tarafından  
çıkarıldığını, şü halde ezilmesi gerektiğini; Vietnam 'da zehirli gazın 
bunun için kullanıldığım, napalm  bombaları ile insanların bunun için 
yakıldığım, Dominikli üniversitelilerin bunun için öldürüldüğünü; de
mokrasiye yürekten inanmış bir Başkan olarak anlatırken görülüyor.

—  Köylünün yansından fazlası 
ilkel nitelikteki ziraat aletlerine da
hi sahip olmadığından durmadan 
büyük şehirlere akın etmektedir.

—  Okum a yaşındaki ve üstün 
deki nüfusun yüzde 60 ı okuma-yaz- 
m a bilmemektedir.

—  Köylerin yüzde 53 ü, beledi
yelerin yüzde 55 i  içme suyundan 
yoksundur.

—  Nüfusun yüzde 69 u elekt
rikten faydalanamamaktadır.

—  4000 kişiye bir doktor, has- 
tahanelerde bir hemşireye 111 (yüz 
onbir) yatak düşmektedir.

—  Meslekten her ilk okul öğ 
retmenine 60 öğrenci, her eğitici ta 
n m  teknisyenine 25-30 köy düşmek
tedir.

—  Şehir meskenlerinin yüzde 
30 u oturulmayacak durumdadır.

— Gecekondularda yaşayan in
san sayısı 2 milyonu aşmaktadır.

—  Nüfus artışı yüzde «3» tür.
—  İşçiler 10 liraya 10 saat ça- 

hştınlmaktadır.
Senecanin şu vecizesini hatır 

lamak gerek. «Nereye gittiğini bü- 
meyen denizci için uygun rüzgâr 
yoktur.»

Bu gerçekleri ortaya koyduk
tan sonra çözüm  yolu bulmak ge 
rekmektedir. Kalkınmanın iki ana 
şartı vardır. Bu iki şart birbirine 
sıkı sıkıya bağlıdır. Bunlar:

I )  Politik, ekonomik, mali bü
tün dış münasebetlerde yalnız ve 
yalnız millî çıkarlara göre ayarlan 
m ış bağımsız bir dış politikanın 
uygulanması,

I I )  içte köklü dönüşümlerle 
ekonomik-sosyal yapının değiştiril
mesi.

Bunların yapılabilmesi için 
Anayasa ilkelerinin eksiksiz, tas
tam am  uygulanması gereklidir.Bu- 
nu bugünkü hakim sınıflardan ve 
onların dümen suyundakilerden 
beklemek hatadır. Bu dönüşümler 
ancak temel kuvvet olan emekçi 
halkın örgütlenmesi ile m ümkün
dür. Mevcut düzenden yararlanan 
adı geçen hakim  sınıflar toplumda  
gerici kuvvet olarak karşımıza çı
kar. Atanın dediği gibi ekonomik ba
ğımsızlık olmadan siyasi bağımsız
lık olm az. Demokrasi bütün top
luma etkili olursa bir anlam  
kazanır. Devletin emekten yana ol
ması için halkın toplum  hayatının 
her yönünde söz sahibi olm ası ge
rekir. Bunun ilk şartıda nasırlı el
lerin Büyük M eclise girmesidir. 
Yani bu durumda çözüm yolu poli
tiktir. Kalkınm anın gerçekleşebil
m esi şu şartlara bağlıdır.

1 —  Başta işçi sım fı olmak üzere
bütün emekçi halkı eğitmek, 
bilinç sahibi yapmak.

2 —  Sosyal - ekonom ik - politik
dönüşümleri önleyen, sosyal 
adalet ilkelerine karşı koyan  
bütün güçlerin üstünlükleri
ne son vermek.

3 —  Ağır sanayinin gelişebilmesi
ve devletçiliğin sağlanabil
mesi için emekçi halkın te
mel güç olmasını m üm kün  
kılmak.

Başta emekçi halk olm ak üzere 
üniversitelinin ve memleketini se
ven bu gerçeklere içi sızlayarak ba
kan her vatandaşın artık bir araya 
gelmesi örgütlenmesi gereklidir. 
Bütün bunlar ancak o zaman ger
çekleşir. Bu örgütlenme sonucu 
emekçi halkın Büyük Meclise gir
m esi ve toplum  hayatının her yö
nünde söz sahibi olabilmesi ise an
cak kendi siyasi partilerinde top
lanmalarıyla gerçekleşebilir.



Sayfa : 12 20 Haziran 1965

Cemal K I R A L

Ulusal Devletin politik bağım
sızlığının devamı ekonom ik bağım
sızlık savaşının kazanılmış olması 
şartına bağlıdır. Yoksa  ülke, günün 
birinde yarı-sömürge hatta söm ür
ge duıumuna düşm ekten kurtula
m ayacak, bunun sonucu olarak ta 
kazanılmış Politik Bağım sızlık kay
bedilecektir. Bu bilinen bir gerçek
ken Politik Bağımsızlığa kavuşmuş 
Geri K alm ış Ülkelerin çoğunda 
em peryalizm in pençesine düşülme
si neden önlenemez? Daha başka 
bir deyim le Ekonom ik Bağımsızlık 
Savaşı neden başarıya ulaşm am ış 
ve bu yüzden kan dökülerek kaza
nılm ış Politik Bağımsızlığın kaybe
dilm esine neden adeta göz yumul
m uştur?

Geri kalmış Ülkelerde Kurtu
luş Savaşı sonunda toplum a hakim  
olan genellikle coşkulardır. Aslında 
söm ürgeci ya da içteki «müsbete- 
bite karşı -çoklukla her ikisine 
birderu kazanılmış başarının ulu
su coşturm ası olağandır da. Önem
li olan Ekonom ik Bağım sızlık Sa
vaşının ne olduğunu tayin etmek 
ve coşkunlan bu savaşa kanalize 
etm ektir. Am a bundan }da önem
lisi Ekonom ik Bağım sızlık Sava
şında çıkarı olan bütün ilerici ve 
dem okratik güçlerin tek cephede 
birleşm esidir. Ekonom ik Bağım

sızlık savaşı aslm da antiemperya- 
list bir savaş olduğuna göre, bu 
Antiemperyalist Cephe etrafında 
-çıkarları gereği- hangi sım f ve ta
bakaların birleşebüeceğinin bilin
m esi gerekir. B u sm ıf ve tabaka
lar hangileridir?

İŞÇİ SIN IF I —  H iç şüphesiz 
bu Antiemperyalist Cephenin ba
şında İşçi Sım fı bulunacaktır. Zi
ra tarihin kaydettiği bu en ilerici 
sınıf, kendisi ve toplum un kurtul
m ası için emperyalizmin yok edil
m esinin baş-şart olduğunu bilir.

_________________ D Ö N Ü Ş Ü M

a n t i e m p e r y a l i s t
C E P H E  MESELESİ

H iç bir sınıf ve toplum  katımn çı
karları işçi sınıfındaki gibi açık ve 
kesinlikle emperyalizm üe çatış
m az. K^ldjı ki işçi sınıfım buna  
iten teknik nedenler de vardır. E m 
peryalizmin kovulması ya d a  ye
niden sokulmaması savaşı başarıya  
ulaştığında, yerli sanayi ister iste
m ez doğacak, bu sayede işsizler 
ordusu işe kavuşacağı gibi endüst

rinin geişmesi ile sayıca da arta
cak işçi sınıfının, sosyal - politik  
hayattaki rolü daha da etkili ola
caktır. Üretime katılırken bile za
ten toplu — bir arada—  olan işçi 
sınıfının bu Antiemperyalist Cep
henin öncülüğünü yapması, sava
şın başarıya ulaşmasının şartıdır.

KÖ YLÜ LER —  Feodalist düze
nin üretim  ilişkileri, üretim güçle
rini, ki bu devrede köylü sınıfıdır, 
geliştirdi Demirin eritilip işlen

mesi, manifaktürün doğuşundan  
etkilenen köylü sm ıfı feodalizmin 
kuruluşunda feodalist toplum u  
ekonom ik ve politik yönden üeri- 
ye itmiştir. Gelişen üretim  güçleri
nin, sonunda, üretim  ilişkilerinin 
değişmesini istemesi doğal olarak 
hâkim  sınıfların — burada büyük 
toprak sahipleri—  çıkarı ile çatış-1 
tı. Bir yanda toplum  düzenini, ken
di çıkarı için, ileriye götürmek is- 
tiyen köylü sınıfı, öbür yanda dü
zeni geri itmeye çabalayan büyük 
toprak sahipleri sınıfı. Gerici bü
yük toprak sahipleri sınıfı, toplu
mun gelişmesini önleyemedi. Ne 
var ki emeğin toplumdaki bölüşül- 
mesinin artm ası sonucunda şehir 
doğm uş, köy ve şehir arasındaki 
aykırılıklar belirmişti. Böylece de 
köylü sınıfı ilericilik niteliğini yi
tirmiş, tem el sınıf olm aktan çık
mıştır.

Toprak özlemi içindeki köylü  
nün Antiemperyalist Cephede ol
ması sadece m üm kün değil üstelik

şarttır da. Köylü ile işbirliği sağ
lanmadıkça Ekonom ik Bağımsız
lık Savaşı başarıya ulaşamayacak
tır. Gerekli olan, emperyalizm ile 
var olan çıkar çatışmasını köylüye 
anlatmak ve emperyalizmin kökü 
kazınmadıkça özlemine kavuşamı- 
yacağmı öğretmektir.

AYD IN LAR —  îlk  çağlardan 
beri varolan ve üretime başına 
buyruk katılmıyan bu toplum  ta
bakası, hiçbir zaman ayrı bir sım f 
olamamıştır. Bundan sonra da 
olamıyacaktır. Bu yüzden tarih bo
yunca şu ya da bu sınıfın, am a her 
zaman hâkim  sınıfların, hizmetin  
de olmuş, hattâ ezilenlerin üstün
de sömürenlerin baskı mekanizm a
sı rolünü oynamıştır. Bu pek şa
şılacak şey değildir. Bir kere sınıf
lı toplumda eğitimin hâkim sınıfla
rın ideolojisi üe beslenmesi yü
zünden, yarının aydını bu türlü bir 
ideoloji üe yoğurulmaktadır. Üste
lik eğitim olanaklarından, büyük 
çoklukla, hâkim sınıfların yararlan
dığı da bir gerçektir.

Bu özellikleri yüzünden aydın
ların bir kısmı antiemperyalist 
cephenin (karşısına (geçecek, bir  
kısmı ilgisiz kalacak, küçük bir kıs
m ı da bilinçle antiemperyalist cep

henin içinde olacaktır. Hattâ bu  
bir avuç cesur halk çocuğu, Anti
emperyalist Cephede çıkarları olan 
sm ıf ve tabakaları bu cepheye yö
nelterek cephenin organizasyonun
da ve daha sonra da yönetiminde 
rol oynayacaklardır.

M ÎLLÎ BURJUVAZİ —  Burju
vanın toplum cu akımla işbirliği 
söz konusu olsaydı, tarih okum a
m ışsak işbirliğine yanaşır der ge
çerdik. Ancak antiemperyalist akım  
karşısmda M illi Burjuvazi çift ka
rakterlidir. M ülî Kurtuluş Savaşı 
sırasında — elbet varolması şartıy
la —  Millî Burjuvazi geneüikle sa

vaşa katılmaktadır. Tabii yabancı 
emperyalist çevrelerle henüz bağ 
kurm am ış olm ası şartiyle. Ancak 
politik özgürlüğün kazanılması ile 
burjuvazi için savaş bitm iştir. Dar 
ha doğrusu kendisi için yeni bir 
savaş başlam ıştır: daha çok kazan
mak, daha çok m al-m ülk sahibi ol
mak. Bu tutumdaki burjuvazi, en
düstrinin kurulm am ış olm ası, bir 
de dış sömürge bulunmayışı yüzün
den kapitalist ekonom i sistem i üe 
sermaye birikmediğini görerek, em
peryalist düzeye ulaştığı için mal 
ihracı yolu ile değil, malî sermaye 
yolu ile sömürücülüğe başlamış ya
bancı kapitalist çevrelerle işbirli
ğine, rahatlıkla, yanaşır, ö z  yurdu

nun milyonlarca insanının alın te
rinin yabancı emperyalistler tara
fından sömürülm esi burjuvazi için 
artık önemli değildir. Üstelik emek
çi halkın uyanışını durdurmak, bas
kı yclu ile halkı susturm ak yoluna 
sapmakta, yabancı sömürücüler 
ve yerli reaksiyonerle binleşerek 
faşist bir rejim  kurm akta — Bre
zilyada olduğu g ib i—  tereddüt et
memektedir.

Orta ve küçük burjuvaziye ge
lince. Kapitalist sınıfın deforme ol
maya mahkûm bu tabakaları günün 
birinde kapitalist olam ıyacaklanna  
inandırılacakları ölçüde antiemper
yalist cepheye katılacaklardır.

Meseleyi doğru koym ak zorun
dayız. Ekonom ik bağımsızlık sava
şı çeşitli partilerdeki üç-beş aydı
nın bir araya gelmesiyle başarıla
bilecek bir savaş değüdir. Bu savaş 
aslında politiktir ve muhalefette 
de olsa antiemperyalist, üerici bir 
partinin öncülüğünde başarıya yö
nelir. Kesin başarı ise halkın dev
letin yönetimine aktif bir şekilde 
katılması, daha başka bir deyim
le, emekçilerin yönetim de söz ve 
karar sahibi olm ası üe m ümkün
dür.

K İ T A P L A R I N I Z I
S E R G İ
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