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Parti İçi 
Eğitim Sorunu

Türkiye iş ç i  Partisi ik in ci Büyük 
Kongresi b ir  süre ön ce  sonuçlanm ış, seçi
len yöneticiler çalışm alara başlam ıştır. 
Türkiye iş ç i  Partisi yöneticilerinin  karşı 
karşıya bulundukları çeşitli sorunlar ara
sında en önem li yeri, bizce, parti iç i eği
tim sorunu tutm aktadır. Türkiye iş ç i 
Partisi, Türk em ekçilerin in  seçim  yoluy
la iktidarı elde etm elerini sağlama çaba
sında olan sosyalist b ir  partidir. B u  ba
kımdan, en geniş halk yığınlarını etkile
mek, bilinçlendirm ek zorundadır. Geniş 
halk yığınlarım  etkilem enin  başta gelen 
koşulu da, halkla yakın  ilişkiler kuracak 
olan ço k  sayıda partili m ilitanlar ordu 
suna sahip olm aktır.

Bugüne kadar parti içinde dü
zenlenmekte olan  sem iner ve kon
feransların yeterli oldukları söylene
mez. S ınıf ve yaş farkları gözetilm eden 
karmakarışık b ir  d in leyiciler topluluğu
na yöneltilm iş olan  konferanslar ve çeşit
li sem inerler, bundan böyle, dinleyicile
rin yaş ve sınıfsal farkları gözönünde tu
tularak düzenlenm eli, parti üyelerinin bil
gi düzeyleri ve p s ik olo jileri dikkatle ince
lenmeli, gelecek günlerin en  dinam ik m i
litanlarını çıkaracak olan genç em ekçiler 
ve öğrenciler üzerinde özellikle durulm a
lıdır. Genel Başkanın ve d iğer yöneticile
rin başta gençler olm ak üzere tüm  par
tililerle çok  sıkı ilişkiler kurm aları, biran 
önce yerine getirilm esi gereken b ir  gö
revdir.

Türk sosyalist hareketi önem li b ir  
aşamaya varm ış durum dadır. B ir yandan, 
sosyalist fik irler T ürk  halkında yankılar 
bulmaya başlam ış; öte yandan, sosyalist 
hareket içinde fark lı görüşlerin  tohum la
rı boy  verm iştir. Sosyalist hareketin bu 
aşamasında parti iç i eğitim  sorununun 
taşıdığı öncelik  önem le gözönünde bulun
durulm alıdır. Ö ğretim  üyeleri, çeşitli ka
dem elerdeki parti yöneticileri ve üniver
site öğrencileri biran  ön ce  harekete geçi
rilerek disiplinli b ir  parti iç i eğitim  d ö 
nemine girilm eli; parti salonları, yakın 
bir gelecekte kuracağım ız sosyalist T ür
kiye’nin laboratuvarian  haline getirilm e
lidir.
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TÜRKİYE’NİN KÖYLERİNE DAĞILAN

Amerikan Ajanlarını 
A ç ı k l ı y o r u z .

Türkiye’de bir «Barış Gönüllü

leri» gerçeği vardır. Beş yıldan be

ri, birtakım Amerikalı adamlar ve 
kadınlar, sayıları gittikçe artarak 
yurdumuza gelmekte ve dört bir ya

na dağılmaktadırlar. Bu kişilerin 
gerçek görev ve amaçlarını, Am e

rikalı yöneticilerinden başka bilen 
yoktur. Bilinen tek şey ise, en kü

çük köylere dek yerleşen bu «ba

rış meleklerinin», gittikleri yerler

de Amerikan ve Hristiyanlık propa

gandası yaptıkları, çeşitli davranış

ları ile ahlâkı bozdukları ve sürek

li gözlemlerle Türkiye’nin toplum

sal yapışım incelemekte oldukları

dır. I •••':! 1 !

«Barış Gönüllüleri», emperya

list Amerika’nın, sömürdüğü ülke

lere daha sağlam  yerleşebilmek için 
yeni bulduğu parlak yöntemlerden  
biridir. Bu yepyeni bir yöntemdir 
çünkü, A.B.D., «Barış Gönüllüleri 
Örgütü» kum lana dek, azgelişmiş 
ülkelere «uzm an» yollamasıyla ün 
kazanmıştır. Gönüllülerin en bü

yük özelliği ise, pek büyük bir ço

ğunluğunun belli bir alanda uzman

laşm am ış olmasıdır.

Bugün, Türkiye'de sayısı bin’i 
aşm ış bulunan bu ne idüğü belir

siz kişilerin, aslm da A.B.D.’nin ka

ranlık emellerine hizm et eden bi

rer ajandan başka birşey olm adık

ları ortaya çıkm ıştır. Bu gerçeği da

ha iyi değerlendirebilmek için, ör

gütün kuruluş ve eylemleri üzerin

de göz gezdirmek yararlı olacaktır.

BAŞLANGICI

Yardımda bulunduğu azgeliş

m iş ülkelerin her türlü eksiğini dü

şünen ve gerekli tedbirleri alan 
A.B.D., son olarak bu ülkelerde baş- 
gösteren barış ihtiyacına cevap ver

m ek için, 1961 yılında bir «Barış 
Ordusu» kurmuştur. 1 M art 1961 ta

rihinde Kongre'ye sunulan bir tek

lif üzerine kurulan bu «Barış Or

dusu», maktul, Başkan Kennedy'nin  
«Yeni Ufuklar» siyasetinin öğele

rinden biri olup, A .B .D . Dışişleri 
Bakanlığı içinde y an  bağım sız bir 
organ olarak çalışır. Uluslararası 
Kalkınma Ajansı (A ID ) ve diğer 

Amerikan kurum lanyla sıkı bir iş

birliği halindedir. [M erkezî istihba

rat Örgütü (CIA) ile olan ilişkile-

Demİrel, AJP. - Gençlik kolları kongresinde,
«B ir avuç insan - Türk gençliğini tem sil edem ez» dedi.

SÜLEYMAN B E Y  —p Siz onlara bakm ayın, b ir  avuç insan Türk gençliğini tem sil edem ez!.



SAYFA: 2 D Ö N Ü Ş Ü M 15 ARALIK 1966

AMERİKAN AJAN LARIN I A Ç IK LIY O R U Z
rinin sağlamlığı üzerinde ise çeşitli 
görüşler ileri sürülm ektedir.]. H a

len :
—  17 Lâtin Amerika ülkesinde 

3,805,

—  8 Kuzey Afrika, Güney As

ya ve Yakın Doğu ülkesinde 1,736,
—  16 Afrika ülkesinde ),131,
—  3 Uzak Doğu ülkesinde 1,073 

tane olm ak üzere 10,000'e yakın aja
nı dünya üzerine yaymış bulunm ak

tadır.

Kuruluş amaçlarının açıkça be

lirtilenleri arasında iki tanesi önem 

lidir :

—  «Azgelişm iş ülkelere, eğitim, 
tarım, sağlık v.b. konularında ihti

yaç duyulan elemanları sağlayarak 
kalkınmalarına yardımcı olm ak.»

—  «Am erikalıların, diğer ülke

leri ve halklarını daha iyi tanım a

larını sağlam ak.»

AJANLARIN SE Ç İM  V E  STATÜSÜ

Örgüte alınacak kişilerin seçi

minde, adaylar birtakım test ve de

nemelerden geçirilir. Bir yandan da, 
haklarında etraflı tahkikat yapıl

maktadır. Bu tahkikat sonucunda 
iyi birer Am erikan yurttaşı olduğu  
anlaşılanlar, iki-altı ay süren bir 
eğitime tâbi kılınırlar. Bu eğitim  
sırasın da: Gidecekleri ülkenin dil, 
tarih, âdet ve gelenekleri ve iktisa

diyatı; burada yapacakları asıl ve 
görünürdeki görevleri; A.B.D.'nin si

yasal sistem i, tarih ve gelenekleri 
üzerinde düzenlenen kursları izler

ler. Gittikleri ülkede çok düşük bir 
hayat standardı içinde bulunacak

ları için, ajanların şikâyetsiz yaşa

mayı kabul etm iş olmaları gerekli

dir.
Ajanların ücret ve yollukları 

örgüt tarafından sağlanır. Bu ücret 
ise, bulundukları ülkeye göre deği

şir. A ynca, her ay, A.B.D. bankala

rında adlarına önemli bir m iktar 
para yatırılır. Dönüşte işsiz kalm a

yacakları da garanti edilmiştir.

B A R IŞ ORDUSU T Ü R K İY E ’DE

A.B.D., o  upuzun yardım elini 
bu konuda da Türkiye'ye uzatm ak

ta gecikm em iş ve örgütün kurulu

şundan dört ay sonra, 28 Haziran  
1961’de Büyük Elçiliği kanalıyla hü

kümetimize işbirliği teklif etm iştir. 
Yapılan görüşmeler sonunda, and- 
laşma, 27 Ağustos 1962’de Türk Dış

işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin  
ile A.B.D. Başkan Yardımcısı John

son tarafından imzalanmıştır. Bu  
andlaşma çerçevesinde :

—  1963 yılında 39,

—  1964 » 130,

—  1965 » 317 ve

—  1966 » 500
tane olm ak üzere, 986 ajan resmî

yoldan yurdum uza gelmiştir. *

Yine bu andlaşmada, ajanlara 
belirli kolaylık ve ayrıcalıklar sağ

lanması öngörülmüştür. Sözkonusu  
kolaylıklardan bazıları şunlardır : 
Ajanların kişisel ve ev eşyalarından 
gümrük alınmaz, ikamet tezkerele

ri harçsız verilir, alacakları ücret
lerden vergi kesilmez.

G örüşm eler sırasm da oldukça 
ilginç b ir  olay da g e çm işt ir : Hal
kın arasında, elverişsiz koşullar 
içinde çalışacak olan ajanların, giz
li ve açık  faaliyetlerini rahatlıkla 
yürütebilm elerini isteyen A.B.D., bu  
ajan lara diplom atik ayrıcalık tanın
m asını talep etm iştir. Bu teklif, 
Türk H üküm etince reddedilm iştir. 
Ancak, artan Am erikan baskısı kar
şısında ortalam a bir çözüm e gidil
miş, Am erikan m akam larının yetki 
ve takdirleri ile b ir  sefaret mensu
bunun gönüllü işlerinin yürütülm e
sinde görevlendirilebileceği öngö
rülm üştür.

Aynı andlaşmada, ajanların yal
n ızca Türk makam ları tarafından 
talep olunabileceği açıkça kayıtlı o l
duğundan, h içb ir  kurum un doğru
dan doğruya talepte bulunamaya
cağı kesinlikle belirtilm iştir. Ancak, 
bu  husus hernasılsa Am erikalıların 
gözünden  kaçm ış ve 1966 yılında, 
«B arış Gönüllüleri Örgütü», Türk 
D ışişleri Bakanlığını ve diğer Ba
kanlıkları haberdar etm eksizin, V e
rem  Savaş D em ekleri adına 65 ajan  
getirtm iştir. (N O T : B u  sayı, yuka
rıda Türkiye için  verdiğim iz liste
ye dahil edilm em iştir.)

Am erikan ajanları işte bu  k o 
şullar altında Türkiye kent ve köy
lerine yerleşerek faaliyete başlam ış
lardır. Çoğu İngilizce öğretm enliği 
yapm aktadır. Ne var ki, genellikle, 
gram er bilgisinden ve öğretm e ye
teneğinden yoksun bulundukların
dan kısa zamanda, derslerini izle
yecek  öğren ci bulam az olm uşlardır. 
K öylü lere tarım sal faaliyette sö- 
züm ona yardım cı olm ağa çalışan 
diğer ajanların durum u da birin ci
lerden farklı olm am ış ve «örnek  
ser’ler kurm a» gibi denem eler tam  
b ir  fiyasko ile sonuçlanm ıştır.

Böylelikle, yapacak işleri kal
m ayan bu kişiler, bütün  dikkatleri
n i, esas görevleri olan  gözlem ciliğe 
yöneltm işlerdir. A janların  her biri, 
bulunduğu köyden başka, yakın 
köyleri ve ilçedeki hüküm et teşki
lâtım  incelem ektedir. B irbirine ya
kın köylerde bulunanlar, belirli ara
lıklarla fakat sık sık b ir  araya ge
lip raporlar hazırlam aktadırlar. 
A.B.D.'ye yollanan bu  raporlar, 
orada ayrıntılı b içim de İncelenm ek
te ve dosyalanm aktadır.

«B arış G önüllüleri», görünürde
ki görevlerin i unutup, «ajanlığa» o  
denli dalm ışlardır ki, başlangıçta 
bu kişilere sevgiden içi titriyerek 
kucak açan Türk H üküm eti bile  bu 
konuda bazı tedbirler alm ak gere
ğini duym uştur. Bu tedbirlerin  ö- 
nemli olanları şunlardır :

«—  Barış Gönüllülerinin başarı
ları sınırlı görüldüğünden, sayıları
nın dondurulm ası.

—  K öy  ve kasabalarda gönüllü 
kullanılm ası sakm calı bulunduğun
dan, görevleri dolanların  yerine ye
nilerinin verilm em esi.

—  Bundan böyle teknik bilgiye 
sahip kalifiye elemanların gönderil

m esi için Amerikan makamlarına

İsrar edilm esi.»

Hükümetin, Am erikalılara karşı 
a ş ın  iyim ser tutum u da gözönünde 
bulundurulduğu takdirde, yurdu
m uzdaki «B a n ş Gönüllüleri» rezale
tinin hangi kerteye ulaştığı açıkça 
ortaya çıkm aktadır.

Son zam anlarda halktan da
cidd î tepkiler gelm eğe başlam ası ile 
bu iş artık sarpa sarm ıştır. Geçen 
yıl, Orta D oğu Teknik Üniversite
sinde, öğrencilerinin  siyasal görüş
lerini ve özellikle T.ÜP.'ne karşı tu
tum larım  araştıran bir kız ajan, o- 
laym  açığa çıkm ası üzerine apar to
par A.B.D.’ne geri yollanm ıştı. Az

bir süre ön ce de, Zanguldak ’ın  Dev
rek ilçesi, Diflrgine köyünde b ir  di
ğer a jan  bilinm eyen b ir  nedenle 
köylüler tarafından iy ice  dövülm üş 
ve olay resm î m akam lara yansıtıl
madan görevden alınm ıştır.

Örnekleri çoğa ltm am n gereği 
yok. G etirecekleri b a n şa  ihtiyacı
mız olm adığım  suratlarına haykırıp, 
bu garip  kuşların topunu  defedece
ğim iz günler sanıldığından da ya
kındır.

Aşağıdaki üstede ajanlardan 94 
tanesinin Türkiye’deki yerleşm e 
noktalarını açıklıyoruz. L istede ad
ları bulunan köy, kasaba ve şehir
lerdeki yurtsever insanları bu  ajan
lara karşı uyanık o lm aya çağırırız.

94 AJAN IN  Y E R L E Ş M E  Y E R L E R İ
ILÎ İLÇESİ K Ö YÜ SA Y ISI

Antalya Korkuteli Çaykenan 2
Denizli Tavas Solm az 2
İzmir » Bergama Kıranlı 2
Kastam onu Merkez Ism ailli 2
Bursa Keleş Baraklı 2
Bilecik Merkez Deresakarya 1
Afyon Dinar Ansar 2
Kütahya Tavşanü Çukurköyü 2
Zonguldak Devrek Dirgine 1
Mersin Tarsus 2
Sakarya Geyve Fevziye 2
Denizli Tavas Horasanlı 2
Niğde Ulukışla Akkoca 2
Samsun Terme Gökçeli 2
Edim e Merkez Sazlıdere 1
İstanbul Şile Kabakoz 2
Erzurum Hınıs Parmaksız 2
Bilecik Pazaryeri Günyurdu 2
Tokat Merkez Ortaköy 2
Van Özalp Em ek 2
Trabzon Maçka Yazlık 1
İzm ir Urfa Barbaros 2
Bolu Gerede Sayıklar 2
Sinop Gerze Sarnıç 2
Diyarbakır Merkez Alibardak 1
Hatay Altınözü Kazancık 1
Trabzon Merkez Sevinç 1
Muğla Köyceğiz Toplar 1
Kayseri Bünyan Girenli 2
Konya Karapm ar İslik 3
Diyarbakır Merkez Köprübaşı 2
Antalya » Cemakb 1
Burdur » Kuzköy 1
Manisa » Gülbahçe 2
Muğla Köyceğiz H am it 1
Erzurum Hınıs Sahabettin 1
Trabzon Tonya Çayıriçi 2
İzm ir Ödemiş Demircili 1
Edim e Hanzer Söğütlüdere 2
Çankırı Orta * Yenice 2
Malatya Merkez Çolakzade 2
Bolu Gerede Cemaller 1
Muğla Bodrum Çömlekçi 1
Eskişehir Merkez Gündüzler 1
Eskişehir Seyitgazi Ayvalı 2
Zonguldak Devrek Gürbüzler 2
Manisa Saruhanlı Çerkez Osmaniye 2
Samsun Terme Em iryusuf 2
Trabzon Maçka Anayurt 1
Kayseri Pınarbaşı Islâmbeyli 2
Uşak Merkez Belkaya 2
Antalya Korkuteli Dereköy 2
Zonguldak Devrek Bakacıkadı 1
Muş Merkez Tekyol 2
Sakarya » Akça kamış 2
Niğde Ulukışla Eminlik 1
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ANTİ - EMPERYALİST
M Ü C A D E L E  V E  
S O S Y A L İ Z M

xxxxxxxxv>x>xxvcxxxxxx>xxxxNVcs»â >̂î xxw(ŝ xx»
D Ö N Ü Ş Ü M

Türkiye’de sosyalizm in kurulabilm esi için, 
herşeyden evvel, hem  siyasal hem  ekonom ik 
alanlarda tam  bağım sızlığa kavuşm am ız gereği 
apaçıktır. B u  sebepten em peryalizm e ve bunun 
baş tem silcisi olan  Am erikan em peryalizm ine 
karşı m ücadeleyi sosyalist hareket başlatm ış
tır ve gene bu  hareket sürdürm ektedir.

Ancak, anti-em peryalist m ücadelenin nasıl 
yürütüleceği konusunda, sosyalistler arasında 
iki ayrı görüş belirm iştir. H em ekadar, bu  iki 
farklı görüşün, Türkiye'nin koşullan  içinde, 
pratikte (uygulam ada) b izleri aynı derecede 
farklı eylem lere iteceği kanısında olm am akla 
beraber, m eseleye açıklık  verilm esi gerekliği de 
ortadadır.

—  II —

Anti-emperyalist m ücadelenin  biri dışa d ö 
nük, yani doğrudan doğruya yabancılara kar
şı, diğeri de içe dönük, yani em peryalizm in 
içerdeki m üttefik lerine karşı olm ak üzere iki 
cephesi vardır. M ücadele bu  iki cephede b ir 
den yürütülür. Açıktır ki, içe  dönük cephede
ki m ücadele ne kadar başarılı olursa, dışa dö
nük m ücadele o  kadar kolaylaşır. Bahis konu
su olan bu  iki görüş de, dışa dönük cephe hak
kında m utabıktırlar. Farklılık içe dönük cep 
heye taallûk etm ektedir.

— sn —

Görüşlerden birine göre, emperyalist m ü
cadelenin içe  dönük cephesi sadece feodal tip 
toprak ağalarına ve kom pradorlara karşı ku
rulm alıdır. Çünkü bu iki sınıf, mem leketin de
ğişm esini ve gelişm esini istem edikleri için, em 
peryalizm in davetçisi, destekçisi ve tabiî m üt
tefikleridir. Bunlara karşı yürütülecek m üca
dele m illî (bu rju va ) dem okratik  devrim  nite
liğinde olup, bu  m ücadeleye mem leketin m o
dernleşm esini ve kalkınm asını isteyen bütün 
sınıf ve tabakalar katılabilir.

Bu görüş m illî burjuvaziyi de anti-emper- 
yalist cepheye aldığı için, m ücadelenin aynı za
manda ani i-kapitalist yani sosyalist nitelikte o l
masına karşıdır. Sosyalist m ücadele m illî de
m okratik devrim  tam am landıktan sonra yapı 
lacaklır.

Diğer bir şekilde ifade edecek olursak, bu 
görüşe göre, bugün Türkiye'deki hâkim tezat,

I

em peryalizm  ve onun içerdeki g en c i m üttefik 
leriyle, m em leketin kalkınm asını isteyen b ü 
tün ilerici güçler arasındaki genel çatışm adır. 
Y oksa burjuvazi ile proleterya arasındaki sın ıf
sal çatışm a değildir. Bu sebepten ötürü Türki
ye 'de halen geniş b ir  sosyalist hareket yaratm a 
olanağı yoktur.

— IV —

Diğer görüşe göre, anti-emperyalist ve sos 
yalist m ücadele b ir  arada ve birbirin i des
tekleyerek yürütülebilir. Bunları b irb irin 
den kopm uş ya da aralarında pek zayıf bağ
lar bulunan iki ayrı aşam a olarak düşünm ek 
tehlikelidir. B öyle b ir ayrım  tabiatı icabı da 
ha bilinçli olan  burjuvaziyi daha güçlendirecek 
ve m illî dem okratik  devrim in öncüsü  durum u 
na getirecektir. G erçi bu  yolun  başarı im kânı 
yoksa da, b ir  an için, m illî dem okratik devri
m in gerçekleştiğini kabul etsek bile, m em leke
tin  tekrar em peryalizm in kucağına atılacağın 
dan şüphe etm em ek icab eder.

Ancak şurasını önem le belirtm ek isteriz ki, 
sosyalizm  b ir  anda değil fakat b ir  süreç için 
de gerçekleştirilebileceğine göre, bu  görüşün 
taraftarları için, sosyalizm e karşı olan güçler
le bile anti-emperyalist ittifaklar kurm akta h iç
b ir  sakınca yoktur. M eselâ, sosyalist b ir  ikti
darda karm a ekonom inin b ir  süre devam  ede 
ceğinin kabul edilm esi, m illî burjuvazi ile  an 
ti-em peryalist cephe birliği kurm anın tem elle 
rini teşkil eder.

— V —

G örüldüğü gibi, bu  iki görüş arasındaki ay
rılık, Türkiye'nin durum unu fark lı şekilde de
ğerlendirm eğe dayanm akladır. Bu sebepten, kı
saca bu konuya değinm ek lâzımdır.

Eğer gerçekten T ürkiye ’de geniş b ir sos 
yalist harekete temel olabilecek b ir  isçi sınıfı 
yoksa, halkım ızın büyük çoğunluğu kapitaliz 
m in  değil de  feodalizm in  baskı ve ilişkileri 
içinde işe ve büyük em ekçi kütlesi dem okratik  
haklarından habersiz b ir  eziklik, uyuşukluk ve 
karanlık içinde bulunuyorsa, birinci görüşün 
doğruluğunu kabul etm ek gerekir. Çünkü bu 
koşullar içinde elbette ki sosyalist mücadele* 
yapılam az ve ilk yapılacak iş de, elbet .t kî, hal

kın üzerindeki gerici baskıyı kaldırm ak ve tın
lara b ir  b ilinç vermektir.

.Ancak Türkiye bu derece geri b ir m em le
ket değildir. M em leketim izde güçlü b ir  sosya
list hareketin öncülüğünü yapabilecek hacimde 
b ir  işçi sınıfı vardır. (Sendikalı işçi sayısı 500 
bin, sigortalı işçi sayısı 900 bin  civarındadır.) 
Tarım  dâhil bütün üretim  dallarında kapita
list üretim  tarzı yerleşm ektedir. Feodal tip top
rak ağalan  ekonom ik ve politik  güçlerini ge
niş ö lçü d e  yitirm işler ve sayıca da azalmışlar
dır. (B ir  kısm ı kapitalist çiftç i olduğu için) 
Türkiye h içb ir  zaman yabancı egem enliğine gir
m ediği ve 47 yıl ön ce  b ir  kurtuluş savaşı da 
verdiği için , m illî b ilince sahiptir. Halkım ız 
aynca , genel olarak uyanık ve dem okratik hak- 
lanna sahiptir. Yenik ve yılgın değildir.

Diğer b ir şekilde ifade edilmek gerekirse, 
Türkiye, m illî dem okratik devrim  denen saf
hayı geniş ölçüde tam am lam ıştır. •

Bu sebepten, birinci görüşün Türkiye için 
geçerliliği yoktur.

-  V I —

Nihayet şunu da ifade edelim  ki, m em leke
tim izin şartları, eylem de, birinci görüş taraf
tarlarım da, ikinci görüşün çizgisine getirecek
tir. Bunun bir sebebi, m em leketim izde toprak 
ağalarına ve kom pradorlara karşı olan m üca
delenin sosyalist m ücadele olarak bilinm esidir. 
Gerçekten, toprak reform u ve dış ticaretin  dev
letleştirilm esi Türkiye îş ç i Partisi program ı
nın tem el unsurlarından ikisidir.

D iğer sebep te, m illî burjuvazinin tam ba
ğım sız olm ayıp, yabancı serm aye ve* kom pra- 
dorlukla kucak kucağa bulunuşudur. Bu du
rum da kafamızdaki teorik  ayırımlar, gerçekle
re uym am akta ve m eselâ kom prador ile sana
yici, ya da yerli serm aye ile yabancı serm aye 
aynı kişi ya da şirkette birleşm ektedir.

B öylece m ücadele, yalnız toprak ağaları ve 
kom pradorlara karşı yürütülm ek istense de, 
karşısına bütün serm ayedarlar da dikileceği 
için, ister istem ez sosyalist b ir niteliğe bürün
mek zorunda kalacaktır.
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olaylara bakış
"pasif direnme hare
keti”  ve tiirk fıalkı- 

nın düşmanları
Türkiye’de g ittikçe yayılmakta, 

gü ç kazanm akta olan  Am erikan düş
m anlığı, Türk halkının düşm anları
nı son derece tedirgin etm ektedir 
H ele bu Am erikan düşm anlığını 
edebî sözler olm aktan  kurtararak 
b ir  halk hareketi haline getirm ek 
am acıyla T ürkiye İşçi Partisi tara
fından ortaya atılan «Pasif D iren
m e H areketi» sloganı, Türk halkı
nın düşm anlarını çileden çıkarm ak
tadır. Çünkü Türk halkının düş
manları, edebiyat olarak kaldıkça 
ne de o lsa  katlanm aya alıştıkları 
Am erikan düşm anlığının, böy lece  
halka, bizzat yaşam anın içine akta
rılm asının doğuracağı tehlikeleri se
zebilm ekte; bugünün «pasif d iren 
m e» sinin, yakın  b ir  gelecekte «ak 
tif d irenm e» haline gelebileceği k or
kusu içinde yaşam aktadırlar.

Türkiye iş ç i Partisinin bir sü
re önce ortaya  attığı «Türkiye'deki 
Am erikalılara karşı pasif direnm e 
hareketi» sloganı tutm uştur. A m e
rikan em peryalizm ine karşı duyulan 
nefreti gazete, dergi sayfalarında 
kalan sözler olm aktan  çıkararak, va 
şadığım ız günlük hayatta da uym a
m ız gereken b ir  davranış haline ge 
tirm eyi am açlayan bu sloganın halk 
katında etk ili olm aya başladığını 
gösteren en belirgin  örnek, son  gün 
lerde P rof. Sadun Aren 'in  çevresin 
de koparılm ak istenen fırtına o l
muştur.

Olay kısaca şudur : Prof. Sa
dun A ren 'in  sahip olduğu  apartm an 
katının Am erikalı b ir  aileye kiralan
m ış bulunduğu «keşfedilm iş», ve  bu 
«keşif», ç o k  ön em li b ir  m akam da 
bulunan v e  Am erikalılara yakınlı
ğıyla ün kazanm ış iri kıyım  b ir  si 
yasinin direktifiyle, neye hizm et et
tiği bütün yurtseverlerce iyi bilinen 
b ir  gazetede yayınlanm ıştır. Olay, 
bizce, iki bakım dan çok  önem lidir. 
Olayda göze çarpan birinci yan, 
Türk halkının düşm anlarının adam 
akıllı çileden çıkm akta oluşlarıdır. 
Am erikan düşm anlığının som utlaş
ması, halk plânına indirilm esi karşı
sında Türk halkının düşm anları te
lâşa kapılm ış, Am erikan em perya
lizmine karşı savaş açan kişilerin 
en önde gelenlerinden biri olan Sa 
dun Aren'in kişiliğinde, Amerikan 
düşm anlığının gücünü kırabilm el 
için  b ir  çabada bulunm uşlardır. 
Gerçekte, on lar için  önem li olan 
Amerikan düşm anlığının gücünü 
kırmaktır. Y ok sa  Am erikan em 
peryalizm ine karşı savaş açm ış kı 
şilerin n itelik leri onların um urunda 
değildir.

Olayın ikinci önem li yanı, T ür
kiye İşçi Partili üyeler arasında vc 
halk katında ortaya çık ar  eğ ilim 

lerle belirlenm ektedir. «Pasif diren
me hareketi» slogan; tutmuştur. 
B irkaç ay öncesine kadar herkesçe 
çok  olağan sayılabilen bir olay; bir 
T ürk ’ün, evini bir Am erikalıya ki
ralaması, bugün Türkiye’de tepkiy
le karşılanmaktadır. Evin, «pasif 
direnm e hareketi sloganının düşü
nülüp, ortaya atılışından daha önce 
kiralanm ış olduğu düşünülm em ek
te, Şadım  A ren sertçe eleştirilm ek
tedir. Bu, Türkiye İşçi Partisinin 
«pasif direnm e hareketi» sloganı 
lehine kaydedilm esi gereken önemli 
bir puandır.

Sayın Sadun Aren birkaç gün 
önce basına şu açıklam ayı yapmış
tır :

«H ürriyet ve iktidara yakın ba
zı gazetelerin son iki gündür hak
kım da yaptıkları yayın tamamile 
m aksatlıdır. Bu maksat, sosyaliz
m i ve T ürkiye ’nin bağım sızlığm ı sa
vunan ve Am erikan em peryalizm i
ne karşı çıkan bir insanı halkımı
zın gözünde küçük düşürm ektir. 
Eğer, böyle bir insan olm asaydım , 
değil dairem i, vicdanım ı bile Ame
rikalılara kiraladığım  zam an bu ga
zetelerin k ıîlan  bile kıpırdamazdı.

Bunlar, olayı baştan aşağı mak
satlarına ve tıynetlerine uygun ola
rak kabaca tahrif de etm işlerdir.

1 —  Daire, partim in Am erikalı
lara karşı pasif direnm e kararından 
en az bir ay önce 1 Haziran 3%6 
da kiraya verilm iştir.

2 — Eşim daireyi kiralamak 
için Am erikan elçiliğine hiçbir şe
kilde başvurm adığı gibi, mukaveleyi 
im zalam ak için  de bu elçiliğin  ka
pısından içeri adımını atm am ıştır. 
■Amerikan elçiliği daire üzerindeki 
«kiralık» ilânına bakarak eşim e m ü
racaat etm iş, kira m ukavelesini de 
eşim in çalıştığı yere gönderip im 
zalatm ıştır.

3 — Daireyi sonradan eşime 
devretm iş değilim . Daire başından 
beri eşim e aittir. Hürriyet gazetesi
nin bu devir konusunda ısrarla dur
m asının sebebi, kiralama işinde be
nim  de sorum lu olduğum u belirt
m ek içindir. Oysa, bu gayret fuzu- 
lidir. Eşim in bu konuda benim le 
m utabık kaldıktan sonra hareket 
ettiğinde hiç şüphe yoktur. Eşlerini 
iş dalaverelerinde paravana olarak 
kullanmak, Hürriyet ve benzeri ga
zetelerin sözcülüğünü ettiği kim se
lere has bir âdettir.

« ... Uzlaşmaz savaşçı»
4 —  K ira m ukavelesinin barış 

gönüllü lerin in  m üdürü ile yapıldığı 
da yalandır. M ukavele Amerikan e l
çiliği ile  yapılm ıştır. M ukavelenin 
sonunda feshedileceği ve içindekile
rin çıkarılacağı tabiidir.»

Prof. Sadun Aren, Amerikan 
em peryalizm ine karşı en önde sava
şan, Türk halkının mutluluğu için 
hayatını ortaya koyabilm iş en uz
laşmaz savaşçılardan biridir. Türk 
halkının yarattığı değerleri söm üre
rek aylık gelirlerini yüzbinlerin üs
tüne çıkaran, yığınla apartman sa
hibi Amerikan dostları bu gerçeği 
iyi bildikleri içindir ki; kendisi kı 
rada oturan, yıllardır üniversite ho
calığı yaparak biriktirdiği paralar
la sahip olabildiği b ir apartman ka
tını sırf borcunu ödeyebilm ek için 
kiraya verm ek durum unda bulunan 
şerefli bir insanı yıpratm aya çalış
m aktadırlar. Fakat, am açlarına ula- 
şam ıyacaklar, Amerikan düşm anlı
ğının, Türk halkının Am erikan em 
peryalizm ine karşı duyduğu nefre
tin gün gün büyüyerek, son  Am eri
kalıya ve Am erikan uşağına varın
caya kadar hepsinin Türkiye’den 
atılmalarını önliyem iyeceklerdir.

tiirk - iş?in derdi
Türkiye İşçi Partisinin Büyük 

Kongresinden sonra Türk-İş yöne
ticileri b ir  basın toplantısı yaptılar 
ve; «... Türk-İş Yönetim  Kurulu 
Ana Nizamnam esinin tabiî icabı o- 
larak partiler üstü politika gütm e
yi m em leketim izin şartları icabı sa
yar...»  dediler. Bu sözlerin söylen
diği günlerde Adalet Partisinin 
Kongresi yapılm aktaydı ve partiler 
üstü politikanın güdüm cüsü Türk- 
İş ’in, Genel Başkanı Seyfi Dem irsoy 
vakasında K ırat rozetiyle kongre 
salonunu süslüyordu.

«... Türkiye İşçi Partisi batı m o
deli b ir  işçi partisi hüviyetine g ir
m ediği m üddetçe Türk-İş her za
m an bu partinin karşısında olacak
tır ...»  diyerek Türk-İş yöneticileri
ne Türkiye İşçi Partisi Genel S ek 
reteri Rıza K uas bir dem eçle cevap 
verm iştir. Rıza Kuas bu konuda ö- 
zetle;

Türk-İş yöneticileri, Türkiye İş 
çi Partisi kurulduğundan ve özel
likle gelişm eye başladığından beri 
hâkim  çevrelerin paralelinde ve hat
tâ onların em irleri ile iftira ve it
hamlara başlam ıştır.

Halil Tunç son olarak Türk-İş 
adına verdiği dem eçte de «Türkiye 
İşçi Partisi batı m odeli b ir  işçi par 
tisi olm alıdır» dem ekle Türkiye'nin 
gerçeklerini h iç  bilm ediğini ve A 
m erikalı efendilerinin direktiflerine 
körü körüne uym akta devam etti 
ğini b ir  kere daha açıkça ortaya 
koym uştur

Türk-tş yöneticileri ve lıâkım 
çevreler şunu çok  iyi bilm elidirler 
ki; Türkiye İş ç i Partisi ne batı ne 
de doğu  m odeli b îr işçi partisi bu

viyetüıde değildir ve h içb ir zaman 
da olmayacaktır.

Türkiye tşçi Partisi m em leketi
miz gerçeklerine uygun olarak  12 
işçi sendikacı tarafından kurulm uş 
Anayasaya bağlı, m illî bağım sızlığı
mızı ve em ekçi halkım ızı savunan 
ve Türkiye m odeli bir işçi partisi
dir.

Türkiye İşçi Partisi bu esaslara 
sadık kalarak Türk em ekçi halka
mızın oyları ile m utlaka iktidara 
gelecek ve köklü dönüşüm ler yapa
rak T ürkiye’de sosyalizm i ku racak 
tır.

Türkiye işçi Partisi işçin in  her 
haklı dâvasında onun yanında ola
caktır. Buna Türk-İş değil, h iç kim 
se mani olam ıyacaktır.

Türk-İş’in savunduğu sendikacı
lık hâkim  sınıfların çıkarlarına uy
gun düşen Am erikan tipi b ir  sen
dikacılıktır. Fakat işçi sınıfının hız 
lı uyanışı karşısında bu politikanın  
iflâsı çok  yakındır.

Türk-İş yöneticilerinin  sendika 
lan birleştirerek 36 sendika haline 
getirm ek istem elerine rağm en  Türk- 
İş işçisinin hâlâ 1200 civarındaki 
sendikalara bölünm üş olm ası ve üs
telik yeni yeni sen dika lan n  kurul
ması Türk-İşçisinin Türk-İş kuru 
1 usuna itibar etm ediğini gösterm ek
tedir.

Serm aye çevrelerinin  dümen 
suyunda olan ve yabancı em perya
lizmi ile yerli ortaklam am  desteği 
ile ayakta duran b ir  kuruluşa Türk 
işçisinin iltifat etm em esi ve  kural
larına uymaması tabiidir.

Türk-İş’in telâşı da Türk işçisi 
ile kuıtnava çalıştığı organik  bağı 
kuramam asından ileri gelm ektedir.

Seyfi D em irsoy ’un A m erika ’daki 
sendikaların daveti ile  gittiğini söy- 
liyerek gerçekleri kam u oy u  ve iş 
çilerden gizlem eye çalışacağına şu 
sualleri açık-seçik ve m ertçe  kamu 
oyu ve Türk işçisine açıklanm asını 
bekliyoruz :

1 —  Seyfi D em irsoy ’un seyahat 
m asrafı kim ler tarafından karşılan
m aktadır?

2 — Türk-tş personelin in  yüzde 
kaçının maaşuu A m erika 'n ın  AIP 
teşkilâtı karşılam aktadır?

3 —  Türk-İş eğitim  veya başka 
adlar altında senede A ID 'den kaç 
dolar alm aktadır?

4 —  K öklü dönüşüm ler yapılm a
dan T ürkiye ’nin sosyal ve ekon o
mik bakım dan kalkınm ası ve işsiz 
liğin son  bulm ası m üm kün m üdür?

B öyle b ir  kalkınm anın Türkiye 
İşçi Partisi dışındaki siyasî partiler
le gerçekleşebileceğine inanıyor m u 
sunuz?

Aksi halde Türk işçisin i bu tu
tumu partilerin düm en suyunda sü 
rüklem eye çalışm anın anlam ı işçi 
sınıfına karşı o lm ak  değil de  nedir?

5 — Değil T ürkiye ’nin bu  temel 
sorunları üzerinde durm ak ciddi 
sendika hareketlerine dahi Türk-tş 
dirsek çevirm iştir.

Zonguldak olayları, İzm ir olay
ları, Paşabahçe grevi, İzm ir Boru 
Fabrikası grevi, Batm an-îskenderun 
Boru Hattı grevi bunların  som ut 
örnekleri değil m idir? dem iştir
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Türkiyeli olm ak gittikçe önem  
kazanmaktadır. Bunu, b ir dünya 
görüşüne sahip bulunm anın çağdaş 
eylemse! izdüşüm ü dem ek olan 
toplumsal ve siyasal uğraşların ye
ni bir evreye geçm ekte olm ası d o 
ğurmaktadır. Yüksek öğrenim  g ö 
ren genç adamların biçim sel plân
da kalmayıp öz çelişkilere eğilm e
si, hem belirli eğitim  Konuları açı
sından hem bir çözün deme yetene
ği kazanılması bakm rndan ve hem 
de, en önem lisi, geri bırakılm ış ül
ke insanının görevler; yönünden 
kaçınılm az bir gerek M ,ğ . . bürün 
mektedir. Attığı her adım ın hesap
lı olm ası gereken genç adam çok  
zor koşullar altında çalışm ak zo
rundadır. Y irm ibirinci yüzyılın 
mutlu insanların dünyası olm ası 
için değişim leri büyük dikkatle iz
lemesi, kendi etkilenişi yanısıra et
kileme gücünü tarihsel gelişim i hız
landırm a am acına yöneltm esi gerek
mektedir.

Bu değişim lerin ilki; giriş yönü 
ve hem en belirtilm esi gerekliliğin
den bakılırsa, artık genç adam ların 
«aynı d ili» konuşm aya başlam ış o l
maları gerçeğidir. Yalnız başına ke
sin bir anlam taşım ayan bu  özel
lik, diğer öğelere ışık tutmakla, 
görecelikten kurtarm aya önayak o l
makla açıklık kazanmaktadır. Bir 
örnekle som utlam ak gerekirse, yük
sek öğrenim  kuruluşlarına giden 
gençlerin çeşitli toplum sal sınıflar
dan gelm elerine karşın, gerçek bir 
kaynaşmaya hızla yürüm elerinden 
söz edilebilir. 27 Mayıs hareketin
den önce sun'i «ilericilik» zorlam a
ları şimdi bilinçli b ir  devrim ciliğe 
dönüşmektedir. Bugün, m ikro-poli- 
lik gayelerle kapitalist iktidar - ka
pitalist m uhalefet oyunu için genç
liği ortalığa çıkarıp kısır uğraşla
rın aracı olarak görm ek, çıkarcı 
çevreleri çok  yanıltır. Türkiyeli 
genç bu oyunlara düşm eyecektir. 
Yüksek engelleri sistemli b ir  b içim 
de aşmayı kısa sürede öğrenm iş 
bulunmaktadır. Ancak şurası g e m 
lik adına öğütlenm elidir ki, bunu; 
Türkiyeli gencin daha yürekli, da
ha bilinçli olarak tavır almaması 
anlamına geldiğini sanmak safdil 
lik olur. Genç, m eydana .çıktığı her 
kez Türkiye hesabına, in sanlık ’ he
sabına çalışıyor olacak, bundan 
böyle, sözde çekişm elerin aracı ya
pılamayacaktır. M ustafa K em al’in 
bir hareket adamı olarak uzak gö
rüşün örnek davranışını verdiği 
Bursa Söylevi, her genç adam ın ka
fa süzgecinden yüreğine yerleşm iş 
bulunmaktadır.

Aynı dili konuşm ak, aynı dü
şüncede, aynı kanıda olm ak değil 
dir; aynı dili konuşm ak, sorunları 
bilinçli bir biçim de, belirli b ir  tez
den hareket ederek açm ağa çalış
maktır. Çeşitli görüşlerin ve ayrın

tılarının yararlık derecelerini, uy
gulama olanaklarını, kapsam larını; 
önyargılardan uzak, duru ve yetkin 
bir mantıkla yurt yararına kullan
mayı araştırmak dem ektir.

İkinci değişim ; kendi araların
da bflineîeşen devrim ci toplum sal 
sınıfların, devrim ci güçler olarak 
birlikte eylem e girm e zpranluğu-
dur. Özünü em ekçinin yaşantısın
dan alarak, katıksız ve doğal bir bi
çim de hızlanan insanca yaşamaya 
kavuşma tutkusunun, yüksek ö ğ le 
nim gençliğinin görev bilinciyle b ir
leşmesi, egemen sınıfların kapkaç
çı düzeninin halk yararına dönüş
m esine başlangıç olacak sağlıklı ve 
gerekli b ir  bağdaşım dır.

Demek ki, 1 iç-bütünleşmelerin, 
gerçek iç-bütünleşm e olan devrim ci 
güçler haline kavuşm ası b ir  ana so  
randur. Aynı dili konuşm ak aşama
sından söz ederken, konuya yüksek 
öğrenim  gençliği açısından bakm ış
tık. Bu yöntem  içinde, em ekçilerin 
iç-bütünleşmesinin geliştiğini var
saydık. Aslında bu, b ir  varsayım dan 
öte, gittikçe hızlanan toplum sal bir 
olgu durum unda olup, İktisadî ger 
çeklerin belirlediği ve son iki yıl 
içinde hayli hızlanan b ir  evreye 
varm anın haberciliğini taşım akta
dır. G ençler olanaklarım  zorlayarak 
em ekçi iç-bütünleşmesine katkıda 
bulunm alıdırlar.

Geri1 bırakılm ış bir ülkede sarı 
sendikacılık sultasına son  verm ek, 
em ekçileri sosyalist b ir bilinçle ör
gütlem ekle m üm kündür. Gerçek 
sendikacıların, işverenlerin uşağı 
durum undaki satılm ış sendikacılara 
karşı uğraşlarında; sa n  sendikala
rı ele  geçirm ek, işverenlerin adam 
larını tem izlem ek, sendikaları arıt
m ak yolundaki çabalan  sem eresiz 
kalmaya m ahkûmdur. Çünkü söz- 
konusu sendikaların kuruluş gaye
si, işçinin burju va  deyim iyle «hak
kını alm asını» sağlamak bile değil
dir. Nerede kaldı ki, emekçinin 
kendi yarattığı değerlerin gerçek 
sahibi olduğu düzeni gerçekleştire
cek bilinçli b ir  yöntem i tatbik ala
nına koysunlar. îşçi için taviz ko
parm ak, işçinin burjuva düzeninde 
yoj alm asıyla ilgilidir. G erçek sen
dikacılar, «partiler üstü olm alıyız» 
gibi çıkarcılara hizm et edenlerin 
sloganlanna karşı çıkarak, em ekçi
lerin sosyalist b ir  örgüt çatısı altın
da, öncülüğü yüküm lenecek kesin
liğe ulaştırılm ak üzere bilenm eleri
ni sağlamalı, gençler de, örgütle
riyle düzenleyecekleri çalışmalarını 
bu yolda yardım cı olm aya yönelt
m elidirler.

Üçüncü değişim ; ülke sorun
larının tem el nedenlerine inmekte 
yoğun bir çabada bulunulm asıdır. 
Bilimsel olarak olarak karşılıklı ge
lişmelerle birbirlerini etkileyip be 

lirleyen ve biçim lendiren teori ve 
eylem de, tutarlı, tavizsiz düşünce 
ve davranışların sürdürülmesi ge
rekm ektedir. İlerici dernekler, 
gençlik ve öğrenci örgütleri K api
talizm ve Em peryalizm e düşm an 
olan Türk ulusunda yeni bir heye
can yaratm ak üzere anti-emperya- 
Ji«t m ücadeleyi yürütm elidirler. Ba
rış D em eği’nin öncülüğünde kuru
lan Türkiye Anti-Emperyalist Cep
hesi, İkinci Ulusal Bağımsızlık Sa
vaşım ızın bu aşam asına kesin çiz
giler getirm iştir. Kuruluş bildirisini 
ve toplanacak Kurultaydan sonra 
yayınlayacakları bildirileri oluştu 

arak, em peryalist güçlere karşı pa- 
-if  direnm e, gençlerin kendi arala
rında geliştirilm eli ve  em ekçilerin 
de bunu benim sem elerini sağlama
ya çalışılm alıdır. Bu yolda, en gü
zel görev, tabiatıyla bilinçli em ek
çi gençlere düşm ektedir. Geri bıra
kılm ış ülkelerde, aracı burjuvaların 
tezgâhtarlıkları açığa çıktıkça üre
tim  ilişkileri daha kızışacak ve ta
viz verem îyen kom pradorların  ya
bancı kapitalistlerin maşası oldu 
ğu em ekçi kitlelerce anlaşılabile
cektir.

Dörd üncü değişim  ; ülke s orun- 
1 an ım ı dünya sorunlarıyla a y n  du
rum lar olm adığı, tersine, ü lke so- 
runlarım n dünya sorunları kapsa
mı içinde onunla gövde bu lan  ve 
belli bir oranda onu etkileyen bir 
ilişki içinde bulunduğnun tam an
lamı ile ortaya konulm asıdır.

Sanayi devrim iyle somut görü 
nüm ünü kazanan, 1848 İhtilâllerin
den I. Dünyâ Savaşı na dek değişik 
plânlarda belirginleşen ve basite 
indirgenirse temel çelişkiler diye 
tanım layacağım ız Kapitalist-Emek- 
çi, Kapitalist-Geri bırakılm ış ülke, 
Kapitalist-Kapitalist etki ve tepki
leri 1. Dünya Savaşı’yla fonksiyon 
lara eş anlam lı değişkenler bulm uş
tur. 1. Dünya Savaşı Kapitalist- Ka
pitalist çıkar çatışm ası özellikle II 
Dünya Savaşı son zıtlığın İktisa
dî verilerini değiştirm iş, kapitalist
leri b loklaşm aya götürm üştür. 0  
zellikle savaş sonrasında, nükleer 
güçlerin de yardım ıyla, durum  bir 
K apitalizm -Sosyalizm  çelişkisine u- 
İaşmıştır. Kapitalizm , geri bıraktı
ğı ü lkelerde em peryalizm  yöntem le
rini değiştirm iş ve Yeni-Emperya- 
lizm e b a ş ’am ış, dolayısiyle m eyda
na gelen ulusal bağım sızlık savaşla
rı da Kapitalist-Sosyalist b lok la 

rın sürtüşmelerini hızlandırm ıştır. 
Geri bırakılm ış ülkelerde Kapita- 
İist-Emekçi çelişkisi yerine bulunan 
K om prador-Em ekçi karşıtlığını ise 
ulusal bağım sızlık ve em peryalizm 
le savaş açısından değerlendirm ek 
gerektir. Örneğin Türkiye’de kapita
list olm adığını belirtm ek yeterli de
ğildir. Yetersiz olduğundan da bi
linçlenm ekte olan kuvvetlerde yan
lış yorum lara sebebiyet verebilir. 
Türkiye'de kapitalist vardır; Türki
yeli. olm ası gerekmeyen kapitalist
ler, burada aracılarıyla, tem silcile
riyle som ut olarak bulunm aktadır
lar. Aksini düşünmek, işveren fab 
rikada olm ayıp  yatıyla seyahate 
çıkm ış bulunduğu için, b ir işçinin 
Töenim patronum  yok» dem esine 
benzer.

İktisadî bağım sızlığım ızı ka
zanmak için  (İktisaden tam anla
m ıyla bağım lı olduğum uz bugün tes- 
bit edilm iş, açıklanm ış, bilim sel o- 
iarak çözüm lenm iş b ir  gerçek... As
kerî durum, üsler b ir  yana), dev
rim ci güçler, egem en sınıfların par- 
lâmenter kuvvet halinde de örgüt
lenm elerinin doğal olarak kolay o l
duğu gerçeğini gözönünde bulun
durarak tavırlarını ona göre alma
lılar, her koşulda bilim den ve b ili
m e saygf duyulacak ortam ı hazır- 

$
Hamaktan yana olm alıdırlar.

Doğa niceliğinin niteliğe dönü
şümünde önem li b ir  aşama olan in
san; bütün olanakların bulunduğu 
b ir  ortam da yaşayacak ve gelişe
cektir. Buna varm ayı hızlandırm a
ya çalışan sosyalistlerin yanı ile bu  
kaçınılm az evrim i geciktirm eye uğ
raşan halk düşm anlarının yanı apa
çık ortadadır.

•

TARAFSIZLIK, TARAFLILIĞIN 

TA K EN D İSİ VE EN ŞEREFSİZ 

BİÇ İM İD İR .

Düzeltme
D önüşüm ün 8. sayısında 

Türkiye îş ç i Partisi M erkez 

Yürüthıe Kurulu verilirken 

bir yanlışlık yapılm ıştır. Özür 

diler,- düzeltiriz.

M erkez Yürütm e Kurulu

Nihat Sargın (G enel Sek
reter), Rıza Kuas (G enel Sek
reter), Sadun Aren, B eh icc B o 
ran, T a n k  Ziya Ekinci, Bur
han Cahit Ünal, M innetullah 
H aydaroğlu , K em al Nebioğlu, 
Şaban Erik, Şaban Yıldız, İb 
rahim  Çetkin, Rahm i Eşsiz- 
han.
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Bism ark 1870'de Fransa’ya kar
şı b ir  savaşı başlatabilm ek için  d ip 
lom atik  belgeleri tahrif etti. 1893'- 
de Am erika Ispanya'ya karşı savaşı 
ve K üba ’yı ele geçirm esini haki t 
gösterebilm ek için  M aine savaş ge
m isi hikâyesini yarattı.

W aslıington, Güney Vietnam 'a 
en  azından 300.000 saldırgan asker 
yollam ış ve V ietnam  D em okratik 
Cum iıuriyetine karşı b ir hava sa
vaşını başlatm ıştır. Böylelikle 1870'- 
de Prusyalı prenslerin ve 1898'de 
Am erika'nın karşılaştığı .sorunla 
karşılaşm ıştır : V ietnam  halkına 
karşı girişilm iş bu haksız savaş na
sıl haklı b ir  hale sokulabiLir?

Başkan Johnson Am erika’nın 
batısında yaşayan b ir  anadan bir 
m ektup aldığım  açıklam ıştır.

Oğlu V ietnam ’da savaşan kadın 
on a  Vietnam  bunalım ından söz et 
inektedir. Dediğine göre, ülke sa
vaşta olduğundan kocası II. Dünya 
Savaşında döğüşm üştür. Fakat şim 
di kadın b ir  şeyi anlıyam am aktadır. 
Oğlu neden V ietnam 'dadır?

NEDEN?

Beyaz Saray, 1870-71 savaşında 
ve Küba işgalinde kullanılan çare
lere başvuram adığm dan veya Viet 
nam halkı ile  b ir  sınır olayı çıkarta 
m adığından, kendisinin Saygon yö
netim ine karşı «yüküm lülüklerini» 
yerine getirebilm esin i sağlıyan «Gü 
ney V ietnam 'a K uzey Vietnam 'dan 
sa ld ın » palavrasını uydurm uştur

Bu palavra ilk kez bu «özel» sa 
vaşın çık ışın ın  arifesinde, 1961'de 
basılm ış Mavi K itap ve 1965’dekı 
Beyaz K itap'larla ortaya atılm ış ve

defalarca Am erikan yetkililerince 
tekrarlanm ıştır. Bu iddia görünüşte 
mantıki olm akla birlikte h içbir te
mele ve ikna edici bir yana sahip 
değildir.

Bu nasıl olur da gerçeğin tam 
aksi olm akla beraber Vietnam 'da 
20 yıldır süregelen Am erikan em 
peryalizm inin cinai işlem lerini mas- 
keliyebilir!

A. B. D. DÜNYA IÎEGOMANYA
SI PEŞİNDE

II. Dünya Savaşı sonunda em 
peryalist gruptaki Faşist Almanya, 
İtalya ve Japonya yenilm işler ve 
Fransa ile Ingiltere yenm elerine 
karşın zayıf düşm üşlerdi. Birleşik 
D evletler ise elindeki sağlam  son
suz ekonom ik  ve askeri gücüyle 
dünya hakim i olm ayı düşlüyordu

M arshall plânı Avrupa'yı esir 
almak için  b ir  denem eydi. Sosyalist 
grubu çevreleyip gözetim  altında 
tutabilecek pek  çok  Asya ülkesinde,, 
yeni b ir  savaşa hazırlık olacak ve 
diğer ü lkelerdeki ulusal kurtuluş 
hareketlerini bastırabilecek askeri 
üslerden m eydana gelen b ir  ağ örül 
dü. O zam anların Am erikan dış po
litikasında «yakın savaş h ali» vardı.

Çin-Hindi ve Güney D oğu As
ya ’daki Am erikan politikası Was 
hington 'un güttüğü bu dünya stra
tejisinin yalnızca b ir  parçasıydı.

Özellikle Çin Halk Cumhuriye
tinin kurulm asından ve Am erika '
nın K ore  yenilgisinden sonra V iet
nam 'ın Am erika'nın Asya'daki aske
rî sistem inde önem li b ir  stratejik 
durum  kazanacağım  herkes biliyor 
du

Am erika Çın-Hındı savaşına 
başından beri müdahale etm ek is-

|( Amerikan E
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tiyordu. 1947 sonunda, Büyükelçi 
W illiam Bullitt Fransa'nın Am eri 
ka'nın tek lif ettiği Bao-Dai çözüm ü 
nü kabul etm em esi halinde Am eri 
ka’nın Çin-Hindi sorununu üzerine 
alacağım  açıkça belirtti. B irkaç yıl 
sonra da Am erika Laos ve  Kam 
boçya ’da olduğu  gib i V etnam  ü ze

rindeki denetim ini de pekiştirdi. 
Fransız söm ürgecilerin in  «p is sa 
vaş» larım  sürdürebilm ek ve onla 
n n  yerini alabilm ek için  Çin-Hindı 
ne dolar ve silâh akıttı. Am erikalı 
gazeteci R obert J. D onovan, başlan
gıçta Fransızların sorunu olan  Çin 
H indi savaşı sonradan Am erikalıla
rın sorunu oldu, dem ekte haklıdır. 
«Çin-Hindi Istırabı» acüı kitabında 
V ietnam 'daki Fransız orduları baş 
kum andanhğını 1954'te yapm ış o-
lan General Navare bu  görüşe ü zü 
lerek katılm aktadır.

G erçekte Dien Bien Phu Fransız
söm ürgecilerin in  ve  Y ankee ortak 
larının ortak  başarısızlığıdır. Bu 
yüzdendir ki Am erika Çin-Hindi 
için  yapılacak Cenevre K onferansı
nın toplanm asına karşı ç ıkm ış ve 
çalışm alarım  sabote edebilm ek için  
boş yere çırp ınm ıştır.

B İR L İK  V E  V İE T N A M 'IN  TE K  

RAR B İR LE ŞTİR İLM E Sİ

1954 Cenevre Antlaşm ası bir 
yandan bütün savaş alanlarındaki 
düşm anca davranıştan durdurup 
Çin-Hindinde b a n ş ı sağlarken, ö te  
yandan da V ietnam  halkına hak
kettiği şu ulusal h ak lan  tanıyordu 
Bağım sızlık, egem enlik, birlik  ve 
toprak bütünlüğü.

Cenevre K onferansının  Son Bil
d irisinin  12. m addesinde bu  açıkça 
ortaya konm aktaydı :

«K am boçya, L aos ve Vietnam 
ile ilişkilerinde, Cenevre K onferan
sının ber  üyesi yukarıda adı geçen 
ülkelerin egem enlik, bağım sızlık, 
birlik  ve toprak bütünlüklerine say
gı gösterm eyi v e  on lan n  iç  m ese
lelerine herhangi b ir  şekilde karış
maktan kaçınm ayı yüküm lenirler.»

Vietnam  ve  Vietnam  ulusu bir 
tanedir. Savaş sonrası sorunlarının 
çözüm lenm esini kolaylaştırm ak için 
Cenevre Antlaşm ası V ietnam 'ın 17

enlem den geçen bir «geçic i askerî 
sınır çizg isi» ile  geçici olarak iki 
bölgeye aynknasım  karar altına al
mıştı. Öte yandan da şunu açıkça 
belirtm işti :

«Askerî sınır çizgisi geçididir 
ve b ir  siyasal veya bölgesel sınır 
şeklinde kabul edilem ez.»

V e :

« ... Genel seçim ler, Antlaşma
nın düşm anlığın durdurulm ası b ö 
lümünde sözü edilen  Uluslararası 
G özetim  Kurulu üyesi devletlerin 
tem silcilerinden m eydana gelecek 
bîr uluslararası kurul gözetim inde, 
İ956 Tem m uzunda yapılacaktır. Bu 
konuda iki bölgenin  yetkilileri 20 
Tem m uz 1955'te başlam ak üzere sü 
rekli olarak birb irlerine danışacak
lardır.»

B irlik  ve yeniden birleştirm e ile 
ilgili olarak  sözü edilen  geçici hü
kümler, Am erika 'n ın  «G üney V iet
nam D evleti» n in  varlığı, v e  Kuzey 
Vietnam blarm  «G üney Vietnam 'a 
Saldırısı» iddialarını ortadan  kal
dırm aya yeterlidir.

M Ü D AH ALED EN  SA LD IR IYA

1954 Cenevre Antlaşm asının ka
yıtlam alarının bütün açıld ığına rağ
men, Am erikan yöneticileri Viet
nam'a gittikçe daha fazla  m üdaha
le ettiler ve SEATO blokunu  kura
rak im zalanışından kısa b ir  süre 
sonra Cenevre A ntlaşm asını hasır- 
altı ettiler. Am aç Güney Vietnam 'ı 
yeni tip  b ir  söm ürge yapıp , ileride 
Kuzey V ietnam 'a yapılacak b ir  sal
d ın  için  askerî b ir  üs haline koy
maktı.

Bundan başka, Am erikalı em 
peryalistler, ık tidan  uşakları N go 
Dinh D iem 'e vererek V ietnam  tari
hinin en  kanlı diktatoryasm a yol

açtılar. «B ağım sızlık» m askesi altın
da ve  Am erikan dolarlarının  deste
ği ile bu  rejim  Am erikalı m üdaha
lecilerin plânladığı V ietnam 'ın  tek
rar birleştirilm esini engellem e, en 
vahşice yöntem lerle G üney V iet
nam 'daki yurtseverlerin  eylem lerini 
bastırm a, askerî üslerden b ir  ağ 
meydana getirm e vc hızla ve kuk
la ordu  kurma gibi iğrenç işleri
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gerçekleştirmekle görevlendirildi. 
Bir m ilyondan fazla kişi tutuklan
dı, hapsedildi, işkence çektirildi ve 
öldürüldü. N go Dinh Diem 'in hal
kın direncini kırabildiği kanısına 
kapılan W ashington'daki patronları, 
onu adamlarını «K uzeye saldırtma- 
va» zorladılar.

En kutsal duyguları incitilm iş 
ve yaşama haklan  tehdit altına gir
miş Güney Vietnam  halkı Am eri
kan söm ürgeciliğine ve D iem ’in d ik 
tatörlüğüne karşı ayaklandılar. O 
zellikle avukat Nguyen Huu T ho 
başkanlığındaki Güney Vietnam  
Kurtuluş Cephesi’nin kuruluşuyla 
zaferden zafere koşm aya başladılar. 
1961 de Kennedy yönetim i Güney 
Vietnam’a Am erikan askerleri gön
dererek «ilân edilm em iş savaşı» ge
liştirdi. M axwell T ay lor ’un askeri 
doktrinine göre, bu  sadece Vietnam  
halkının değil diğer ulusal kurtuluş 
hareketlerinin bastırılm asında da 
yararlanılabilecek b ir  takım deney
lerin elde edilm esini sağlıyacak «de
ğişikliğe yatkın tepki» stratejisi 
çerçevesi içinde dövüşülen bir «özel 
savaş» tı.

Fakat Stanley-Taylor ve McNa- 
mara plânlarının b irb iri ardına ba 
şarısızlığa uğram ası Pentagon'un 
düzenini bozdu. 1965 yılı Am erika 
•Çin ümitsiz başladı. Kukla hükû 
met ve ordu dağılıyordu ve Am eri
kan birlikleri haraptı.

Bu kötü durum u toparlayıp 
kukla hüküm etle ordunun m oralini 
düzeltme çabası içinde W ashington 
Güney Vietnam 'a kitleler halinde 
birlik gönderm eye ve Vietnam  De
mokratik Cum huriyetine karşı b ir  
hava savaşını başlatm aya karar 
verdi. Laos’da geniş b ir araziyi 
bombaladı ve sürekli olarak Kam- 
b°çya ’yı tehdit etti.

Olaylara böyle kısa bir bakış 
sonucunda ortaya çıkan gerçek şu 
dur ki, Vietnam  ve A sya’daki ciddi 
durumun gerçek nedeni, Am erikan 
müdahalesi ve saldırısıdır. A m eri
kalı em peryalistler Güney V ietnam ’
da saldırgan olm uşlardır. Bu saldı- 
nnın kurbanları V ietnam  halkı, 
kendilerini korum ak için  en doğal 
hakka sahiptirler

«Güney Vietnam 'a Kuzeylilerin 
saldırısı» palavrasının çok  b o ş  o l
masından başka, Am erika da ken
disini 1954 Cenevre Antlaşm ası ile 
doğan sorum luluklardan kurtara
maz.

YADSINM AZ SORUMLULUK

Güney Vietnam ’a savaşçı Am e
rikan askerlerinin gönderilm esini 
haklı gösterebilm ek için , Am erikan 
yöneticileri, durm aksızın Saygon 
«hüküm eti» ne karşı olan «yüküm 
lülüklerinden» söz etm işlerdir. Eğer 
böyle «yüküm lülükler» var olsa b i
le bunların h içb ir yasal dayanağı 
yoktur, çünkü Saygon «hüküm eti», 
halkı tarafından nefret edilen bir 
«m ade in U .SA .» malıdır.

Am erikan yönetim inin tek doğ
ru ve cidd i bağıt o lan  Cenevre ka
yıtlam alarım  dikkate alm am ası ger
çeği ilgi çekicidir. Burada Çin-Hindi 
hakkındaki Cenevre K onferansının 
kapanış oturum unda Son Bildiri'yi 
im zalamayı reddeden Am erikan De
legasyonunun tek başına yayınladı
ğı Bildiri’yi hatırlatm ak isteriz :

« Birleşmiş Milletler amaçları
na ve ilkelerine uygun olarak barı
şı güçlendirmeye kendini adamış 
Birleşik Devletler Hükûmcii,

a) Fransız-Laos Ortak Ku
mandanlığı ile Vietnam Halk O r
dusu Kumandanlığı,

b ) Khmer Krallık Ordusu 
Kumandanlığı ile V  ietnam Halk 
Ordusu Kumandanlığı,

c )  Fransız-V ietnam Ortak 
Kumandanlığı ile Vietnam Halk 
Ordusu Kumandanlığı, arasında 
20 ve 21 Temmuz 1954 tarihinde 
Cenevre Konferansına 21 T emmuz 
1954’de sunulan Bildirinin T den 
12'ye kadar maddelerine saygı gös
termeyi kabul eder.

Birleşik Devletler Hükümeti, 
sözü geçen Antlaşma ve maddeler
le ilintili olarak şunu belirtir

a) Üyelerin uluslararası İliş
kilerinde tehdit veya güç kullanı
mının yasaklanması ile  ilgili B ir
leşmiş M illetler Antlaşmasının İk in 
ci M addesinin D ördüncü Fıkrası ge

reğince onlara karşı tehdit veya 
güç kullanım ından kaçınacaktır »

Am erika'nın katıldığı konferan 
sm Son  B ild iri’sini imzalamaktan 
kaçınıp, ayrı bild iri yayınlam a ka
ra n  alm ası W ashington ’un Cenevre 
Antlaşması ile bağlanm ak isteme
diğini kanıtlam aktadır. Konferansın 
kapanış gününde, Am erika'nın Ant
laşm aya tara f olm adığından, Kon 
feransm  aldığı kararlarla bağlı ol 
m adiğim  belirten  Başkan Eisenho 
vver'in bizzat kendisi bu  am acı doğ 
rulamıştır.

H albuki, Am erika h içb ir  zaman 
için  b ir  h ile  ile  bu  sorum lulukların 
dan kurtulamaz.

Gerçekten A m erika resm en Ce
nevre Antlaşm asını ve  Konferansın 
Son  B ild iri'sin i dikkate alm a ve sa
m im iyetsiz sözlerle de  olsa  Antlaş 
m aların ve Son  B ild iri'n in  ilk  onikı 
m addesinde sözü geçen tehdit ve 
silâh kullanım ından kaçınm a yii 
kürrdülüğü altına girm iştir. Diğer 
b ir  anlatım la A m erika Cenevre Ant
laşm asının kayıtlam alarına saygı 
gösterm e yüküm lülüğünü taşım ak
tadır. Bunun dışında kalan sadece 
taraflara Antlaşm anın gerektireceği 
yükıenim leri yerine getirm ek için 
birbirleri ile  tem as etm e hakkını 
veren Son B ildirinin 13. m addesidir. 
Fakat uluslararası hukuka göre, 
böy le  b ir  kayıtlam a Am erika’nın 
Vietnam 'da herhangi b ir tek taraflı 
hareketine izin verm ez. W ashington 
kesinlikle 1954 Cenevre Antlaşm ası
nın Vietnam  ile ilgili kayıtlamaları 
ile sınırlıdır. H içb ir  şekilde Güney 
Vietnam 'a asker gönderem ez ve V i
etnam  D em okratik Cumhuriyetini 
bom balıyam az.

PEN N SYLV AN IA V A D İS İN 

DEN V İE TN A M  ORM ANINA

Mr. Johnson, bir yerde, genç 

Am erikalıların Vietnam  orm anların

da, atalarının Pennsylvania vadisin

de çarpıştıkları ilke uğruna döğüş- 

tüklerini söylem iştir : H er kişinin 

kendi gelişim  yolunu seçm ek için  

özgürlüğü ilkesidir bu.

Bir insan nasıl olabilir de böy

le bir paralel çizm eye kalkışabilir.

VVashington devrinde, Am erika

lılar İngiliz boyunduruğundan kur

tulmak için  çarpışıyorlardı. Phila- 

delphia’da tem silciler toplandılar ve 

oybirliği ile Silâhlanm anın gerekli

liği b ildirlsi'n i kabul ettiler. O  za

man bu davranış haklıydı.

Fakat şim di, Güney V ietnam ’da 

Amerikan kuvvetleri, tek am açlan  

Cenevre Antlaşm asının kendilerine 

tanıdığı ulusal hakların korunm ası 

olan b ir  ulusa karşı çarpışm akta

dırlar. Am erikalı «gençler» haksız 

bir sebep uğruna ölm ekteler.

Ne derlerse desinler, Am erikalı 

em peryalistler h içb ir zam an Viet

nam 'da saldırgan b ir  güç olarak 

bulundukları gerçeğini gizliyemiye- 

ceklerdir. Am erikan halkı ve dün

yanın banşsever kişileri için  bu 

konuda h içb ir- şüphe kalmam ıştır. 

Ayrıca V ietnam  halkım top luca des

teklemek, Vietnam 'daki saldırgan 

Am erikalılara karşı çarpışm ak için 

uluslararası b ir  hareket gün geç

tikçe gelişm ekte ve güçlenm ektedir,
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olaylara bakış
açık oturum

S.B.F. T oplum cular Derneği, ge
çen hafta içinde, «Türk sosyalist 
hareketinin stratejisi» konulu  ilgi 
çekici b ir  açıkoturum  düzenledi. 
Hele, konuşucular arasında Sadun 
Aren ve D oğan Avcıoğlu adlarının

da bulunuşu  açıkoturum un ço k  il
ginç geçeceğin i gösteriyordu. S. B. F. 
konferans salonunu dolduran  ö ğ 
renciler, açık  oturum un sem patik 
sunucusu Sayın P rof. Bahri S avcı’- 
mm ağzından, Doğan A vcıoğlu ’nun 
oturum a katılm aktan caydığını öğ 
rendiklerinde oldu kça  şaşırdılar. 
Çünkü b ir  süredir «Türk sosyalist 
hareketinin stratejisi» konusunda 
çok  k a fa  yorduğu  anlaşılan Doğan 
Avcıoğlu 'nun  bu konuda ilgi çek ici 
görüşlere sahip olduğu ve bu gö 
rüşleri seçkin  bir üniversiteli öğ 
renciler top luluğu  karşısm da açıkla
mak isteyeceği düşünülm ekteydi. 
Doğan A vcıoğ lu ’nun bu beklenilm e

dik cayışı üzerine, son  anda Ars- 

lan B aşer K afaoğlu ’na teklifte bu 

lunuldu ve K afaoğlu  bu teklifi ka

bul etti.

P ro f. Sadun Aren, kendisine öz 
gü son  derece tutarlı, aydınlık, bir 
denklem  m antıklılığıyla düzenlen
m iş konuşm asında özetle : T ürkiye ’
de sosyalist b ir m ücadele yapılabil
m esi iç in  gerekli ön  şartların bu

lunduğunu, bu yüzden, anti-emper- 

yalist m ücadelenin  sosyalist m üca

deleyle b irlikte ve bu  m ücadelenin 

içinde yürütülm esi gerektiğini be 

iirtti.

D oğan A vcıoğlu ’nun yerine son 

anda açıkoturum a katılan Arslan 

Başer K afaoğlu, «hazırlıksız» oldu

ğu için , daha çok , çağrışım lara, bir 

sözün bir sözü getirm esine daya

nan konuşm asında özetle; T ürkiye'

de anti-emperyalist m ücadelenin 

sosyalist m ücadeleye göre öncelik  

taşıması gerektiği görüşünü ileri 

sürerek, sosyalist m ücadeleden de 

/azgeçilem iyeceğin i sözlerine ekledi.

S on  olarak konuşan Niyazi Ağır- 

;nasb, konuyu daha başka yönleriy

le e le  alarak özetle : Türkiye işçi

P artisi için  en önem li sorunun, halk

ta ç o k  silo ilişkiler kurm a sorunu 

olduğunu  belirtti.

65 şehit ve zamlar
G eçirdiğim iz hafta, «Erzurum , 

D um lu ’daki 247. Piyade Alayı K a
rargâh Bölüğü yatakhanesinde ben 
zin patlaması sebebiyle çıkan yan
gında şehit olan 65 erim izin cena
zeleri yapılan hazin b ir  törenle kal
dırılm ış ve şehit erler toprağa ve
rilm işlerdir.»

Y ine geçirdiğim iz hafta, 1967 fi
nansm an ihtiyacım  karşılayacak 
kaynaklar bütçe tasan s m a konm uş 
ev elektrik, köm ür ve akaryakıta 
zam yapılm ası kararlaştınlm ış bu 
lunm aktadır.

B a n ş denen savaşta em ekçi hal
kım ıza; akaryakıta köm üre yapılan 
zam lara göğüs germ ek, hastahane 
kapılarından kovulm ak, çocukları
nı okutm ak sözkonusu olduğu vakit 
im kânsızlıklar karşısında kıvran
m ak ve tefecilerin, ağaların, beyle
rin soygununa boyun eğm ek düşer.

B ir tren kazası olur, şu kadar 
kişi ölür, gazeteler ah eder; yalnız 
derler tek tesellim iz ölenlerin he
men hepsi üçüncü m evki yolcusuy- 
du. Üçüncü m evki yolculara ölm ek 
düşer. İhtiyatsızlık olur, kapılar dar 
yapılır, benzin orta yerdedir, 65 deli
kanlıya yanmak şehit olm ak düşer.

Savaş denen savaşta, M ehm et
çik, Asya’nın en batısından en do
ğusuna v a n p  orada dövüşür Am e
rikalılar hesabına. Kuzey K oreliler
le h iç m i hiç alıp vereceği yoktur. 
Güney K orelilerin  de yoktur kar
deşlerine bir düşm anlığı. Aslında 
bîr Kuzey ve Güney K ore  yoktur, 
Am erikahlann oyunudur bütün 
bunlar. Güney KoreM ile birlikte Ku
zey K oreliyi öldürm esi söylenir 
M ehm etçik ’e, ona da dövüşe dövü 
şe ölm ek düşer.

Akaryakıta, tuza, köm üre zam; 
görünm ez kazalar; K ore'deki şeha- 
det; hepsi am a hepsi, yüz insandan 
birisinin daha büyük sefahat için 
de yaşam ası için, doksandokuz in
sana çektirilen ıstıraplardır.

Recep Peker yirm i yıl önce rad
yodan, «Şekere zam  yapacaaz, o  pa
rayla da size tiyatro açacaaz» de
mişti.

Dean Rusk bu yıl Ankara’ya gel
diğinde, «V ietnam ’a asker yollıya- 
caksınız, hür teşebbüsü koruyacaaz» 
dedi.

Em ekçi halkın m em leket için
den ve dışından söm ürülüşü aynı o- 
yun içinde sürüp gider. Oyun, pro
düktör ve re jisörler arasında hazır
lanır.

İsm et İnönü, H arry Truman, 
Refik Saydam , Şükrü Saraçoğlu, Re
cep Peker, Dwight Eisenhovver, 
John Fuster Dulles, Lyndon Baines 
Johnson, jPean Rusk, Süleyman De
mire!

1967 bütçe tasarısı
İhsan G ürsanm  selefi yeııi Ma

liye Bakanı Cihat Bilgehan i K a
sım günü 1967 bütçe tasarısı hak
kında bir açıklam a yaptı. Bütçe ke
lim esi batıdan gelm edir, bilinen an
lamından başka bir anlamı daha 
vardır ve «küçük torba, tahsildarla
rın kullandığı çanta» anlamına da 
gelm ektedir. Bizim  Maliye Bakan
lan  bütçeyi bu  anlamda değil de 
bir ba lon  olarak düşünüyor olsalar 
gerek; zira on lar için bütçe hazır
lam ak ile ba lon  şişirmek eş anla
ma geliyor. Netekiın iktidarlarım ı
zın güçlü nefeslerine dayanamıyars 
bütçelerim iz de çeşitti yerlerinden 
patlayıveriyorlar. 1967 bütçesi da
ha tasan  halindeyken patlaklan 
belli olm uş olm alı ki, hakkında 
epeyce yazıldı ve konuşuldu. Bu gi
rişten sonra A.P. hükümeti bütçe 
görüşm eleri boyunca epey ter dö 
keceğe benzer..

Gerçekten geçen yılın 17 milyar 
660 m ilyonluk bütçesi en yetkili 
ağızîarm  da kabul ettikleri gibi bir 
milyardan fazla açık verm iştir. 1967 
bütçe tasarısı ise bütçenin. 19 milyar 
665 m ilyon  lira olm asını öngörm ek
tedir. Bu rakam  1966 yılı bütçesin
den 2 milyar beş m ilyon lira fazla
dır ve vergi gelirlerinde 2 m ilyar 
473 m ilyonluk (%  19,51 b ir  artışı 
gerektirm ektedir.

Bu artış nasıl sağlanacaktır? 
Bilgehan bu  konuda : «B ütçe tah
m inleri ob je k tif usul ve m etodlara 
göre yapılm ış bulunmaktadır. Büt
çede bazı gelir kalem lerinde görü
len artışlar ekonom inin  çeşitli k o l
larında m eydana gelecek gelişm e
ler, vergi kanuniarm m  tesirli b îr 
şekilde uygulanması ve  vergi m ev
zuatında gelir  a r t ın a  yönde yapıla
cak ıslahat ile  realize edilecektir.» 
dem iştir. Ekonom im izin  gelişm esi

yolunda tutulan cidd i ( ! )  yol ken
disini enflâsyonist gidiş, dış borç
lar, plânlamadaki b ilim  adamları
nın istifası şeklinde gösterm ekte
dir. Ayrıca servet beyannamelerini, 
vergilerin ilânı usulünü kaldıraca
ğım vadetm iş olan b ir  iktidarın 
«vergi kanunlarının tesirli b ir şekil
de uygulam ası» ndan sözetm esi b i
ze kom ik görünm ektedir. «Vergi 
mevzuatındaki gelir artırıcı yönde 
ıslâhat ( !»  ise — D em irel’in yeni ver
gi konm ayacağı m ealindeki konuş
m alarına rağmen—  dolaylı vergiler 
şeklinde tecelli etm iştir. Dolaylı 
vergilerin ise k om p rod or  burjuva
ziye ne derece dokunacağı meydan
dadır. Bütün vergi yükü yine emek
çi halkın sırtına yüklenm ekte, A.P. 
iktidarı m üteahhitlere vereceği mil
yonları fakir halkım ızın sigara pa
rasından çıkarm a yoluna gitmekte
dir.

1965 yılı dış ticaret açığı 235 
m ilyon  dolardır. D öviz rezervleri hiç 
denecek seviyededir ve bu  ithalât 
rejim inin  böyle  sürem iyeceği açık
tır. Bu durum da ya — Başbakanı
m ızın artıyor diyerek öğündüğü— 
ithalât kısılacak, ya da — yine Baş
bakanım ızın yeni vergi yok demesi 
gibi katiyen reddetm elerine rağ
men devalüasyona gidilecektir.

1966 Eylül sonunda dış borçlar 
toplam ı 1 m ilyar 187 m ilyon  dolan 
bulm uştur ki, bu yıl d ış borçlar için 
488 m ilyon dolar faiz ödenecektir. 
Yani her vatandaş bu  yıl ortalama 
150 Tl., dış b o rç  faizi ödeyecektir.

Görülüyor ki ekon om ik  durum 

hiç de iç açıcı değildir, derde deva 

olm ası gereken bütçe, işleri daha 

da kötüye götürecek  niteliktedir. 

Türkiye bir en flâsyona gitm ektedir 

ve açık bütçenin yükü gibi bursun 

bütün yükünü de em ekçi halkımız 

çekecek görünm ektedir.

DIŞ BORÇLARIMIZ BİR YILDA  

202  MİLYON D O LA R  ARTTI
1967 bütçe gerekçesine göre dış borçlarım ız b ir  yılda 201.9 

m ilyon  dolar (yaklaşık  olarak 2 m ilyar lira) artarak 985.6 m ilyon 
dolardan 1.187.5 m ilyon dolara çıkm ıştır. Henüz kullanılm am ış 
olan 390.8 m ilyon  doların da ilâvesiyle 30 Eylül 1966 daki dö
vizle ödenecek  dış borçlarım ızın toplam ı 1.573.3 m lyon  dolar 
olup, bunun top lam  faiz yükü de 488.6 milyon dolardır.

Dış borçlarım ızın  böyle  gittikçe artm asının tehlikesi m ey
dandadır. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, son  yıllarda ihra
cattan elde ettiğim iz kâzanem üçte biri borç ödem eye gitm iştir. 
A. P. iktidarının üm idini d ış borçlara bağlam asından dolayı, bu 
durumun gittikçe kötüleşerek devam  edeceği açıktır.

D IŞ BORÇLARIN YÜKÜ 

(M ilyon dolar)
Yıllar Dış B orç ödem esi ihracat ihracata oran
1960 92.4 320.7 28.8
1961 132.0 347.1 38.0
1962 132.4 3812 34.7
1963 145.6 368.1 39.5
1964 141.1 410.8 34.3
1965 172.2 464.6 37.1
1966 (* ) 131.0 485.0 27.0

(* ) Tahmini ve geçici kaynak : 1967 bütçe gerekçesi, s.
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A s a y i ş i m i z  B o z u l d u
Son günlerde asayişim iz iy ice bozuldu. H ergün elim ize geçen 

günlük gazetelerden asayişim izin bozukluğunun örneklerini gö
rüyor ve üzülüyoruz. B irgün bakıyorsunuz bîr Kara M ehm et ç ı
kıyor, herkes ondan korkuyor. Birgün bakıyorsunuz, polis cana
varı İrfan çık ıyor, herkes ondan korkuyor. Bîr başka gün bakı
yorsunuz, b ir  K em al K ızılörs çık ıyor, «hırsızlık masası şefini ö l
düreceğim » diyor. Herkesle beraber polis de korkuyor.

Peki am a bu  korkunun sonu ne olacak? Bozulan asayişim iz 
ne olacak? Y atın ın  Bankasuıda yaptığı iş konuşm asından dönen 
Müteahhit Sabri E fendinin karşısına canavar İrfan çıkarsa ne 
olacak?

İşte bu sorulardan kurtulm ak için  örnek  olarak polis cana
varı İrfan ’ın ve bilgili yönetm enlerinin idaresi altındaki cefakâr 
Türk polisinin m aceralarına bir göz atalım.

CANAVAR İRFAN
Bulgaristan göçm eni İrfan 'm  resim lerine bakarsanız bu 

adam  hayatta herşeyi başarır dersiniz. G arip bir azim  var yü
zünde. Besbelli bu  işe işsizlikten girm iş. İstanbul'un ik i yaka
sında epey evi uykudan kaldırm ış. Son  olarak Üsküdar'dan n a
m uslu bir kuyum cunun kasasım  yoklam ış, sonra da zor durum 
da kalm ış olacak  ki bu  vatandaşım ızı yaralam ış. Bu yoklam a 
üzerine Bolu  Cezaevine girm iş ve kolayım  bulup kaçm ış. B aba
eski’de gizlenip gece işine çıkm ağa başlam ış. Bundan bir süre 
Önce de İstanbul’da b ir  po lis i öldürm üş İrfan. Geçtiğim iz gün
lerde Türk polisi Babaeski’ye b ir  baskın yaptı. Fakat İrfan  p os
tu sağlam tutup kaçtı. Türk polisi artık Trakya’daydı. İrfan  ise 
Üsküdar'a geçm işti. Yakınlarından tehditle yardım  görüyordu. 
Am a artık İrfan ’m  sonu gelm işti. Polisler pusuya yatm ıştı. İr
fan postu  gene pahalıya sattı. Nümune hastanesine kom iser 
muaviniyle beraber girdi. K alp  nahiyesine isabet eden ir fan 'm  
kurşunlarından m uavini ik i cep  defteri kurtardı.

İrfan ’m  yakalanması üzerine İstanbul Em niyetine tebrik ve 
teşekkür telgrafları yağm aktadır. Bu arada Sayın İçişleri Baka
nım ız D oktor Farük Sükan da İstanbul Em niyet Teşkilâtına gön 
derdiği kutlama m esajında «İstanbul polisi tarihî şöhretini gös
term iştir» dem iştir.

ASIL ASAYİŞSİZLİK
Evet asayişim iz gerçekten bozulm uş tu s Ama biz bu asayiş

sizlikten bir adamın d iğer b ir  adamı öldürm esini anlam ıyoruz. 
Şüphesiz bu  da bir asayişsizliktir. Am a bu yüzeydeki asayişsiz
liktir. Asıl asayiş bozukluğu bîr adam ı ön ce  aç  bırakm ak, onu 
namussuzluğa itm ek ve sonra düzeni bozunca da onu, kendi ka
rınlarım  zaten güçbelâ doyurabilen  cefakâr- polis m em urlarına 
yakalatmaktır.

"Allah Kahretsin"
Okul bulamaz, sıkar dişini : «Allah kahretsin!» Okul bulur, 

kitap parası bulam az, sıkar dişini : «Allah kahretsin!» Gerici ö ğ 
retm enin dersini dinlemek, kitabını izlemek zorundadır, sıkar 
dişini : «Allah kahretsin!» Toprağı yoktur, düşer yollara : «Allah 
kahretsin!» T oprağın ı alırlar elinden, çıkar gurbete! «Allah kah
retsin !» M adende çalışır, dokum ada çalışır, pamukta, tütünde, 
pirinçte çalışır, verm ezler h a k k ım : «Allah kahretsin!» İstanbui- 
larda, Ankaralarda iş arar, bulamaz : «Allah kahretsin!» İş bu
lur, ölesiye çalışır, ücretini alamaz : «Allah kahretsin!» Sendika
ya girer, patronla k ap ışır : «Allah kahretsin!» Sendikayı yöneten
ler satılır, eli böğründe k a lır : «Allah kahretsin!» Alamanyalara 
gider, yuvacığı y ık ılır : «Allah kahretsin!» Bankalar çoğaldıkça 
yoksulluğu artar : «Allah kahretsin!» İş. ararken baştan çıkar : 
«Allah kahretsin!» Yıkarlar gecekondusunu, dikerler gökdelenle
ri : «Allah kahretsin!» Çalışır, çalışır, çalışır, aç kalır : «Allah kah
retsin !» Ayda onbin  lira az gelir birine, yılda beşyüz lira geçm ez 
eline : «Allah kahretsin!» Böyle gelmiş, böyle gider : «Allah kah
retsin !» Zengin arabasını dağdan aşırır : «Allah kahretsin!» Ara
cıyla dubaracı soyar ülkeyi : «Allah kahretsin!» Zenginin dini o l
maz, yoksulun d i l i : «Allah kahretsin!» Y ok  yok, ışık yok, dok 
tor y o k : «Allah kahretsin!» Eşkiya k o lg e z iy o r : «Alialı kahret
sin !» Namus, ahlâk kalm ad ı: «Allah kahretsin!» Verdik  oyum u
zu, gördük boyum uzu : «Allah kahretsin!» H erşey ateş pahası. 
H ırsızdan geçilm iyor. H astalık aldı y ü rü d ü : «Allah kahretsin!» 
M adenler gitti ele, plânlama gitti güme : «Allah kahretsin!» Am e
rikan gâvuruna iyice teslim  olduk. Arayan m evlâsm ı da bulur, 
belâsını da : «Allah kahretsin!» H alim iz n ’oiacak bizim ? Ne der 
bu İşçi Partisi? Sen m i düzelteceksin bu m em leketi? Satmışlar 
nu m em leketi? M em leket dediğin de ne ki? Alamanyaya gide
rim , borçlarım ı öderim . Aydınlar İşçi Partisine, işçiler tüccar 
partisine : «Allah kahretsin!» Bu mem leket adam olm az : «Allah 
kahretsin!»

Yüzlerce yıldır bu halkuı dilinden düşürm ediği söz budur : 
«Aliah kahretsin!» Şöyle ağızdolusu bir «Allah kahretsin!» çekti 
mi, işler yoluna girm iştir, h ırsızlar kahrolm uştur, soygun düze
ni yıkılm ıştır, ülke kalkınm ıştır, sosyal adalet gelmiştir, em ekçi 
kurtulm uştur, dünya güllük gülistanlıktır. Oh, ne âlâ! Vatandaş
lık görevini, insanlık görevini yapmış, yüreği yerine oturm uş
tur. Ne kafa yorm ak ister, ne örgütlenm ek, ne birleşm ek, ne d i
renm ek, ne dayanm ak, ne dayanışm ak... Yedileri, K ırk lan , Kırk- 
birleri, cinleri, perileri, sakallışerifleri, cin  gözlü  herifleri arka
sına alm ıştır; ezilmeğe, soyulm ağa, söm ürülm eğe alışm ıştır; vız- 
gelir dünya! Aya g id iyorlarm ış : «Allah kahretsin!» Bir avuç vur
guncu, bir avuç aracı, b ir avuç işbirlikçi ülkenin kanun, iliğini 
em iy o rm u ş: «Allah kahretsin!» İlerici gençler em peryalistlere 
gohom  çekiyorlarm ış : «Allah kahretsin!» Am erika yanımızda, Ala- 
m anya gönlüm üzde, Çörçil-Faysal önüm üzde, var m ı bize yan 
bakan! Şükür ekm eksizliğe, şükür evsizliğe, şükür ışıksızlığa, şü
kür ezilm işliğe, şükür söm ürülm üşlüğe, şükür uyduluğa, şükür 
yobazlığa, şükür imamlığa, şükürler olsun cahilliğe, şükürler o l
sun eşekliğe, şükürler olsun bizleri bugünlere getirenlere! Zeval 
verm esin buna, zeval verm esin ona, zeval verm esin şuna! Gah- 
rolsurı susyalistlik! Gahrolsun gom onistlik! Gahrolsun gohom cu- 
luk! NATO’ya garşı m ısınız ulan? CENTO’ya garşı m ısınız u lan? 
Gizli anlaşm alara garşı m ısınız ulan? M ehneket bizden sorulur 
ulan! İster satank, ister yu tank  ulan! Allah de ulan, Allah de  ki 
C onson ’un artsın!

İşçi düşünm ez, kötülüğü kimin kahredeceğini. K öylü düşün
mez, kötülüğü kim in kahredeceğini. Aydın düşünm ez! Patron, iş
ç i için  «Allah kahretsin» çeker; aydın, hepsi iç in  «Allah kahret
sin !» çeker ve günler gelip geçer. Ne kahrolan bîrşey vardır o r 
tada, ne de kahreden. K ötü lük  dizdeyken kasığa, kasıktayken g ö 
beğe, göbekteyken  gırtlağa gelip dayanır. Sonra? H iiiç! «Allah 
kahretsin!»

Anlaşıldı. H intliler açlıktan kırılm adıkça, inekler kutsal kut
sal salınacaklar caddelerde.

B iliyorum , bu yazıyı okuyan da, sinek yutm uş gibi ağzını 
çarpıtıp , «Allah kahretsin!» diyecektir benim  için, onun için, şu
nun için, bunun için. İşte, hepsi o  kadar!

«Allah kahretsin!»

hiiseyin
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B İR  Y A Z I N I N  D Ü Ş Ü N D Ü R D Ü K L E R İ
Bazı tartışm aların  bir zaman 

sonra tek b ir  cüm le çevresinde y o 
ğunlaşm ası tartışm aların kısırlaştı
rılm ış o lm asından  öteye b ir  anlam 
taşıyabilir. Örneğin, «Vatan haini» 
deyim inin  belirttiğ i anlam  üzerinde 
ileri sürülen fark lı anlayışlar, için 
de bu lunduğum uz toplum sal hare 
ketin bütününe ait yorum  farkları 
m n özleşm iş şeklinden ibarettir.

Bunun iç in d ir  ki, aşağıdaki dü
şüncelerim izin, — bir deyim in çev 
resinde yığılm ış gibi görünm esine 
rağm en—  bu  görüş açısından dik
kate alınm ası daha doğru  olur.

E ğer k i b izler, «Vatan hainliği 
kavram ının  b e lli b ir  aşam ada yük
lenm iş o ld u ğ u  anlama değer veri- 
yorisek, bunun  nedeni, kavram ın 
gerçek sahibi o lan  halkın diyalektik 
aşam anın o  düzeyinde olm asından
dır. Bu ise, erişildiği varsayılan b e l
li b ir  değerlendirm e yeteneği dü 
zeyinden fedakârlık  etm ek dem ek 
değildir, b ir  hakkı gerçek sahibine 
bırakm ak, onun  hakkına, on un  dü
şüncesine saygılı olm aktır.

Bunun tersini savunm ak, «V a
tan h ain liğ i» kavram ının, top lum un 
diğer bü tü n  kavram lar hakkındaki 
değer yargılarının  dışında ve üze
rinde gelişen  özel ve fizik  ötesi b ir  
kavram  olduğunu  söylem ekle b ir 
dir

B ir u lusun tarihi, o  ulusun hal
kının ta lih id ir. Ard-arda sıralanan 
çağların yapışım  bütün unsurları 
ile belirleyen  bizzat halkın o  dev
redeki evrim  düzeyidir. O çağ, m ad
de ve fik ir  alanındaki bütün anla
yışları ile halkındır, buna dışarıdan 
kim se sahip çıkam az, böy le  b ir  sa
hip çık ışa  kim senin  hakkı olm adığı 
gibi, sonuç bakım ından da sözde 
kalır.

Ancak tarih halkm  tarihidir
derken, halkm  kendi tarihini ken 
dişinin tâyin ettiğini söylem ek iste
m iyoruz. H alkm  dışındaki zorlam a
lar şeklinde de olsa , tarihî çağların 
kendilerini belirleyen  boyutları so 
m utlaştırm aları, bu zorlam aların 
halka m al o lm asm a bağlıdır. Bunun 
tersi ise herhangi b ir toplum un, 
herhangi b ir  çağının som utlaşm a
m ış olm ası, yani o  toplum un o  an
da var olm am ası anlamına gelir.

İster halkm kendi iradesi ile 
olsun, isterse em pozeler şeklinde 
olsun b ir  evrim  aşamasındaki m ut
lak gerçeklerin veya rölativ doğru 
ların tümünün sahibi halktır. Öyle 
ise b ir  kavram ın anlamı üzerinde 
öyledir veya şöyledir derken, halkm  
tâyin ve tesbıt etm iş olduğu değer
lendirm e ölçülerin in  dışına çıkm ak, 
doğruyu bulm ak değil, doğru olm a
yanın tam  içine düşmektir.

Halkın tarihini, halkın dışın
dan gelen ve halka rağmen olan zor 
lam alarında tâyin edebileceğini söy
ledik, ama, b iliyoruz ki, bu halk 
dışı güçlerin  o  toplum içinden ilk 
nasıl doğduğunun vani nasıl to

m urcuklandığm ın ve nasıl gelişti
ğin in  incelenm esi, bizim  haklı o l
duğum uzu gösterecektir. Bunu şim 
dilik  b ir  yana bıraksak bile, bu dış 
güçler halka rağm en etkinlik gös
term eye başladıkları anda, bir zor
lam a unsuru olabilecek gelişm eyi 
gösterm işlerdi artık. Bizim  çabala
rım ız ise, bugün için toplum cu ha
rekete güç kazandırm ak dönem in
dedir.

Bu gücü elde ettikten sonra da
hi, halkm  olaylar karşı sındaki re
aksiyonlarım , statik durum dan kur 
tul an koskoca  bir toplum un hareket 
stratejisin in  denge unsurları ola  
rak dikkate almanın, tepeden inme 
ciliğe  göre daha insancıl ve daha 
verim li olduğu uygulam alarla ispat
lanm ış bilim sel b ir olgudur.

Bir toplum un gerçek düzeyinin 
çok. üstlerinden seslenerek, tarihin 
sınırlam ış olduğu toplum sal geliş
m e hızını birtakım  «tutarsız» sözler
le zorlam ak h içb ir yarar sağlamaz. 
Diyalektik yasaların tabiatı üstü 
zorlanm ası dem ek olan  bu  tutum, 
toplum un büyük kayıplarının nede
n i olabilir. Bu, sorum lularının taşı
yam ayacakları ağırlıkta tarihî b ir  
hatadır. B ir halkm  varlığı ile oyna
yan bu  davranışlar, b ir  bakım a «te
peden inm enin» tanım ıdır da.

B ir toplum un içinde tarihî ge
lişm enin değişik düzeylerinde yaşa
yan gruplar olabilir. Bunun belir
gin olarak gözlenebilen örneği, b ir  
halk ve bir de aydınlar tabakasının 
bulunm ası şeklidir. Tarihin kendi
lerine yine o  toplum  içinde hazırla
dığı belirli b ir  aşam anın koşullan  
içindeki aydınlar arasında, belli 
kavram ların  an lam lan  üzerinde be  
lirgin ayn lık lann  bulunm ayacağı 
doğaldır.

Fakat buna rağmen, örneğin 
«Vatan hainliğinin» anlamı üzerin
de bu  böyle  olam ıyorsa, bunun ne
deni birtakım  aydm lann  halk ka
lından seslenem eyişleri, henüz hal
ka inem em iş olm alarındandır.

Şurası kesindir ki, İşçi Partisi 
halkı ve onun oyunu kazanmak zo 
rundadır ve bilm ektedir ki, halkm  
dertlerin i halk katında konuşm ak, 
halkm  kurtuluşuna halkla yanyana 
ve onun tarihî aşam asına saygı du
yarak katılm ak, halkı yükseltm ek 
ve yüceltm ek için, onu  bugünkü 
gerçek düzeyinde tanım ak ve öyle 
ce inanm ak, başarının tek yoludur.

Am aç, ülkenin yarınının yargı 
sına halkm  katılm asını sağlamaktır. 
Halkın katılm adığı b ir  yargının 
—iyiye de yönelse—  başarı şansı 
yoktur. Bu am aca ulaşm anın yolu, 
üst kattan verilen kararlara ve bun
ların b ir  halkın varlığına ve inan
cına saygısızlık olabilecek uygula
m alarına devam  etm ek değil, fakat, 
halk değerlendirm esinden, yani 
halktan hareket etm ektir, bu  değiş
m ez b ir  yasadır, b ir  zorunluluktur.

Ve, onun için dir ki, eğer halk 
M enderes'in  asılm asından yana de

ğil idiyse, ve buna karşı biri de çı
k ıp «M enderes'i ben astırdım » di
yorsa, öyleyse «o »  astırmış dem ek 
tir bu.

Ancak şunu da belirtelim  ki, 
b ir toplum un tarihî evrim i içinde 
cihetteki aydm lann yüküm lü bulun- 
du k lan  birtakım  fazladan görevler 
vardır. Bir toplum un tarihî geliş
m esi içinde kaydedeceği sıçrayışla
rın  şerefi, o  toplum un gerçek ay
dınlarının olacaktır. Ama evrim in 
hızlandın  İmasın m  ve diyalektik sıç
rayışlara olanak bulunmasının as
gari koşulları vardır ve bu koşul
lan ıl tem elinde, yine de diyalekti
ğin esas unsuru olan halk yatm ak
tadır.

Bu görüş açısından söyleyebili
riz ki, davram şlanm ızı belirleyen 
başlıca ölçü , dem okratik düzen ve 
anayasa değildir, halktır. D em okra
tik düzen ve anayasa, kötii niyet
le bilm eyerek, halkm  yaran nm  ter 
sine b ir  durum  alabilir, halkın yö
netim inden çıkabilir, am a halk, ya
ni toplum , tarihî dengesi içindedir. 
Bugünkü durum uyla anayasaya ve 
dem okratik düzene saygı duyulu
y or  ise, bu, onun halkm  yanında ve 
halkm  yararına olduğu nedeniyle
dir. V e b ir  anayasanın bazı bölüm  
lerde halkm  yararına olm ayan açık 
kapılar bırakm ası, bizim  halka 
rağm en o  noktalardan yararlanm a
mız için  b ir  gerekçe olam az. Örne
ğin, «Vatan hainlerinin suratına 
haykırm ak» şeklinde b ir  davranışta 
ölçüm üz anayasaı değil, halkın ken
disidir.

Doğal olm ayan birtakım  zorla 
m alar sonucu biçim sel görünüşler
de ortaya çıkan ayrım lardan hare
ket ederek, halkm «b ir  kısm ı» di
ye b îr  ayırım  yapm ak hatalıdıı 
H alk b ir  bütündür, en  azından bir 
Türk halkı bütünlüğü vardır

Şu veya bu olay karşısında hal
km çeşitli bölüm lerinin  başka tür
lü düşündüklerinden kalkarak, bir 
halkm belli b ir  tarihî aşam ada sa
hip olduğu değerlendirm e kıstasla
rının, yani değerlendirm enin röla
tiv olan ana unsurlarının başka 
başka olduğunu savunmak yanlış
tır.

Bir M enderes olayında, halkın 
bir kısm ının öy le veya şöyle düşün
düğünü söyleyerek, diğer b ir  kıs
m ım  taıih î olayları değerlendirm e
nin daha üst basam ağına oturtm ak 
tutarsız bir ayırım dır.

H alkm bütünü için  geçerli o- 
lan değerlendirm e yeteneğinin sı
nırları dışında kala kala üç-beş ki
şilik bir azınlık kalır ki, bunların 
da «b ir  kısm ına» «tepeden  inm eci
ler» denir.

Bunlar, örgüt dışı ve eylem  dı
şı kalan kişilerin, top lum u ve ya
salarım  değerlendirm ekte yanılma
ya düşebileceklerinin örnekleridir. 
Yaşam lan ortam ların  düşünce fo r 
m asyonunu ne ölçü d e  etkilediğinin 
delilleridir. «S ırça  köşk», istese de 
istem ese de insanı dışarının gerçek
lerinden uzaklaştırır. Ve eğer bu 
tartışm alar ben top lum cuyum  di
yenler arasında oluyorsa , «sırça 
köşk» öyle eski şairlerin  köşkü de- 
ğüdir artık. H alkm  içinde olm a
maktır, dışarıdan ve üstten birta
kım  yorum lar yapm aktır. Bu du
rum halkı içinden  ve halk katın
dan tanımayanların kaçınılm az ya
nılmalarıdır.

Sevinilecek bir gelişm edir ki, 
gerçek toplum cuların halkla arasın
da olan m esafe, halktan kopm uş 
kuramsal top lum cularla olan mesa
feye göre daha çabuk kapanacaktır.

H A K K I E R O L C A Y
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dönüşüm yayın ilanları
Bilgi Yayınevi

Y E N İ K İT A P L A R IN I 
SU N A R

fl DİLLERİ VAR B lZ lM  DİLE  
BEN ZEM EZ

Edebiyatımızın en yetkili imza

larından Cevdet K u dretin  Türk  
dili sorunları üzerine görüşleri. 
5 lira.

M YUNANLI B İR  K IZ  AR A N IYO R  
Dürrenmatt’ın yayınlandığında 
Avrupa’da olaylar yaratan rom a

nı. Alman, İsviçre, Fransa, v.b. 
ülkelerin televizyon, tiyatro ve 
sinemalarında aylardır afişten  
inmeyen eser. Akşit Göktürk’ün 
güzel türkçesiyle yayınlanan ro

man, sizi uzun süre meşgul ede
cektir.

P ÇAĞDAŞ SİN E M A N IN  SORUN
LARI

Büyük sinema tarihçisi Andre 
Bazin’in sinema sorunları üzeri

ne eseri. N ijat Özön’ün türkçesi 
ve metin için gerekli resimlerle 
yayınlandı. 7,5 lira.

BİLGİ Y A Y IN E V İ  
Sakarya Cad.

Yenişehir - Ankara

Toplum Yayınları
1 Ocakta 2 yeni kitap

■  K AD IN  ve SOSYALİZM  

Angust Bebel

Beklenen ikinci ve son cildi. 

(Aynı kitabın sonunda) 

T Ü R K İY E ’DE K A D IN  SORUNU  

Yazan : E  vinç Dinçer 

750 kuruş

■  ÇİN  D EVR İM İ ve SONRASI 

(Çin’i ve Çin H alk Cumhuriyeti

nin kuruluşunu anlatan tek ki

tap.) 6 lira.

M Bellibaşlı bütün kitapçılarda. 

TOPLUM Y A Y IN E V İ  

P. K . 176 —  Ankara

Sergi Kitabevi
Aradığınız bütün kitapları 

bulabilirsiniz 
Büyük Sinem a İçi K. 1. 

Yenişehir/AN KARA 
Ödem eli gönderilir

ve sonra çekilip gitmediler gemilerine 
ve sonra çekilip gitmediler gemilerine 
ve sonra çekilip gitmediler gemilerine

ve artık okadar çok şey getirdiler ki 
ve artık okadar çok şey getirdiler ki 
ve artık okadar çok şey getirdiler ki

bağımsızlığa yer kalmadı ülkemde

KIZILIRMAK

Haşan Hüseyin
Ş İ İ R L E R

Ç I K T I
4 Lira

Bizim Yayınlar

Kıbrıs Cad.

Okul Sokak 

1 /B
Kurtuluş - Ankara

A. K A D İR

1938 Harp 
Okulu Olayı 

ve
Nâzım Hikmet

Y E N İ Ç IK T I
Faşizmin azmaya başladığı 
yıllarda Ankara H arp Okulu’n- 
da kitap okumaya düşkün 
bir avuç genç, Irkçı ve Turan

cı b ir  başka grubun hışmına 
uğradı. Ankara allak bullak  
oldu. Bugün yan n  darağaçlan 
kurulacakmış gibi bir hava 
esti ortalıkta. Bu ara Şair N â

zım H ikm et, hiçbir şeyden ha

beri yokken  tevkif edildi, yar

gılandı ve 15 yüa m ahkûm  ol
du. Gazetelerde bir satır olsun 
söz edilm edi bu  olaydan. O  
zaman Harp Okulu öğrencisi 
olan A. K A D lR  bu olayın için

deydi. 30 yıl sonra kitabını 
yazdı bu olayın. Siz nasıl is

terseniz öyle okuyun bu kita

bı, ister bir rom an, ister bir 
anı kitabı, ister tarih diye. 
Ama muhakkak okuyun. Bir 
başladınız m ı bırakamayacak

sınız bu kitabı elinizden. K i

tapta kuşe kâğıda basılmış, 
hiçbir yerde yayınlanmamış 
20 fotoğraf var, Nâzım Hik- 
m et’in bir yaşındaki, dört ya

şındaki fotoğrafları var. 10 li

ra.

Ödem eli gönderilir.
P. K. 58 —  Beyazıt, İstanbul

sosyal yayınlar

dönüşüm
15 Günlük 

Sosyalist Dergi

Y A Y IN  İLÂ N LA R I 
K E L İM E S İ 

1 L İR A

P. K . 193 
Y E N İŞE H İR  

AN KARA

I

M ao Tse-tung

ÇİN İN K ILÂB IN IN  TEO RİK  M E
SELELERİ. 5 lira.
Politzer

SOSYALİST FELSEFENİN TEM EL 
PREN SİPLERİ. 7,5 lira.
Kuusinen

TARİH Î M ATERYALİZM . 6 lira. 
Kuusinen

D İYALEK TİK  M ATERYALİZM . 7,5 
lira.
Kari Marx

ÜCRET, FIAT VE  KÂR. 5 lira. 
Godelıer

ASYA-TlPl ÜRETİM  TARZI. 4 lira. 
Selâhattin Hilâv

d i y a l e k t i k  d ü ş ü n c e n i n  t a 
r i h i . 7,5 lira.
Kari M arx
KAPİTAL (Ö zet). 5 lira.
Engels

s o s y a l i s t  d ü ş ü n c e n i n  g e 
l i ş m e s i . 5 lira.
Plehanov

SANAT VE SOSYALİZM . 6 lira. 
Baby

k a p i t a l i s t  e k o n o m i n i n  t e n 
k i d i . 7,5 lira.
M. Bouvier A jam  ve G. M ury

KAPİTALİST TOPLUMDA SINIF
LAR. 5 lira.
Basil Davidson

AFRİKA'DA M ÎLLÎ KURTULUŞ 
VE SOSYALİZM  H AREK ETLER İ. 6 
lira.
Garaudy

JEAN - PAUL SARTRE V E  MARK
SİZM . 3 lira.
Engels

L. FEUERBACH VE  K LÂSİK  AU 
MAN FELSEFESİN İN  SONU. 3 lira. 
Cachın

SOSYALİZM İN IŞIĞ IN D A B lLÎM  
VE D lN . 2,5 lira.
Strachey

SOSYALİZM  N E D İR ? 2 lira.

K itapçılarda bulunur, ödem eli 
gönderilir.

SOSYAL YAYIN LAR —  P. K. 716 
İstanbul
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Sergi Plâkevi
Klâsik M üzik Plâkları 

Long-Play 30 TL., 35 TL. 
Büyük Sinem a iç i  K. 1 

Y enişeh ir/A N K A R A  
Ö dem eli gönderilir
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Ortadoğu’ da Gelişmeler ŞA H İN  A LP A Y

E m p e r y a l i z m i n  O y u n l a r ı
D ünyam ız kapitalizm den sosyalizm e geçiş 

evrensel süreci içinde çeşitli bölgelerde bu  iki 
top lum  düzeninin çatışm asına sahne olm akta
dır. E m peryalizm in  ve anti-em peryalist re jim 
lerin çatışm a alanı olan O rtadoğu son  iki ay 
içinde ön em li gelişm eler gösterm iştir.

B u  gelişm eleri doğru  olarak  değerlendire
bilm ek  iç in  herşeyden ön cq  şu gerçeğin ortaya 
k on m ası g e re k ir : Bugün için  O rtadoğu'daki te
m el karşıtlık  Îsrael-Arap karşıtlığı değil, anti- 
em peryalist arap re jim leri ile  em peryalizm in 
tem silcis i o lan  gerici ittifak  (İslâm  B irliğ i) ara
sındaki karşıtlıktır. Îsrael-Arap karşıtlığının al
dığı şekil, y ine em peryalizm  - anti-emperyalizm 
karşıtlığıdır. Arap gerici ittifak ı ile (yani Hü- 
seyin-Faysal İkilisi ile ) îsra e l arasında h iç b ir 
tem el çe lişk i yoktur; her ik isi de em peryaliz
m in m aşalarıdır. O rtadoğu ’daki olayları Arap- 
îsrael çelişk isi olarak  ele alm ak gerçeklerden 
tam am en uzak düşer.

1966 yılına gelindiği zam an Anglo-Amerikan 
em peryalizm in in  O rtadoğu ’daki tem el sorunla
rı şu ik i n ok ta  etrafında top lanm aktadır :

1. Suriye’de anti-emperyalist ve sosyaliz- 
m e-dönük bir devrim ci rejim in kurulması, Or

tadoğu’da em peryalist güçlerle anti-emperyalist 
güçler arasındaki dengeyi emperyalizm aleyhi

ne değiştiren bir geliş olarak ortaya çıkmıştır.

2. 1958'de İngiliz askerleri sayesinde hal

kının. elinden kurtulabilen emperyalist maşası, 
söm ürücü, halk düşmanı Hüseyin’in tahtı Su

riye’d eki durum  dolayısı ile tehlikeye girm iş

tir.

B u  şartlar altında em peryalistlerin  denge
y i yen id en  lehlerine çevirebilecek  fırsatlar ara
yacak ları, dolap lar çevirecekleri ve gerekirse 
savaş çık arab ilecek leri açıktır. N itekim  bu yön
de a tılan  ilk  ad ım  içinde bulunduğum uz yıl 
iç in de  arta ya  çıkan  ve başarısızlıkla sonuçlanan 
S u riye 'dek i sağcı darbe teşebbüsüdür. Bu ha
reketin  Ürdün ile îsrael üzerinden yönetild iği 
b ilin m ek ted ir. Darbe teşebbüsünün başarısız
lıkla. sonuçlanm ası bu  yöndek i çabalara son 
verilm esi dem ek olm am ıştır.

25 E kim  1966 günü Suriye Dışişleri Bakam , 
em peryalistlerin  «Suriye ’n in  devrim ci rejim ini 
içten  yıkm ayı başaram ayınca, şim di de dıştan 
îsra e l’i üzerlerine saldırtarak yıkm aya çalıştık
ların ı» açıkladı. Bu açıklam anın hem en erte
sinde Suriye 'de seferberlik  ilân edildi ve hal
ka «k en d i rejim ini kendisi savunm ası için» si
lâh dağıtıld ı; «G önüllüler H alk O rdusu» kurul
du. B u  hazırlıklar yanısıra, 4 K asım  günü baş- 
lıyan görüşm eler sonunda 9 Kasım  günü Su
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lelikle, îsrael'in  Suriye'ye saldırm ası halinde o l
dukça güçlü  bir direnm eyle karşılaşacağı ve 
m eselenin büyüyeceği ortaya çıktı. Bunun üze
rine em peryalistler oyunun ikinci perdesini oy 
namaya başladılar.

13 K asım  1966 günü tanklı-uçaklı îsrael b ir
likleri Ürdün'ün sım r köylerine dört saat sü
ren bir saldırıda bulundular. Saldırının görü
nürdeki nedeni, F ilistinli Arap m ültecilerinin 
örgütü olan El Feth gerillalarının Kudüs-Tel 
Aviv trenini raydan çıkarm alarına yapılan bir 
m isillem e idi. Ancak söz konusu olayı Suriye 
sın ın  üzerinden faaliyette bulunan gerillalar 
yaratm ışlardı ve bunun Ürdünle b ir  ilgisi o l
m am ası gerekirdi. Batılı kaynaklara göre, îs 
rael m isillem e hareketini Suriye’ye karşı yap
mayı göze alam am ış ve Ü rdün'e saldırm ıştı ( ! )

Birleşm iş M illetler Güvenlik K onseyinde 
oynanan oyunlar ne olursa olsun (îs ra e l’in söz 
konusu saldırıdan dolayı takbih edilm esi, fa 
kat ekonom ik  zorlam a tedbirlerinin  alınmasını 
isteyen Ürdün'ün teklifin in  kabul edilm em esi, 
v .s ...) îsrael'in  Ü rdün’e saldırısının gerçek ne
deni ortadadır. Saldırı, her ne kadar um ulan 
sonuçları verm em işse de, politik  am açlar taşı
m aktadır :

1. Ortadoğu’daki çatışm ayı bir Îsrael-Arap 
çatışması olarak gösterm ek ve temel çelişkiyi 
gizlemek.

2. B ir halk düşm anı ve emperyalist maşa

sı olan Hüseyin’i bir Arap milliyetçisi olarak 

göstermek.

3. Halkın ayaklanıp kendisini devirmesine 
engel olabilm esi için Hüseyin'e, bunları meşru  
tedbirler olarak göstererek hem içeride sert 
tedbirler almak hem  de dışarıdan yardım sağ

lamak fırsatının verilmesi.

13 K asım dan b u  yana olan  olaylar bu göz
lem i doğru lam aktadır :

1. Saldın olayı büyük bir esrar perdesi al

tında cereyan etm iş ve dört saat sürdükten 
sonra sona erdiğinde Ürdün m akam lan tarafın

dan açıklanmıştır.

2. Saldırının hedefini teşkil eden El Feth 
gerillalan Ürdün Krallığının yıkılarak yerine 
Filistin Cumhuriyetinin kurulmasını isteyen, 
yani Hüseyin'e karşı olan güçlerdir.

3. Hüseyin saldırı üzerine Filistin Kurtu

luş Ordusu ve Birleşik Arap Komutanlığının  
yaptığı yardım  tekliflerini reddetmiştir.

4. Buna karşılık, gerici Faysal’m  yaptığı 
yardım teklifi derhal kabul edilmiş ve 20.000 
Suudi Arabistan askerine kapılar açılmıştır. 
(Bu askerlerin îsrael’e  karşı değil, Ürdün hal

kına karşı kullanılacağı açıktır.)

5. Emperyalizmin büyük patronu Amerika 
bir yandan göstermelik îsrael’i takbih karar

ları alırken, bir yandan da 36 uçaktan kurulu 
bir F-104 filosunu acele olarak Ürdün’e verme

yi kabul etmiştir. (İşin  ilginç yanı, Ürdün’ün 
bu uçakları kullanmayı bilen elemanları bulun

mayışı ve uçakların gerektiğinde Amerikalı 
«danışmanlar» tarafından kullanılacak olm ası

dır.)

6. Amerika F-104 filosunu acele olarak ver

m eyi kabul etmekle kalm amış ve Akdeniz’deki 
çıkarlarının somut koruyucusu 6. filosuna ge

rektiğinde derhal Ürdün’e yardım etm esi emri

ni vermiştir. Bu yardımın îsrael’e karşı değil, 
Ürdün halkına karşı yapılacağı da hiç şüphe 
götürmez.

Bütün bu kanıtların gösterdiği g ibi sözde 

ustaca b ir  oyun oynanm ıştır. Ancak Şam  ve 

K ahire’nin bu  oyunu açıklıyarak Ürdün halkı

na duyurm alarından sonra Ürdün’ün hem en he

m en bütün kesim lerinde Hüseyin aleyhtarı halk 

ayaklanmaları başgösterm iştir ve devam  etm ek

tedir. Em peryalistlerin oyunu yine ters sonuç

lar verm iş, em peryalizm le anti-em peryalist güç

ler arasındaki tem el karşıtlık ve H üseyin 'in  tah

tının tam am en em peryalistlere dayandığı ger

çeği daha büyük bir açıklıkla ortaya serilm iş

tir.

O rtadoğu ’da gelecekte yer alacak gelişm e

lerin anahtarım Sovyetler Birliği ile Am erika 

ilişkilerinde aram ak gerekir. Bu iki lider Viet

nam, K üba ve Almanya üzerindeki çatışm alara 

b ir  de O rtadoğu ’nun eklenm esini ister görün

m em ektedirler. Bugün için  Am erika’nın 6. filo 

suna dayanan Ürdün tahtının daha ne kadar 

yerinde duracağı şim dilik tartışm a götürür bir 

sorundur. Ancak son olayların O rtadoğu'daki 

anti-emperyalist birliği güçlendirdiği şüphe gö 

türmez. Daha b ir  ay ön ce  em peryalist miidahe- 

leye karşı seferberlik  ilân edip silâhlanan Su

riye, 8 Aralık 1966 günü «Iraq  P etroleum » şir
ketinin (Am erikan-îngiliz-Fransız serm ayeli) 

Suriye'deki bütün mallarına, bu  arada petrol 

hattına el koym uş ve m illileştirm iştir.
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