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Dönüşüm bir avuç genç aydının çileli ve kahırlı 

bir direniş ve çabayla yürüttükleri kutsal bir müca

delenin mütevazı bir ürünüdür. O nlan  en zor koşul

lar altında sürdürmiye uğraştıkları bu mücadelede 
yalnız bırakm am ak bir görev olmaktadır bizim  için 
de...

Bundan böyle Dönüşüm ’ü sosyalist savaşm  adsız 
kahramanlan arasmda bir fikir mihrabı durumuna 
getirmek için biz de elimizden geleni esirgememek 
amacındayız.

Dönüşüm'ü sade bir dergi olarak değil, aynı za

manda emekçi halkın örgütlü siyasî mücadelesinde 
bir rota, bir projektör ve bir cephe bayrağı olarak 
Türk kamu oyuna sunmak arzusundayız.

Derginin baskı ve dizgi zorluklarından doğan vit- 
rinsiz görüntüsünü, yüreğindeki inanca yaldız, kur

dele ve etiket aramıyan katıksız Türk sosyalistleri

nin kolayca affedeceği ve pek dar olan imkânlardan  
meydana gelen m akyaj yoksulluğunu bu büyük sava

şm  koşullarım gösteren buruk bir çizgi olarak kabul 
edeceği kanısındayız.

Dönüşüm ’de öncelikle Türkiye İşçi Partisinin 
Türk sosyalizminin gelişmesinde ortaya koyduğu teo

riyi ve ileri sürdüğü tezlerle bu tezlerin gelişimini gö

receksiniz. Ayrıca dergi siyasî örgütün güçlenmesini 
ve kendisini kamu oyu önünde daha kolaylıkla çıkar

masını sağlamıya çalışacaktır.

Dergide okuyucuların görüşlerine ve öğrenmek 
istedikleri hususlara önemli bir sütun ayrılacaktır. 
Bu sütunda emekçi halk ve em ekçi halktan yana olan

lar hem  akıllarının takıldığı konular hakkında sosya

listlik açısmdan aydınlatılacaklar, hem  de yayınla

m ak imkânı bulamadıkları görüşlerini su üstüne çı

karmak imkânına kavuşacaklardır.

Bunun dışında dergide iç ve dış günlük olayların 
geniş ölçüsüde bir incelemesi ve sosyalizmin temel 
meselelerine değmen makaleler ve gerçekçi röportaj

lar yer alacaktır.

Dönüşüm ’ün T.İJP.’lilerin ve Türk sosyalistlerinin 
merhabalaşma, tanışma ve kaynaşm a ocağı olm ası 
için bütün gücümüzü kullanmak azmindeyiz.

Dönüşüm büyük halk kütlelerinin mutluluğunu  
sağhyacak çağdaş akımın eyleme geçiş köprüsüdür. 
Dönüşüm  tarih içindeki en haklı dâva ve büyük m ü

cadelenin birleştirici ve yönetici sesidir. Sesimizin  
gür çıkması ancak bu sese hepimizin bütün gücünü 
katmasıyla m üm kün...

Yanyana, elele, om uz omuza olarak m utlu yarın

lara...

B E H İ C E  B O R A N

AZ — G E LİŞ M İŞ  
Ü L K E L E R D E  

AN Tİ -  E M P E R Y A L İS T  
M Ü C A D E LE LE R İN  

N İT E L İĞ İ

S A D U N  A R E N
B Ü TÇ E  

PLÂN V E
Ö Ğ R E N C İ B U R SLA R I

TÜRK S OVYET 
İ Lİ Ş Kİ LERİ

K O SİG İN ’İN  T Ü R K İY E  

ZİYA R E Tİ :

20 Aralık 1966’da T ürkiye’ye res
mî bir ziyarette bulunan Sovyet 
Sosyalist Cum huriyetleri B irliği 
Başbakanı Aleksi K osigin , b ir  hafta 
süren görüşm eler ve gezilerden son 
ra, 27 Aralık 1966’da yurdum uzdan 
ayrılmıştır. Aleksi K osigin 'in  Türki
ye ziyareti, uzun b ir  soğukluk d ö 
neminden sonra 30 E kim  1964'de ye
niden başlayan Türkiye - Sovyetler 
Birliği ilişkileri zincirinin  b ir  hal
kasıdır ve b ir  «nezaket ziyareti» ni 
aşan anlam lar taşım aktadır.

«Nereden, nereye...»  

TÜ R K İYE  - SO VYE TLER  
BİRLİĞ İ İLİŞK İL E R İ :

M oskova ’ya giden ilk  Türk he
yetinin başkanı Y usuf K em al Ten- 
Sİrşek anlatıyor :

«Cum huriyet’in ilânından iki yıl 
önce, 1921’de T. B , M. M .’nin hara- 
retli b ir  toplantısı yapılıyordu. M ec- 
üs Başkanı M ustafa Kem al, takip

edilecek dış politika konusunda iza
hat verdikten sonra ;:

—  K om şum uz Rusya ile müna
sebetler kurm alıyız, dedi.

Bu, söz üzerine ben  oturduğum  
yerden bağırdım  .1

—  M osk ova ’ya b ir  heyet gönde
relim.

M ustafa K em al sanki bunu bek
liyordu. H em en cevap verdi.

—  Göndereceğiz. Siz de bu  he
yete katılabilir m isiniz?

O toplantıda kararlaştırılan baş
kanı olduğum  heyet b ir  hafta son
ra M oskova ’ya hareket etti.

1921 M artında im zaladığım ız 
M oskova Andlaşm ası’ndan sonra, 
vagona doldurduğum  altın sandık
larıyla T ürkiye ’ye döndüm .»

(Akşam , 30 Ekim  1964) 

Y usuf Kem al Tengirşek ’in altın 
sandıkları dolu  vagonla Türkiye'ye 
dönüşünden birkaç ay sonra, Uk
rayna Büyük Elçisi General Frunse

için  verdiği söylevde M ustafa K e
m al şöyle d iyordu  :

«Ukrayna) hüküm etinin  fevkalâ
de sefirin i ve  yiğit kızıl ordusunun 
şanlı ve kahram an başkum andanını 
coşkun  b ir  sevinçle kabul eder ve 
Ukrayna m illetini b irço k  defalar za
fere  ulaştıran kıym etli askerlerini 
onun şahsında selâm larım .

Son derece çetin, fakat O nis- 
bette şanlı fedakârlıklar mukabi

linde kendi mukadderatına sahip 
olm ak hakkım elde etm iş olan Rus

ya ve Ukrayna gibi Türkiye de he

pimizin kesin olarak kani olduğu

muz üzere toprağını ecnebi istilâsın

dan kurtarmada, tam ve yetkin is

tiklâlini dünyaya tanıttırmakta ge* 

cikmiyecektir.»

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri) 

Türkiye - Sovyetler Birliği iliş

kileri 1921'de böyle başlam ış, 17 
Aralık 1925'de iki ülke arasmda  
saldırmazlık paktı im zalanm ıştı. 
1930 yılında Türkiye Dışişleri Baka

nı Tevfik Rüştü Araş ve 1932'de
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olaylara bakış
Sovyetler B irliğ i Dışişleri Bakanı 
Litvinof ü lkeleri adına karşılıklı 
ziyaretlerde bulundular. 1933 yılı 
pkirninde V oroşilov  başkanlığında 
bir Sovyetler B irliği heyeti Türki
y e ’yi ziyaret etti. (Cum hurbaşkanı 
M ustafa K em al, m eclisi açış nut
kunda dış politikadan  bahsederken 
baş yeri Sovyetler B irliği’ne vere
rek şunları söy led i :

«B u  sene, müm taz b ir  Sovyet 
heyetinin cevap  ziyaretini kabul et
tik. B u  ziyaretin  10. yıl bayram ına 
tesadüf ettirilm esi, iki m em leket 
arasındaki m ünasebetlerin  derin  sa 
m im iyetin i gösteren  m es’ut b ir  ve
sile olm uştu r. İki m em leketin  çe 
tin zam anlarında kurulm uş, on beş 
senedir türlü  im tihanlardan daha 
kuvvetli çıkm ış bir dostluğun dai
m a yüksek  kıym eti haiz olm ası, bey 
nelm ilel sulh için  değerli ve  ehem 
m iyetli b ir  âm il olduğunda tered
düt ed ilem ez.»)

(D r. A hm et Şükrü Esm er. Si
yasî Tarih. 1919 - 1939)

Bu nutuktan da anlaşılacağı gi

bi, Atatürk’ün Türkiye’nin çevresi

ni bir güvenlik çem beriyle kuşat

m ak, kom şularla dost ilişkiler kur

m ak politikası devam ediyordu ve 
Atatürk'ün ölüm üne kadar da de

vam etti.

«Podgom i» ilişkiler zincirinden...

1939 yılında zam anın B aşbaka
nı Şükrü S araçoğlu ’nun, 10 Aralık 
1959’da Sağlık ve Sosyal Y ardım  
Bakanı Lütfü K ırd ar ’ın, 1963 Aralı
ğında Senato Başkanı Suat Hayri 
Ü rgüplü ’nün Sovyetler B irliği ziya
retlerini, D ışişleri Bakanı Feridun 
Cem al E rkin ’in 30 Ekim  1964 tari
h indeki ziyareti izledi. Bu ziyaret
lere Sovyetler Birliği de Dışişleri 
Bakanı G rom iko 'nun  ve şim diki 
Cum hurbaşkanı P odgorni başkan
lığında b ir  Sovyetler Birliği heyeti
nin Türkiye 'yi ziyaretleriyle karşı
lık verdi. Daha sonra, Türkiye Baş
bakanı Suat H ayri Ü rgüplü ’nün 
1965 Sovyetler B irliği gezisi ve Sov
yetler B irliği Başbakanı Aleksi Ko- 
sigin 'in  A ralık  1966 Türkiye gezileri 
bu  ilişkiler zincirine eklenen yeni 
halkalar oldu lar.

İK İ Ö N E M Lİ N O K TA

B u ilişk iler zincirine şöyle b ir 
göz atılırsa, iki ülke arasında Ata
türk ve  Lenin zamanında tem elleri 
atılan  ve 17 Aralık 1925 Tarafsızlık 
ve Saldırm azlık  Paktı ile belgelenen 
dostluğun  uzun yıllar devam  ettiği 
görü lür. Fakat Saraçoğlu 'nun 1939 
Sovyetler Birliği gezisinden sonra

Türkiye - Sovyetler Birliği ilişkile
rinde başlayan soğukluk gittikçe 
artm ış, Stalin'in T ürkiye’ye ait ba 
zı topraklar ve Boğazlar üzerindeki 
talepleriyle birlikte en üst noktası
na varm ıştır. Açıklanm ası gereken 
I. nokta, Türkiye - Sovyetler B irli
ği ilişkilerinde genel olarak 1940’- 
larda başlayan ve Stalin ’in taleple
rinden  sonra gittikçe artan soğuklu
ğun nedenleridir. Açıklanm ası ge
reken ikinci nokta da, 1964'de ye
niden hızlanarak, Başbakanlar se
viyesinde karşılıklı ziyaretler çizg i
sine ulaşabilen Türkiye - Sovyetler 
B irliği ilişkilerinin anlam ı ve gele
cekte göstereceği yeni durumlar so
runudur.

T Ü R K İY E  - SO VYE TLER

B İR LİĞ İ İLİŞK İLE R İN D E

SO Ğ UKLU K D Ö N EM İ :

Türkiye - Sovyetler Birliği iliş
k ilerindeki yakınlığın sonradan son
raya soğum asının nedeni olarak 
Stalin ’in Türkiye’ye ait bazı top 
raklar ve Boğazlar üzerindeki ta
lepleri gösterilegelm iştir. Stalin ’in 
bu  haksız talepleri gerçekten de iki 
ülkenin arasım  açabilecek  ağırlıkta
dır ve zam anın Türk hüküm etinden 
gereken cevabı alm ıştır. Aslında, 
Sovyetler B irliği'n in  o  zam anki du
rum u incelenirse, Stalin ’in Türkiye 
üzerindeki taleplerinin b ir  b löften  
öteye geçem iyeceği anlaşılır. Zira 
ağır b ir  savaştan henüz çıkm ış bir 
ülkenin üçüncü  b ir  dünya savaşı
na y o l açabilecek b ir  davranışta bu 
lunm ası beklenem ezdi. Zaten, Sov
yetler Birliği Türkiye'nin  herhangi 
b ir  parçasm ı işgal etm ek şurda dur
sun, bu  taleplerin yapüdığı sıralar
da İran 'da işgal altında bulundur
duğu topraklardan  çekilm ek zorun
da kalm ıştı. K aldı ki, bu talepler 
silâhlı b ir  saldırı niteliğine bürün
m üş olsaydı, tarihin ilk m o d e m  an
lam da kurtuluş savaşını verm iş o- 
lan Türk halkı nasıl davranacağını 
b ilirdi.

Stalin’in Türkiye’ye ait bazı top

raklar ve Boğazlar üzerindeki ta

lepleri, Türkiye - Sovyetler Birliği 
ilişkilerindeki soğukluğun sadece 
hızlandırıcı bir öğesi olmuştur. Tür
kiye - Sovyetler B irliği ilişkilerin
de, iki ülkenin ihtilâllerini yapm a
ları dönem inde başlayan dostluk, 
Stalin ’in taleplerinden çok  önce, 
1940’larda bozulm aya başlam ıştır 
ve bu  bozulm anın nedeni h iç de ka
rışık, anlaşılm ası gü ç  b ir  şey değil
dir. I. Millî Kurtuluş Savaşımızın  
ilk yıllardaki halkçı karakteri Türk 
burjuvazisinin palazlanması oranın

da ortadan kalkmıştır. 1930 - 1940 
devletçilik politikasının devlet ka

pitalizmi politikası niteliğinde olu

şu ve savaş yıllarındaki vurgunlar 
da özel sektörü güçlendirm iştir. Fa

kat az-gelişmiş bir ülkenin özel sek

tör eliyle kalknıamıyacağı ve so

nunda yabancı serm ayeye muhtaç

olarak memleketin kapılarım tek

rar emperyalizme açacağı kanunu 
geçerliliğini göstermiş, böylece bi

lindiği gibi Türkiye’de bir kompra

dor burjuvazi oluşarak, Türkiye em

peryalizmin etki alanı içine düş
müştür. Atatürk ve Lenin zama

nında kurulan ve Atatürk’ün Tür

kiye’nin çevresini bir güvenlik ku

şağıyla çevirmek politikasında te

m el bulan Türkiye - Sovyetler Bir

liği dostluğunun 2 0 -3 0  yıl içinde 
ters köşegene savruluşunun nedeni

ni asıl burada aramak gerekir. Tür

kiye’ye önce yabancı sermayeyi ve 
sonra bu yabancı sermayenin silâh

lı gücünü sokm ak zorunda bulu

nan Türk burjuvazisi için Stalin’in 
talepleri geçerli bir bahane olm uş

tur.

DÖNÜM  N OKTASI 

(30 E K İM  1964) :

Açıklanm ası gereken ikinci nok
ta, Türkiye - Sovyetler Birliği iliş
kilerinde uzun soğukluk yıllarından 
sonra birdenbire görülm eye başla
nan gelişm enin nedeni ve sonuçla
rının ne olacağıdır. Türkiye - Sov

yetler Birliği ilişkilerinde dönüm  
noktası olan tarih 30 Ekim  1964'tür. 
Bu tarihte Türk Dışişleri Bakam  
Feridun Cem al Erkin’in Moskova  

ziyaretiyle Türkiye - Sovyetler Bir

liği ilişkilerinde yeni bir dönem baş

lamıştır. Aleksi Kosigin’in Türki

ye ziyaretini bu dönem içinde dü

şünmek gerekir. 30 Ekim  1964'ün 
önem ini kavnyabilm ek için bu  ta
rihten önceki ve sonraki b irkaç 
ayın olaylarını AKŞAM  gazetesinin 
manşet ve haberlerinden izliyelim  :

W ashington, N cw  York, Londra 
ve Paris’te K ıbrıs ’la ilgili görüşm e
lerde bulunan Başbakan İnönü; 
«K ıbrıs meselesinin ım dlaşmalara 
göre halledileceğini ve adada zorba 
lıkla hiç kim senin b ir  şey yapamı- 
yacağını» söyledi.

(3 Tem m uz 1964)

Rumların M ansura ve Erenköy 
Türk köylerini bom balam aları üze
rine jetlerim iz K ıbrıs ’a b ir ihtar u- 
çuşu  yaptı.

(8 Ağustos 1964)

Son K ıbrıs olayları yüzünden 
donanm am ız 8 aydır istim üzerin
de.

(16 Ağustos 1964)

İnönü yüz devlete m esaj gön
derdi.

(20 Ağustos 1964)

M akarios Ruslarla anlaşıyor. 
Federal Alm anya televizyonunda 
bir konuşma yapan Türk Dışişleri 
Bakanı Erkin : «T ürkiye Amerikan 
plânını destekliyecek. Türkiye Kıb
rıs buhranını çözüm lem ek için  Baş
kan Johnson ’un özel temsilcisi 
Acheson'un gösterdiği çabalara gü
venm ektedir. M eseleyi çözüm leyen 
b ir  yol varsa A cheson  onu bulacak
tır» dedi.

(22 Ağustos 1964)

M akarios A cheson  plâm nı ka
bu l etmedi. Atina : Evet, Papaz : 
H ayır diyor.

(26 Ağustos 1964)

Türkiye’ye bask ıda  bulunan A- 
m erika aleyhinde Ankara’da yürü
yüş yapıldı.

(28 Ağustos 1964)

Erkin : «A m erika ’n ın Türkiye’
yi küçük düşürm eye hakkı yoktur» 
dedi.

(28 Ağustos 1964)

100 bin genç dün Am erika’yı 
protesto  etti. Fuarda Rus ve Ame
rikan bayrakları yakıldı.

(30 Ağustos 1964)

Am erikan gem ileri K ıbrıs sula
rında dolaşıyor.

(1 Eylül 1964)

NATO’dan çekilm em iz istendi.
(5 Eylül 1964)

Birliğim iz K ıb r ıs ’a gidiyor.
(6 Ekim  1964)

Yeni M oskova Büyükelçisi Ha
şan Işık «T ürk  Sovyet münasebet
leri azamî seviyeye ulaştırılacak» 
dedi.

(14 Ekim  1964)

Türk-Rus m ünasebetlerinde ge
lişm e. Başbakan İnönü ve Dışişleri 
Bakam  Erkin yeniden Rusya’ya da
vet edildi.

(20 Ekim  1964)

Erkin R usya ’ya gidiyor.
(30 Ekini 1964)

Cum huriyetçi Partinin Başkan 
adayı B. Goldvvater «Johnson ida
resi Türkiye'yi kaybetti» dedi.

(31 Ekim  1964)

Türkiye - Sovyet Rusya Ortak 
Bildirisi yayınlandı. Ortak Bildiri' 
de tesbit edilen esaslar şunlardır.

1. - Dünyada barışın  sağlanması
için  gayret gösterilecektir.

2. K arşılıklı saygı esaslarına 

riayet edilecektir.

3. Sovyetler B irliği Türkiyc 
den narenciye, tütün ve f*n 
dik ithal edecek , buna kar 
şı Türkiye de Sovyetler Bif



A Y D IN LA R  
V E  T Ü R K İY E  
SOSYALİZM İ

Öğrenim yapm ış olmanın günümüzde üst 

sınıfa geçmek için gittikçe tıkanmaya yüz tutan 
bir yol olm aya başlam ası, üzerinde durulması 
gerekli bir noktadır. Türk toplam ım da son yir

m i yıl içinde görülen bu değişim, sosyalist stra

tejinin tesbit edilmesi ve sosyalist hareketin 
geleceği bakımından son derece önemli gözük
mektedir.

Denebilir ki, İkinci Dünya Savaşı sonuna 
kadar Türkiye’de m em ur ve subayların meyda

na getirdiği öğrenim yapmış gruplar, egemen 
sınıfın en önem li bölümünü teşkil etmişlerdir. 

Türkiye’nin devlet kapitalizminden, burjuva - 
kapitalist gelişmeye geçişi ve aydınların iktidar 
üzerindeki paylarım günden güne yitirmeleri so 

nucunda bugün artık öğrenim yapm ış olmak  

geniş ekonomik olanaklar ve sosyal prestij sağ

lamamaktadır. Günümüzde öğrenim  yapm ış 
gruplar toplum  içindeki tabakalaşmanın eskisi 
gibi en üstünde değil, ortalarında yer almakta

dır. Yapılan araştırmalar, Türkiye’de öğrenim  
yapanların büyük çoğunluğunun üst ve orta sı

nıflardan geldiğini göstermektedir (* ) . Öğreni- 
tnin, orta ve üst sınıftan gelenlere yaşama şart

larında ümit edilen değişiklikleri getirememesi, 
özellikle yüksek öğrenim yapan öğrenci grupla- 
**» ve yüksek öğrenimini yeni tam am lam ış genç 
aydınların sosyalist harekete katılmamalarında, 
hattâ bu hareketin en dinamik unsurlarım oluş

turmalarında etken olmaktadır.

İlk bakışta sosyalist hareketi güçlendirdiği 

İzlenimini uyandıran bu öğrenci ve genç aydın 
grubunun, sosyalist hareketi soysuzlaştırma, 
onu saptırma tehlikeleri de vardır. Hemen be

lirtmek gerekir ki, sosyalizm bir sınıf hareketi

dir ve bu hareketin itici gücü, bilgi sahibi ol

makla ya da belirli ideallere gönül bağlamakla 

doğrudan doğruya ilgili değildir. Sosyalist ha
k k e t ! doğuran olay, söm ürm e-söm ürülm e iliş

kisidir. öğrenci gruplarım ve genç aydınlan ya

n dığım ız düzene karşı olm aya iten başlıca, 

etkenlerin en önemlilerinden biri ise, biraz 
Önce belirttiğimiz gibi, öğrenim  yapmış ol

manın artık üst sınıfa geçm ek veya üst sınıf

taki durumu korumak için elverişli bir yol ol
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maktan çıkmış olmasıdır. Özünü ve önderleri

ni bu grupların meydana getirdiği bir sosyalist 
hareket, sonuç olarak sömürm e-söm ürülm e iliş

kisine dokun m aksizm öğrenim görm üş kişinin 
tıkanan gelişme yollarım açmakla yetinecek ve 
içinde bulunulan düzene kaynayacaktır.

Sayıca çok olm am akla birlikte, etkili bir 
grup olan genç aydmlar, kendi grup yararları

nı sosyalizmi bayrak edinerek izlemektedirler. 
Bunların dinamik bir grup olarak, henüz bilin

cine ulaşmamış ve örgütlenmemiş olan emekçi 
sınıflar karşısında anti-emperyalist cephede ağır 
basmaları şansları da vardır. Bu olasılık kar

şısında sosyalist hareketin bir orta sınıf oyunu- 
gelmemeğe dikkat etmesi uyanık bir tutumdur. 
Sosyalist hareket, demokratik rejim  içinde em ek

çi halkı örgütlemek biçiminde ifade edilen yön

temini düzenle uygulamalıdır. Halkı örgütlemek  
amacıyla ilkönce bir misyoner örgütü kurmak, 
yani aydınlan kazanmak, sonra da hıristiyan 

misyonerliğine yakışan bir anlayışla halka sos

yalizmi öğretmek, sosyalistlerin değil, idealist

lerin yoludur. Sosyalizmi, yukardan aşağı öğre

tilen bir doktrin olarak anhyan aydın davranış

larına sosyalist hareket yer veremez. Sosyalist 
hareketi yürüten siyasî örgütün yapacağı iş, 
emekçi halkla bir diyalog kurmak değil, ege

men sınıflarla demokratik rejim  içinde bir ça

tışma kurmaktır. Bu çatışma, düşünce yoluyla 
uydurulup yaratılmış bir çatışm a olm ayıp, gü

cünü söm ürülm e gerçeğinden alan bir çatışm a

dır. Bunun için de kalabalık bir misyoner ku

rulunun gereği yoktur.

Meşrutiyetlerden bu yana «batılılaşma» yay

garalarıyla Türk toplumunu kapitalist-burjuva 
gelişimi içine sokm aya zorlayan Türk aydım  He 
halkımızın bugüne kadar aynı hareket içinde 
birleş tiril em em esi (Kurtuluş Savaşı dışında) 

gerçeğine göz yum m am ak gerekir. Bu nedenle 
sosyalist hareketin aydınlara vereceği tâviz 

yoktur. Sosyalist hareket, bu harekete kendili

ğinden katılacak ilerici aydın ve öğrenciye el

bette açıktır. Ancak şu hususun da ortaya ko

nulmasında yarar vardır: Eğitimden »emen

hemen yalnız üst ve orta sınıfların yararlandığı 
Türkiye’de genç aydın ve öğrencilerin çoğunlu

ğu yapılan gereği büyük bir olasılıkla söz

de devrimci orta sınıf hareketlerini seçe

ceklerdir. Bu çoğunluğun dışında kalan, emek

çi halkın geleceğine inanan sosyalist gençlik, 
Türkiye’nin kaderini Kızılay veya Beyazıt m ey

danlarından tâyin çabasında olan öğrenci grup* 
lanyla aynı paralele düşm em ek konusunda dik

katli davranmalıdır. Yoksa sosyalist hareket, 
Türkiye’nin «zinde kuvvetler» ce yönetilmesine 
bilinçli olarak karşı çıkan ve iktidar üzerinde 
ısrarla etkili olmak isteyen emekçi sınıflarla  
kendi arasına bir duvar çekmiş olacaktır. Sos

yalist gençlik, problemlerin emekçi sınıflar ya

rarına çözümünü amaç edinen katıksız sosya

list hareketler düzenlemeli, anti-emperyalist 
ve sosyalist mücadelenin emekçilerin siyasî ör

gütünde örgütlenerek başarılabileceğinin bi

lincine varmalıdır.

Sosyalist hareketin, sosyalizmi soyut bir 
«ideal» olarak anlayan grupların öncülüğüne bı

rakılmasına karşı olanlar, zaman zaman dog

matik olm akla veya bölücülükle suçlanmakta

dırlar. Bu suçlamalar olacaktır ve en çok aydın 
çevrelerden gelecektir bu suçlamalar. Buna  
karşılık, gücünü emekçi halkın insanca yaşama  

mücadelesinden alacak olan Türkiye sosyaliz

minin daha başlangıç evresinde idealize edil

mesine, soyutlaştırılmasına karşı olan ilerici 
aydmlar ve gençler de vardır ve bunlar sosya

list mücadelede emekçi halkın yanında ve için

de yer alacaklardır.

------------------------------------  DÖNÜŞÜM

(*) Ankara Üniversitesi öğrencileri üzerin

de yapılan bir araştırma bu görüşü belgelemek

tedir. ö ze r  Ozankaya, Üniversite öğrencilerinin  
Siyasal Yönelim leri, (A n k a ra : 1966) adlı kitap

taki I I -5 , I I - 6, I I -7 , I I -8  numaralı çizelge

ler Türkiye ortalamasıyla karşılaştırılmalı ola

rak incelendiğinde üniversite öğrencilerinin kö

kenlerinin Türk halkının küçük bir bölümünü  
teşkil eden üst ve orta sınıflar olduğu görüle

cektir.
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olaylara bakış
liğinden inşaat makinaları 

satın alacaktır.

(7 Kasım  1964)

Başbakan İnönü : «Kıbrıs m e

selesi, bizi Sovyetler Birliği ile ace

le olarak yakın temas kurmaya sev- 
ketm iştir» dedi.

(13 Aralık 1964)

DÜĞÜM N O K TA SI

V E  SO N UÇLAR :

H erşey gelip Kıbrıs sorununda 
düğüm lenm ektedir. İnönü’nün söz

leriyle en veciz anlatımım  bulduğu  
üzere : «K ıbrıs m eselesi» Türk bur 
vuja hüküm etlerini «Sovyetler Bir

liği ile acele olarak yakın temaslar 
kurm aya şevketm iş tir.» 1964 yazın  
da Kıbrıs buhram  yeniden alevlen

m iş, Türk hükümetinin anlaşm ala

ra dayanarak Kıbrıs adasm a yap

m ak istediği çıkartm a, Am erikan

6. filosunca önlenmiştir. Türkiye’

nin o zam anki Başbakanı İnönü'ye  
gönderilen ve içinde «Kıbrıs'a ya

pacağınız her hangi bir silâhlı m ü

dahaleye Rusya karşı koyarsa, N A 

TO üyesi devletler Türkiye'ye yar

dım  edip etm em eyi düşünebilir» 
cüm lesinin yer aldığı ünlü Johnson  
m ektubu, o  zam ana kadar kayıtsız 
şartsız em peryalizm  uyduluğunda 
bulunan Türk burjuvazisi için uyan

dırıcı bir darbe olm uş, çaresizlik  
içinde bocalayan hüküm et Sovyet

ler Birliği ile «acele olarak yakın  

tem aslar» kurm aya girişmiştir.

Türkiye - Sovyetler Birliği iliş

kilerinin sonuçlarına ve gelecekteki 
durumunun ne olabileceği sorunu

na gelince :

Bugün Türkiye’de iktidarda bu

lunan hüküm et, gelm iş geçmiş bur

juva hükümetlerinin en bilinçlisi, er. 
Am erikancısıdır. Fakat tarihsel 
şartların zorlam ası, kişilerin öznel 
istekleri ne olursa olsun, nesnel os- 
nuçlar doğurur. Türk burjuvazisi

nin yarattığı «Rusya umacısı» ta

rihsel şartların zorlaması ile etkisi

ni kaybetm eye başlamıştır. îki ül

ke arasındaki politik ve İktisadî te

masların canlanm ası kültürel alan

da da varlığım duyurmuş, kültür 
anlaşm ası meclisten geçirilmediği 
halde kendiliğinden gelişmekte olan 
kültürel ilişkiler iki ülke halkının 
birbirlerini yakından tanımasına 
yardım cı olabilecek düzeye doğru 
küçük de olsa gelişmeler göster

in iştir.

Bugünkü dünya şartlan içinde 
Sovyetler Biriiği'nim Türkiye’ye si

lâhlı bir saldırıda bulunabileceği ko

lay kolay düşünülemez. Üçüncü bir 
dünya savaşı çıkabilir endişesi ile 
Vietnam ’daki silâhlı savaşa bile tü

m üyle katılmayan Sovyetler Birli- 
ği'nin Türkiye’ye saldıracağım dü

şünm ek sağduyuya ve gerçeklere 
aykırı olur. îk i ülke halklan arasım  
daki buzların çözülmesi ve karşılık

lı tem asların artması Türk halkının 
da bu gerçeği anlamasına yardım  
edecektir ve etmektedir. Bu ise, tek 
taraflı, bağımlı bir dış politikayı 
Sovyetler Birliği'ni bahane ederek 
özürlü göstermeye çalışan Türk  
burjuvazisinin bu alandaki en ge

çeri! dayanağının yıkılması, bağım 

sız dış politika yönünde önemli bir  
adım  atılabilmesi için gerekli bir  
önkoşulun oluşm ası demektir. Ko- 
sigin'in Türkiye ziyaretinden son

ra yayınlanan ortak bildiride Viet

nam  konusunda varılan görüş bir

liği bu yazımızı doğrulamaktadır. 
Vietnam  konusunda varılan görüş 
birliği, A.P. hükümetinin de Ameri

ka’m n Vietnam 'daki saldırganlığı

na karşı olduğunun belirtilmesi an

lam ım  taşımaktadır ve A.P. hükü

metinin bu konuda birkaç ay önce 
ileri sürdüğü görüşlerle düştüğü çe

lişki tarihsel şartların gücünü gös

termektedir.

Sovyetler Biriiği'nin Türkiye’de 
kuracağı sanayi tesisleri, karşılıklı 
ticaretin ve ekonom ik ilişkilerin ge

lişm esi ise, Türkiye’nin em peryaliz

m in etki alanından çıkm ası yolun

da önem li yararlar sağlıyacaktır.

AP Hükümeti Kıbrıs 
Konusunda Emperya
listlerin Tezini Kabul 
_ _ _ _ Ediyor

Son onbeş gün içinde ortaya 

çıkan gelişmeler, Türk halk oyun

dan gizli olarak yürütülen görüş

m elerde Kıbrıs konusunda bir an

laşm a yoluna girildiğini göstermek

tedir. Yunan basınında çıkan haber

lere göre İngiltere'nin terketrneyi 
tasarladığı Dikclya üssünün Türki

y e ’ye kiralanması karşılığında Eno- 
sis kabul edilmiştir. Daha sonra 
Adadaki bütün üslerin N ATO ’ya 

devredilmesi düşünülmektedir.

Kıbrıs sorununu ortaya çıkaran 

ve Kıbrıs'ın her ne pahasına olun-

sadun aren
MMOBSaM— — — PBMB3EBB33B

Güce Bir Bütçe j
1967 B Ü TÇESİ C Ü C E D İR
1967 konsolide gider bütçesi 19 m ilyar 664 m ilyon liradır. 

Konsolide giderler de 19 milyar 164 m ilyon lira olarak tahmin  
edilmiştir. Giderlerle gelirler arasındaki fark 500 m ilyon lira 
olup, bu açık iç istikrazla karşılanacaktır. Bütçe açığım a 500 
milyondan çok daha fazla olacağı şüphesizdir.

Fakat açıktan daha önemli olan husus bütçenin küçüklüğü

dür. Gerçekten, 1967 konsolide giderleri, 1966 ya nazaran %  13,7 
oranında 2 milyar fazladır. Bu 2 milyar fazlanın 548 m ilyonu m il

lî savunma, 325 milyon lira kadarı da borç ödemelerine aittir. 
Hizm etle ve İktisadî gelişmeyle doğrudan doğruya ilişkisi olm a

yan bu artışlar çıkarılırsa, 1967 bütçesindeki yükseliş sadece 
%  6,5 civarındadır. Bu, son yıllatın en düşük artışıdır. Böylece,

AJP. iktidarı, vaadterinin aksine, çok az iş yapmak niyetinde gö
rünmektedir. "

Y ok  eğer yıl içinde ek ve olağanüstü ödemelerle daha fazla 
masraf ve iş yapılması düşünülüyorsa — ki buna daha fazla ih

timal veririz— , o zaman da bütçe açığı çok artacak ve zaten baş

lamış olan enflâsyon hızlanacaktır.

Plân ve Demire!
Karm a bütçe komisyonunda hükümetin plâna ve Plânlama 

Teşkilâtına önem vermediği ve yeniden bir plânsız devreye gi

rildiği şeklindeki tenkitlere cevap veren Başbakan, farkına var

madan kendini elevermiş ve iddiaları baştan aşağı teyid etmiştir.

Gerçekten Başbakan : «Bir hususun plânda bulunm ayışı ya

pılmayacağı mânasına gelmeyeceği gibi, bulunması da mutlaka  
yapılacağı mânasına gelmez» demiş ve bunun, plânın fleksibileti- 
sinin (esnekliğinin) bir zarureti olduğunu ifade etm iştir. Esnek

liğe ev et. ama, bu kadar esneklik açıktır ki plânla bağdaşmaz.

Başbakan ayrıca 1950 - 60 devresinde İktisadî bir çıkmaza gi

rilmiş olduğuna inanmadığım bildirmişti. Başbakanın bu inan

cı, herşey bir tarafa, plâncıhğa verdiği önemin gerçek m ahiye

tini ortaya koymaktadır. Çünkü, eğer 1950-60*m plânsız İktisa

dî idaresi bir çıkmaza sebep olmamışsa, işlerimizi plânlı bir şe

kilde yürütmenin zorunlu bir gerekçesi yok demektir.

tşte AJP. başının plân anlayışı ve plâna bağlılığı budur.

Öğrenci Bursları da 
Arttırılm alıdır.

Faydalanacak olanlar da dahil, hiç kimseyi m em nun edem e

yen meşhur avans kanunu tasarısı Millet Meclisi’nden geçti. Bu  
satırları okurken muhtemel olarak Senato’dan da geçm iş ve ka

nunlaşmış bulunacaktır. Böylece 950 liraya kadar m aaş ve ücret 
alanlara %  11 , bunun üstündekilere ise %  7,4 oranında zam  ya

pılacaktır. Zam m ın yetersizliği, gülünç denecek kadar az oluşu  
meydandadır.

Son m aaş zammından beri hayat pahalılığı %  21, fert başı

na m illî gelir de %  15 oranında artmıştır. Buna göre, m em urla

rın 1962 sonundaki nisbi durumlarına erişebilmeleri için, zam
mın %  36 oranında olm ası lâzımdır.

Ayrıca emekli, dul ve yetimlerle, İktisadî devlet teşekkülle

rinde ve mahalli idarelerde çahşanlar, hiçbir haklı sebep yok
ken, zam  dışı bırakılmışlardır.

Zam  kanununun bu her yönlü yetersizliğinin tem el nedeni,
A.P. iktidarının izlemekte olduğu yanlış, kısır ve sakat politika
dır.

Zam dan yoksun bırakılan, diğer önemli bir gurup, burs alan 
öğrencilerdir. 4 yıldır burslar aynı seviyededir. O zamandan beri 
%  20 nin üstünde yükselmiş olan hayat pahalılığı karşısında 
burslar tamamiyle yetersiz hale gelmiştir. Bütün öğrenci kuru

luşlarım  bu konuya eğilmeye çağırıyoruz.
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SO V YE T SO SYALİST CU M H URİYETLER BİR LİĞ İ BA ŞBA K A N I ALEKSİ 

K O SİG İN ’İN  T Ü R K İY E 'Y İ ZİY A R E T İ N E D E N İY L E  i K l  Ü LKE  
B AŞBA K AN LAR IN IN  YAPTIKLARI KONUŞM ALARDAN

Türkiye Başbakanı  
D E M İ R E L  
Diyor k i !...

Yaptığımız görüş teatisi sırasında, bütün Türk milletinin üze 
rinde hassasiyetle durduğu Kıbrıs meselesine de temas ettik. Da

ha evvelki Türk - Sovyet görüşmelerinde varılan mutabakatı te- 
yid eyledik ve durumu kötüye götürecek hareketlerden kaçınıl

ması lüzumunu belirttik. Bu meselede, barışı korumak ve ihti

lâfa barışçı bir çözüm yolu bulm ak hususunda ne kadar azimli 
isek, Türkiye’nin ve Kıbrıs'taki Türk cemaatinin meşru hakları

nı korumak hususunda da o kadar azimli olduğumuzu bir kere 
daha ifade etmek isterim .

*
Ankara’ya geldiğimiz gün, Türk ve Sovyet milletleri kadar 

pek az milletin birbirini yakından tanıdığına işaret etmiştim . Yüz 
yıllardır kom şu olarak yaşayan milletlerimiz için bu hüküm hiç 
şüphesiz doğrudur. Ancak, bir ara temaslarımızın azaldığım, 
coğrafî yakınlığın artık bir bağ olmaktan çıktığım, bilâkis bü

yük bir mesafenin bizîeri ayırdığım üzüntü ile müşahede ediyor

duk. Karşılıklı ziyaretler ve tem aslar ile Türk ve Sovyet m illet

lerini birbirine daha yakından tanıtmak iki milletin son yarım  
asırda başardıkları büyük işleri ve kazandıkları yeni hüviyeti 
karşılıklı olarak görmelerini ve anlamalarını temin etmek, iliş

kilerimizi sağlam bir zemine dayandırmak hiç şüphesiz ki m üş

terek hedeflerimizdir. Türkiye’yi ziyaretiniz bu ortak amacın ta

hakkukunda önemli bir m erhale teşkil etmektedir.

'k
Bugün Türk Sovyet münasebetleri gelişmesinin yeni bir m er

haleye girmesi için objektif şartların mevcut olduğu kanaatin

deyiz. Böyle bir kıymetlendirme neye istinat etmektedir? Her şey

den evvel, Türkiye’nin olduğu gibi Sovyetler Birliği’nin de barı

şın muhafazası ve m illetlerarası güvenliğin kuvvetlenmesi île alâ

kadar olmaları hususuna dayanmaktadır. Farklı sosyal sistem

lere mensup olan devletlerimiz, içişlerine tam olarak karışmama  
ve birbirinin menfaatlerine saygı gösterme prensiplerine istinat 
ederek, dostane münasebetlerinin geliştirilmesini mümkün ad

detmektedirler. Kom şu bulunan memleketlerimiz arasında an

laşmazlık konusu elan bir meselenin bulunmayışı büyült önem  

taşımaktadır.

★

İktisadî meselelere tem as etmişken, Sovyetler Birliği'nin 
memleketimizde yapılması tasarlanan bazı sınaî projeler mev

zuunda gösterdiği sam im î alâkayı kaydetmeden geçemiyeceğim, 
bunu, Türkiye’nin kalkınmasına komşusu Sovyetler Birliği tara

fından atfedilen ehemmiyetin bir nişanesi olarak memnuniyetle 
karşıılyoruz. Bu yoldaki çalışmaların başarıyla neticelenmesini 

temenni ederim.

Sovyetler Biri  iği
Başbakanı KOSİOİ^I 

Diyor ki 1...
Sovyetler Birliği dünyanm herhangi bir yerinde çıkan ihti

lâfIı m eselelerin ban ş yoluyla halledilmesi için teşebbüs etmek

tedir. Bu, Kıbrıs problemi için de böyledir. Sovyet hükümeti bu  
mesele üzerindeki fikrini defalarca söylemiştir. Biz teyid etmek 
isteriz ki, Sovyetler Birliği kat’i surette Kıbrıs Cumhuriyetinin 
bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne taraftardır. Biz, 
yabancı askerlerin adadan çıkartılması ve askerî üslerin tasfiye

si gerektiği kanaatindeyiz. Kıbrıs meselesi, bizzat K ıbnshlar ta

rafın daıı halli gereken bir meseledir. Pek tabiî olarak bu m idi 
meselenin hallinde kuvvet bir vasıta olarak kullanılmamalıdır. 
Kıbrıs'taki her iki millî cemaatin — Türklerin ve Rumların—  ka

nunî haklarına riayet edilmelidir.

★
B öy le  bir gelişmenin, Türkiye’nin diğer bazı devletlerle olan 

münasebetlerinin kötüleşmesi hesabma yapılması gerektiği ka

naatinde değiliz. Böyle bir karşılaştırma yapılmasına sebep yok

tur. Aym  zamanda Türk - Sovyet hududunun deniz ve kara kıs

mının bir b an ş ve dostluk hududu olduğu ve bu durumun ba

zı yabancı faktörlerin tesiriyle değişemeyeceği hususunda millet

lerimizin tam  bir güveni olm ası lâzımdır. Sovyetler Birliği mil

letlerimize böyle bir güvenin temin edilmesi ve sağlanması için 

som ut adım lar atılmasına hazırdır.

Türkiye Cumhuriyetinin egemenliğini tanıyan ilk devlet Sov

yet Rusya olm uştur. Devletlerimiz aralarındaki münasebetlerde 
o zaman için tamamiyle yeni olan milletlerarası prensiplere da

yanmaya karar vermişlerdi. Tam  eşitlik, egemenliğe, bağımsızlı

ğa, toprak bütünlüğüne saygı, birbirinin içişlerine karışmama, 
iki halkın menfaatlerine uygun işbirliğinden ibaret olarak ba

n ş  içinde beraber yaşama prensipleri olan, bu prensipler bizde

kinden ayrı sosyal düzenleri olan devletler hususunda Sovyetler 
Birliğinin güttüğü siyasetin esası olm uştur ve esası olarak da 

kalmaktadır.

★

Görüşm eler sonucunda Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında 
ticaretin ve ekonomik bağlann arttm lm ası hususunda anlaşma

ya varılm ıştır ki, bu her iki memleketin menfaatlerine uygun ola

caktır. Bilindiği gibi Sovyetler Birliği Türkiye’nin m illî ekonomi

sinin gelişmesinde büyük önemi olan bazı sınaî tesislerin kurul

m asına yardım  edecektir. Bu görüşmeler tesislerin projelerinin  
hazırlanması ve inşasının tesbit edilen süre içinde sona erdirile- 

bilm esi için yararlı olmuştur.

olaylara bakış
a p . h ü k ü m e t !  k i b r i s  k o n u 

s u n d a  EM PER YA LİSTLE RİN  
T EZİN İ KABUL E D İY O R  ...

sa olsun denetim i altında bulun
masında direnen, Anglo-A m eri kan 
emperyalizm idir. Bu iki büyük em 
peryalist ortak, K ıbrıs ’ı, O rtadoğu ’ 
daki bütün ekon om ik  ve politik  ç ı
karlarının bekçisi olacak büyük b ir  
askerî üs olarak kazanm ak amacın- 

dadırlar. NATO üsleriyle donatıl

mış b ir K ıbrıs, O rtadoğu'nun anti- 

emperyalist ve devrim ci re jim leri

nin karşısına diküecek ; gerici ve 

emperyalist-m aşası hüküm darları 
halklarına karşı savunacak; em per

yalistlerin petrol şirketlerini koru

yacak ve Süveyş'i sürekli olarak de

netimi altında bulunduracaktır.

Bu arada elbette Türkiye'yi as
kerî k ontrol altında tutacaktır. Böy

le b ir  durum , dış politikasını, aske
rî gücünü, m illî ekonom isini Am e
rika’nın ve diğer batılı em peryalist
lerin nüfuzundan kurtarm ak zorun
da bulunan Türkiye'nin m illî çıkar
larına elbette aykırıdır. Stratejik 
bakım dan Türkiye için  bu  kadar ö- 
nem li olan bu adanın Türkiye’ye ve
rilm esi söz konusu olm adığına gö
re, b izim  m illî çıkarlarım ız bakı

m ından ikinci en iyi çözüm  şekli 
adada hiç bir yabancı devletin ü s

lenmemesi, bütün Doğu Akdeniz’i 

kontrol eder duruma gelmemesidir.

Bu, hem  T ürkiye ’n in ve diğer Orta 
D oğu ülkelerinin güvenliği ve ba 
ğım sızlığı bakım ından, hem  de D o
ğu Akdeniz bölgesinde ban şın  güç
lendirilm esi bakım ından önem lidir.

Durumu Türkiye'nin ve K ıbrıs 
Türk cem aatinin  çıkarları açısın
dan doğru  değerlendiren T.l.P . çok  
önceden, m illetler arası garanti al
tında tarafsızlaştırılm ış, silâhlardan 
ve askerden arınm ış, bağım sız, fe
deratif b ir  K ıbrıs tezini ileri sür
m üştür. B u  m aksatla da, doğrudan 
doğruya ilgili taraflar olan Türk ve 
Yunan hüküm etleri tem silcileriyle 

K ıb n sh  Türk ve Rum  cem aatleri 

temsilcilerinin müzakere m asasına 
oturm asını, Birleşm iş M illetler tem 
silcisinin görüşmelere katılmasını,

m eseleye NATO çerçevesi dışında 
çözüm  aranm asını tek lif etm iştir. 
Fakat, sözde yardım lar, krediler yo
lundan em peryalistlerle çıkar b ir 
liği halinde olan egem en sınıfların 
partileri ve onların kurdukları hü
küm etler kendilerini b ir  türlü Ame
rik a ’nın nüfuzundan kurtaram adık
ları, veya kurtarm ak istem edikleri 

için , gelm iş geçm iş Türk hüküm et
leri böy le  b ir bağım sız K ıbrıs tezi
ni benim sem eye yanaşm am ışlardır.

Papandreu zam anında Yunanlı
lar ve M akarios m üzakere m asasına 
oturm ayı ısrarla reddetm işlerdi. 
1965 yazında Papandreu düştükten 
sonra Yunan hüküm eti Türkiye ile 
ikili görüşmelere razı oldu. Fakat
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AZ - GELİŞMı; 
ANTİ-EMPERYALİST MK

B A Ğ IM S IZ L IK  DÂVASI 
S O S Y A L İZ M  
D A V Â S İ’D IR

Bugün Türkiye'nin  başta gelen 
dâvasının po litik , askeri ve ek on o
m ik  alanlarda yüzde yüz m illî ba
ğım sızlığa kavuşm ak olduğu, bunun 
için  de A m erika 'n ın  bütün bu alan
lardaki nüfu zu ndan  m em leketi kur
tarm ak gerektiği ve yeniden bir 
m illî kurtuluş m ücadelesi verm ek 
durum unda bulunduğum uz artık 
açık seçik  ortaya  çıkm ış bu lunm ak
tadır. M illî bağım sızlık  m eselesi ile 
en yakından ilgilenenler ise Türk 
sosyalistleridir. Sosyalistler arasın 
da bu konuda iki ayrı görüş ileri 
sürülm ektedir.

B irincisi Türkiye İşçi Partisi'- 
nin görüşüdür ki, en kısa şekilde ö- 
zetlenm ek gerekirse, bugün bağım 
sızlık dâvasının son  tahlilde sosya
lizm  dâvası oldu ğu  ve 2. Millî K ur
tuluş Savaşının ancak em ekçi s ın ıf
ların ve on un  sosyalist partisinin 
öncülüğünde başarıya ulaşabileceği 
ve  bunun için  d e  Türk işçi sınıfını 
ve bütün em ek çi kütleleri örgü tle
yip politik  b ir  güç haline getirm ek 
gerektiğidir.

Türk sosyalistleri arasında bu 
na karşı sürülen ikinci görü ş ise bu  
safhada M illî K urtuluş H areketinin 
ancak anti-em peryalist ve anti-feo 
dal b ir  m ü cadele  olabileceği, m illî 
burjuvazin in  ve «ara sın ıflar» m  ö  
nem li b ir  rol oynadığı, bunlarla iş
b irliği yapm ak gerektiği, hattâ bu 
sınıfların ön cü lü k  edebileceği, sos
yalizm  dâvasının ancak daha son 
raki safhada söz  konusu olab ilece
ğidir. Türkiye İşç i Partisi bu  k on u 
da kendi görüşünü sözlü ve yazılı 
olarak  ayrıntılarıyla defa larca açık 
lam ıştır. Fakat ik inci görüş bütün 
ayrıntılarıyla ortay a  konup açıklığa 
kavuşturulm uş değild ir. B iz bu  ya
zım ızda bu  ikinci görüş üzerinde 
duracağız.

Bu konuda fik irlerde m eydana 
gelen b ir  karışık lığı önlem ek, daha 
doğrusu  aydınlığa kavuşturm ak için  
her şeyden ön ce  b ir  noktayı açık ve 
kesin olarak belirtm ek  isteriz. T a r 
tışılması gereken  m esele, bütün an 
ti-cm peryalist, bağım sızlıktan  yana 
güçlerin dayanışıp  dayanışm am ası, 
işbirliği ed ip  etm em esi değildir. 
Türkiye îş ç i  Partisi de bütün anti- 
em peryalist güçlerin  dayanışm a ve 
işbirliğinden yanadır. M esele 1 - 
Türkiye’de anti-em peryalist m üca
dele hangi sın ıfların  öncülüğü altın
da, hangi sın ıf ideolo jis in e göre y ü 
rütülecektir ve 2 - hangi sınıflar 
la ve ne şekilde dayanışm a ve işbîr 
liği m üm kündür, m eselesidir.

M İL L Î B U R JU V A Zİ 
Ö N C Ü LÜ Ğ Ü N D E  BA
Ğ IM S IZ L IK  M ÜCADE  

LEŞİ Y A P IL M IŞ T IR
H atırda tutulması gereken ikin

ci b ir nokta, Türkiye'de bugünkü 
safhada Millî Kurtuluş Hareketi'nin 
anti-emperyalist ve anti-feodal bir 
nitelik taşıdığı veya taşıması ge
rektiği görüşü, dünya sosyalist lite
ratüründe genellikle az-gelişmiş 
m em leketler hakkında ileri sürülen, 
tartışılan b ir  görüşle ilişkindir ve
ya aynı paraleldedir. Oysa az-geiiş- 
m iş m em leketlerin  durum u, m ese
leleri, verdikleri bağım sızlık m üca
deleleri incelenir ve bir takım yar
gılara bağlanırken biz, Türk sosya
listlerinin dikkat etm esi ve önem le 
hatırda tutm ası gerekir ki, bu  tar
tışm alarda ele alınan m em leketler, 
genellikle, henüz bağım sızlığına ka 
vuşm am ış söm ürge devletlerle p o 
litik bağım sızlığa yeni kavuşmuş 
«genç Asya-Afrika devletleri» dir. 
M illî burjuvazi ile işbirliği halinde, 
hattâ bu  sınıfın  öncülüğü altında 
anti-em peryalist ve anti-feodal mü
cadele form ülü  özellikle bu m em 
leketler için  ileri sürülm ektedir 
İkinci olarak da Lâtin Amerika 
m em leketleri üzerinde durulm akta
dır. Oysa Türkiye'nin bütün bu 
m em leketlerden ayrı b ir  özelliği 
vardır. Dünyada ilk M illî Kurtuluş 
Savaşını verm iş, kırk d ört yıl ö n 
ce za fere ulaştırm ış, politik  ve as 
kert anlam da tam bağım sızlığa ka
vuştuktan sonra kalkınm asını ba
şaram adığı, ekonom ik  bağım sızlığa 
erişem ediği için  yeniden em perya
lizm in nüfuzu altına girm iş bir ül 
ke olarak  Türkiye'nin yarım  yüzyı
la yaklaşan bir tecrübesi vardır, 
Türkiye «m illî burjuvazinin öncülü
ğünde bağım sızlık  m ücadelesi» ve 
m illî bu rju va  devleti safhalarından 
geçm iş ve burjuvazinin m em leketi 
kalkındıram adığı, ekonom ik  bağım 
sizliği gerçekleştirem ediği, bunun 
için de politik  bağım sızlığım ızdan 
tavizler verdiği geçirilen tecrübeler
le fiilen  sabit olm uştur. Türkiye’
nin durum u, arada benzerlik ler ve 
ortak unsurlar bulunm akla bera
ber, ne söm ürge devletlerle, n e genç 
Asya-Afrika devletleriyle, ne de Lâ
tin Am erika m em leketleriyle kıyas 
1 anabilir.

A N Tİ - E M P E R Y A L İS T  
M Ü CA D ELE S O S Y A 

L İS T  H A R E K E T İN  E T 
K İN L İĞ İN E  B A Ğ L ID IR

Açıklanm ası ve yine hatırda tu 
tulm ası gereken üçüncü  b ir  nokta 
da şudur : Türkiye kendine özgü 
şartlan  dolayısıy la b ir  yana bırakıl
sa dahi, d iğer bütün az-gelişmiş

mem leketler için de anti-em perya
list ve anti-feodal m ücadelenin m u t
laka burjuvazinin öncülüğünde 
—sosyalistler ancak onlarla işb irli
ği halinde olarak—  yürür veya yü 
rütülm esi gerekir diye b ir  iddia da 
yoktur ortada. Tersine bazı az-geliş
m iş m em leketlerde işçi-köylü sın ıfla
rının anti-emperyalist hareketi yü
rüttüğü ve işçi sınıfının ideolojisin i 
tem sil eden partilerin hareketi ö r 
gütleyip yönettiği ve hareket za fe 
re ulaşınca b ir  burjuva dem okra
tik devlet kurulm ayıp sosyalist b ir  
toplum un inşasm a geçildiği be lirtil
m ektedir. Örnek olarak da Çin, Ku
zey K ore ve K uzey Vietnam  göste 
rilmektedir. Ne var ki, bu  m em le
ketlerde işçi ve em ekçi sınıfların 
örgütlenm esini ve m ücadele hareke
tini yöneten partiler kom ünist par 
tilerdir ve silâhlı b ir  iç savaşla za 
feri ve iktidarı kazanm ışlardır. T ü r
kiye ’nin durum u ise yukarda işaret 
ettiğim iz gibi bam başkadır. Sözü 
geçen m em leketlerle kıyaslanamaz.

Kaldı ki, hangi sınıfın öncülük 
edeceği, hangi sınıf ideolojisine g ö 
re hareketin yürütüleceği m eselesi, 
önceden  teorik olarak çözüm lene
cek  b ir  m esele değildir; her az-ge
lişm iş toplum un içinde bulunduğu 
tarihsel gelişm e şartlarına, sınıf 
ilişkileri ve kuvvetlerine ve sosya 
üst hareketin etkinliğine bağlıdır.

Bütün bu sm ır taşlarını yerine 
koyup bunları asla gözden kaçırm a
mak, hatırdan çıkarm am ak şartıy
la, az-gelişmiş m em leketlerde m illî 
burjuvazinin ro lü  ve durum u h ak
kında sosyalist literatürde neler 
söylendiğine geçebiliriz. Mesele şöy 
le özetleniyor :

Bugünkü şartlar altında, sö 
mürge, bağımlı memleketlerin  
emperyalist çevrelere bağlı olm ı 
yan millî burjuvazisi, objektif o- 

3arak, anti-emperyalist ve anti- fe

odal devrimin tem el görevlerinin 
başarılmasıyla ilgilidir; bu sebep 
iedir kİ, emperyalizme ve feoda

lizme karşı devrimci mücadeleye 
katılma kabiliyeti vardır. Bu an

lamda ilerici bir niteliğe sahiptir. 
Am a m illî burjuvazisi istikrarlı 
değildir; bir yandan ilerici bir n i

telik gösterirken aynı zamanda 

emperyalizmle uzlaşm a eğilimi 
gösterir. Böyle çifte niteliğe sa

hip olduğu içindir ki, m illi burju

vazinin devrimci harekete katıl

ma derecesi memleketten m em 

lekete değişir; katılma derecesi, 
som ut şartlara, sınıfların kuvvet 

ilişkilerinde yer alan değişiklikle

re, emperyalizm ve feodalizmle  
halk kütleleri arasındaki zıtlıkla

rın şiddetine ve em peryalizm  ve 
feodalizm  ile m illî burjuvazi ara
sındaki zıtlıkların ciddiyetine 
bağlıdır.

M İL L Î B U R JU V A Zİ 
N A SIL B İR  S IN IF T IR

İşbirliği etm esi ön görü len  sınıf
lar, işçi sınıfı, köylüler, m illî burju
vazinin ilerici çevi'eleri ve aydınlar 
dır. Şartlar müsait o ldu ğu  taktirde 
bu işbirliğinin o ldu k ça  ileri b ir  saf
haya, em ekçi sınıfların  ve partile
rinin devlet idaresine katılmasına 
kadar gidebileceği ileri sürülmek 
tedir. Bundan da anlaşılıyor ki, ön
görülen m illî kurtuluş hareketi, bur
juvazinin öncülüğünde ve onun ağır 
bastığı b ir  harekettir. E m ekçi sı
nıflar ve partileri ikinci derecede, 
yardım cı roldedirler. Yine( bu  görü 
şe göre, böyle b ir  işbirliği sonucu 
meydana gelecek devlet şekli bir 
tek sınıfın  değil, bir sınıflar bloku 
nun çıkarlarını tem sil eder.

Bu görüşlerde dört önem li nok 
ta var :

I — B ir m illî burjuvazin in  var
lığı kabul ediliyor.

II — Bunun em peryalist çevre
lere bağlı olm am ası şartı ileri sü
rülüyor.

III  —  Millî burjuvazinin  istik 
rarsız, ç ifte  nitelik taşıyan bir sınıf 
olduğu belirtiliyor.

IV' — Sözü geçen  sınıfların iş
birliği, koalisyonu o larak  meydana 
gelecek devletin tek  b ir  sınıfın  de
ğil, sınıflar b lokunun  çıkarlarım  
temsil edeceği ifade olunuyor.

Bütün bu  tez, h iç  şüphe yok  ki, 
az-gelişmiş ülkelerde m illî burjuva
zinin varlığı m ihveri etrafında dö
nüyor. M illî burjuvazi nasıl b ir  sı
n ıftır? Verilen tariflere göre millî 
burjuvazi, genel kaide olarak, ser
mayesini üretim e yatıran  ve bu  se
beple de millî b ir  pazar yaratmada 
ve bu  pazarı söm ürm ede, on u  ya 
bancı tekellere karşı korum ada ç ı 
karı olan  sınıftır; bunun için  de ba
ğım sız b ir  m illî devletin  kurulm a
sından yanadır. D em ek ki, m illî 
burjuvazi denilen sınıf, m illî pa
zarda rekabet dolayısiy le yabancı 
m am ullere karşı çıkan  yerli sana 
yici sınıftır.

Oysa az-gelişmiş m em leketler, 
sanayileşm em iş o lduk ları için  az
gelişm iş durum dadırlar. Bunlarda 
yerli sanayici sın ıf ya  yoktur (klan 
ve aşiret safhasını aşam am ış, kapi 
talizm -öncesi üretim  ilişkileri için
de olan bir kısım  A frika  ülkelerin 
deki g ib i), ya da vardır, am a millî 
kurtuluş savaşm a ön cü lü k  edecek 
ve zaferden  sonra «m illî dem okra
tik devlet» adı verilen sınıflar ara-
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sı işbirlikçi devlet şeklini gerçek
leştirecek ve böyle bir devletin yap
ması öngörülen, reform ları yapıp 
kalkındıracak, m illî bağım sızlığı 
koruyacak güçte değildir. (B ir yıl 
öncesine kadar başta gelen örnek 
olarak gösterilen E ndonezya’da son 
•olayların ispatladığı ve ikinci önem 
li örnek H indistan'ın gittikçe Am e
rikan nüfuzu altına girm esi ve kal
kınmasını başaram am ası g ibi).

Sonra, varsayılan bu millî bur
juvazi, yani yerli sanayici sınıfı 
«emperyalist çevrelere bağlı o lm a
mak» şartına cevap veriyor mu? 
Vermiyor. G erçi em peryalist m em 
leketlerin az-gelişmiş m em leketleri 
mamûl m addeler pazarı ve ham 
maddelerle tarım  ürünleri kayna
ğı olarak kullanmaları, m al m ü ba
delesi, ticaret yoluyla az-gelişmişle- 
ri söm ürm eleri devam  ediyor. Bu 
yoldan yüz m ilyonlarca dolar az-ge- 
lişmişlerden gelişm iş kapitalist ü l
kelere akıyor. Am a kapitalist m em 
leketlerin m am ûl eşya ile az-geliş- 
nıişlerin iç  pazarlarını istilâ etm e
leri ve yerli sanayiin bu istilâya 
karşı direnişi daha önceki safhanın 
karakteristik b ir  olayı idi.

Bugün em peryalist ülkeler, ken
di sermaye çevrelerinin  az-gelişmiş 
mem leketlerde yerli serm aye ile o r 
taklıklar kurm ası, ihtira beratları 
ve bunları kullanm a lisansları üze
rinde anlaşm alar yapması, yerli 
montaj sanayiine önem li parçaları 
temin etmesi, nihayet bu son d ev 
rede meydana getirilen m alî mües- 
seselerin ağır şartlı krediler ver
mesi yolundan az-gelişmiş m em le
ketleri söm ürüyor ve onların ek o 
nomisine hâkim  oluyor. Bu du ru m 
da yerli sanayici sınıf da «k om p ra 
dor» b ir  nitelik kazanıyor, yani m il
lî kaynaklan ve pazarlan  söm ürm e
de yabancı serm ayeye aracılık eden 
bir durum a düşüyor. B öyle olunca 
da, m illî kurtuluş hareketine katıl
ması ve bağım sız b ir  devletin  kurul
masından yana olm ası im kânı orta 
dan kalkıyor.

Millî pazarı korum ak için ya 
bancı serm ayeye karşı direnen b ir  
yerli sânayici sınıfın  — m illî bu rju  
vazinin—  varlığını ve bunun m illî 
kurtuluş hareketine katılabileceğini 
kabul eden görüş sahipleri dahi bu 
sınıfın istikrarsız, ç ifte  nitelikte, 
emperyalizm ve feodalizm  ile uzlaş- 
maya eğilimli olduğunu kabul e d i
yorlar. Neden m illî burjuvazi b öy  
ledir? Çünkü o  da m illî em ek gü 
cunü söm ürm ektedir ve bu söm ü- 
111 açısından yeri, em ekçi sın ıflar 
yanında değil, kom prador b u r ju va - 
zi ve derebeyliği artığı toprak ağa

lan. sınıfı yanındadır. Yine aynı gö 
rüşün taraftarlarının da kabul et
tiği gibi, şartlar kötüleştikçe «m il
lî burjuvazi» nin em peryalizm  ve 
feodalizm  ile işbirliği eğitimi artar. 
Çünkü m illî em ek gücünü söm ür
mede ve yabancı serm aye ile işbirli
ği etm ede ç ık an , m illî pazan  ya
bancı tekellere karşı korum adaki çı- 
kanndan (varsa bile böyle  b ir  ko
ruma eğilim i) daha ağır basar.

V A R SA Y ILA N  M İLLÎ 
B U R JU V A Zİ A N T İ-E M - 
P E R Y A L İS T  M ÜCAD E
L E Y E  K A T IL A B İL İR M İ

Bununla beraber, «m illî bu rju 
vazi» nin m illî kurtuluş hareketine 
katılm ası ve bu  hareket içindeki 
yeri ve rolü  m eselesi teorik alanda 
olm aktan ziyade, her mem leketin 
gerçek som ut şartlarına göre b ir  ç ö 
zülme bağlanabilir ancak. Millî 
burjuvaziye önem li yer tanıyan ve 
onunla işbirliğini tanıyan görüş da
hi, yukardaki özette belirtildiği üze
re, bu  sınıfın anti-em peryalist m ü
cadeleye katılm a derecesinin  birta
kım şartlara bağlı olduğunu kabul 
etmektedir^ M illî pazarı yabancı te 
kellere karşı korum ak için  diren 
meye istekli, m illî bağım sızlıktan 
yana b ir  yerli sanayici sınıf gerçek
ten varsa, o  m em leketin sosyalist 
leri ve sosyalist partisi bu  direnişi 
de anti-emperyalist m illî bağım sız
lık m ücadelesine katm a yollarını 
ararlar elbet. T ürkiye'de ise üreti
me yatırım  yapıp m illî pazarı ya
bancı serm ayeye karşı korum ak is
teyen, bu  sebeple de anti-emperya
list, m illî bağım sızlıktan yana olan, 
ikinci m illî kurtuluş hareketine ka
tılmaya yetenekli b ir  m illî burjuva
zinin varlığı görü lm üyor .

«M illî burjuvazi» nin, varoldu
ğu hallerde dahi, kaypak, ikiyönlü, 
em peryalizm  ve feodalizm  ile uz
laşmaya eğilim li oluşu üzerinde ise, 
onunla işbirliğini savunan bizim 
sosyalistler İliç durm uyorlar. Oysa 
bu son  derece önem li b ir  noktadır. 
Bu dem ektir ki, o b je k tif şartların 
müsadesi nisbetinde her mem le
ketin sosyalist partisi m illî k u r tu 
luş hareketinin öncülüğünü burju 
vaziden («m illî burjuvazi», «ara sı 
n ıflar» her ne ise, on dan ) almak, 
bu ob jek tif olarak m üm kün değil
se, m illî burjuvazinin  bu  kaypak, 
ikiyönlü, uzlaşm acı niteliğini etki
siz hale getirm ek zorundadır. Bur
juva sınıfının öncülüğünde b ir  mil 
lî kurtuluş savaşı verm iş, burjuva 
hükümetleri idaresi altında kırküç 
yıllık b ir  kalkınm a çaba lan  devre

si geçirm iş, yirm i yıldır çok  par
tili politik  dem okrasi safhasına gir 
m iş ve bugünkü sosyal muhtevalı 
anayasaya kavuşm uş, em ekçi sın ıf
ları u ya n p  örgütlem ek ve onları p o 
litik b ir  güç haline getirm ek im kâ 
nına kavuşm uş 1966 Türkiyesiııde 
ikinci m illî kurtuluş hareketinin 
öncülüğünü hâlâ burjuvaziye, «ara 
sınıflar» a bırakm ak; ön ce  anti-em
peryalist m ücadele, sonra sosyalizm  
dâvası diye teoriye de, m em leketin 
içinde bu lunduğu tarihsel gelişm e 
safhasına da uym ayan bir ay ın ın  
yapm ak, en azından dâvayı katiyyen 
anlam am ak ve b ir  çıkm aza sokm ak
tır.

AN Tİ - FE O D A L M ÜCA
D E LE  N A S IL  Y A P IL I 
Y O R  V E Y A  Y A P IL A 

B İL İR
Bir nokta daha ; Anti-emperya

list m illî bağım sızlık  m ücadelesi p o 
litik baskılar, daha da olm azsa s i
lâhlı savaşla yürütülüp zafere ulaş- 
tm lıyor. Anti-feodal m ücadele na
sıl yapılıyor veya yapılabilir? F eo
dalizm terim i b ir  üretim  ilişkileri 
düzeni anlam ım  içinde taşır. P o li
tik baskılarla —yürüyüşler, gösteri
ler, m itingler, yayınlar v.b. ile—  ve . 
silâhlı savaşla feoda lizm  tasfiye e d i
lemez; feoda l üretim  ilişkilerinin 
yerini alacak b ir  üretim  düzeni tek 
lif etm ek ve gerçekleştirm ek ge
reklidir. Toprak reform u  yapılarak 
feodalizm  tasfiye edilir dem ek ye
terli değildir. Burjuvazi toprak  re
form u yapm aktan çekinm ektedir; 
yapsa bile  burjuvazinin  toprak re
form u anlayışı ve  uygulayışı ile sos 
yalistlerin anlayışı ve uygulama 
program ı aynı değildir. Az-gelişmış 
m em leketler kapitalist yoldan kal- 
kınam ıyacağına göre, tanm da kap i
talist üretim  ilişkilerini geliştirecek 
«re form lar» m eseleyi çözm ez. A n
cak bilim sel sosyalizm  açısından 
m em leketin şartlarına göre plânlan
m ış ve sosyalizm e doğru gelişm e ro 
tası üzerinde olan  b ir  toprak  re for  
mu feodalizm i tasfiye edebilir.

EM EK Ç İ S IN IF L A R IN  
Ö N C Ü LÜ Ğ Ü  V E  K U V 

V E T L E R  D EN G ESİ
Son olarak, m illî burjuvazi ile 

işbirliği ederek kurulacak olan  ve 
bu burjuvazin in  ağır bastığı, em ek 
çi sınıfların  partilerinin  ise onu  des 
teklediği, en ileri safhasında olsa 
olsa hüküm etine katıldığı devlet 
şeklinin, t ık b ir  sınıfın  değil, bu  iş
birliği eden  sın ıflar blokunun çıkar
larını tem sil edeceği tezine gelince;

böyle bir tezin savunulmasına b i
limsel sosyalizm in tem el prensip
leri, ortaya koyduğu tem el gerçek
ler bakım ından şaşm am ak elden 
gelm iyor. Bu tezi savunanlar «m illî 
burjuvazi» nin kaypak, ik i yönlü, 
uzlaşm acı niteliğini zaten belirtiyor
lar. Millî bağım sızlık kazanıldıktan 
sonra em peryalizm  ve feodalizm  ile 
uzlaşmasının ağır bastığına, yaban
cı serm ayenin hoşgörü ile karşılan 
dığma, özellikle toprak  reform un
dan kaçınıldığına, büyük toprak 
mülkiyetinin kapitalist işletm eler 
haline geldiğine, hasılı «s ım f çıkar
ları arasındaki farkların gittikçe da
ha fazla belird iğine» işaret ediyor
lar. M illî burjuvazinin öz  niteliği 
icabı başka türlü olam az zaten. Son
ra, «m illî burjuvazi» üretim e yatı
rım yapan sanayi burjuvazisi oldu
ğuna göre, bilim sel sosyalizm in bü
tün toplum larda tem el zıtlık olarak 
ortaya koyduğu sermaye-em ek gü
cü  zıtlığı ve diğer bütün zıtlık ve 
söm ürm e ilişkilerinin bu  tem el zıt
lığa ve söm ürm e ilişkisine bağlı o l
duğu hususunda ortaya koyduğu 
temel görüş ve gerçek ne oluyor bu  
arada? Sım flar koalisyonuna daya
nan devlette bu tem el zıtlık orta
dan kalkıyor m ı? Bu tem el söm ür 
m e-söm ürülm e zıtlığı varken, bur
juvazinin öncülük ettiği ve iktida
rı aldığı devlet nasıl o lu r da söm ü
ren ve söm ürülen sınıfların çıkar
larım birarada tem sil edebilir? An- 
ti-emperyalizm ve m illî bağım sız
lık konusunda söm ürücü  burjuvazi 
ile söm ürülen em ekçi sınıfların or

tak çıkarları olduğu kabul edilse 
bile toplum un yapısı ve iç  ilişkiler 
alanında elbette söm ürm e ve sö
m ürülm e zıtlığı ve burjuvazinin  o  
inek gücünü söm ürm edeki ç ık an  
ağır basar; bu, tem el o lgu  niteliğini 
m uhafaza eder. Zaten böy le  olduğu 
içindir ki, burjuvazi d ışa dönük p o 
litikasında kaypak ve  uzlaşmaya 
eğilim lidir.

M illî Kurtuluş hareketinin ön  
cülüğünü em ekçi sın ıflar ve  onun 

partisi yaparsa, burjuvaziye karşı 
em ekçi sım flann  politik  ağırlığım  
etkin b ir  şekilde koyabilirse ancak 
bir kuvvetler dengesi kurulabilir; 
em ekçi halk yaranna dönüşüm ler 
yapılabilir ve devlet, işbirliğ i halin
deki sınıflar blokunun ortak  çıkar 
ianm  değil, söm üren ve söm ürülen 
sınıflar arasındaki zıtlığı belirli sı
nırlar içinde tutarak, bizim  anaya 
sam ızm  da öngördü ğü  gibi, «iktisa 
den zayıf ve bağlı» yani söm ürülen 
sınıfları koruyan, onların yaranna 
gelişen dem okratik  b ir  dengeyi tem 
sil eder.
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SUNDA E M P E R YA L İSTLE R İN  
T E Z tN t K A B U L  E D İYO R

son derece gizli yürütülen m üzake

relere K ıbrıs R u m  hüküm eti katıl

m adığı ve üzerinde anlaşm aya va

rılan  sonucun şartlı b ir  E nosis o l

duğu anlaşıldığı için , daim a iki ta

ra fı da kesen b ir  politika yürütm üş 

bulunan M akarios, bu  defa  Enosis 

iddiasını b ir  tara fa  bırakarak K ıb

rıs 'ın  bağım sızlığ ın ı savunur b ir  va

ziyet alır görü ndü  ve Ç ekoslovak

ya ’dan silâh getirtm eye kalkıştı. 

Türk hüküm eti yaptığı diplom atik 

görüşm elerle silâh  sevkiyatım  dur

durm uş görü n ü yor. Fakat m esele 

bununla kapanm ış değildir.

Em peryalistlerin  desteği ile Y u 

nanistan «m ega lo  idea» m n  peşin 

dedir. Faşist Grivas'm ı, ordusunu, 

silâhlarını bu  am açla K ıbrıs 'a  sok

m uştur. İlerde  şartlar elverd iği tak

tirde ve oranda, K ıbrıs ’ı Yunanis

tan'ın genişlem e politikası için  b ir  

sıçram a tahtası olarak kullanm aya 

çalışacaktır.

M akarios'un  şim dilik  Enosis'i 

bırakıp bağım sızlıktan  yana b ir  ta

vır takınm ası yukarda belirttiğ im iz 

nitelikte bağım sız b ir K ıbrıs tezinin 

ileri sürülm esi iç in  b ir  fırsat ver

m ektedir. Oysa hüküm et, şartlı b ir  

Enosis üzerinde anlaşm aya varıldı

ğı doğru  ise, sağcı, şoven Yunan 

hüküm eti ve em peryalistlerle b ir  o- 

lup K ıbrıs dâvasını kaybetm eye ha- 

zırlanm aktadır.

Dr. K üçü k  ve Denktaş 
«Bağım sızlık  m ı? Enosis in i?

B öyle b ir  anlaşm a ne Türkiye'

nin, ne K ıbrıs ’lı Türk cem aatın ın  

çıkarlarına uygundur, ne de D oğu 

Akdeniz bölgesinde barışa hizm et 

eder. K ıbrıs, T ü rk  hüküm etinin ba 

ğım sız, kişiliği olan tutarlı b ir  p o 

litika izlem em esinden kaybedilm iş 

olacaktır. B unun vebali, yabancı 

serm aye ile işbirliği eden, m em el- 

keti Am erikan  nüfuzu altına sok
m uş ola n  Türk burjuvazisinin, top 
rak ağalarının boynundadır.

Amerikan Ajanları
D ÖN ÜŞÜM ’ün, Barış Gönüllüle

ri adı altmda faaliyette bulunan 
Am erikan casustan üzerine yaptığı 
açıklamadan hemen sonra bu me
sele yurdumuzda yeniden alevlen

miştir.

durumunda bulunan kişi yalnızca 
gerçeklere tamamen aykırı bir de

meç vermekle kalmamış, Türk Dış

işleri Bakanlığını da yalanlamış ol

maktadır.

Tek başına bu davranış bile, 

gönüllülerin birer casus olduğunu 

ortaya koyan kesin bir kanıttır.

Türkiye Anti-Em per- 
yalist Millî Cephesi

Pek çok sayıda yazar, bilim  

adamı ve sanatçıyı içine alan Tür

kiye Anti-emperyaiist M illî Cephe 

son günlerdeki katılmalarla, yurdu 

muzdaki önemli sendika ve dem ek

lerin büyük kesimini de kapsar du 

ruma gelmiştir.

Buna paralel olarak, Kurultay 

hazırlık çalışmaları hızla ilerlemek

tedir. İm za işlemi bitirilip, basına 

açıklama yapıldıktan sonra, Ocak 

ayının ilk haftası içinde Cephe’ye da  

hil bütün dem ek ve sendika temsil 

çilerinin katılacağı bir ön toplantı 

düzenlenecektir. Bu toplantıda Ku

rultayın yeri, gündem i ve kesin ta  

rihî saptanacaktır.

O o  O O

İşi, ırk ayırımı ve Kürtçülük  
propagandası yapmağa dek götüren 
gönüllülerin casusluk faaliyetleri

nin ortaya çıkması üzerine hükü

m et birtakım  tedbirler almak zo

runda kalmıştır. Bu doğrultuda, 
Türk Hükümetinin talebi üzerine 
B a n ş Gönüllüleri Merkezi Trabzon’

daki bürosunu kapatmış ve Kara

deniz’deki ajanlarım  geri çekmiş

tir.

Geçtiğimiz günlerde, Türk D ış

işleri Bakanlığı sözcüsü de bu ko

nuda bir açıklama yaparak, B a n ş  
Gönüllülerinin özellikle köy hizmet
leri alanmda başarılı olamadıkları

nın anlaşıldığım belirtmiş ve bun

dan böyle gönüllülerden yalnızca 
ortaokul ve liselerde İngilizce öğ

retmeni olarak yararlanılacağım ile

ri sürmüştür.

ö te  yandan, Amerikan casusla

rına karşı tepkinin genişlemekte ol

duğunu gören Amerikan B an ş Gö

nüllüleri Türkiye Müdürü Donovan 
M c Clure bir basın toplantısı yap

m ak gereğini duymuştur. Genellik

le, D Ö N Ü ŞÜ M ’deki açıklamalara 

cevap verebilme gayreti İçinde ha

zırlanmış olan konuşmasında M ü

dür, casusluk ve ajanlık iddiaların

dan gocunup gücendiklerini İfade 

etmiş ve bu suçlamaların, geçmiş 

yıllarda gördükleri parlak hizmet

leri lekelemek amacını güttüğünü 

belirtmiştir. Müdür daha sonra, 

Türk Hükümetinin, gönüllü sayısı

nın azaltılmasını değil, aksine art

tırılmasını talep ettiğini söylemiş 

ve ayrıca, ikinci derecede diplom a

tik haklar istedikleri yolundaki id

diayı reddetmiştir.

Böylece, Türkiye'deki B an ş Gö

nüllüleri örgütünün baş sorumlusu

T Ü R K İY E  İ Ş Ç İ  P A R T İS İ j-
G E N E L  E A Ş K A N I

MEHMET ALİ AYBA R’İN I
Y E N İ  Y I L M E S A J I

Yeni yıla girerken yurt- tan, bağımsızlıktan yana ay-

taşlanm a en iyi dileklerimi dınlarla el ele vermelerini,

saygılarımı sunarım. Anayasaya, haklarına, sahip

Bu dilekler gününde, Ame- çıkmalarını; yurt İşlerine kısa

rikan üslerinden, askerlerin- zamanda ağırlıklarım koyma- 1
den, Amerikalı uzmanlardan, larmı dilerim.

banş gönüllülerinden temi? 

İçnmiş, tam  bağımsız bir Tür- Emperyalizmin zulmü al-

kiye dilerim. tmda inleyen bütün m azlum

K ıb n slı kardeşlerime, ce

maatlerin eşit haklan üzerine 

kurulmuş, yabancı üslerden 

arınmış, askersizleştirilmiş, 

tarafsızlaştınlm ış, bağımsız, 

federatif bir K ıb n s ’ta mutlu

milletlere, zalimlerin pençe

sinden kurtulmalarım, elbirli

ği ile her biri kendi ülkesin

de bağımsız, güzelim bir sos

yalist dünya kurmalarını di

lerim. 1
günler dilerim.

Ancak o zam an kardeşçe

M azlum  ve kahraman V i

etnam halkına, Amerikan em-

türküler söyliyerek, sarmaş 

dolaş m utlu yılbaşılar kuth-

peryalizmine karşı kutsal sa yacağız.

vaşında zafer dilerim.
Şimdi yeni yıllar, kafala-

Em ekçi yurttaşlarımın, iş- rumzuı yüreklerimizin ateşin-

sîzlerin, topraksızların, fuka- de, mutluluğu bekleyiş yıl dö-

ra köylülerin, fabrikalarda 

boğaz tokluğuna çalışanların,

nüm leıidir.

küçük esnaflann, arkasız me- Yurttaşlarımın daha da

m urlann, emekli, dul ve ye- bilinçlenerek, örgütlenerek,

timlerin, deprem  felâketine bekleyiş günlerini m utluluk

— uğramış çaresizlik içindeki İçinde kısaltmalarım , candan

kardeşlerimin, em ekten, halk- dilerim.
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F .K .F 'd e  
A T İİT  S e m i n e r i

T oplum lann klâsik evrim  şem a
sının Batı dışındaki toplum larm  

evrimlerini açıklayam adığını savu
nanlar son  sıralarda yeni b ir  b içim  
üzerinde duruyorlar, bu da Asya 
Tipi Üretim  Tarzı.

Bu konu aslında pek yeni değil, 
îlkin M arx’ın 1853'den sonra D oğu 
toplum lariyle ilgilenm esiyle birlik- 
te doğar ve 1859’da  M arx'ın  yazdığı 
■Kapitalizm Öncesi E konom ik  B i
çim leniş» — Pre Capitalist Econom ic  
Form ation—  adlı m etinde yerini 
bulur. Burada M arx üretim  ilişki
lerinin evrim lerini şöyle sıralam ak
ta d ır : İlkel topluluk, Asya-tipi üre
tim tarzı, antik üretim  tarzı, köleci 
üretim tarzı, germ anik üretim  tar
zı, feodal üretim  tarzı, ve kapitalist 
üretim tarzı. 1930’larda tartılışan ve 
Grekov — Dönüşüm , sayı 7—  ile  E. 
Varga — Sosyal Adalet, Kasım 
1965— nın dediklerine bakılırsa suni 
bir şekilde kesilen bu  konu, kapita
list öncesi evrede bulunan ve sos
yalizme giden, çoğ u  az gelişm iş ü l
kelerin sorunlarına ışık tutması 
ümidiyle yeniden ele alındı

Türkiye'yi de yakından ilgilen
diren bu  konu üzerinde, son  sıralar-, 
da bizde de düşünenler çoğaldı. Or
taya çıkan sorun ATÜT konusunun, 
«osyalist eylem  içindeki yerinin b e 
lirlenmesi ya da . en azından b ir  ay
dınlatma sorunuydu. Fikir K ulüp
leri Federasyonu geride bıraktığı
mız onbeş gün içinde bunu yapmar 
ya çalıştı, b ir  ATÜT sem ineri dü
zenledi.

16 Aralıkta Selâhattin Hilav, 
Marx ve Engcls 'de ATÜT kavram 
larını, 17 Aralıkta Attilâ Tokatlı 

Maurice G odelier’in ATÜT görüşünü 

Ve 18 Aralıkta da Kem al Tahir T ü r

kiye ve ATÜT konusunu işleyen ko

nuşmalar yaptılar, ve seminer aynı 
gün yapılan bir tartışmalı oturumla 
kapandı.

Başlangıçta seminere katılacağı

nı söyleyen bazı konuşmacıların ka

tılmamaları, katılanlann beklenilen 
hazırlıkta olmayışları ve de bekle

nen tartışma ortamının kurulama

yışı semineri bir ölçüde zayıflattı.

Seminerde tartışılan bazı konu

lar Türk sosyalizminin stratejisi 

yönünden üzerinde düşünülmesi ge

reken niteliktedir. Bu konulan şöy- 
lece özetleyebüiriz :

1. Klâsik evrim şeması, Batı 
dışı toplum lann evrimlerini çöz

mekte yetersiz m idir? Yani, Doğu 
toplumlun Batı tophım lanndan, ye

ni bir teoriyi gerektirecek kadar, 
farklı bir gelişme mi izlemektedir^

2. ATÜT'ün Türk toplum unun 
tarihsel evrim i içinde gerçekten bir 
yer var m ıdır?

3. ATÜT’ün Türkiye için  geçer
li saptandığı takdirde sosyalist ey 
leme katkısı ne olacaktır?

ATÜT tartışm asına bağlı olarak 
ortaya çıkan bir konuya da dokun
m adan edem iyeceğiz, bu  da Türk 
toplum unun tarihsel evrim i üzeri
ne hem en hiç b ir  incelem enin yar 
pılm am ış olm asıdır, ki Türkiye’de 
feodalitenin  varlığı ya da yokluğu 
gibi b ir  tartışmanın ortaya çıkm a
sına sebep olm aktadır.
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Ha Buradan Çıktı Gani!
Hikâyeyi bilirsiniz : Adamın ruhu uçup gitmesin diye ağzı

nı, burnunu, ilerisini, gerisini bir güzelce tıkamışlar, yatırmış

lar yatağa. Ondan sonra da odanın penceresini, kapısını bir gü

zelce kapatm ışlar. Oh, demişler, canım kurtardık adamın, artık 
ram rıkmar. V e bırakıp gitmişler. B ir süre sonra gelmişler kİ 
a(lnm nallan dikm iş. Hep şaşırm ışlar: «Allah Allah» demişler, 

«evvelisi tıkali, gerisi tıkali; pencereler kapali, kapılar tıkali, ha 

neresinden çıktı hunin cani?»

Senato Başkam  Ürgüplü’nün, Başbakan Ürgüplü’nün Sovyet- 

er Birllği’nde karşılanışını düşünüyorum : H er yaiıda Türk  
bayrakları. Halkın elinde çiçekler gibi Türk bayrakları. Sovyet 
lıalkı dost dost gülümsüyor Ürgüplü'ye, sevgi gösterisinde bu

lunuyor. Bizim  gazetelerde boy boy çıktı bu resimler. Sovyetler 
Birliği herhalde hiç düşünmemiştir Ürgüplü'nün kapitalizmi, ge

riciliği, sosyal adaletsizliği, karaborsacılığı, derebeylik sistemini 
Sovyet halkına aşılıyacağını. Sovyet halkının, Türk bayrakları

na heveslenerek sosyalizmden vazgeçeceğinden de herhalde kor- 
kulmam ıştır. Sovyet halkı Ürgüplü’ye ne gohom  çekmiştir, ne  
de Türk bayrağım  yırtmayı düşünmüştür. Hattâ ne de, «Halkın  
çoğunluğunu neden sefalet içinde yaşatıyorsunuz? Sarı sendika

lara neden yer vermiyorsunuz? Köylüyü ağaya, işçiyi patrona 
neden kırdırıyorsunuz? İnsan haklarına neden saygısızlık ediyor

sunuz?» diye protestoda da bulunmamıştır.

Bir de Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin’in Ankara’ya ge

lişini ve karşılanışım düşünüyorum : Başbakanından İçişleri Ba

kanına, polisinden protokol görevlilerine kadar herkeste bir te

lâş, bir çekingenlik, bir korku, bir soğukluk. Değil halkın elin

de Sovyet bayrağı görmek, caddelere bile bayrak çekilmemiş

tir. K oca Ankara’da, elektrik direğine bağlanan ikicik Sovyet 
bayrağı da polis kordonu altına alınmıştır. Koslgin, halktan çok  
polisle karşılanmıştır, ö y le  bir karşılama kİ, uluslararası proto

kol kurallarına bile saygı duyulmamıştır. Muhalefet parti baş- 
kanlannın çağrılmaması biryana, Kosigin’in gelişinde ve Anıtı- 
kabir'i ziyaretinde de — Akşam  gazetesinin belirttiği gibi—  «Ame

rikan Deniz Piyadeleri M arşı» çalınmıştır bandoyla!

Bu Ankara, Amerikan Cumhurbaşkanı Eisenhover'i de karşı

lamıştır, Başkan Yardım cısı Johnson’u da karşılamıştır, Suudis- 
tan Kralı Faysal’ı da karşılamıştır. O bayraklar, o taklar, o kon

voylar, o çelenkler, o bandolar, o asker! birlikler, o şenlikler, o 
kalabalık... Siz sanıyor musunuz ki, bu halk kendiliğinden koş

m uştur caddelere, Eisenhower’i, Johnson’u, Faysal’ı karşılamak  
için? B u halkın nabzı, iktidardakilerin keyfine göre atm ıştır bu

güne kadar! İktidardakiler, devletin bütün olanaklarını kendi 
keyiflerine, eğilimlerine göre kullanmışlardır. Suudistan Kralı 

Faysal’a kırkbir çeşit yemek, bu devletin parasıyla yapılmıştır. 
Caddede davul çalınırsa, elbette ki, çoluk-çocuk koşuşur cadde

ye. Davul çalınmazsa, kim se kılım kıpırdatmaz.
T ok  kurt nasıl ki ininden çıkmazsa, aç kurdu da ininde tut

mağa im kân yoktur. Sosyalizm ve kom ünizm  ne bayrakla, ne ki

tapla, ne şiirle, ne şarkıyla, ne film le, ne de resmî görevlilerin 
ziyaretleriyle gelir bir ülkeye. Sosyalizm ve komünizm, insan 
emeğine ve halklarına saygı duyulmazsa, sosyal dengesizlik gün* 
dengüne artarsa, köylü ağaya, işçi patrona, emek kapitale köle 
yapılmak istenirse gelir. Halkın yüzde sekseni okulsuz, evsiz, iş

siz, ışıksız, yolsuzsa, hastalık ve açlığın elinde çırpınıyorsa ge

lir. Öyle, caddelere bayrak asmamakla, kitap yasaklamakla, plâk 
toplam akla, sansürle, halka okul yapm am akla, şuna-buna pasa

port vermemekle ne sosyalizm önlenebilir, ne de komünizm. Mis- 
ter Delikçibaşının aklıyla hareket edenler, birgün bakarlar ki, 

deliklerini tıkadıkları adam  ölmüş. O zaman onlara, ağızlarım  
biryana çarpıtıp, «Pencereler kapali, kapılar tıkali, ha nereden 

çıktı bunin cani?» demek düşer.

Bize de, okulsuzluğu, evsizliği, işsizliği, soygunu, vurgunu, 
söm ürm eyi, sosyal dengesizliği, kapkaççılığı, aracılığı, tefeciliği, 

hastalığı, doktorsuzluğu gösterip, «Ula, ha buradan çıktı onin  
cani!» dem ek kalır.

Y'aa, ha buradan çıktı onln cani!

Ve işte .buradan girdi o korktuğunuz şey!

Hüseyin korkmcszgil
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D Ö N Ü Ş Ü M
S O S Y A L İ S T L E R L E  B A S B A S A
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13u sayıdan başlıyarak, » D Ö N Ü Ş Ü M  S O S Y A L İS T L E R L E  
BA ŞBAŞA j, adlı bir sayfa açıyoruz. Bu sayfada bize, sosya
lizmle ilgili her soruyu sorabilir, toplumsal dertlerinizi yazabi
lir, ve çevrenizdeki ilginç olayları duyurabilirsiniz.

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

Emekçiler 
Soruyor 

Kim Kimden 
Yana ?

14 aydır iktidarda bulunan ve 
millî iradeden söz eden A.P. iktida

ra :

1) 1965 seçimlerinden bu ya

na halk yararına kaç kanun çı

karmıştır?

2) Bir yıl 12 ay olm asına rağ

m en tütün üretim inde yıl 24 aydır. 
Norm al iş gününün 8 saat olm ası 
fanında, 16 saat çalışan ve bu em e

ğinin karşılığım  da seçim nutukla

rına bağlayan, bir türlü örgütlene

m em iş, bahtsız tütün ekici —  m il

yonlarca em ekçinin ümit bağladığı, 
tek dayanağı tütününü aracıdan 
kurtarm ak için banka veya koope

ratifler m i kurm uştur? Yoksa yeni 
pazarlar m ı bulm uştur?

3) Onbinlerce okulsuz ve öğ

retmensiz, kendi kaderine terkedil

m iş, bor görülen m asum  yavrulan  

Okula ve öğretm ene mİ kavuştur- 

m uştur? Yoksa binlerce liseli genç 
kabiliyeti kahve köşelerinden m i 

kurtarm ıştır?

4) 20. asrın en basit haberleş

m e vasıtası olan, biribirinden ha

bersiz binlerce telefonsuz köye te

lefon m u getirmiştir?

5) Asırlardan beri uğruna kan 
döktüğü toprağa bir türlü sahip o- 
lamıyan, halen y a n a  ve üçürdüm  
olarak çabşan, bu  memleketin ha

kiki efendisi emekçiyi, köylüyü top

rak sahibi m i yapm ıştır?

6) Öz be öz m alım ız olan, pet

rol ve m adenlerimizi yabancı eller

den mİ kurtarm ıştır?

7) H epim izin kalbinde kana

yan bir yara olan, K ıb n s sorunun

da, daha olum lu bir politika m ı iz

lemiştir?

8) Soygunları, adam öldürme

leri, başkentte güpegündüz adam  
kaçırm alan önlem iş, suçlularını a- 

dalete m i teslim  etmiştir?

9) Bunların hepsine çare bu

lunm uşta sıra zam  ve avanslara m ı 
gelm iştir? Biz emekçiler olarak, 
m em ur kardeşlerimizin ekmeğinde 
gözüm üz yok. Fakat halktan alınan 
vergiler ve zam lar en kısa yoldan 
halk yararına yatırıma dönmeyip 
devlet çarkının bir kısmında eriyip 
giderse o  yerde sosyal adalet ve de

mokrasiden bahsedilemez.

Görülüyor ki sandıktan çıkmak 
bütün bunları halletmeğe yetmiyor. 
Em ekçi halk, Anayasa ve kanunlar 
çerçevesinde iç ve dış sömürüye 
karşı bilinçli olarak mem leket çı

karlarını savunabildiği sürece de

m okrasinin yerleşeceğine inanmak
tadır.

Hüseyin Korkut
Muğla T İ P .  Î1 Başkanı

Mapıs Arkadaşım 
NÂZI M

Ben, Süle köylü îdris. İstiklâl 
Harbinin İnegöl'lü Çete Reisi E- 
debey'li İzzet Bey'in cellâdı. Bur

sa mapıshanesi mahkûmlarından

biriyim.

1945 yılında girdim mapısha- 
neye. Bir sene Nâzım Hikm et'le be

raber yattım. Daha doğrusu aynı 
mapıshanede arkadaşlık ettim. İyi 
insandı Nâzım. Mahkûmları sever

di, mapıshane müdürünce saydır

dı. Koğuşları tek tek gezer, hal ha

tır sorardı.

İşi düşen N âzım ’a koşardı. A- 
ma Nâzım  Hikmet'e istida yazdı

rırsan yukarıdan kabul olmazdı. 
«Hökümatın işine kanşm asam , 
ben bu gün çıkarım» derdi.

Adliye müfettişi Adnan Bey, 
bir eve girmiş, bu yüzden mahke 
meye verilmişti. Nâzım , Adnan 
Bey’e mahkemesinin dışardan gö

rülmesi için bir istida yazdı. Ama 
iki satır yokandan zülfiyara dekan

mış, dilekçe geri geldi. Adnan Bey' 
in kendisi yazdı, gene reddedildi, 
tznikli iskân m em uru Zihni Bey, 
ver şu istidayı bakayım dedi. Ba  
kınca «tabii kabul edilmez, siz hö- 
kümatı eşek yerine koyuyorsunuz* 

dedi.

Nâzım, mapıshane m üdürü ile 
oturup kalkardı. O, mahkûm değil
di. Bizimle oturup çay içer, hoş 
sohbet ederdi. M ahkûmların da 
mahkem elerinde nasıl ifade vere
ceklerini öğretirdi.

Acı ve Gülünç
Silifke Lisesinin yandığım  gaze

telerden okum uşsunuzdur. Olay 

gerçekten üzücü idi. N e var ki yan
gından sonra S ilifk e ’de büyük bir 
komedi oynanm aya başlandı.

S ilifke ’nin T.İ.P. ü çe  başkam 
bir avukat. Başkanın karısı lisede, 
kızkardeşi enstitüde öğretm en. Silif
ke savcısı kovuşturm ayı yürütür 
İten, bu  iki öğretm eni tanık olarak 
dinlem ek ister. Fakat tanık olarak 
ifadesini aldığı bu  kişilere, b ir  sa
nığa ^anılabilecek — Lisenin yandı- 
dîğı gece neredeydin? K im inle bera
berdin? gibi— soru la n  sıralar.

Olayın kulağa gelen  b ir  başka 
yanı; yangının kendi ihm alinden ol
duğu söylenen lise m üdiresinin, kar
deşiyle birlikte — k i m üdire hanı
mın kardeşi A.P. ilçe  başkamdir.—

Birgün m ahkûm ları dövüyor
lardı. O zaman Nâzım ; Ne duru
yorsunuz, siz eşek m isiniz» dedi. 
Bütün m ahkûm lar kapılan kırdı. 
O zam an N âzım ’m  gözleri yaşardı. 
«Bunlar beni ne kadar seviyor!ar
m ış» sözlerini mırıldandı.

M ahkûmlar alt katta ve avluda 
dövülüyordu. Nâzım, yerinden fır
ladı. Bir üst âm ir gibi dövenlere : 
«Yazık değil m i bu  millete. Neye 
dövüyorsunuz bu insanları her ak
şam. M ahkûmsalar, insan bunlar» 
diye gürledi.

Gazi bile «bu m emlekette en 
kafalı adam Nâzım  Hikm et» der 

di. Kıymeti bilinmedi.

H er geçen günü bir şiirle dile 

getirirdi. Şiirde onun üstüne yok

tu. Memleket Nâzım 'a yazık etti.

Kendi kafasına uyan adamlar

la konuşurdu. Am a uym ak istemi- 
yenler bile onu zevkle dinlerdi. En  
sonunda da ona hak verirdi. Kısa

cası Nâzım H ikm et, bizter için çok  
şeydi.

îyilikle anan m , iyilikler Nâ- 
zun’ın olsun.

Süle köylü 
Idris

kovuşturma sırasında savcının ya

nında bulunduğu, tanık olarak din

lenen T.İJP. İlçe başkam m n karısı 
ve kardeşine savcıyla birlikte soru

lar sorduğu söylentisidir.

Gerçekten, acı bir olayın; Tür

kiye İşçi Partisinin hızla geliştiği 
bir ilçede, bu partiyi ve İlçe parti 
yöneticilerinin akrabalarım  sanki 
suçluymuşçasına baskı altında tut

mak, suçlamak ve politik m ücade

leye hiç de güze! olm ayan bir bi

çimde alet etm ek acıdır. Gülünçtür.

Şu, hiç bir zam an akıldan Çıka

rılmamalıdır : H angi yerden, ue 
türlü ve ne değin akıldan ve sağdu» 
yudan yoksun baskılar, suçlamalar 

gelirse gelsin em ekçi halkın, bilinç 
Icnmesl, haki arm a sahip çıkması,
iktidara gelmesi engellenem lyecek- 
tİr. Bıı böyledir. Böyle bilinme!!.



1 OCAK 1967 D Ö N Ü Ş Ü M SAYFA: 11

dönüşüm yayın ilanları

SOSYAL ADALET 
Y A Y I N L A R I

■  ÖHHÖÖ —  H üseyin K ork- 
mazgil.
3 lira

B K alkınm a Yöntem leri 
Oscar LANGE 

3 lira

■  Az-gelişmiş Ülkeler ve İk 
tisadî K alkınm a 
M aurice DOBB
3 lira

■  K apitalizm  Dün Bugün 
M aurice DOBB
4 lira

■  Yaşasın Em ekçiler Yaşasın 
Türkiye
T.Î.P. R adyo K onuşm aları 
4 lira

■ Ayrıca :

■  Haftalık Sosyal Adalet Se
risi (18 sayı) ?
15 TL.

B Aylık Sosyal Adalet Seri
si (20 sayı)
40 TL.

is te m e : P. K. 193 
Yenişehir —  Ankara
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Sergi Plâkevi
Klâsik Müzik Plâkları 

|  Long-Play 30 TL., 35 TL.

§  Büyük Sinema içi K. 1 
Yenişehir/AN KARA  
Ödemeli gönderilir 
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D Ö N Ü Ş Ü M
15 Günlük 

Sosyalist Dergi 
■

Y A Y IN  İLÂ N LA R I 
K ELİM ESİ 

1 L İR A

P. K . 193 
Y E N İŞ E H İR  

ANKARA

■KIS

bHgi yayınevi

Fahir Onger 
Yayınları

SADET YAKM ALI M I?

Ünlü sapık Marquis de Sade’in ero

tik hayatı. Simone de Beauvoir’- 

dan çeviren : Cemal Süreya. Re

simlidir. 6 lira

■

St. Barbaroli

Balıkçıların Ayaklanması. Anti - Fa

şist yazar Anne Seghers’in 

(Gleist) armağanını kazanan ro

manı. Çeviren: Haşan Kuruya- 

zıcı. 5 lira

Susan Anadolu

Ömer Faruk Toprak’ın şiirleri. 3 

lira

D ağıtım : UĞRAK - Beyazsaray, Be

yazıt.

İZLEM YAYINLARI

Sunar

Ç İN ’DE SO SYALİZM İN  

KURULUŞU

■

Charles Bettelheim - Jacques 

Charriere

Çeviren: Kenan Somer 

Fiatı 4 lira

Genç Değerler Birikimi

Alan
Genç Kuşağın  

Edebiyat Dergisi

Alan
M urat Belge 
H alûk Aker 
A. Behramoğlu  

Egem en Berköz 
Özkan Mert 
Eser Gürson 
Rahmi Akseki 
Süreyya Berfe 
Refik Durbaş 

İsm et Özel

Cahit Zarifoğlu  

Bilgin Adalı 
Rasim  Özdenören

Gürsen Topses 
ve daha yeni değerler...

Alan
Martta çıkıyor P. K . 709 İstanbul

Bizim Yayınlar 
■

Haşan Hüseyin 
■

KIZILIRM AK
Çıktı 4 lira

Bütün Kitapçılarda Arayınız

Bizim Yayınlar : Kıbrıs Cad. 

Okul Sok. 1 /B  

Kurtuluş —  Ankara

■

İs te m e : Cağaloğlu, Nuruosmanlye 

Cad. Benice Han 61 - 62, İSTANBUL

Her Çağ Kendi Yazarını 

Getirir

P A P İ R Ü S
Y ö n eten : Cemal Süreya 

P. K. 627 Karaköy - İstanbul

Dönüşiim’ e Sergi Kitabevi
A B O N E  OLUNUZ Aradığınız bütün kitapları

! Yıllık 24 T.L. bulabilirsiniz
Altı aylık 12 T.L. Büyük Sinema içi K . 1.
F ia tı: 100 Kuruş Yenişehir/AN K AR A

J P. K . 193 Yenişehir - Ankara ödem eli gönderilir
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uygulama dönemi
Türkiye’de so l hareket, dar çev

relerin  dışına çıkarak, m iting m ey
danlarına ve halk  yığınlarına ulaş
m a olanağı bulabilm iştir. H er yer
de buna para lel olarak  örgütler ku
rulm akta; sosyalizm , düşünce p lâ 
nından eylem e indirilerek, yaşanı
lan ve hayata uygulanan b ir  gerçek 
haline getirilm ektedir. Bütün bun
lar, sol akım ın, b ir  siyasî parti ha
linde örgü tlen m esi ile olabilm iştir.
B ir siyasî p arti eylem i içinde m i
ting m eydanlarından, köy, ilçe ve il
lerden halka ulaşabilm e olanakları 
açıktır.

egemen sınıfların 
isteği

Y urdum uzda siyasî partiler, ana
yasa güvencesi altındadır. Ve p arti
lerin, özellik le so lcu  partilerin  ey
lem leri yasalarla sınırlanm ıştır. 
Anayasa güvencesi altında bulunan 
partiler ancak m ahkem e yoluyla ka
patılır. E gem en  sın ıf bu  yüzden, sol 
akım ı geriletm ek, bunu durdurm ak 
için , her şeyden  ön ce  so lcu  partile
rin  eylem ini yasa dışında gösterm e
ye çalışır. B unu elde etm ek için  de 
yalan ve iftiraya  başvurur, gerekir
se tertipler düzenler. En küçük o- 
layları kullanır. Bunun ço k  örneği
ni gördük, daha da göreceğiz, E ge
m en sınıf, solcu ların  siyasî b ir  par
ti halinde örgütlenm esi ile sol akım  
adına elde edilen  olanakların kal
dırılm ası için , h e r  şeyden ön ce, bu  
partileri kapatabilecek  yargı organ 
larına gerekçeler hazırlam ak ister. 
Halkı, ele geçird iğ i fırsatlarla bu  
yolda kandırır.

Sol hareketle tutucu çevrelerin 
m ücadelesi bu  yüzden, zorunlu ola 
rak, bu  çizgide sürecektir. Burada 
söz konusu olan, sol akım ın b ir  si
yasî parti halinde kalıp kalam ıyaca- 
ğıdır. M ücadelenin  birin ci dönem i 
ve tem el dayanağı budur. Durum  bu 
kadar açıkken, «ben  iyi niyetliyim , 
buyrun tartışalım » diyen b ir  sos
yalistin, durm adan m etod olarak 
her vesile ile dolaylı da olsa N âsır 
örneğini gösterm esi dikkati çek 
m ektedir. B öylece, bir sosyalist par
tinin var olu p  olm am ası m eselesi 
dolaylı yoldan  tartışm a konusu ya
pılm aktadır.

Bunun dışında b ir  kısım  sol

çevreler ise, Türkiye'deki yasaları 
ve bu  yasaların çizdiği sınırı sol ey
lem  için  yeterli bulm am akta, işçi 
Partisini taviz verm ekle, sağa sap
m akla suçlam akta, daha sert dav- 
ranılm asm ı istem ektedir. Bunlar da 
gider ayak, partiyi yasalar dışına it
me eğ ilim i içindedir.

B öylece, Y ön  çevresi ile bazı 
sertler, değişik görünüşler altında 
tem el olarak b ir  siyasî partinin var 
olm a olanaklarını tartışmaktadır. 
B öylece her iki çevre de tabiatı ge
reği egem en sınıfın istediği çizgiye 
itm ektedir sol akımı.

bazı tipler
Sosyalist akım ın meyhaneler

den, d ost çevrelerinden, sanat ve 
yazın alanından, eylem  dönem ine 
indirilm esi, yani sol akım ın hayata 
uygulanm ası, zorunlu olarak bazı 
sorunları da beraberinde getirm iş
tir. V e bu  arada birtakım  tipler de 
ortaya çıkıverm iştir. Bunların b ir  
kısım  yeni dönem e ayak uyduram a
m ıştır. Hâlâ konuşm akta, dar çev
relerde sıkışan eski sol hareketin 
zorunlu  alışkanlıklarını bugün de 
sürdürm ektedir. En u fak  bir; mese
leyi tartışm a haline getirm ek ve bu  
yüzden durm adan konuşm ak bu ti
p in  belirgin  özelliğidir. Onlar, sol 
hareketin akıl hocalarıdır. Bu tu
tum ları m izah konusu olunca kü
serler ve tartışm ayı parti dışına 
götürürler. Yani yine m eyhanelere, 
dost çevrelerine dönerler. Çünkü 
oralarda eylem  pek yoktur. Bir d i
ğer tip de, kom plekslerin i örtülü 
olarak birtakım  uygunsuz davra
nışlar!^ parti m eselesi haline ge
tirm ektedir. H içbir şeyden, yapılan 
işlerden m em nun olm azlar. K im se
yi beğenm ezler. Yapılm ası gereken 
işleri söylerken, bunların nasıl ya
pılacağını gösterm ezler.

ilk aşama
Sosyalizm , henüz halka male- 

dilm iş değildir. İlk hedef budur. 
Geniş halk yığınlarına doğrular an
latılacak, örgütler buna paralel o la 
rak kurulacak ve sol hareket halka 
indirilecektir. Ü lkem izin koşulları 
böyledir. Bunu anlamayanlar, b ir
kaç, küçük çevrede sertlikten fa 
lan söz edenler, birtakım  soyut m e
seleleri tartışanlar, ön ce  bu  konu
ya c id d î olarak eğilm elidirler. Hal
ka nasıl anlatılacak? Bunun araç
ları nedir? H alka ulaşabilm ek için,

bu  düzen içinde, b ir  siyasî parti en 
etkili araçtır. V e b ir  siyasî parti
nin var olabilm esi, ancak bu dü
zen içinde olanaklıdır. Buna bağlı 
olarak, yani kendi varlığı sebebiy
le iş ç i Partisi dem okratik düzenin 
savunucusudur. Anayasaya bağlı
dır, çünkü anayasa, partinin var o- 
luş nedenlerinden biridir. Sol hare
ketin halka m aledilm esinde en uy
gun ortam  olduğu için  bu  düzeni 
savunuyoruz. Bu düzen içinde sos
yalizm  halka anlatılacak, koşullar 
değişse bile yenilm ez hale getirile
cektir. Halkın oyları ile iktidara 
gelm e olanağı varken, sol hareketi 
bu yoldan en geniş şekilde yaym ak 
olanaklıyken bunu görm ezlikten 
gelm ek ve hızla gelişen sosyalizm i 
ölü  noktalara itm ek sadece halka 
ihanet olur. E m ekçi halkım ızın sı
n ıf m ücadelesi dem okratik düzenin 
yasaları içinde yürütülecektir. Ve 
m ücadelenin, tek örgütü iş ç i Parti
sidir. Bu yüzden^ Türkiye iş ç i  Par
tisi dem okratik düzeni ve anayasa
yı sonuna kadar savunacak, bu  dü
zenin işlem esi için  gerekirse m üca
dele edecektir.

örgüt denen birşey
Halka ulaşabilm ek için  yapıl

m ası gereken sayısız değişik iş öy 
lece beklem ektedir. Binlerce köye 
gitm ek, illere, ilçelere uzanmak, 
buralardan halka doğruları anlat
m ak için  çalışan, yılm adan, usan
m adan çalışabilen insanlar lâzım. 
Sert olm ak, bu  çalışm a disiplini 
içinde söz konusu olabilir; lâfta de
ğil. B ir seçim i yönetm ek, partinin 
günlük işlerini aksatmam ak için  
herkese değişik görevler düşm ekte
dir, ve bütün bu  işler, ancak b ir  ö r 
güt içinde herkesin değişik görev
ler alması ile yapılabilecektir. B ir 
bildiri dağıtm ak, b ir ilçeye gidebil
m ek, bağış toplam ak, kendini eğit
m ek, başkalarına doğruları anlat
m ak için iyi işleyen örgütler gerek
m ektedir. Bu yüzden, her sosyalis
tin mutlaka bu  örgütler içinde gö
rev alması zorunludur. Bunun dı
şında, sol hareketi yaym ak için ya
zı yazan sosyalistler, sanatçılar ve 
partiye gircm iyenler de işçi Parti
sine katkıda bulunm alı, yardım  et
m elidir. Çünkü, tek başına b ir  sos
yalist ne derece değerli olursa o l
sun gereği kadar yararlı olam ıya- 
caktır. Çünkü çağımız; dev örgütler 
çağıdır. Hele sosyalist hareket mut-

İRFAN GELEN
laka örgütlerle yürütülecektir. Baş
ka b ir  örgüt o lm adığ ı süre içinde, 
her sosyalist bu yüzden  iş ç i  Parti
sine dolaylı olarak bağlıd ır. Bu bağ
lılık, sosyalist o lm a sorum luluğun
dan gelm ektedir.

güvenmek
Parti yöneticileri, olaylar kar

şısında takınılacak tavrı, geniş bir 
strateji içinde düşünür. G eçici o- 
laylara karşı takınılan bu  tavrın, 
asıl h edef gibi gösterilm esi, bunun 
genellenm esi düşünceleri karıştırır. 
Örnek olarak, partin in  Am erika'ya 
karşı tutum u bu kadar açıkken, bir 
sosyalistin, «Aybar A m erika ’ya te
şekkür etti» diyecek kadar tartış
m aları çarpıtm ası ve b u  yazının 
Yön dergisinde yayınlanm ası dik
katten kaçm am aktadır.

B ir örgüt iç in de  her organın 
sınırlı yetkileri ve görevleri vardır. 
Karar alm a organlarının  sosyalist
lerden isteyeceği davranış, yorum 
lanamaz. Gerekirse, karar alan, o r 
gan sorum lu  olduğu  kuruluşlara he
sap verir. Bu yüzden, parti yöneti
cileri verdikleri her kararın gerek
çesini teker teker her üyeye ve par
ti dışındaki sosyalistlere açıklamak 
zorunda değildir. Seçilen  yönetici
lere güvenm ek gerekir. H içb ir  yö
neticiye güvenm iyen b ir  insanın bir 
örgütte çalışm ası olanaksızdır. Her 
olayı kendi başına yorum layıp  ka
rar veren üyelerin örgü t içinde gi
derayak olum suz b ir  çizgiye gire
ceği bellidir. Çünkü, parti kadem e
leri içinde yetki ve  sorum luluklar 
açıkça ortaya konm uştur. Yetki ve 
sorum lulukların b irıb irin e  karıştı
rılm ası, örgütleri çalışam az hale 
getirecektir.

Parti dışında kalan birtakım  in
sanların yetküiym işçesine parti iş
lerine karışması, akıl verm esi gü
lünçtür. Çünkü parti içinde karar 
verm e organları bu  yetkilerin i şüp
hesiz kim seyle paylaşam ıyacaktır.

sonuç
Sosyalist hareketin  bu  dönemi 

kendine özgü b irtak ım  zorunluluk
ları içinde taşım aktadır. Bu zorun
luluklara uym ak yararlı olm anın  bi
rinci koşuludur. Aksi halde ister is
temez buna uyam ıyanlar sol hare
kelin  dışında kalacak; uyum suz tip
ler halinde ortaya çıkacaktır.
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