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Sosyalistlere Mektup
Bilinen bir konuyu bir kere daha tekrarlamakta yarar gö

rüyorum.

Sosyalist cephenin belkemiğini sosyalist partisine kayıtlı olan 
ve sosyalist örgütün eylemi içinde bulunan gerçek partizanlar 
teşkil eder. Bu örgüt ve eylemin dışındakiler ise partizan değil,
sempatizanlardır.

Biz bu yazıda sempatizanlardan çok partizanlara hitap etmek
istiyoruz.

Bir sosyalist partisinin üyesi daima eylem içindedir. Bu ey
lemi yürütmiye kendini sosyalist addetmesi, olaylara sosyalist 
ae»dan bakması ve sosyalistçe konuşmalar yapması yetmez. Bu 
daha çok sosyalist sempatizanlarının davranışıdır. Partizanların 
tarih önündeki sorumlulukları ve yüklendikleri devrimci görev 
çok daha büyük, çok daha derindir...

Sosyalist partizanlar halkın karşısına çıktıkları zaman, tıp
kı burjuva demagogları gibi :

—  Bize oy verin, biz sizi kurtaracağız, biz sizden, yanayız 
türünden konuşmalar yaparlarsa hiç bir sonuç alamazlar.

H alk :
—  H er karşımıza çıkan böyle söylüyor, senin yapacağın ne 

m alûm , der ve haklı olarak burun kıvırır.

Hailem partili konuşmacılara gösterdiği bu güvensizliğin te
m el nedeni, onu da ötekilere benzetmesi ve kendisinden sayma
ması, onu da kendisine yabancı bir sınıfın adamı olarak görme
sidir.

Bir sosyalist partizan, halkın dışından halka nutuk çekerek 
onu sosyalist bilince kavuşturacağım hiç sanmamalıdır. Bu el 
altından para dağıtmıya dayanan bireyci bir burjuva metodudur 
ve sosyalistlikte bununla kesin sonuç alınamaz.

Sosyalist partizanlar halk içinde halkın dertlerine sahip çı
karak, fülen çalışmak zorundadırlar...

•%
H er partizan çevresindeki bütün meseleleri benimsiyecektir.

Meselâ bir ilçedeki TİP ’liler o ilçede kaç kişinin işsiz oldu
ğunu, kaç kişinin hastahanelerden kovulduğunu, kaç kişinin mah
kemesi bulunduğunu bilecektir, ilçeye yapılan çeşmenin veya yo
lun müteahidini izliyecekler, işçileri kaç paraya çalıştırdıkları
nı, nasıl malzeme kullandıklarım ve kaç para kâr ettiklerini tes- 
bit edeceklerdir.

ilçeye gelen burjuva demagoglarının konuşmalarım not ala
caklar ve halka bu yalanlan, her vesileyle ve yerinde isbat ede
rek hatırlatacaklardır.

Kısacası ilçeyi kendileri yönetiyormuşcasına ilçenin bütün 
konulannı bütün teferruatıyla bileceklerdir. İlçenin köylerini, 
köylülerin geçim şartlarım, ürünlerinin satış fiatlannı, tefecilere 
olan borçlarını dosyalıyacaklardır. Gerektikçe onların dilekçele
rini yazacak, dâvalarım kovalıyacak, şikâyet heyetlerine öncülük 
edeceklerdir.

Bu tarz bir çalışmanın :
—  Bize oy verin, biz sizden yanayız, demekten çok daha et

kileyici olduğu muhakkaktır...
Sosyalist bir örgüt ve eylem içindeki bir partizan, çevresin

de böyle çalıştığı ölçüde başarı kazanır ve devrimci rolünü ta
rih önünde yürütür.

Sosyalist partizanlar için en yoz şey, birbirleriyle kısır poli
tika tartışmaları yapm ak ve sosyalist olm ak için bu kadarını ye
terli sanmaktır.

Sosyalistlikte burjuva geleneklerinden arta kalan :

—  Ben senden daha iyi biliyorum, ben senden daha üstünüm  
gibi tavırların da geçerliliği yoktur.

Tek geçerli eylem halkın yanında olmak, balkın İtimadım  
fiilen kazanmak ve halk liderliğine kendiliğinden yükselmiye baş
lamaktır»

Bu yükseliş ölçüsünde sosyalist örgüt kendiliğinden dokusu
nu sıkıştırmıya ve fevkalâde etkili olm ıya başlar...

H alk liderliği ise ancak halkın gönlünde, geniş bir itimat ve 
sevginin meyvası olarak ortaya çıkar. Kulis çalışmaları, politika 
dedikoduları ve kişisel övünmeler bunu sağlamıya yetm ez...

Sosyalist partizanların bölge çalışmalarında DÖN ÜŞÜM  ken
dilerine her zaman yardımcı olacak ve çabalarım sütunlarında 
sevinçle yansıtacaktır.

Uğrıyacağınız her zorlukta DÖN ÜŞÜM  yanınızdadır.
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olaylara bakış
Amerikan Üsleri Türkiye’ den Çıkarılm alı;

İkili Anlaşmalar 
Yürürlükten 

Kaldırılmalıdır.
İkili anlaşm alar :

T ürkiye Cum huriyeti ile A.B.D. 
arasında 1945 yılından bugüne dek, 
54 tane ik ili anlaşm a im zalanm ış
tır. B u  anlaşm alar gizli oldukların 
dan, çoğu n u n  m uhtevaları b ilinm e
m ektedir. A m a sadece bilinenler b i
le, bunların  nasıl ve ne ö lçüde A m e
rika'nın  yararm a işlediğini ve Tür
k iye'n in  iç  işlerine m üdahale n iteli
ği taşıdığını gösterm eye yeterlidir.

Pek çoğunun  ulusal bağım sızlı
ğım ız ve  egem enlik  haklarım ızla 
bağdaşm adığı uygulam ada görü len  
ikili anlaşm alar ve Am erikan üsle
ri sorununu ilk olarak T.I.P., henüz 
M eclis 'e  girm eden  ortaya  atm ıştır. 
Daha sonra, hüküm et program ın ın  
eleştirilm esinde T.Î.P. tarafından bu 
sorun üzerinde durulduğunda, Baş
bakan, yurdum uzda NATO dışı üs 
bu lunm adığını, m evcut üslerin NA
TO anlaşmasa gereğince ortak  sa
vunm aya hizm et ettiğini, tek bir 
devletin  hizm etinde bu lunm adığını 
ileri sürm üştür. Daha sonraki b ir  
tarihte de Başbakan, yurdum uzda 
üsler değil tesisler bulunduğunu b e 
lirtm iştir.

Ş im di artık, ikili anlaşm alarnı 
ve üslerin  varlığını hüküm et de zo
runlu olarak  kabul etm ektedir. D ış
işleri Bakanı Çağlayangil'in, M eclis
te verdiği dem ece göre, 54 adet ik i
li anlaşm a vardır. Bunların 3'ü 
1950'den önce, 31’i 1950-1960 arasın
da, 20'si ise 1960-1965 yılları arasın
da yapılm ıştır. Ancak, işin ilginç 
yanı şudur ki, 1950 yılından önce, 
Çağlayangil'in belirttiği gibi 3 de 
ğil, 5 tane anlaşm a vardır. Bunlar 
sırasıyla :

23 Şubat 1945,

27 Şubat 1946,

7 M ayıs 1946,

12 Tem m uz 1947,

4 Tem m uz 1948

tarihlerinde im zalanm ış bulunm ak
tadır.

îk ili anlaşm alar sorununun iyi
ce  su yüzüne çıkm ası üzerine, bu 
anlaşm aların Türkiye ve A.B.D. hü
küm etleri arasında «tedvin  ve islâ- 
hı» hakkındaki hüküm et görüşü  7 
Nisan 1966'da A.B.D.'ye b ildirilm iş, 
A.B.D. de 18 Nisan 1966'da olum lu  
karşılığını bildirm iştir. Bundan son
ra, bütün askerî ve teknik nitelik
teki anlaşm aların bağlı bulunacağı 
ana hüküm leri belirleyen b ir  an
laşm a tasarısı hazırlanarak 4 eki 
ile b irlik te  8 Eylül 1966’da A.B.D.’ne

sunulm uştur. Aradan 4 aydan fazla 
b ir  zam an geçm iş olm asm a rağmen 
durum da bir gelişm e olm amıştır. 
H üküm etim izin görüşm eleri başlat
m ak  için  ne tedbir alacağı da bilin 
m em ektedir.

Anlaşmaların çözüm  ve eleşti
risi :

H üküm et, ikili anlaşmaların o- 
narılm ası ve boşluklarm  doldurul
m ası gerekliliğinden söz etm ekte
dir. Oysa, bunlar doğrudan ulusal 
egem enlik  haklarım ız ve bağım sız
lığım ızla bağdaşm am aktadır. Bu 
açıdan, anlaşm aların birçoğunun, 
belk i de tüm ünün — m uhtevaları b i
linm em ektedir—  redd i gerekecek
tir.

A ) H erşeyden ön ce  bu anlaş
m alar Devletler Hukuku bakım ın
dan, bağım sız iki çeşit devlet ara
sında yapılm ası olağan anlaşmalara 
benzem em ektedir.

1. Kaynağını Am erikan iç  hu
kukundan alan, Am erikan yasaları
na atıflarda bulunan b irçok  anlaş
m a vardır. Oysa Devletler H uku
kunda iç hukuka atıf teamülden de
ğildir. Örneğin 12 Tem m uz 1947 an
laşm ası 1. m addesi özetle söyledir : 
«A.B.D. Başkanı, K ongre Kanunu
na ve bunun tadilât ve ek kanunla
rına göre Türkiye'ye yardım  yapa
cak ve Türkiye bu yardım ı fiilen  
kullanacaktır. Yine aynı anlaşmaya 
göre, A.B.D. hüküm eti yardım ı tek 
taraflı kararı ile kesebilecektir.» 
B u  durum da serbest ve eşit iki ira
denin karşılaşması söz konusu ola
m az.

B ir diğer örnek, 5 Mart 1959’da 
yapılan işbirliği anlaşm asıdır. Bu
rada, Am erikan iç hukukunda yapı
lan tek taraflı değişm elerin Türki
ye'yi bağlayacağı belirtilm ekte ve 
K ongre'n in  kabul ettiği Eisenhower 
doktrin ine a tıf yapılm aktadır. Bu 
doktrin  ise iç  işlerim ize silâhlı m ü
dahale olanağı verm ektedir.

2. Eşit devletler arasında yapı
lan anlaşm alarda egem enlik hakla
rına saygı gösterilir ve eğer bu hak
lar kısıtlanacaksa, «m ütekabiliyet» 
esasına uyulur. Oysa, örneğin «kuv
vetler statüsüne ve personeline» da
ir ikili anlaşm ada bu  duruma rast- 
lanm am aktadır. Burada, b ir «gön 
deren devlet» bir de «kabul eden 
devlet» vardır. B irinciye çeşitli hak
lar ve ayrıcalıklar tanınm ıştır. NA
TO, Sovyet blokuna yöneltilm iş o l
duğundan, Avrupa devletlerinin ve

Türkiye’nin Am erika’da üs kurm ası 
söz konusu değildir. M ütekabiliyet 
esası kâğıt üzerinde kalm ış, uygu
lamaya inm em iştir.

B ) Askeri alanda, bağım sızlı
ğım ız ve egem enlik haklarım ızla 
bağdaşm ayan durum lar m eydana 
gelmiştir.

Yargı, güm rük ve radyo konu
larında da A.B.D.'ye, kapitülâsyonla
rı hatırlatan hak ve ayrıcalıklar ta
nınmıştır.

a) Y argı : Çağlayangil, yargı 
konusunda yaptığı açıklam ada, Tür
kiye'de de diğer NATO ülkelerinde- 
,kine benzer b ir  uygulam a olduğunu 
fbelirtmiş, suç işleyen b ir  Am erikalı 
Ihakkmda A.B.D. m akam larının ve
receği «görevlilik» kararına Türk 
yargı organlarının itiraz edebilece
ğini ve hattâ suçlu Am erikalıyı Türk 
m ahkem elerinde yargılayabilm e yet
kisi olduğunu ileri sürm üştür. An
cak, uygulam ada şim diye kadar bu 
durum un tek b ir  örneği bile görül
m em iştir.

b )  G üm rük : A.B.D. personeli
ne ait m allardan güm rük resm i 
alınm am aktadır. Am erikan Posta
örgütü , serbest ithalât ve ihracata

.

—dolayısıyla kaçakçılığa— olanak 
verm ektedir. Büyük değerde tarihî 
eser bu yoldan yurt dışına kaçırıl
mıştır.

c )  Radyo : Türkiye'deki A m e
rikan görevlilerine, T.R.T. Kanunu
na aykırı olarak radyo ve televiz
yon yayını yapılm ası izni verilm iş
tir.

1945 - 1965 yılları arasında yapı
lan bu  anlaşm aların yetkili organ 
larca im zalanm ış olm ası bunların 
hukuken geçerli olduğunu göster
mez. 1945 anlaşmasına, «T ürkiye ’nin 
kendisine yapılan yardım ı A.B.D.’- 
nin izni olm adan kullanam ayacağı» 
hükm ü konm uş, A.B.D. de buna da
yanarak 1965 yılında Türkiye’nin 
K ıbrıs ’a m üdahalesini engellem iş 
ise, bu  durum  bağım sızlığım ızla ta
ban tabana zıt düşer. Türkiye’de 
h içb ir organın  egem enlik ve bağım 
sızlığım ızdan tâvizler verm eye hak
kı ve yetkisi yoktur. İkili anlaşm a
lar, uygulam a anlaşm aları n iteliği
ni çok  aşan m uhtevadadırlar. K al
dı ki, NATO anlaşm asının 3. m ad
desine dayandırıldığı iddia edilen 
bu anlaşmaların 5 tanesi, NATO Ör
gütü kurulm adan önceki tarihlerde 
im zalanm ıştır.

Amerikan üsleri :

T.I.P.’nin ikili anlaşm alar ve 
üsler konusunda verm iş olduğu  21 
m addelik sözlü soruyu hüküm et ce 
vapsız bırakm ıştır.

Çağlayangil, yukarıda sözü edi 
len dem ecinde, «m üşterek savunma 
tesisleri» nin sırf Am erika ’ya hiz 
m et ettiği, h içb ir kadem eye Türk 
yetkililerinin girem ediği iddiasını 
yalanlamış ve bu hususun yetkililer 
tarafından gidilerek «m ahallinde 
tesbit olunduğunu» belirtm iştir. Bu 
sözlerden şu sonuç çıkm aktadır : 
H üküm etin durum dan bugüne ka
dar haberi olm am ıştır ve mesele

daha yeni tesbit olunmaktadır. Kal

dı ki, sorulan sorularda bu durum 
aşırı bir örnek olarak ortaya kon

muştu. Meselenin bundan ibaret ol

madığı açıktır. Üsler kimin deneti

minde, kimin kom utasm dadır? Ba 
denetim ve kom uta ortak mıdır? 
Karar hakkı kim dedir? T.Î.P. sözlü 
sorusunda sorulanlar, bugün de so

rulm ası gereken ve karşılıksız ka
lan sorulardır :

SORULAR

1 —  A.BJD. ile imzalanmış 12 
Tem m uz 1947 tarihli yardım  anlaş

masından bu yana, Türkiye ile adı 
geçen devlet arasında kaç tane iki

li antlaşma, anlaşm a, sözleşme ve

ya karşılıklı m ektup gibi tarafları 
bağlayıcı nitelikte Devletler Huku

ku belgesi im zalanm ıştır? Bunlar 
hangi tarihlerde imzalanmıştır? 
Hepsi yürürlükte m idir? Değilse 
hangileri yürürlüktedir?

2 —  Bu ildli anlaşmaların — an

laşm a terimini Devletler Hukukun

da taraftan bağlayıcı nitelikte her 
türlü belge karşısında kullanıyo

ruz—  hepsi T . B . M . M . nin onayın

dan geçmiş m idir. T . B . M . M . nin 
onayından geçm em iş olanlar varsa, 
bunlar hangileridir? Hepsi yürür

lükte midir? Değilse, hangileri yü

rürlüktedir?

3 —  T. B . M . M . nin onayından 
geçmemiş ikili anlaşm alar varsa, 
bunlar arasmda Bakanlıklarca im

zalanmış, örneğin M illî Savunma 

Bakanlığımız, M aliye Bakanlığımız» 
Dışişleri Bakanlığımız tarafından 

İmzalanmış olanlar var mıdır? Var

sa bunlar hangileridir? Hangi Ba

kanlıkça, hangi tarihte imzalanmış

tır? Süreleri nedir? Bunlar hangi 
kanunun verdiği yetkiye dayanıla

rak İmzalanmıştır?

4 —  Amerika Birleşik Devletle

rine ikili anlaşmalardan herhangi 
birinin hükümlerini genişleten ve

ya yeni İmkânlar sağlayan şifahî 

müsaadeler tanınmış m ıdır? Tanık

m ış ise bunlar nelerdir? Hangi ta

rihlerde ve kim ler tarafından tanın

m ıştır? Bu fiilî durumlardan hangi

leri devam etm ektedir?

Dördüncü ve beşinci sayfalar 
baskıdaki bir hata yüzünden 
yer değiştirmiştir, Okuyucula
rımızın dikkatini çeker, özür 
dileriz.
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Kurultaydan sonra iyice su yüzüne çıkan 
CJH.P. içindeki çekişme geçen hafta sekizlerin 
yayınladığı bildiri İle çok gergin bir döneme 
girmiştir. Ecevit'in çevresinde toplanan ve or

tanın solu hareketini yürüten grup, gerçekleş

tirmek istediği programla C.HJ*.’deki eşraf - 
ağa İkilisini karşısına alm ıştır. Parti önderli

ğini Ecevit grubuna kaptırm ak istemeyen Fey- 
zioğlu ekibi ise kendisini bu eşraf-ağa İkilisi

nin parlâmentodaki temsilcilerinin başında 
bulmuştur. B u suretle aslında bir parti yöne* 
timini ele geçirme çekişmesi olan mücadele 
CJîJP. anatomisindeki temeline oturmuştur.

«Ortanın solu» sloganının, 1950 ydından bu  
yana tutunamıyanlann dram m ı oynayan C.H.P. 
ye hayat aşılıyacağma inanan Ecevit ve arka

daşları, şef İnönü’nün kanatlan altmda parti

ye kesin olarak egemen olm a yolunda gözük

mektedirler. Bu gelişme bazı çevrelerde bir so 
la açılma olarak yorumlanm akta, hattâ kimi 
sosyalistlere ( ! )  C.H.P. önderliğinde bir sol cep

heyi dahi hayal ettirmektedir. Oysa C.H.P.’yi 
değişmeğe zorluyan ihtiyacın tahlili, bu değiş

menin ne derece yüzeyde kaklığım ortaya koy
maktadır.

A.P.’nin son kurultayında CJLP.’nİn anla

dığı anlamda «devrim ci» ve «lâik» bir parti ol

duğunu ispatlaması üzerine, C.HJ*. ikinci bü

yük burjuva partisi olarak Türk siyasal haya

tındaki yer ve anlamını kaybetm ek endişesini 
W r kere daha duymuştur. Türkiye’de emekçi 
sınıfın yararmı savunan ve emekçilerin dem ok

ratik yolla iktidara geçmesi amacım  güden bir 
partinin, Türkiye İşçi Partisinin kurulmasıyla, 
siyasal mücadelenin sınıfsal niteliği her geçen 
gttn koyulaşmaktadır. Artık Türkiye'de em ekçi 
sınıfın da bir partisi vardır ve siyasal müca

dele burjuva partileri arasındaki mücadele ol

maktan çıkmakta, gün geçtikçe daha belirgin  
bir şekilde sınıfsal bir nitelik kazanmaktadır. 
Türk siyasal hayatındaki bu önemli ve sıhhatli 
gelişme, C .H JVyl bir silinm e sürecine girme 
tehlikesiyle karşı karşıya bırakm ış r e  bu teh

dit C.H.P.’de bir yeni yoi, daha doğru bir ifa 

deyle yeni bayrak arama ihtiyacım doğurmuş- 
hır. Bu ihtiyaç büyük burjuvaziyle, gelişmekte 
olan emekçi sınıflar arasında sıkışmış ve gün

den güne iktidar kaybına uğrayan bürokratik 
ve aydın burjuvazinin ihtiyacıdır. Burjuva st- 
Nrfmın tümünün yaran, da sözde bir sol parti* 
Hin kurulması yoluyla emekçi sım flarm  aldatıl- 
» a s m a  ve mevcut üretim  ilişkilerini» korun- 
masına uygundur.

Em ekçi sınıf bir oyuna getirilmek, bir bun

juva partisinin oy kaynağı olarak kullanılmak 

istenmektedir. Ecevit’in iki duvar arasındaki

demokrasi görüşünün burjuva ittifakım sağ

lamlaştırmaktan başka bir anlamı olm asa ge

rektir. Değişme ve sola açılmanın düzmeceliğl 
böylece bizzat önderi tarafından açıkça ilâu  
edilmiştir. «Ortanın solu», ne biçim  soldur ki, 

sola duvar çekmekte sağa açık bir parti olarak 
kalmaktadır.

C. H . P.’deki bu sözde yenileşme, bir kı

sm ı Türk aydınının psikolojik bir özelliği

ne dayanmakta, bir kısım aydın kadroların ta

rihî bir ödevi ( ! )  yerine getirmekte duydukları 
üstünlüğe ve heyecana hitap etmektedir. Sözü

nü ettiğimiz tarihî ödev, meşrutiyetlerde «hür

riyet», cumhuriyet devrinde «devrimcilik», şim 

di de «halk» adma yerine getirilmektedir. Am a  
ne meşrutiyetlerde hürriyet gerçekleşmiştir. Ne  
de cumhuriyet, Türk toplununum ekonom ik ve 
sosyal yapışma devrimci değişmeler getirmiş

tir. önderliğini burjuvazinin yaptığı bütün ha

reketler, emekçi halkın dışında burjuva sınıfı

nın yaşayış ve tüketiminde bazı değişiklikler 
getirmekten öteye gidememiştir.

C.HJ*., bir kısım aydınların yukarda sözünü  

ettiğimiz özelliğine hitap eden bir «hayır dem e

ği» görünüşüne bürünmektedir. Halkın yaran

ın düşünen, fedakâr, azimli, İdealist ve kendini 
yük9ek değerler için mücadeleye adam ış bir kı

sım  aydınların partisidir o ! Şimdi yapılacak tek 
Iş, halka inerek tarih! ödevi ( ! )  yerine getir

m ektir. «Halka İN M E K » deyimi hareketin te

peden inmeciliğini çok güzel belirtmektedir.

B ir hareketi halkçı, devrimci veya solcu ya

pan o  hareketin önderlerinin sözleri değil, o  ha

reketin sınıfsal temelidir. Oysa C.H.P. İnönü’

nün kararıyla, Hz. Musa'nın asası dğem lş gibi 
birden ortanın solunda oluvermiştir. B u insan

lığın yaratılış efsanesi gibi bir şeydir. İnönü, 
«o l!» demiş, C.H.P. solda olmuştur. CJJJP., ikti

darda iken sağda, muhalefetteyken solda olan 
İlginç bir partidir. Bugün sağcılıkla suçlanan 
sekizlerin üçü, iki sene önceki İnönü hüküme

tinin Maliye, İçişleri ve Tarım  Bakam  ve diğer

leri de C.HJP.’nin kilit mevkilerinde değiller 
m iydi? Ve bugün CJÎ.P.’nln Meclis ve Senato 
gruplarını yöneten zevat bu kişiler değil m idir? 

Dört seneye yakın iktidar devrinde hiçbir re

form  kanunu çıkarmayan, yabancı üsler konu

sunda, ̂ madenler konusunda hiçbir olum lu uy

gulamada bulunmayan CJIJP., bugünkü CJI.P. 

değil m idir? Daha birkaç gün önce T.BJVIJlf.’nde 
Türkiye’deki Amerikan üsleri konusu görüşü

lürken C.HJ*. sözcüsü asla bu üslere karşı ta

vır alm am ış, beş tanesi kendi iktidarları zam a

nında, yirmi tanesi de C.H.P. koalisyonu zam a

nında yapılan ikili anlaşmaların neleri İhtiva 
ettiğini ve bunların Devletler Hukukuna aykırı

okıp olmadığını söyieyemiyeceklerini belirtmiş

tir.

C.H.P., Ecevit grubunun getirdiği hüviyetle 
düzenden yana bir parti olm a niteliğini değiş

tirmemiştir. Bir kere emekçi sınıfı siyasal bir 
güç haline getirmeyi ve memleketin yönetimine 
onun örgütlü ağırlığım koymayı düşünmemek

te, sadece onların oylarını kazanmak istemek

tedir. Ayrıca birleştiricilik ve kaynaştıncılık  
sloganlarıyla sınıf mücadelesi gerçeğini reddet

mekte ve mevcut sömürme-sömürülme ilişkisi

ne dokunmıyacağını belli etmektedir. Bir haf

ta Önce Ecevit’in, C.H.P. grubundaki tartışma

lar sırasında «ortanın solu» konusunu İstanbul’

da iş adamlarına ve Amerikan Konsolosuna an

lattığını ve onlann onayım aldığım kendisini 
savunma babında belirtmesi dikkat çekicidir.

C.H.P., Türkiye tarihinde Tanzimatla başla

yan burjuva gelişiminin bir halkasıdır. Bugün 
yabancı sermaye ile işbirliği yapan yerli kapi

talist 1950 yılında gökden zembille inmemiştir. 
Cılız Türk kapitalisti C.H.P. devrinde kanlan- 
iniştir. CJIJ*., «her mahallede bir milyoner» e 
karşıdır, ama onu yaratan devlet kapitalizmi

ne taraftardır. DJ*. devrindeki muhalefet yıl
larında orta sınıfın korunması ve geliştirilme

sini mevcut düzenin sürdürülmesinin en sağ

lam  güvencesi olarak iktidara salık veren C.H.P. 
ve onun Genel Başkam  olmuştur. Bu görüş, 
mevcut sınıf ilişkilerinin korunması amacıyla 
bugün «akıllı» sermayedarlarca da savunulmak- 

tadır.

CJI-P.’nin geleceğini açıklamak bakımından  
çok önemli olan diğer bir nokta da Türkiye’de 
siyasal mücadele sınıfsal bir nitelik kazandık

ça sınıf içi bağların ve dayanışmalım güç ka

zanacağıdır. Bu sosyal bir kanundur. Burjuva  
sm ıfım n bir bölümü olan C.HJ*.’nln dayandığı 
tabakalar, emekçi sınıf bilinçlendikçe ve güç

lendikçe büyük burjuvazi ile dayanışmasını 
sağlamlaştıracaktır. Duvarlar arasındaki dem ok

rasi bu dayanışmanın bugünkü adıdır ve isim  
babası da Bülent Ecevit’tir. A.P. de aynı şekil

de »ola karşı ittifak konusunda elverişli dav

ranmaktadır, «zinde kuvvetler» e şirin görüu» 
me politikası ve son A.P. Kurultayındaki geliş

meler bunun açık delilidir. A.P.’ye karşı olan  
allerji bugün kırılmıştır ve iki parti arasındaki 

bahar havası gözden kaçmamaktadır. Burjuva  
dayanışması ve ittifakının sağlamlaşması süre

ci, em ekçi sınıfların partisi güçlendikçe hızla
nacaktır.

Bütün bn gerçekler karşısında C.HJVdeld  
»ola açılma daha piyasaya sürülmeden kalp ol

duğu anlaşılan bir paraya benzemektedir.
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devletlerle iyi ilişkiler geliştirilme

sine engel olarak ortaya çıkmaları
dır.

Yukarıda sözünü  ettiğim iz A.B. 
D. stratejisi dolayısiy le, kendisini il
gilendirm eyen b ir  A.B.D. - S.S.C.B. 
çatışm ası sonunda Türkiye, arzusu 
dışında b ir  nükleer savaşa sürük
lenebilir. Çünkü, böy le  b ir  çatışm a
da, A.B.D. T ürkiye'deki üsleri üze
rinden  S.S.C .B .'ne saldırabilecek, ya 
da, böyle  b ir  saldırı olabilirliğin i 
gözönüne a lab ilecek  olan  S.S.C.B. 
daha ön ce  davranıp  üsleri tahrip 
etm ek iç in  T ü r k iy e ^  ata
bilecektir. N ATO 'nun Am erikan ve 
İngiliz yetk ilileri b ir  nükleer savaş
ta T ürkiye ’nin be lli başlı şehirleri
nin ilk h ed ef teşk il edeceğini, Tür
kiye'nin rad yoak tif b ir bö lge  hali
ne geleceğin i a ç ık ça  belirtm işlerdir. 
B öy le  b ir  du ru m da Am erika'nın 
sonradan den izden  çıkarm a ve ha
vadan indirm elerle  Türkiye'yi «k u r
tarm aya» ça lışm ası elbette Türkiye 
açısından b ir  «kurtu luş» o lm ayacak
tır.

Artık dünyada askerî b lok lar  
dön em i geçm iştir. A m erika çevrele
rinde dahi bu  görüşü  belirtenler 
vardır. S on  top lantı dönem inin  b iti
m inde ortaya  konan NATO tebliği 
b ile  N ATO'nun D oğu ile Batı'yı b ir 
leştirm e h edefin e  yöneld iğini be lirt
m iştir. 1969’da NATO antlaşm ası so
na erecektir. Antlaşm anın değiştiri
leceği söylenm ektedir. V arşova Pak
tı devletlerinden  de askerî paktların  
karşılıklı tasfiyesi önerileri gelm ek
tedir.

S.S.C.B. V ietnam 'da bile , Am e
rika'nın m üdahalesini şiddetle ten
kit etm ek ve H anoi'ye artan yar
dım larda bulunm akla birlikte, doğ 
rudan doğru ya m üdahaleden kaçın 
m akta ve A m erika ile b u  konuda 
olan anlaşm azlığın d iğer alanlarda
ki ilişkilere etkide bulunm am asına, 
birarada barış içinde yaşam a ilke
sinin sürdürülm esine özen  göster
m ektedir. B öyle b ir  ortam da, S.S. 
C.B.'nin T ürkiye 'ye saldırıp, başı
na belâ edinm esin in  m üm kün ol 
m adiği apaçık  b ir  gerçektir.

K aldı ki, b öy le  b ir  saldırı o lsa  
bile , T ürkiye’nin b ir  kurtuluş sava
şı verebilm esi için , şim dikinden ço k  
başka, ulusal n itelikte b ir  strateji
ye ve yeni taktiklere sahip olm ası 
gerekir.

Türkiye, her nereden gelirse 
gelsin her saldırıya karşı yurt top 
raklarını ilk andan itibaren k an ş 
karış savunacak b ir  ana vatan sa
vunması, b ir  m illî bağım sızlık  sa
vaşı verm ek durum undadır. Bu m il
lî b ir  stratejiyi ve buna göre örgü t
lenmiş, eğitilm iş, halkla birlikte o- 
muz om uza savaşacak b ir  m illî or
dunun m eydana getirilm esini ge
rektirir.

Bu politikayı sürdürmekte ■ İs

rar edilirse, hükümetin sorumlulu

ğu bir hatâ sorumluluğu olmaktan  
çıkıp, b ir İhanet sorumluluğu ola

caktır. Çünkü, artık herşey söylen

m iş, gerekli uyarmalar yapılmış

tır ...

olaylara bakış
Amerikanın sesi IKf

Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurum u; sorumsuz, dengesiz ve u- 
tanç verici tutumunu günden güne 
geliştirmektedir. Bu çarpık tutu

mun, birtakım  etkiler sonucunda 

bocalam aktan ötürü ortaya çıktığı
nı kabul etmek anlamsız bir iyini- 
yet gösterici olur. TRT yöneticileri 
Türkiye radyolarım erojHvyaliznıi n 
ses? jîspvsts yolunda bilinçli olarak 
çalışmaktadırlar.

Geri bırakılmış ülkelerde halk

tan yana olmayan iktidarların hal

kı yanıltm ak ve uyutmak için kul

landıkları en önemli araçlardan bi

risi de radyodur. Kapitalistlerin tez

gâhtarları olan aracılar yani kom
pradorlar, halkı asıl sorunlarından, 
asıl dertlerinden ve bunlara köklü 
çözüm  yolu aramaktan uzak tut

m ak isterler. Bunu da üç yoldan 
yürütm eye çalışırlar: Halkın dikka

tini gündelik başıbozuk konulara 
çekerek; yurt içinde ve dışında o- 
(anlan çarpıtıp halka yalan söyle

yerek; ve halkın burjuva yalan do

lanlarıyla insanca yaşama düzeyine 
ulaşabileceğini ileri sürerek...

§
TR T Anayasamıza göre özerk 

bir kuruluştur. Bu muhtariyet, halk- * 
tan yana olm ayan fikirler diktatör- 
lüğünü önlem ek içindir. Bugün Ik- i  
tidar, halkı kendi sorunlarından * 
uzak tutm ak için elinden geldiğince ■? 

çabalam akta ve bu arada da radyo- fc- 

ya el atm ış bulunmaktadır. Emper

yalist Amerikalılar yurdumuzda üs 

sahibidirler, emperyalist Amerikalı

lar «görev» başında olunca istedik-, 

feri kadar Türk’ü öldürüp Türkiye

İçin uğraşan sesleri de akıllan sıra 
susturmağa çabalamaktadırlar.

«Amerikan üslerinden, askerle

rinden, Amerikalı uzmanlardan, ba

rış gönüllülerinden temizlenmiş, 
tam bağımsız bir Türkiye» istem e  
inektedir TR T’nrn kodamanlan. 
Türkiye işçi Partisi Lideri Mehmet 
Ali Aybar'm yılbaşı mesajında yer 
alan, Türkiye’nin tam  bağımsızlığı 
dileğini yersiz göforaürşıVrdir. Çün- 
k ü  bağımsız Türkiye'de kendilerine 
yer olmayacağının korkusu içinde  
dirler.

«Em peryalizm in zulmü altında 
inleyen bütün m azlum  m illetlerin 
zalimlerin pençesinden kurtulmala 
n »  ise gocundurmaktadır TR T’ııio 
sorumsuzlarım. Ve bu işkillenmenin 
sancısıyla hem kendilerini ve hem  
de güllabicilik etmekte bulundukla

rı ağababalarım biraz daha balçı

ğa bulamakta, bir suçluluk aceleci* 
liğiyle TRT Kanununda köşe kap? 
macılık oynayıp, bu arada Anaya

sayı kesin ve ağır bir biçimde çiğ 

nemektedirler. Bir demecin uzun

luğunu tâyin etmekten başka yetki

si olmayan TRT yöneticileri, tâyin 

edilmiş bulunan uzunluktaki dem e

cin kelimesine dokunamazlar. g

Emperyalizmin zulmü altında

İnleyen m azlum milletlere kurtuluş
' jl

savaşlarında başarı dileyen Türkiye 

işçi Partisinin sözleri bir ihanet 

sarhoşluğuyla sansür edilmeye kal

kışılmıştır. Siyasî partileri ister ik 

tidarda, ister muhalefette olsunlar, 

demokratik siyasî hayatm vazgeçil

m ez unsurları 

yen Anayasaya, TRT ihanet etmiş- 

tir. insan hak ve hürriyetlerine, sos

Emperyalizme karşı kurtuluş sava

şında binlerce şehit veren Türkiye 
halkının radyosu, bugün emperya

lizme karşı olm ak şöyle dursun, 
Amerikan şakşakçılığı yapmakta

dır. T R T ’de çalışan yurtseverlerin 
seslerinin çıkm am ası için bütün ted

birler alınmış olup tezgâhtarların 
plânı uygulama alanına tam  anla

mıyla koyulmuştur. Türkiye ikinci 
. SaV3LP1T’ ?- «^"2,'yıi
km tek siyasî örgütü  olan  Türkiye 
işçi Partisi’nin ikinci Büyük Kon
gresinden, bir haber bülteninde ö- 
nemsiz ik i haberden son ra  ve tam 
dört saniye söz ed ilm esin i uygun 
gören T R T  yöneticilerin in  ve onla

rı yönetenlerin sesi de, sanmayız 
id, tezgâhtarlıkları sona erdiği va
kit dört saniyeden fazla sürsün.

Hukuk Fakültesi 
_ _ _ _ _ _ _ içyüzü!

Sosyalist stratejin in  hararetli 
tartışm a konusu oldu ğu  bu  günler
de toplum un her kesim inde sosya
listlerin karşısına ç jkan  toplum cu
geçinen birtakım  k işiler Ankara
Hukuk Fakültesinde yapılan öğren-
o^ derîıeğ i Seçim lerinde de  boy. gö$4

»t i Jil* .;.î> .
term ışlerdır. ^

*İtJt . J ■( v  ,
O lay şudur : H ukuk Fakültesi

renci Derneği seçim lerine başlı?
1 —  ■

e l
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»
ca u ç  grup katılm ıştır. Mukadde-* V3IKwr>v
satçılann  m eydana getirdiği Başak 

. grubu, C.H.P. m erkezinden  yönetı- 
len.^yedi grubu içine alan ve kıSS 
men A.P. lilerin de desteğini kaza-*35 *!'■? f  i ff-î

•ınto

nan K em alist Cephe ve b ir  de Sos*
. J it-» **■»« ■»!-»,-t- ı- ~. r. - .
yalist grup. Seçim lerin  en  ilgi çekh7 J.'VÎI ~+~r, .  . . 11
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mahkemelerince yargılanmamak  
hakkına sahiptirler, emperyalist 
Amerikalılar Türkiye halkının na

musuna dil ve el uzatıp bunu inkâr 
etmek serbestliğine sahiptirler ve 
şimdi de radyolarımızda bu Ameri

kalıların kitle halinde işledikleri ci

nayetleri özgürlük adına yaptıkları 
bangır bangır bağınlm aktadır.

Yine TR T kodam anlan 30 m il

yonluk halkımıza saçm a sapan A- 
merikan müziklerini sabah akşam  
dinletmeğe çalıştıktan sonra, halk

,  ̂ ci yanı sosyalist gençlerin  Atatürk't
olduklarım belirle- ün adını kullanm ak isteyen Kema- 

list Cephenin eşit olm ayan  şartlar
daki b irleşm e tekliflerin i redde
derek b ir  ortanın  solu  oyununa 
düşm em ek konusunda gösterd ik le  
ri uyanık tutum larıdır. İ h ı ' tııtümutİ 
doğruluğunu, C.H.P. ĞenejPİ^erkezi- 
nin yönettiği K em alist Cephenin se  
çim lerin  son gününde^ çılcardıklart 
gazetede sosyalistleri T. C. kV nuriî 
141 - 142. m addelerin i Lfiİâlfe^Ve aşf-

fc.jr* rJ ' * J§
n  solculukla suçlayan yazı ve ka
rikatürlerin yer alışı kanıtlam ıştır: 

Sosyalistlerin  (Ü.H.P.’nin siyasi 
çıkarına âlet o lm am aları C.H.P.’l? 
lerde b ir  tepki uyandırm ış, kü ara* 
da son zam anlarda açıkça ' Ecevit 
paraleline giren b ir  dergi öîâylati 
tahrif ederek sosyalistleri milliyet' 
çi - m ukaddesatçılarla birleşm ekle 
suçlam ıştır. Oysa sosyalistlerin  tam 
yetki verdikleri eski öğren ci d em e
ği başkanı Cevdet Y ücel Fenefcioğ- 
lu, İpleri burjuva partilerinin elle
rinde olan diğer gruplara, sosyalist
lerin hiç b ir grupla birleşmeyecelc-, 
lerifıi kesinlikle b ild irm iştir. Sosya
list grup böy lece seçim lere h iç bir 
grupla bîrieşm ekstzin girm iş ve 
200’ü aşkın oy  kazanarak önem li bir 
başarı sağlamıştır. Bıı basarının di
ğer grupların geniş m addî destek 
gördükleri ve Sol grubuna karşı bir 
iftira kam panvaşı açtıkları b ir  or
tamda kazanılm ası değerini daha 
da arttırm aktadır.

yal adalet ilkelerine karşı çıkanlar 
hıyanet içindedirler. Oynanalı oyun

ları ve oyuncularını teker teker bü

tün belgeleriyle açıklıyabiliiiz. işçi 
düşmanlarının, toprak ağalarının, 
sahtekâr profesörlerin ve çığırtkan 
sözde devrimcilerin T.R.T.'ye uza

nan ellerini suçüstü yakalıyabilirlz.

«M azlum  ve kahraman Vietnam  
halkına Am erika em peryalizm ine 
karşı kutsal savaşında zafer dile
rim » diyen Aybar’m  bu sözleri de 
Türkiye halkına duyurulmamıştır.
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olaylara bakış
Amerikan üsleri ve ikili a n la şm a la r

5 —  Türkiye’de Am erika Birle
şik Devletlerine radyo yayını yap
mak izni verilm iş m id ir? Verilm iş
se bu izin hangi anlaşm a ile, han
gi tarihte, hangi m akam  tarafından 
verilmiştir? V erilm em işse Am eri
kalılar tarafından fiilen  radyo yayı
nı yapılmakta m ıdır?

6 —  İkili anlaşm alarla Am erika 
Birleşik Devletlerine Türkiye top 
raklarında askerî üsler ve tesisler 
kurmak ve kullanm ak hakkı tanın
mış m ıdır? Tanınm ış ise, bu  hak
lan mahiyet ve şüm ulü nedir?

7 — Am erika’ya, T ürkiye’de as 
kerî üsler ve tesisler kurm a ve kuî-

bilgi alma imkânlarına hukuken ve 
fiilen m alik midir? özellikle bu üs- 
lerdeki silâh, araç ve tesislerin, bil

gimiz ve onayımız dışında Amerika

lılarca kullanılmasından doğabile

cek vahim neticeleri, hele bir savaş 
sebebi (casus belli) teşkil edecek 
fiil ve hareketleri, önceden öğren

mek ve önlemek imkânları, hükü

metimiz için mevcut mudur? Mev

cutsa bunlar nelerdir? Bu imkânlar 
ne gibi hukukî ve fiilî teminata 
bağlanm ıştır?

12 —  Am erikan Savunma Ba
kanlığı yetkililerinden biri tarafın

dan a;ıklandığı gibi, Türkiye'de

lanma hakkı veren ikili anlaşmalar 
hangi tarihlerde im zalanm ıştır? 
Bunlar kaç tanedir? Süreleri ne ka

dardır? T . B . M . M . nin onayından
geçmiş midir?

Bu üslerdeki Amerikan Kum an

danlığı PENTAGON'a m ı, yani A- 
merikan Genel Kurmayına m ı, bî
rim Genel Kurm ay Başkanlığımıza

mı bağlıdır?

9 —  Bu üsler Türkiye ile Am e

rika tarafından ortaklaşa kullanılı

yorsa, bu ortak kumandanlığın adı 
nedir? Teşkilâtı hangi kanunla ku

rulmuştur? Türk ve Amerikan K u

mandanları arasmda yetkiler nasıl 
bölüşülmüştür? Son kararı verme 
yetkisi, Türk Kumandanlığına m ı, 

Amerikan Kumandanlığına mı ait
tir?

10 —  Bu üslerin dış emniyetini 
sağlamakla ödevli olanlardan baş

ka, üslerin içinde Türk Kom utan, 
subay, astsubay ve erleri var m ıdır?  
Varsa, üslerdeki istisnasız bütün si

lâhların, tesis ve araçların m uha

fazasında, bakımında, eğitim, haber 
alma veya savaş amacı ile kullanıl

masında, Türk Kom utan, subay, 
astsubay ve erleri, Amerikalılarla 
fiilen eşit durumda m ıdırlar? Üs

lerdeki İstisnasız bütün silâh, araç 

Ve tesisleri, Türkler de fiilen kul

lanmak yetki ve imkânına sahip m i
dirler?

11 —- Bu yetki ve imkânlardan  
yoksun bulunuyorsak, Türk hükü
meti bu üsleri denetleme ve bu üs- 

lerde cereyan eden olayları devam  
k şekilde ve doğru olarak öğrenip

Atom  başlıklı füze ve bom balar var 
mıdır? Bunların Amerikalıların m u

hafazası altmda bulunduğu ve an

cak Amerika Cumhurbaşkanlığı em

ri ile kullanılabileceği doğru m it  
dur?

13 —  İkili anlaşmalarla kurul

m uş asker! tesis ve üslerin toplam  
olarak yüz ölçümü ne kadardır? İş

gal ettikleri topraklar için A.B.D. 
Türkiye’ye kira veya tazminat şek

linde bir meblâğ ödemekte midir? 
ödem ekte ise, bunun yıllık tutan  
nedir?

14 —  Türkiye'de bulunan Ame

rikan görevlilerinin, aile ve yakın

larının ihtiyaçtan için, yurdumuza 
ithal edilen mallara tanınan güm

rük bağışıklığı (m uafiyeti), 1947 yı

lından bu yana hâzineye yaklaşık 
olarak ne kadar vergi kaybma se

bep olm uştur?

13 —  1947’den bu yana yurdu

muzda suç İşlemiş, fakat Türk mah

kemelerince yargıianamamış olan 
Amerikalıların sayısı nedir? Ame

rikan mahkemeleri, bunlardan ka
çım cezalandırmıştır ve ne gibi ce

zalar verilmiştir? Bu suçların Türk 
kanunlarına göre cezalan nelerdir?

16 —  Suçtan zarar görm üş olan 
vatandaşlarımıza veya ailelerine A- 
merikan m akamlarmca herhangi bir 

tazminat ödenmiş m idir? Ödenmiş 
ise, tazminat bedelleri, benzer hal

lerde Amerikalılara ödenen tazmi

nat bedellerine muadil m idir?

17 _  TUSLOG'ım yetki ve gö

revleri nelerdir? TUSLOG hangi Ge

nel Kurm ay Başkanlığının emrinde

dir? Başımla bulunan kumandan

can yü ce l

ÖZELEŞTİRİ
Üyesi olm ağı, bir yurtdaşlık, bir insanlık gereği saydığım  

Türkiye İşçi Partisinin İkinci Büyük Kongresinden sonraki dö
nemde, henüz sağlam bir düşün temeline oturm am ış ve partice 
henüz bir karara bağlanmamış bazı strateji sorunları üzerinde 
yazdığım yazılar ve söylediğim sözlerin herşeyden önce gözönün- 
de tutm am  gereken parti disiplini ve düzenbağmm sınırlan için
de sayılamıyacak nitelikte olduğu kanısına vardım , Her hareke
tinin parti-içi bağdaşıklığa ve dayanışmaya hizmet etmesi zorun* 
luğunu unutmaması ve parti-içi ahengin örgütümüzde sağlam bir 
düşün ve eylem  ortamı yaratılmasındaki ölüm-kahm önemini 
boşlam am ası gereken benim gibi bir üyenin işlediği bu yanılgı
nın temeli, kişiliğindeki bireycilik tortularım temizlememiş ol
masında aranmalıdır. Bu torlulann böyle zaman zaman yüze 
vurmasında içici alışkanlığının yol açtığı aşın-duyariığm da payı 
vardır. Üye kardeşlerimin bu açık m ektubum u bu kusurlarımı 
hızla gidermeğe çalışacağıma değin bir namus-sözü saymalarını 
diler ve Türkiye İşçi Partisi içinde kalıp Türkiye'nin kurtuluşu 
İçin çalışmağı en büyük mutluluk bellediğimi belirtirim.

Am erikalı m ıd ır?  Türk m üdür? 
Hangi tarihde kurulm uştur?

18 —  TUSLOG iş veren sıfatı ile 
Türk işçisi çalıştırm ış m ıdır? Ça
lıştırm ışsa, Türk işçilerinin kanu
nî haklarına saygı gösterm iş m idir? 
Yetkili sendikalarla toplu  sözleşm e
ler im zalam ış m ıd ır?  İm zalam ış 
ise, toplu  sözleşm e hüküm lerine uy
muş m udur?

19 — Türk işçileri veya sendi

kaları tarafından TUSLOG aleyhine 
dâva açılmış m ıdır? Açılmış ise, 
TUSLOG, Türk mahkemesinin yar

gı hakkım kabul etm iş midir? Y ok

sa, Türk mahkemelerince verilmiş 
İlâmların icrasına karşı koymuş 
mudur?

20 —  TU NPANE ne maksatla 
kurulmuştur? Hakiki hüviyeti ne

dir? Bu kuruluşun kanunlarımız 
karşısmda durumu nedir?

21 —  H üküm et, Am erika B irle
şik Devletleri ile im zalanm ış bütün 
İkili anlaşm aların m illî bağım sızlı
ğım ız ve egem enlik haklarım ızla ta
m am en bağdaştığı inancında m ı
d ır?  Değilse, bunlar arasm da millî 
bağım sızlığım ız ve egem enlik hak
larım ızla bağdaşm ayanlar hakkında 
ne düşünülm ektedir? Bu gibi an
laşm aların yürürlükten kaldırılm ası 
için  hüküm et ne g ibi teşebbüslere 
girişm iştir?

G örüldüğü gibi, soru, üslere gi
rip g irm em e ya da ikili anlaşm ala
rın bazı hüküm lerini ıslâh ve b o ş 
lukları doldurm a konusunu çoktan 
aşmıştır.

—  Üsler ortak  kom uta ve T ür
kiye hüküm etinin devam lı denetim i 
altm da bulunm adıkça,

— Ü slerin personeli ve kullanı
lışı ortak  olm adıkça,

—  ve hele son  söz hakkı Türki
ye’de bu lunm adıkça,

Bunların ulusal çıkarlara hiz
m et ettikleri söylenem ez. Bu koşul
lar gerçekleşm ediği sürece üsler yal
nızca A m erika’nın hizm etindedir, 
dem ektir. A.B.D.’nin ise bu  konuda 
herhangi b ir  değişikliğe razı o lm a
yacağı açıktır. Fransa bu nedenle

NATO’dan çekilm iştir. NATO’da sö 
zü edilen «entegre — ortaklaşa—  ko
m utanlık» gerçekte entegre olm ayıp 
Amerikan egem enliği altındadır. 
Nükleer silâhların tetiğinde Am eri
kan parm ağı vardır ve son karar da 
A.B.D.’ne aittir. Bu durum , Türk 
silâhlı kuvvetlerinin kom utasm ı Ge
nelkurm ay Başkanm a veren Anaya
sanın 110. m addesine de aykırıdır.

NATO ve üsler, 3. Dünya Sava
şını gözönünde tutan A.B.D.’nin dün
ya stratejisinin bir parçası duru
m undadırlar. Am erika’nın bunlan  
kullanması, Türkiye’yi savunmayı 
gerekli görüp görm em esine bağlı
dır. Nitekim, 1964 yılında Johnson ’- 
un o  zamanki Başbakan în öyü ’ye 
gönderdiği m ektup bu  gerçeği açık
ça ortaya koym uştur. Johnson o  
mektubunda, Türkiye K ıbrıs ’a si
lâhlı müdahalede bulunursa ve bun
dan dolayı da Sovyetler Türkiye’ye 
karşı harekete geçerse, NATO üye
si devletlerin —yani A m erika ’nın— 
Türkiye'ye yardım  edip  etm em eyi 
düşüneceklerini yazm ıştı.

NATO ve dış politika :

ı\A.ı O nun Türkiye'yi m uhtem el 
bir Rus tecavüzüne karşı koruduğu 
ve «çeşitli fedakârlıklara» bu  yüz
den katlanıldığı ileri sürülm ektedir. 
Ancak, unutulan önem li b ir  nokta 
vardır : Bağım sızlık iher devlete 
karşı korunm alıdır. Oysa, Am erika'
nın bu denli içim ize girişi tehlike
leri artırm aktadır. İncirlik  üssü
m üzden ( ! )  kalkan U -2  uçağı, ya 
da Sam sun’a düşen uçak bu  tehlike
nin belirgin örnekleridir. En azın
dan, Ispanya'da görüldüğü gibi b ir  
bölgenin radyoaktivite’ye  m aruz 
kalması sözkonusudur.

Jeopolitik  durum um uz, SSCB 
ile ilişkiler kurm am ızı zorunlu kıl
m aktadır. Yurdum uzdaki Am erikan 
üsleri ve girişilen istihbarat faali
yetleri ise tersine Sovyetler Birli- 
ğ i’ni tahrik ed ici niteliktedir.

Üslerin b ir  diğer sakıncası da, 
Orta Doğu'nun m illiyetçi genç dev
letlerine yönelen  b ir  tehlike duru
m unda olm aları ve dolayısiyle bu
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Vietnam Kurtuluş Savaşı 
Amerikan Ekonomisindeki Çelişmeleri 

Keskinleştirmeğe Başladı

Daha yakın  günlere kadar, V i
etnam  savaş m m  Am erikan ekono
m isi üzerinde «o lu m lu * etkilerini 
gazetelerde, dergilerde okuyorduk. 
Am erikan şirketleri büyiik .kârlar 
vuruyorlardı. Bunun yanısıra, hem  
çalışanların sayısı artıyor, hem  de 
ücretler yükseliyordu . D urum dan 
kapitalistler m em nundu ya, onlar 
kadar, kapitalist düzeni «sendika 
özgürlüğü» nün baş şartı bilen Am e
rikan işçi sendikaları yöneticileri 
de  m em nun görünüyorlard ı. Başkan 
Johnson, V ietnam  savaşının finans
m anı için K ongreden  tahsisat üstü
ne tahsisat istiyordu. Pentagon bü t
çesi durm adan şişiyor, bunun sonu
cu  Am erikan ekon om isi durm adan 
«askerileştiriliyordu». Savaş sana
y im deki üretim  artışı, öbü r faali
yet kollarında da etkisini gösteri
yordu . B öylece, gelişm e hızının ya 
vaşlam ası şek linde kendini gösteren 
tem el çelişm eye b ir  çözüm  şekli bu 
lunm uş olu yordu . Bilindiği gibi, ka
pitalist üretim  biçim in in  tem el çeliş
m esi, üretim  güçlerinin gelişm e dü 
zeyiyle, üretim  ilişkilerinin karak
teri arasındaki çelişm edir. Belirli 
b ir  gelişm e aşam asından sonra, ü- 
retim  ilişkileri, üretim  güçlerinin  
daha da gelişm esini yavaşlatıcı, hat
tâ ön leyici b ir  etki yapm ağa baş
lar. K apitalist ek on om i geliştikçe, 
bu  çelişm enin  keskinliği de artar, 
etkisi güçlenir. K apitalist sistem in 
devam ı için , artık  bu çelişm eye 
m utlaka b ir  çözüm  şekli bu lunm a
sı gerekir. Üstelik sosyalist sistem 
le birarada yaşam a durum u, kapi
talist sistem  için  gelişm e ritm inin 
h ızlandırılm ası sorununa ayrı b ir  ö- 
nem  kazandırm aktadır. E konom inin  
askerileştirilm esi politikası, bugün 
tekelci devlet kapitalizm i evresinde 

bulunan em peryalist ülkelerde, kes
kinleşen tem el çelişm enin  çözüm ü 
için  başvurulan başlıca yollardan 
birid ir. E m peryalist aşam anın te
kelci devlet kapitalizm i evresinde, 
silâhlanm a yarışı, bu  nedenle bir 
refah  faktörü  olarak  değerlendiril
m ektedir. Başkan K ennedy, Am eri
kan halkına daha büyük b ir  refah 
vaadederken, ekonom in in  askerileş
tirilm esi politikasına eskisinden de 

önem li b ir  yer verm işti. V ietnam  
savaşım , aslında bu politikanın ürü
nü olduğu kadar, bu politikaya a- 
ğırlık  kazandıran b ir  fak tör olarak  
da düşünm ek gerekir. Nitekim  Baş
kan Johnson ’un Am erikan K ongre
sinden istediği son  tahsisatla, 1966 
yılındaki Am erikan askerî bütçesi 
70 m ilyar dolara yaklaşm ış bulunu
yordu . Bu durum , Wall Street'te 
m em nunluk uyandırm ıştı. N edir kİ, 
silâhlanm a harcam alannın  ek on o
m ik genişlem eyi teşvik ed ici rolü
nün etki alanı günden güne daral
m akta gibi görünm ektedir.

Savaş sanayii yüklü siparişler
le yüksek kârlar vurm ağa devam  e- 
derken, sivil tüketimi gözeten klâ
sik ek on om ik  faaliyet kollarında 
b ir  durgunluk hüküm sürm ekte, 
hattâ gerilem e belirtileri ortaya ç ık 
m aktadır. D urum  şöyle özetlenebi
lir (1 ) :

1 —  Am erikan yaşayışı içinde 
çok  ön em li bir yeri olan tüketim 
kredilerindeki artış, Eylül - Ekim 
1966 aylarında b ir  düşm e eğilimi 
gösterm iştir. Ekim  1966 rakamı, 
(o to m o b il sanayiinde grevlerin pat
lak verm iş olduğu) Kasım  1964 den 
beri görü len  en düşük rakam  ö i r.

2 —  O tom obil üretim inde, 1966 
K asım ında, 1965 K asım ına göre % 9 
oranında b ir  düşm e olm uştur. G e
neral M otors, 1965 Kasım  ayına gö
re, faaliyet hacm inde %  14 kadar 
b ir  daralm ayı öngörm ektedir. Bu, 
b in lerce  işçiye yo l verilm esi demek- 
tir.

3 —  İnşaat sanayiinde ise tam 
b ir  daralm a hüküm  sürüyor. 1956 
yılında inşa edilen konut sayısı, sen 
yirm i yılın  en düşük rakam ıdır.

B u  durum , aslında ekonom inin  
askerileştirilm esi politikasının kaçı
nılm az sonucudur. 1966 Pentagon 
bütçesi, A.B.D. m illî gelirinin % 7-8 
kadarm ı teşkil etm ekteydi. Bundan, 
savaş sanaynyle ilgili firm alar bü

la n n  kapitalist piyasayı genişletici 
b ir  etki yapması gerekir. Yâni as
kerî m asraflardaki artış, yeni fabri
kaların kurulması, ya da eskileri
nin genişletilm esi sonucunu verm e
lidir. B öylece öbü r faaliyet kolların
da da bir genişlem e görülür ve ge
nel istihdam  hacm i artar. Halkın 
toplam  reel geliri yükselir. N edir 
ki, askerî m asraflar arttıkça, bunun 
öbü r faaliyet kollarına intikal eden 
kısm ı azalm aktadır. Bundan ötürü, 
askerî m asraflar arttıkça, bunun 
genel istihdam  hacm i üzerindeki 
teşvik edici etkisi de azalm aktadır. 
Vietnam  savaşı dolayısıyla A.B.D. 
nin askerî m asrafları görülm em iş 
ölçü  e arttığı halde, bu  durum , da
ha V 62 yılında, m aden ve ham  m ad
de sanayilerinde, örneğin K ore  sa- 
vaşındakinden ço k  daha az önem 
de b ir  ek talep yaratm ıştı (2 ). Za
m anla bu  önem  daha da azalm ak
tadır.

Askerî m asrafların artışı, kapi

talist piyasa üzerindeki «genişletici» 

etkisini yitirdikçe, ekonom inin  ge-
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nusu olabilir. Aksi halde, savaş sa
nayiinde zaten m evcut âtıl kapasi
tenin kullanılm ası sonucunu, vere
cek b ir  üretim  artışı, genel istih
dam  düzeyi üzerinde kayda değer 
bir etki yapm adığı g ibi enflâsyon 
ve fiyat artışları dolayısıyla, sivil 
tüketim  m allan  piyasası üzerinde 
daraltıcı sonuçlar doğurur. Genel 
ekonom ik  durum  üzerinde bunun 
olum suz etkileri olacaktır. Nitekim 
askerî m asraflardaki sürekli artış, 
b ir noktadan sonra, A.B.D, iç  piya
sası üzerinde genişletici b ir  etki 
yapm a olanağını yitirm iş gibi gö
rünm ektedir. Bu durum , Am erikan 
ekonom isinin  tem el çelişm esini da
ha da keskinleştirm ekten başka bir 
sonuç verem ez.

G erçi em peryalizm , iç  piyasada
ki n isb î daralm ayı d ış piyasadaki 
genişlem eyle telâfi etm enin  yolları
nı aram ıştır. N edir ki, içinde taşı
dığı çelişm eler, kapitalizm i burada 
da b ir  çıkm aza sokm uş bulunuyor. 
Dış piyasanın genişlem esi, özellik
le az-gelişmiş denilen ü lkeler halk
larının tüketim  olanaklarında, yanî 
reel gelirlerinde esaslı b ir  artışa 
bağlıdır. Az-gelişmiş denilen ülke
ler sanayileşm eden, bunun m üm kün 
olm adığı anlaşılm ış bulunuyor. Oy
saki az-gelişm işlerin sanayileşm esi, 

'em peryalizm in tasfiyesine bağlı bir 
şeydir. Onların sanayileşm esi, biz
zat em peryalist sistem  tarafından 
engellenm ektedir.

Sonuç olarak, ekonom in in  as
kerileştirilm esinin, em peryalist aşa
manın tekelci devlet kapitalizm i ev
resine varm ış ü lkelerdeki tem el çe
lişm eyi çözüm lem eye yetm ediği, bu 
çelişm enin görünür sonuçlarını bir 
süre ertelese bile, sonra daha da 
keskin bir durum a gelm esini önli- 
yem ediği olgularla doğrulanm ak ta
dır. Ekonom inin  askerileştirilm esi, 
giderek savaş sanayiinin üretim  ka
pasitesini büyütm ekte, bu  kapasite 
büyüdüğü oranda, ekonom in in  as
kerileştirilm esi politikasın ın  ekono
mik gelişm e ritm indeki hızlandırı
cı etkisi küçülm ektedir. Bu politika
nın uygulanm ası, b ir  süre sonra, 
kaçınılm az b ir  şekilde ters sonuç
lar verm eğe başlam aktadır. 1967 yı
lının başında, Am erikan ekonom isi 
böyle b ir  dönüm  noktasında görü
nüyor.

(1 ) Bakınız : Jacques Mor- 
nand, Les Soucis du «B ig  Business*, 

Le N ouvel O bservateur, N o: 109, s. S.

(2) Bakınız : A. Arzumanyan

(Çeviren : Orhan S u da), Dünya Ka

pitalizm inin Bugünkü Buhranı, Sol 

Yayınları, 1966, Ankara.

yük kârlar sağladılar. Am a klâsik 
sanayiler, enflâsyon dolayısıyla ken

di m ahreçlerinin gün günden da
raldığını görm ektedirler. Vietnam  

savaşının bütçe üzerindeki etkileri, 
yakın zam anlara kadar Am erikan 
ekon om isi üzerinde genişletici b ir 

ro l oynam ıştı. Artık bu rol, tersine 
dön m eğe başlam ış gibi görünüyor. 

Askerî m asraflardaki artışın kapita
list ekon om i üzerinde olum lu bir 
rol oynıyabilm esi için, bu  m asraf-

Iişme hızının düşm esiyle birlikte, 

en flâsyon  da güç kazamr.

Silâhlanm a harcam alannın  pi
yasa üzerinde genişletici b ir  etki 
yapm ası için, ya savaş sanayiine ilk 

defa  geçm ek, ya da savaş sanayii 
üretim ine yeni b ir  teknik sokm ak 

gerekir. Ancak o  zaman yeni fabri

ka ve teçhizat yatırından  yapılır. 

Ancak o  zaman bütün faaliyet kol

larına yaygın b ir  canlılık  söz kı>
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gün ©la harıncın ola

DEDİKODU ÜSTÜNE
yaşar kemal

Çok insan gördüm , çok insan tamdım. Çok davranışla kar- 
çıkıştım. Am a son günlerdeki karşılaştığım aşağılık durumlarla 
ömrümde karşılaşm adım , tnsanoğlundan iyilik de, kötülük de 
beklenir, diye bir söz vardır. Am a, ben bu kadar aşağılık dav* 
ranışlan kimseden bekliyemiyordum. Böylesi davranışlar benim  
insan anlayışım dışındaydı. Çok görmeme, çok tanımama karşın, 
gene de bu davranışlar insan anlayışım dışındaydı.

İnsanoğlu mücadele eden bir yaratıktır. Mücadelesinde yen
miştir ve yenilmiştir de. İki durumda da makbul olan onurun  
dan bir şey yitirmemesidir.

Ben insanlık onurlarından bir şeyler yitiren insan davranış
larıyla karşılaştım.

Dedikodu çirkindir. Kutsal bir kavgada bu dedikodu bir si
lah olarak kullanılırsa daha da çirkinleşiyor, kullananları kötü 
bir duruma, iler tutar yeri kalmaz bir duruma düşürüyor.

Başıma gelen son olaylardan, karşılaştığım son davranışlar
dan sonra dedikodu üstüne epeyce düşündüm. Neydi bu iş? Ne
reden gelip nereye gidiyordu? İnsanî bir yanı var m ıydı? İnsan
oğlu bundan vazgeçebilir m iydi? Bir büyük insanlık kavgasında 
silâh olarak kullanılabilir m iydi? Bu kavgada bir takım insan
ları çürütmekte işe yarar m ıydı?

Uzun yıllar bir küçük, kuş uçmaz kervan geçmez kasabada 
yaşadım. Bu kasaba dedikodu çamuruna batıp çıkmıştı. Herke
sin yediği ekmeğin, içtiği suyun, attığı adım m  dedikodusu yapı- 
İndi. Herkes herkesin belden aşağı, belden yukarı hayatının de
dikodusunu yapardı. Ne bileyim ben, herkes herkesin hayatının 
inciğini em ciğim  çıkarırdı. H em  de bire bin katarak. Dedikodu, 
gerçeğe bire bin katarak onu bir takım insanların aleyhine kul
lanmaktır.

Uzun yıllar bu kasaba insanlarının üstünde düşündüm. De
dikodu onlan çok rahatsız ediyordu. Hepsi de dedikodu aleyhin
de konuşuyorlardı. K im se de dedikodudan vazgeçmiyordu. Biri- 
birlerinin sabahtan akşama kadar gözünü oyuyorlardı. Sonra azı
cık da olsa dedikodunun sebebini buldum : Bu kasabadaki in
sanların çoğunluğu çok az çalışıyorlardı. Topraklar çok verim
liydi. Bir iki ayda herkes geçimini, en fıkarası bile sağlıyordu. 
Zenginleri çok kolay para kazanıyorlardı. Kolay ve bol... Sine
ma yoktu. Tiyatro yoktu. H iç bir eğlence yoktu. Geleneklerini, 
göreneklerini yitirmişlerdi. Kendilerine has oyunlarını, eğlence
lerini de yitirmişler, ortada dımdızlak kalmışlardı, tki eylemleri 
vardı, dedikodu ve kumar. Bu kasaba iki onulmaz hastalığa, ku
m ar ve dedikoduya müptelâ olmuştu. Bu kasaba insanları ger
çekten bir çeşit ruh hastalığına uğramıştı. Kum ar ve dedikodu 
kasabayı yaşanılmaz, boğucu bir hale getirmişti. O kasabaya dö

nüp baktığımda hâlâ boğuluyor, ürperiyorum. Bir dedikodu Ce
hennemi. Yazar olarak tekrarlamak huyumdur, gene tekrar ede
yim : Hayattan ve eylemden, yapıcılıktan açıkta kalmış, yaban
cılaşmış insanın işidir dedikodu. Elinden başka hiç iş gelmeyen 
insanın işidir dedikodu.

Londra’da, Paris’te, başka başkentlerde yurtlarından ayrıl
m ış insan topluluklarıyla karşılaştım. Hep dedikodu yapıyorlar, 
biribirlerinin gözlerini oyuyorlardı.

Sonra gençliğimi anımsadım. Dört bir yanımda eylem im 
kânları elinden alınmış insanlar vardı ve biribirlerinin gözlerini 
oyuyorlardı. Halbuki bunlar kader birliği etm iş, biribirlerine 
can demiş, kardeş, dost demiş insanlardı. Ölümde ve işkencede 
beraberlerdi. Bir tek suçlan vardı. İşte bu sebepten biribirlerini 
yiyorlardı. Hayatın ve eylemin dışında kalmışlardı. Kalmışlar 
değil bırakılmışlardı. «İzole» olm uş topluluklar biribirlerini yer
ler. Dedikoduyla biribirlerinin canını alırlar. Biribirlerini dedi
koduyla lekelerler. «İzole» olm uş, eylem dışında kalmış insanın 
tek silâhı dedikodudur. Bundan kurtulmanm tek çaresi eyleme 
geçmektir. Tek ilâcı eylemdir. Ve hayattır. Hayatın girdisine 
çıktısına karışmaktır.

Düşünce savaşmda bir süre geçerli görünürse de dedikodu
silâftp. sonunda geri teper.

Eylem de en işe yaramaz silâh dedikodudur. Eski alışkanlık
larından dolayı bu olumsuz silâha sarılıp ona buna çamur atan
lar bilsinler ki, o çamura düşüp kendileri boğulacaklardır.

Dedikodu silâhının tek işlemediği yer eylemdeki insandır. 
Eylemdeki insanla yalnız eylem içindeki insan savaşabilir.

Eylem , dedikoduyu, çamuru, pisliği ezip geçer. Dedikoduyu 
yapan kendi olumsuzluğu içinde, akrep örneği kendi kendini so
kup öldürür, gider.

Yaşadığım  kasabada bu yıllarda dedikodu azaldı. Çünkü şim
di iki tane sinema var. Kasabaya dört tane otobüs işliyor. Kasa
ba dünyaya asfalt bir yolla bağlandı. Eskiden kasabaya otom o
bille toza, çamura bata çıka ancak onbir, oniki saatte gidebilir
din, o da otomobili bulabilirsen. At arabasıyla yol iki gün çeker
di en yakın kasabaya...

Şim di herkes aynı kolaylıkla da kazanamıyor. Para bir iki 
zenginin elinde toplandı...

Eylem  ağır bastığı gün, politik savaşta da dedikodu gücünü 
yitirecek, ve insanlar bu çirkin bataklıktaki çamura bulanmak
tan kendiliğinden kurtulacaklardır. Bu böylece biline.

a. cem
gel de söyleme

N E D E N  O LM ASIN ?
İkinci Dünya Savaşı yıllarında, bizim gazetelerde birer 

«sskerlik» köşesi vardı. Burada kim i emekli, kimi de gö
nüllü «askerî yazarlar» savaş üzerine fikir yürütür, çarpı
şan tarafların komutanlarına «strateji ve taktik» dersleri 
verir ve savaş sonuçlan hakkında da kehanetlerde bulu
nurlardı. Gel gör ki ateşin içinde olanlar bunlann öğütle
rine kulak aşm adıktan gibi, savaşın sonucunda da dedik
lerinin hiç biri çıkm adı.

Şimdi de B. Doğan Avcıoğlu T.Î.P. ni yönetenlere sos
yalizmin «stratejisi» üzerine ders vermek hevesine kapıldı. 
Bu konuda birbirinden keskin uzmanlar da var emrinde.

Savaş tekniğine bu kadar merak sardıran B. Avcıoğ- 
hı’nun bir ham le daha yaparak «Yön» idarehanesinin ka
pısına : «özel Harp Akademisi» tabelâsını asmasını bekle
yebiliriz.

YO RUM
A.P. Genel Başkanı ve Başbakan Demirel, petrol boru 

hattının açılış töreninde yaptığı konuşmanın bir yerinde, 
vatandaşlarımız hürriyet düzeni İçinde alınlannm  terini 
akıtarak çalışırlarsa başka bir düzen aramaya lüzum kal
maz. demiş. Demirel politikaya yeni atıldığı zaman acık 
açık kapitalist söm ürm e düzenini savunuyordu. Bir yıllık 
iktidar tecrübesinde epev gelirli. Simdi avnı şevleri üstü

kapalı söylüyor. Yukardaki cümlesini A.P. diline çevirirse
niz anlamı şudur : Kapitalistler emekçilerin alınterini sö
mürerek serbestçe milyonlarına milyon katabilmelidir.

Eğer sömürülenler, alınterlerinin biraz da kendilerini 
İnsanca yaşatmasını isterlerse bu, «hürriyet düzeni düş
manlığı» sayılacaktır.

H A R İK A  ÇOCUKLAR
C.H.P. Genel Başkam, H ollyw ood’un yıldız yaratan si

nema kralları gibi, zaman zam an genç istidatlar parlatır. 
«Sal» cı Nihat Erim , «Şerbet» çi Turhan Feyzioğlu gibi. 
Bunlardan birincisi çok partili döneme girildiği günlerde, 
Hürriyet heykeline şal örtm ekle, İkincisi de nabza göre 
şerbet imalâtıyla ün kazanmışlardı. C.H.P. liderinin yeni 
gözdesi, «Ortanın solu» nda baş role çıkarttığı Bülent Ece- 
vit’dir.

ötekiler gibi bunun da bir zenaatı var m ı diye sorar
sanız : «Duvarcılık» diyeceğiz. Hani : Sağa ve sola duvar 
çekmek için A.P. liderini işbirliğine çağırmıştı ya!

DOĞRU SÖ ZE N E D E N İR ?
C.H.P. nin üyelikten ihracettiği B . Tahsin Banguoğlu  

bir demecinde, ortanın solu T.İ.P. nin gelişmesini önlemek  
için uydurulmuş bir oyundan başka bir şey değildir; diyor.

B. Banguoğlu, İnönü’nün Millî Şef olduğu dönemde, 
Atatürk’ün lâiklik ilkesini rafa kaldırtarak, imam-hatlp  
okullarını kurmakla görevlendirdiği Millî Eğitim  Bakanı’- 
Cır. Kendisi de bir zaman C.H.P. sahnesinin baş aktörle
rinden o.duğu İçin, şimdi Bülent Eveclt’e oynatılan rolün 
amacını gayet iyi anlamış bulunmaktadır.



S A Y F A : 8 D Ö N Ü Ş Ü M 20 OCAK 1967

Ortak pazar, 
Türkiye ve T. İ. P.
Avrupa E k on om ik  Topluluğu - 

Türkiye K arm a P arlâm ento K om is
yonu  6-7 O cak tarihlerinde Ankara' 
da toplandı. Türkiye ile AET ara
sında yapılan ve 1 Aralık 1964'ten 
itibaren uygulanm asına başlanan 
Ortaklık Anlaşm ası Türkiye için  beş 
y ıllık  b ir hazırlık  devresi ön gör
m ektedir. 1 A ralık  İ966'Öa bu 1 dev- ~ 
renin iki y ılı tam am lanm ıştır. Beş 
y ıllık  dön em in  bitim inden önce, 
dördüncü  yılın  sonunda, .Türkiye’
nin geçiş safhası adı verilen ikinci 
safhaya girm eye hazır olup olm a
d ığı tesbit edilecektir. Hazır o lm a
d ığı neticesine varıldığı takdirde 
H azırlık D evresi beş yıl daha uzatı
lacaktır. G eçiş safhasında Türkiye 
ekonom isi tedricen  Avrupa E kono
m ik Toplu luğu  ile  bütünleşm eğe gi
decektir. K adem e kadem e güm rük 
tarifeleri indirilecek  ve m alların, 
yabancı serm ayenin ; hikmet müesse- 
selerinin ve kadrolarının  serbest 
dolaşım ı, Türkiye 'de yerleşm esi, ça 
lışm ası m üm kün olacaktır. Bu dm 
rum da, sanayileşm e ve kalkınm a 
çaba lan  iç in de  bocalayan, kalkınm a
yı gerçekleştirm ekten  henüz çok  u- 
zak bulunan Türkiye'nin m illî sana
yiini, ekonom isini kendisininkinden 
çok  üstün olan  Avrupa Toplu luğu
nun rekabetine karşı nasıl koruya
bileceği, b öy le  b ir  serbest rekabet 
ortam ı için de nasıl kendi sanayii
ni geliştirebileceği tem el b ir  m ese
le olarak ortaya çıkm aktadır.

Gerek 16-17 M ayls 1966'da Brük
se l’de ilk yapılan K arm a K om isyon  
toplantısında, gerekse Ankara’daki 
son  toplantıda Türkiye resm î çevrem 
lerinin ve de özel sektörünün, sade
ce  bu  hazırlık devresinde, Türkiye '
ye dört tarım  ürünü için  tanınan 
(kuru  üzüm  ve incir, tütün, fın d ık ) 
güm rük indirim li kontenjanların 
arttırılm ası, diğer ürünlere de teş
m ili ve Türk işçilerinin AET m em 
leketlerinde daha ço k  iş im kânı bu l
ması, ü çüncü  devletlerin  işçilerine 
kıyasla Türk işçilerine öncelik  ta
nınm ası k on u lan  üzerinde durduk
ları görülm üştür. Türk özel sektö 
rünü tem silen O dalar ve Borsalar 
Birliği yöneticileri ile yapılan top  
lantıda özel sektör tem silcilerinin 
de yukanda kısaca belirttiğim iz m e: 
selelere h iç dokunm adıkları —belli, 
bunlardan haberdar b ile  olm adıkla- 
n —  sadece AET m em leketlerinden 
yabancı serm ayenin Türkiye’ce  gel
mesini, özel sektöre yardım  etm esi
ni istedikleri görülm üştür.

T.l.P. sini tem silen Karm a Par
lâm ento K om isyonunda üye bu lu 
nan Urfa M illetvekili Behice Boran 
gerek Brüksel, gerekse Ankara top 
lantısında söz alarak Ortaklık An
laşmasının Türkiye'nin sanayileş
mesi, tarım ını kalkındırm ası bak ı
mından yarattığı temel meseleleri 
izah etm iş, anlaşm anın m alî hüküm 
lerinin ve yarattığı m alî ilişkilerin 
(akit taraflar, yani Türkiye hükü
m eti ile AE T yetkilileri, bunların

memnuniyet verici olduğunu ısrarla

belirtm elerine rağm en) Türkiye ba
kım ından pek de müsait şartlar ya
ratm adığını belirtm iş; ve AET m em 
leketlerine işçi gönderilm esinin Tür
kiye'nin işsizlik problem ini hallet
m eyeceğine işaret etm iştir. AET 
m em leketleri sanayileşmiş, gelişmiş 
m em leketlerdir. Az gelişm iş bir 
m em leket olan ve Avrupa'nın geçen 
yüzyıllarda kalkındığı yıldan kalkın
m asına, değişen şartlar dolayısı ile, 
imkân olm ayan Türkiye, Avrupa’nın 
hâkim ekonom isinin  rekabeti kar
şısında nasıl sanayileşip kalkınabi
lecektir? Tarım  ürünleri ihracatçısı 
olm a bakım ından dahi bu  rekabe
te, m eselâ Fransız ve İtalyan tarım 
sal üretim lerinin  rekabetine, nasıl 
dayanabilecektir? Anlaşmanın malî 
hüküm lerine göre ise Avrupa Yatı
rım Bankası p ro je  esası üzerinden 
kredi verm ekte; Türkiye’nin sundu
ğu p ro je ler i kabul edip etm em ek 
ve kredi verm eyi kabul ettiği pro
je leri denetlem ek hakkını haizdir. 
Ayrıca krediyi veren m em leket de 
kendi çıkarm a şartlar koşabilm ek- 
tedir. Oysa Türkiye bakımından 
m illî çıkarlara uygun olan  şekil, 
kredinin Türk hüküm etine verilm e
si ve  hüküm etin kalkınm a plânının 
gereklerine göre bu  krediyi kendi 
kurullarının deneti altında kullan
m asıdır. Bugünkü durum da Türk 
hüküm eti özel sektöre verilen kre
dileri de Topluluğa karşı garanti 
etm ektedir.

Ankara toplantısında Behice 
B oran  T ürkiye’nin AET ile bütün
leşm esinin, bu  topluluğun kendi ü- 
yeleri arasındaki bütünleşm esinden 
a y n  b ir  konu  olduğunu, bam başka 
m eseleler, güçlükler çıkardığını bir 
daha belirtm iştir. A yrıca Avrupa 
ekonom isinin  içine girm iş göründü 
ğü duraklam a, kriz devresi üzerin
de durm uş, bunun Türkiye ile olan 
m ünasebetler bakım ından önem ini 
belirtm iş, Avrupa ekonom isinin  ge
leceğinin  ne olacağı sorununu orta
ya atmıştır.

T .l.P . tem silcisinin konuşmaları 
K arm a K om isyonun Avrupalı üyele
rinin ve AET resmî tem silcilerinin 
kuvvetle dikkatini çekm iş, onlara, 
Türkiye'de tem el m eselelerin farkın
da olan ve Türkiye'nin m illî çıkar
larım savunm aya azim li b ir  partinin 
varolduğunu öğretm iş ve K om is
yonda, kontenjan, işçi çalıştırılm a
sı, m alî yardım  konularının ötesin
de tem el m eselelerin tartışılmasına 
yol açm ıştır. AET'nin en yüksek o r 
ganı K onseyin kom isyondaki tem
silcisi T.Î.P. tem silcisinin ortaya at
tığı m eselelere, sorulara, AET açı
sından cevap  verm iştir.

B öylece Millet M eclisinde o ldu 
ğu gibi m illetlerarası tem aslara ilk 
girdiği bu K arm a Parlâm ento K o
m isyonunda da T.Î.P. Türkiye’nin 
tem el m eselelerini Türkiye'nin ger
çek  m illî çıkarları açısından dile 
getirip  ortaya koyarak, münhasıran 
Türkiye'nin ve Türkiye halkının hiz
m etinde olduğunu b ir  kere daha is 
bat etm iştir.
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Kanımızla Oynuyorlar!
Korkunç bir oyun var ortada. Emperyalistler, açlığa 

mahkûm ettikleri halkları tahıl ve margarinlerle çürütüp 
«aile plânlaması», «doğum u düzenleme» gibi numaralarla 
yok etmek, yarınsız bırakm ak istemektedirler. Bilirdim  bu  
oyunun içyüzünü, zam an zaman yazılar da yazdım, fakat 
Osman N . Koçtürk’ü okumağa başladıktan sonra, korkunç 
gerçek çivi gibi çakıldı kafam a. Koçtürk önemli adam , bü
yük adam, halkının üzerine bir ana gibi titreyen adanı! 
Yeni sömürgeciliğin içyüzünü, metodunu çok iyi biliyor ve 
cumam olduğu alanda, besin ve beslenme alanında, halkı
nın gözünü açmak, kapıda bekleyen tehlikeyi ona haber 
vermek için çırpmıyor. Koçtürk'ü adım adım  izlemeğe gü
cüm  yetmiyor benim. Büyük-küçük hangi gazete ve dergiyi 
açsam, Koçtürk orada! Emperyalizm, Koçtürk’ü kendi hal
kına yararlı olamıyacak hale getirmeğe çalışıyor, onu ken
di yurdunda etkisiz duruma sokmanın yollarım an yor. Ve  
bizler, kollarımızı kavuşturmuş, olup-bitenleri aptal aptal 
seyrediyoruz!

Elim de onun «Yeni Sömürgecilik Açısından Gıda E m 
peryalizmi» adlı kitabı var. Öfkeden dişim i sika sika oku
yorum  kitabı. Sayfalan  çevirdikçe, Koçtürk konuştukça, 
emperyalizm denilen canavar, o  sırtlan dişleriyle sm tıy or  
karşımda. Kanımızla oynuyorlar, yarınımızla oynuyorlar, 
vatanımız üzerine oynuyorlar! «Emperyalistler artık ateşli 
silâhlardan çok, günlük ihtiyaç maddelerini ve bu arada 
yiyecekleri bir araç gibi kullanıp, çatışarak giremedikleri 
ve sömüremedikleri toplam lara barışçı bir hava içinde ve 
yalancı bir dost davranışı ile sokulmayı biliyorlar.» Buğ- 
daycıhğımız ölmüştür, zeytinciliğimiz ölm üştür, hayvancılı
ğımız ölmüştür, «ekm eğim iz başkasının eline geçm iş ve  
Türkiye temel ihtiyacı bakımından kıskıvrak bağlanm ış» 
tır. Doğan 1.000 çocuktan 450 tanesi 13 yaşm a girmeden öl
mektedir. Türkiye’de ortalam a ömür 33 yıldır. N e dem ek
tir bu? Ölüyoruz, durmadan ölüyoruz! Aç kalıp ölüyoruz, 
Öldürücü yiyecekler yiyip ölüyoruz, doktorsuzluktan ölüyo
ruz, yabancıların sahte ilâçlarım kullanıp ölüyoruz. Tek gü
vencimiz, doğacak çocuklarımızdır. Fakat emperyalistler, 
vatanımızı çocuksuz bırakmanın yollarım da bulmuşlardır. 
Aile plânlaması, nüfus plânlaması gibi oyunlarla Türkiye'
nin yarınım vurmak İstemektedirler. Yaşayan halkı kötü  
yiyeceklerle öldürmek, yarının halkım ana kam ında boğ
m ak .. Emperyalistlerin bugün oynadıkları oyun budur! 
«Cahil ve gerçeklere nüfuz edemeyen geri kalmış toplum  
içinde anahtar adam  (K ey M an) denilen kişiler çeşitli 
usûllerle yüceltilerek, sözü dinlenen ve saygı duyulan kişi
ler haline getirilmekte ve daha sonra bunların yardım ı ile 
operasyonlara girişilmektedir». Midesinden yakalanan ge
ri bırakılmış halk, bir süre sonra kafasını da yabancıya 
kaptırmakta, ondan sonra vatan, nam us, ahlâk, bağımsız
lık, özgürlük, milliyetçilik gibi kavramları ayaklar altm a  
alabilmektedir. Bugün Amerikalılar, geri bırakılmış ülke
leri egemenlikleri altm a alabilmek için, (4  M ) dedikleri 
formülden hareket etmektedirler. Bu formülün içyüzü şu
dur : 1 —  İnsan (M an ), 2 —  Para veya Sermaye (M oney), 
3 —  İlkel Madde (M aterial), 4 —  Makine (M achinary). Bir 
toplumu egemenlik altma almak için bu dört üretim  ola
nağından ya birini, ya birkaçım veya hepsini kontrol altın
da tutmak yetmektedir. Yiyecek yardımları, para yardım 
ları, askerler, b an ş gönüllüleri, kitaplar, dergiler, konfe
ranslar, seminerler, Am erika’ya çağırmalar, burslar... bü
tün bunlar, Amerikan emperyalizminin şirinlik m uskaları
dır. «Bu yardımı yapanlar ve yardım olarak verdikleri yi
yecek paketleri üzerine yardımı sembolize etmek için toka 
yapan iki el resmi koyanlar, gizli ellerle bu toplumun gırt
lağım sıkmaktadırlar. Kutuların ve torbaların üzerindeki 
toka yapan ellerle perde arkasında çalışan ellerin gördüğü 
iş arasında büyük farklar vardır».

Osm an N. Koçtürk büyük adam, önemli adam , halkı
nın üzerine titreyen adam ! Görevimiz, Koçtürk'ün dedik
lerine kulak vermek, onun öğütlerini adım  adım izlemek
tir. İnsan da, halk da midesinden yakalanır. Yeni söm ür
gecilerin, yani Amerika'nın amacı, Türk halkını m idesinden  
yakalamak ve vurmaktır. Okuyun Koktürk’ün «Yeni S ö 
mürgecilik Açısından Gıda Emperyalizmi» adlı eserini ve 
herkese okutun. Aptallığın lüzumu yok!

I
sGG

G
G
GG
O
G
G
G
GG
G
G
G
GG
G
O
G
G
GG
G
O
O
O
o
G
G
O

©OGOOGGCKXXXXXXX)QOOOQOGOGOOO©QOQQOQQQOQOQ«XX5OQOC©G©OOO0O



20 OCAK 1967 D Ö N Ü Ş Ü M SAYFA: 9

T O P T A Ş I ’ D A  B İ R  K O N U K  ;

Aybar  ̂ Şadi 
Ziyaret

Günlerden Pazardı. T optaşı Ce
zaevi M üdürü sabahın saat 08.00'in- 
de görevi başına gelm işti. G ardi
yanlar m üdürün bu  birden b ire  çı- 
ka-gelişini hayra yorm am ışlardı. 
mutlaka önem li b ir  durum  vardı.
Bir süre m üdürün yüz çizgilerinden 
bu önem li durum un ne olabileceği
ni çözm eğe çalıştılar. Toptaşı Ceza
evi Müdürü hergünkü gibi orta  şe
kerli kahvesini içti ve Başgardiyan 
Hayri'yi çağırdı. «Salonu  iy ice te
mizleyin» dedi. «Siyasilerin  salona 
açılan koğuş kapılarını kapatıp b ir  
gardiyan dikin. K apıya bizim  m ek
tepli geçsin. G azetecileri k ibarca at
latsınlar ve içeri almasınlar. G ere
kirse bana getirsinler. Nezaketli 
davransın, tem bihle oh a» diye em ir 
verdi. Sonra Şadi A lkılıç'ı çağırdı 
bir süre çle onunla görüştü.

fö p ta ş ? n a :iI^ rk iy e  îş ji  'Pâttîsi- 
Genel Başkanı beraberinde parti- 
m illetvekilleri blduğu  hatde< gele>- 
cek ve Şadi A lkılıç'ı ziyaret edecek
ti. Bu ziyaret için  kendisinden b ir  
gün Önce telefonla 'izin  iş i t im le r 
di- M üdür Süleym an Amcan aydısf, 
tecrübeli b ir yönetici idi. - - Siyasî 
mahkûmlara daim a d iğer m ahkûm 
lardan farklı haklar tanırdı. Neza- 
ketle’ kendisinin bu  ziyaretten m em 
nun ölacâğîhi :fÜnia Savdihktâri izin 
alınmasının b ir  form alite  olarak ge
rekli * olduğunu bild irdi. T.t.P. Ge- 
nfel Başkanı Aybar ve arkadaşları 
adına Üsküdar,, başsayp^şından izin 
alındı. Savcı alışılm am ış b ir  içten
likle «Ne zaspa;n isferjeçse teşrif et
sinler. İsterlerse gece, isterlerse 
gündüz. Şim di İlgililer^ emir, vere
ceğim » cevabını, verm işti. Oysaki 
İstanbul Başsavcısı Nedim  D em irci 
kısa bir süre sonra durum u haber 
alarak kendince gerekli bazı em irler 
verecekti, ö n ce  ziyaret m üdürün 
odasında ve m üdürün yanında o l
malıydı. İkincjsi A ybar T optaşı’nda 
bulunan dört 21 M ayıs hüküm lüsü 
üe görüştürülm eyecekti. Gazetepiler 
biç b ir surette bu  ziyaret sırasın- 
da resim  çekm eyeceklerdi.

AYBAR HAPİSHANEDE î

Saat 10.50’de Aybar beraberin 
de Parti Genel Sekreteri Rıza Kuas, 
Tekirdağ M illetvekili K em âl Nebi- 
°ğlu  ve İstanbul İl Başkanı Şaban 
Yıldız olduğu halde Toptaşı Ceza- 
evi’ndeki m üdüriyet katm a çıkan 
29 basaniak m erdiveni tırm anarak 
kapıyı çalıyordu. Aybar ve arkadaş
larını gardiyanlar büyük b ir  neza
ketle karşılıyorlar, ve m üdürün o- 
dasma alıyorlardı. Ziyaretçilerin  be
raberinde Akşam gazetesinin muha
biri ile D önüşüm 'ün M em ed Arel'i

Alkılıç’ı
Etti

de bulunuyordu. îk i gazeteci ancak 
kim liklerini saklıyarak Aybarla bir
likte içeriye alınm ışlardı. Süleyman 
Ancan, Aybar ve beraberindekilerin  
elini sıktıktan sonra «Size ne ik
ram edeb ilir im ?...»  diyordu. Aybar 
«H apishane çayı iyi olur. B irer çay 
içeriz ...»  cevabını veriyordu. Şadi 
Akkılıç'ı ziyaret norm al koşullar 
içinde oluyordu. Orhan K em al'i 
Sultanahmet Cezaevi'nde ziyaret et
m ek istedikleri günkü zorluklarla 
karşılaşm am ışlardı. Aybar bünü ar
kadaşı R ızâ Kuas'a dönerek yükshk 
sesle belirtm ekten geri kalm ıyordu.

S A D Î A JLKITJ f c j ü t Y ;

, - Yüzünden sevinç Ö ok 'ü le !^ vW ^ 
adam .girdi m üdürün odâ&Htia." 
bar ye arkadaşları ile teker teker 
öpüştji. Hal-hatır soruldu. îlk  ön ce

t**»** r». , , '-.rv.

Aybar Şadi'ye «Ç ok şişmanlam ışsın,
ra b ^ a  bejızersin ...» dedi. Ş a d i1 gü- 
IpreJfj, »JHep, ramazanın kilolati bun-” 
İ££ - o_mçs tutm uyorsun
bari sahura kalk dediler. B öyle o l-v. &rto ı.'tfC-tfsgs»-# — ». .
duk.» cevabını veriyordu. B ir süre
sonra söz döndü dolaştı, rahatlığa 
geldi. Aybar, «N icesin  Şadi? Rahat' 
m ısın ?...»  dedi. Şadi b ir  süre»m ü
dürün olum lu  hareketlerini saydı. 
Rahatım  ârr®,’ 1 Şullânâhm et’te bana 
çok  eziyet ettiler. Sizden b ir  ricam  
var. Size polisleri şikâyet edece
ğim  .*..* diyerek şu ‘ ilg in ci açıklam ayı 
yapı^ördÜ V " *'

«Ziyaret günlerim de sivil polis
ler kbrıfriâ, kızım a ve ziyaretçileri
m e rahat verm iyorlar. Eziyet pdi- 
yorlar.-IsimîfcrihT'aliyoiHar.; Bcri-î hü
küm  3^?niŞ b ir  insanım. Dgha.DC.. 
diye benim le uğraşıyorlar...» diyor
d u .'Â ybâ r Rızâ Küas'â dönerek «R ı
za bunu not et bakalım  Faruk Sû-- 
kân beyden soralım . Ne cevap  ve
receği bizbö ittalütn am a... diyerek 
bir "acV ğerçeğfe İkifccb'trir-îdfcı ger-'- 
çekle cövap veriyordu:; (Ve- Aybar 
Şadi'nin b ir  sözü üzerine j şunları 
söylüyordu  : ı ;

«H apishane içindeki düzen dı
şında ki ne benzer. O rada nasılsa bu
rada da öyledir. Am a halk mutlu
luğu için , halkı sevdiği için  hapis
haneye düşm üş insanların içindeki 
ateş bu  eziyetlerde bilenir. Güçle
nir. Senin yazdığın yazıda suç yok
tur. O günden bugüne yazılm ış ya
zılarla senin yazını yen-yana koysa
lar durum  m eydana çıkar. Vicdanı 
olan her insan düşünebilir bunları. 
Biz kaldı ki 142. m addenin  iptali 
için  Anayasa M ahkem esine başvur
duk. Az b ir  çoğunlukla reddedildi. 
Ama İki yıldır hâlâ ret gerekçesi 
açıklanam adı. 142. m adde ile pek 
çok  insan istense senin yanm a gön-

deriiebiöjr. Am a neden olm uyor. İş
lem iyor^  m adde. B itm iş, tükenmiş 
çünkü âSrtık. Esirlerin, tu tsa k la fo  
olduğu Jıir ülkede o  tutsaklığı biz
zat gerçekieştirenîer de hür savıl- 
m âzlar." Çünkü bütün düşünceleri 
yâ^m tılkn  o  tutsaklığa göre afur- 
lâiltnışttr.» I

Şadi A ikıhç'm  3 Şubatta $ar-“  
gıtayda duruşm ası vardı. K endisine 
top lum cu  avukatlardan 15’i adına 
FarukSErem, Turan Güneş başvura
rak savunm asını yapm ak istedikle- 
rini bildirm işlerdi. Şadi, güleç bir 
yüzle ve sağlam  b ir  yürekle yatı
yordu. Şişm anlam ıştı. «Sosyalizm  
sanığı olarak içerde yatm aktan şe
re f duvuyorum . O yazıdan bu yana 
Türkiye'de köprülerin  altından -çok 
sular , geçti. Ç ok kişi, beklem ediği
m iz ço k  insan b izim  gibi düşünm e
ğe başladı. E vim i ariyan polislerin  
yakaladıkları Büyük Ekonom istlerin  
kitabım  Büyük K om ünistler dîye 
okuyarak sevinçle alıp gitm eleri rp»
bİ olayların anlam ında insanlar ü l- .

Mkede daha ço k  düşünm eğe başladı
lar... diyordu.

«BU  BE N İM  G ARDIYANIM DI » 
ŞAÖ t»
— i_ — — -----------------------------------------------------------------

Bu sırada m üdürün odasına 
Toptaşı Cezaevi'nin Başgardiyanı 
Hpyri Y ıld ırım  g iriyor Aybar'm  eli
ni jip ü y ord u . A ybar yanaklarından 
öptüğü gardiyanı Şadi’ye tanıtarak 
«Bak Şadi bu  ben im  gardiyanım dı. 
Nâzım 'ın da gardiyanı idi. Bu çok  
İyi b ir  insandır... d iyordu. Y ıllarca 
ön ce  birlikte yaşam ış iki insan bir

Baba hiç değişm em işsin. Birtek b ı
yık bırakm ışsın, diyerek Başgardi
yana takılıyord^'^ji

«ONLARI G M e M E Z S IN İZ ...»

Ziyâretinf .Jönları gelm işti. Ay
bar m üdürün odasına gircMği zaman 
odada 21 MâyıS  ̂d ök ü n tü lerin d en  
M uzaffer Güney ̂  bulunuyordu. O- 
nunla da el sikışm ışlaraı. Aybar 
m üdüre bu  gericin: bkim  olduğunu 
sorduktan sonrar*21 M ayıs hükümlü
lerini de ziyaret "etrileniîl mümkün 
olup olm ayacağını soruyor, m üdür
den «onlar- şi-mdi foahçedpdir» cpya-.,, 
bini ulıyordu^. T^.P.,sGer^l Başkapı- _ 
nın 2t M ayısçılarla k onulm ası m em 
leketin yüksek m enfaatlerine çok  

aykırı i d i . - B ö y l e î b i r . ^ h a ^ i ^ b t » ^  
bir düşünce ve böyle b ir  korkuda 
yönetiliyordu Türlüye.__

Aybar ve arkadaşları ^fapisane- 
den çıkarken grinde m utlu  b ir  Şa- 
df Alkıhç kalmıştı. Ve b îr  de Gar- 
diyan Hayri Baba. D iğer gardiyâfî- * 
lara Aybar h akk ında, k on feran s -çe
kiyor, onunla^ ilgili anılarını anla-  ̂
tırkep «Çok büyük .^daıpdır. Çok Of;-: 

kur. Ben Nâzım'ın: da gardiyanı x  

idim. Aybar büyük insandır...»”  dh%' 

yordu .- . -i*" fa. ■ 1 —•**« . ^
J-/ r «r i r  ■« ■***
Aybar ve arkadaşları, £9 basa

mak m erdiveni inerek b ir  görevi 

yerine getirm enin sıcaklığında Top- 

taşı Cezaevi’ni terkediyorlardı.

M em et P r e l



DÖNÜŞÜM
sosyalistlerle başbaşa

Piyasa Yaklaşırken
Aziz tütün ekici kardeşim!...
Uşaklıktan efendiliğe, her iste

diğini alabilme ve her istediğini ya
pabilme maddi gücüne sahip ola
bilmen, emeğinin değerlendirilmesi
ne ve o da, birlik ve beraberliğine 
bağlıdır... Onun için savaş aç!... Bu
na katılmayanlar kimler olabilir?

Ey Türk tütüncüsünün bahtsız 
anası, eşi ve gelini!... Herkes ipek 
ve naylon çamaşırlar içinde beş pa
ralık varlığını milyona değerlendi
rirken, sen, basma dikinmeyi mut
luluk sayman yetmedi mi? Herke* 
çağdaş uygar âlemin buluşlarından 
faydalanırken, senin tahta leğende 
pırtı çiteleyip, o nâsırlı ellerini pa
raladığın yetmedi mİ? Herkes gaz 
sobasında, gaz ocaklarında rahat 
rahat istediğin yaparken, senin o- 
dun dumanından yanan gözlerin, 
ağlayan yüreğin yetmedi mi? Her
kesin basit bir baş ağrısında müte
hassıs doktor reçetelerinin hemen 
dindiren ilâçları karşısında, senin 
inim inim inleyip ateşler içinde yan
dığın yetmedi mi? Herkes yavrula
rını kavuçuk yataklarda uyuturken,

sen yavrunu salıncak dediğin, asma 
dalından yapılmış salıncağı, Hazi
ranın sıcağında çöğür daima astı
ğında, ağlamasının yüreğini dağla
ması yetmedi mi? Herkes tırpanla 
biçilen yulaf misali, ottan başka 
birşey olmayan tütünü, 27 liraya sa
tarken senin yaprak yaprak uğra
şıp, göz nuru döktüğün, tütün iğne
siyle domates veya soğanı, tuza ban 
dığın yetmedi mi?

Hülâsa; herkes insan gibi ya
şarken, senin o insanların hayvan
larının yaşayışlarına gıpta ettiğin 
yetmedi mi? Bütün bunların bitip 
yetmesi için, Anayasa ve kanunlar 
çerçevesinde bilinçlenerek, demok
ratik nizam İçinde ağırbğını koy

man gerekiyor. Çünkü senin, senin

le beraber yuvandaki masumlan» 

ve bütün Türk milletini» saadeti, 

senin birlik ve beraberliğin# bağlı.

Değerli, fakat bahtsa, ekici 

deçîmf

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

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

4 —  Amatör yazarlar için bir 

makale köşesi lhtas edilebilir.

3 —  Her sayıda, Anayasa’mn 

tümü, veya bazı maddeleri kusun, 

kısım yayınlanabilir.

6 —  Sait birkaç yazarla yetinil- 

memeii, Çetin Altan İlhamı Soysal, 

tlhan Selçuk, Mahmut Makai, Fa

kir Bay kurt... gibi kuvvetli yazar

lardan yazı teinin olunmalıdır.

Bunlar mutlak maddiyatla ilgi

lidir. Derginin, maddî İmkânsızlık

lar içinde bulunduğunu idrak edi

yorum. Fakat, bunların uzun boy

lu bir mal! külfet yüklemiyeceği ka

nısındayım.

Senin karşında bir avuç çıkar
cı grup nasıl birleşmişse, sen da 
birleş ve güçlen. Kendini iyi tanı. 
Emek gücünden başka hiçbir daya
nağın olmadığım unutma.

Senin karşına çıkıp teşebbüs di
yecekler, demokrasi diyecekler, sc» 
onları çok iyi tanırsın; senin algın
dan verginden biriken paralarınla 
bankadan kredi alıp yıllardır eme
ğini sömüren, doymak bilmeyen 
tüccarı ve burjuva demokrasisini...

ÜLKEMİZİN KALKINMASI 1 

ÇİN :

Petrollerin, madenlerin ve bü

tün yabancı şirketlerin millileştirt 

meşini, bankacılığın, sigortacılığın, 

chş ticaretin devletleştirilmesini is

leyen ve savunan;

İNSANCA YAŞAMAK VE İN- 

SANCA ÖĞRENİM YAPMAK İÇİN :

Grevler, yürüyüşler, mitingler 

yapan ve türlü yollardan köhneleş

miş, halk düşmanı kapitalizme kar

şı çıkan;

DEVLETLERİN BARIŞ İÇİN

DE VE HALKLARIN İNSANCA YA 

ŞAMASI İÇİN :

Dünyanın her yanında; emper

yalizme ve kapitalizme karşı çıkan, 

savaşan ve özellikle V lETNATA’da 

Amerikan emperyalizmine karşı ca

nını veren ve vermeye hazır olan;

BÜTÜN DOSTLARIN, BÜTÜN 

İNSANLARIN YENİ YILLARI MUT

LU OLSUN

Bunlar senin hakkım vermeye

cekler, sen alacaksın. Nasıl mı? ör

gütlenerek, oylarınla Meclise girdi

ğin gün... İşte hakiki demokrasi 

budur.

Hüseyin KORKUT 

Muğla T.İJP. İl Başkana

Dönüşüm’ e 
Açık Mektup * 1 2 3

Bu satırlar ne bir yergi, ne de 

bir kötülemedir. Yalnız ve yalnu 

aydın bir okur olarak samimi te

mennidir.

Büyük bir sorumluluk ve gö

rev yüklenmiş olan derginiz; ciddea 

övgüye lâyık olabilme çabaemda- 

dır.

Sosyalist bir dergi bey’etlnbı o- 

kurların dilek ve temennilerini gö> 

önünde bulunduracağı 

tar.

1 —  Derginin ©b'adı küçültülüp 

(örneğin 33X25) sayfası çoğaltıla

bilir. B Öylece cilt yapmada kolaylık 

sağlam*.

2 -  Bir kapak düşünülebilir.

3 — Dergi iğnelenebilir.

Hürmetler.

Hüseyin DELÎGÖZ

T. İ. P. Ankara İl
Gençlik Kolunun
Yeni Yıl Bildirisi
TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLI

ĞI İÇİN :

Yabancı üslerin kaldırılmasını, 

ikili anlaşmaların feshini, Amerikan 

askerlerinin yurt dışına atılmasını 

İsteyen ve bu uğurda mücadele 

eden;

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 

ANKARA İL GENÇLİK KOLÜ

Döniişiim’ den
okuyucuya

__D Ö N Ü Ş Ü M ’ün bu sa
yısı elimizde olmayan tek
nik olanaksızlıklar yüzün
den hem gecikmiş, hem 
de bazı teknik aksaklık
larla basılmıştır. Bundan 
böyle bu gibi aksaklıkların 
olmayacağını bildirir, o- 
k uy uçul arımızdan ö z ü r  
d leriz.
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dönüşüm yayın ilanları
ıu-w»».n«-g* !!L»ri‘y‘iıiH«»-■■■■« ,<f.

SOSYAL ADALET 
Y A Y I N L A R I

Ş ÖHHÖÖ —  Hüseyin Kork-

İ mazgil.
3 lira

B Kalkınma Yöntem leri 
Oscar LANGE 

3 lira

B Az-gelişmiş Ülkeler ve İk
tisadî Kalkınma 
M aurice DOBB 

> 3 lira

!B Kapitalizm Dün Bugün 
Maurice DOBB 
4 lira

B Yaşasm Em ekçiler Yaşasın
Türkiye
T.l.P. Radyo Konuşm aları j 

\ 4 lira

B Ayrıca :

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

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

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

|  Long-Play 30 TL., 35 TL.
O Büyük Sinema içi K. 1 

Yenişehir/ANKARA 
G ödem eli gönderilir 
SGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

D Ö N Ü Ş Ü M
15 Günlük 

Sosyalist Dergi

Y A Y IN  İLANLARI  
KELİMESİ  

1 LİRA

Bilgi Yayınları
YENİ KİTAPLARINI SUNAR

B DİLLERİ VAR BİZİM DİLE
BENZEMEZ

Edebiyatımızın en yetkili İmzası 
Cevdet K udret’in dil sorunları
mız üzerine görüşleri. 5 Lira.

B YUNANLI BİR KIZ  
ARANIYOR

Çağımızın en İlginç yazarların
dan Dürrenmatt’ın Avrupa'da 
pek beğenilen romanı. T ü rk çesi: 
Akşit Göktürk. 5 Lira.

■  ÇAĞDAŞ SİNEMANIN 
SORUNLARI

Sinema sanatının en iyi yorum 
cularından Andrö Bazin'in yazı
larından güzel b ir  derleme. Nl- 
Jat Özön tarafından çevrilen ese
re gerekli resim ler eklenmiştir.
7,5 Lira.

■  SESSİZ BİR ÖLÜM

Acı çekm eden sessizce ölen ka
dının ölüm ü üzerine Sim one de 
Beauvoir'm  anıları. Bilge Kara
su ’nun tiirkçesiyle yayınlanan 
kitap 4 Lira.

BİLGİ YAYINEVİ

Sakarya Caddesi 8 

Yenişehir - Ankara

Toplum Yayınları
■  GIDA EMPERYALİZMİ

Doç Dr. Osman N. Koçtürk’ün 
Amerikan gıda yardımım anlatan 
önemli kitabı. 5 lira.

■  SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

Adnan Turani. 5 lira.

■  SÖMÜRGE

Charles Prost. (Oyun)
Türkçesi : Haşan Kaya Öztaş.
4 lira.

■  SOSYALİST ANLAYIŞ 

Jean Jaures. 5 lira.

B FONTAMARA

Ignazİo Silone’nun eşsiz romanı. 
Türkçesi: Sabahattin Ali. 7,5 lira.

B KADIN VE SOSYALİZM

August Bebel. 1. Cilt. 5 lira.

B SOSYALİZM SÖZLÜĞÜ

Erdoğan Başar. 7,5 lira.

B TOPLUM YAYINEVİ

P. K. 176 — Ankara

A. K A D İR

1938 Harp 
Okulu Olayı 

ve
Nâzım Hikmet

2. Cl BASKISI  
Ç I K I Y O R

Faşizmin azmaya başladığı 
* yıllarda Ankara Harp Okulu’n- 
| da kitap okumaya düşkün 
| bir avuç genç, Irkçı ve Turan

cı bir başka grubun hışmına 
uğradı. Ankara allak bullak 
oldu. Bugün yann darağaçlan 
kurulacakmış gibi bir hava 
esti ortalıkta. Bu ara Şair Nâ
zım Hikmet, hiçbir şeyden ha
beri yokken tevkif edildi, yar
gılandı ve 15 yıla mahkûm ol
du. Gazetelerde bir satır olsun 
söz edilmedi bu olaydan. O 
zaman Harp Okulu öğrencisi 
olan A. KADİR bu olayın için
deydi. 30 yü sonra kitabım 
yazdı bu olayın. Siz nasıl is
terseniz öyle okuyun bu kita
bı, ister bir roman, ister bir 
am kitabı, ister tarih diye. 
Ama muhakkak okuyun. Bir 
başladınız mı bırakamayacak
sınız bu kitabı elinizden. Ki
tapta kuşe kâğıda basıimış, 
hiçbir yerde yayınlanmamış 
20 fotoğraf var, Nâzım Hik
metin bir yaşındaki, dört ya
şındaki fotoğrafları var, 10 li
ra.

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

Bizim Yayınlar
B

Haşan Hüseyin
B

KIZILIRM AK
Çıktı 4 lira

Bütün Kitapçılarda Arayınız 
B

Bizim Yaymlar : Kıbrıs Cad. 
Okul Sok. 1/B  

Kurtuluş — Ankara

ABONE OLUNUZ 

Yıllık 24 T.L.
Altı aylık 12 T.L.
Fiatı: 100 Kuruş 

P. K. 193 Yenişehir - Ankara

Fahir Onger 
Yayınları

(Katalogumuzu isteyiniz)

HENRİ S fiE '

EVRİM VE DEVRİMLER

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

dırıcı katkıları.

6 Lira

P. K. 918 İstanbul

SrsrHMffT T l.fflTT I "»■ ' f B —

İZLEM Y A Y IN L A R I

Sunar

ÇİN’DE SOSYALİZMİN 
KURULUŞU 

B
Charles Betteihelm - Jacques 

Charriera

Çeviren: Kenan Somer 
. Fiatı 4 lira

İsteme: Cağaloğlu, Nuruosmanlye 
Cad. Benice Han 61 - 62, İSTANBUL

SÖMÜRGECİLİĞE KARŞI

S a v a ş
Haftalık Toplumcu Gazete 

2. yılına girdi 

Sayısı 50 kuruş 

P. K. 80 — TRABZON

Her Çağ Kendi Yazarını 
Getirir

P A P İ R Ü S
Y ön eten : Cemal Süreya 

P. K. 627 Karaköy • İstanbul

Sergi Kitabevi
Aradığınız bütün kitapları 

bulabilirsiniz 
Büyük Sinema iç i K. 1. 

Yenişehir/AN KARA 
öd em eli gönderilir



abidin dino

TIRM ANM A

A skerî b ir  Am erikan deyim i o- 
Ian «tırm anm a», Am erikan strateji
sinin uzun düşünüp taşınm alardan 
sonra ortaya  attığı b ir  buluştur.

D üşünce deyip geçm iyelim . A* 
merikan düşüncesi; eğitilm iş, s o 
mut yöntem lerle  etkili kılınm ış, bol 
ödeneklerle sapm alardan korun
muş, b ir  de elektronik  makinalarla 
yücelm iş b ir  kavram a ürünüdür, 
ö y le  ki, Am erikalı yöneticiler, dün
ya sorunlarını karşılam ak yolunda, 
m ilyarlarca hesapları b ir  solukta 
çözüveren  elektronik beyinlerle ça 
lışırlar.

Bu düşünce araçlarının tek ku 
»uru, «beslen m e» olanaklarıdır. B ir 
çözüm e varm ak için elektron ik  be
yin ancak sunulan verilere göre 
karşılık verir. Baş döndürücü  bir 
nitelikte o lan  bu  araçlar, «besleni- 
şe» g öre  işler; herhalde bu du r ak
sayan A m erikan  savaş makinasıu- 
da. İri iri Pentagon düşünürleri, öy 
lesine ç ıg  besııer veriyorlar k ı gü- 
zeınıı « co ın p u to r »  la ıa , neyıesın  
İU. yuzyııın  lem ııgı; reııgareıın  lam 
balar, uugıneıer, m n y a n a ıca  sayı 
kusan tener, ooşu n ai... irentagonun, 
o  yüce Kışlanın auşuncesı, şaşılacak 
kanar tuıarsız sonuçlara varıyor 
çoğunlukla , oysaki bir «reısetesı» bi
le varm ış... Ptey g id i ie ıse ıe  hey! 
H eraklıt, Dekart, Ptegei derken, bir 
de Pentagon ie iselesı çıktı başım ı
za! Jbmın olun  kı gülünecek bir şey 
yok, hayatım ızla oynanıyor bu kez.. 
Evet, A m erikan askeri feıseresı, 
«tırm anm ada» karar kılm ış bulu
nuyor. «T ırm anm a» nedir? T ırm an
ma, özellik le atom  harbi alam nda, 
düşm ana karşı derece derece uygu
lanacak bir y ıkım  sistem idir. T ır
m anm anın tekniği, tıpkı ortaçağ  iş
kence yöntem inde olduğu  gibi, kar
şı tarata gittikçe ağırlaşan acılar 
verm ek. Am erikan savaş «dok trin i» 
(Işın  içinde doktrin  de v a r !), düş
mana hepten saldırm adansa, ön ce  
çevresinden başlayıp, bom balam a 
alanlarını ad ım  adım  yaym aktır. 
Bu doktrine göre ön ce çevre m em 
leketler nelesten kesilecek, yavaş 
yavaş da ilm ik daraltılıp, düşm an 
tüm boğulacaktır. Am erikan atom  
savaşı doktrinine göre savaş, önce 
birbirine düşm an üsler taşıyan çev
re ülkeler arasında gelişecek, o  alan
da bitirilm esine çalışılacaktır. A- 
maç, Am erikan k ıt ’asını savaştan 
korum ak, işi gerektikçe b ir  «basa
m ak» ilerletip, «tepelere» tırm an
m adan bitirm ektir. Besleniş m an
tıklarına göre, bunu salık veriyorlar 
elektronik m akinalar.

Atlantik Paktı m em leketleri, 
NATO, CENTO m üttefikleri, bu  il
keler çerçevesinde birleşm işlerdir, 
üsler siyaseti de bu felsefeye göre 
düzenlenm iştir. Çalışmalar bu  m ut
lu anlayış ortam ı içinde uzayıp gi
derken, ön ce  aynı stratejiyi kabul
lenip, son ralan  kesinlikle tepen ilk 
m em leket Fransa olm uştur. Fransız

ordusu  Amerikan harp doktrinim  
kendi m ilh  çıkarları bakımından ye
ni baştan tartmış, bir de bakmış ki, 
ister elektronik beyinler, ister ba
badan kalına D escartes'cı m antık
la, ister ûupeduz saguuyu üe, hep 
aynı sonuca vaııııyor!

A m erican  tırm anm a doktrini 
şaşılacak kadar bencil ve k o f bir 
doktrindir, bundan kesinlikle sakı
nıp, her türlü ilgiyi kesm em en, hem  
de saniye kaybetm eden bunu yap
m aktan başım çare yok.

Pentagon düşünürlerini pek, fa
m a pek  çok  üzen ou  davranışın da
yanakları neıercu?

Nedenler sokaktaki adamın 
yekten anlayacağı kadar açık ; Sos
yalist m em leketlerin geniş çevresin
de kopacak, bir savaşta, butun üs
ler ve bu üsleri barındıran ülkeler, 
birkaç yüzyıl boyunca kendini to- 
pariayam ıyacak ölçüde kasılıp kav- 
rulacaklardır. Bütün bitki, hayvan 
ve insanları ile y ok  olacaklardır. 
Başka bir deyimle, m illî varlık o la 
rak haritadan silineceklerdir. A m e
rika ister savaşı kazansın, ister y i
tirsin, çevre m em leketler için  ç ö 
züm  aynı olacaktır. K onu, tartışılır, 
su götürür soyut b ir  varsayım de
ğildir. Bu şartlar içinde bom ba stok
ları yıknıtı güçleri, üs serpiiışieri, 
insan dağılım ları hesaba katılınca, 
Çevre m em leketler için  yokoinıa, 
kaçınılm az bir sonuç...

Fransa'ya göre h iç bir «yardım », 
Am erika'nın m üttefikleri için, m illî 
varlık kadar değerü olamaz. Böyle- 
ce Fransa, Am erikan üslerini kal
dırm ış, bir de kendi vurucu gücü
nü kurmuştur.

Özel vurucu güce ihtiyaç var 
mı, yok  m u? Bu ayrı bir konu. Gö
rünüşe göre, büyükler arasında 
«korku dengesi» kurulm uş olduğu
na göre, ayrıca küçük «vurm a güç
leri» katmak hem gereksiz, hem pa
halı, hem de silâhsızlanma işine ye
ni zorluklar katm aktan başka bir 
sonuç vermez.

Bize gelince, m illî çıkarlarım ı
zı korum ak için  tutulacak y o l bes
belli : Y abancı üslerden arınmak, 
m illî bağım sızlık niyetlerini eylem e 
çevirm ek, Atatürk'ün «hattı m üda
faa yok, sathı m üdafaa var» ilkesi
ni yeni şartlara göre  ve yeni yön 
tem lerle uygulam ak... Kurtuluş 
Savaşının öğretilerinden doğan bu 
deyim , gerçekten de Türkiye’nin ge
lecekteki savunma yöntem ini açık
lıyor. Y abancı derslere ihtiyaç kal
m adan yaratıcı gücüm üze inanıp 
uzm anlarım ızın buluşlarına güven
meli.

Türkiye’nin atom  görüşü üstü

ne halkın bilgisine ulaştırılmış açık
lamana- var nu? «oaun muuaıtui» 
nın yem gereKierı usirnıe iıama bir- 
şey soyıenmış mıcıır? hu Konularda 
geniş ıaruşmaıar, denmemesine ın- 
ceıemeter, ucnıokı uuK y aşanımın 
oncenme eıe atacağı sorunlardır. 
Dinin Kaimi yonaıı seçmıncn ııd 
davranış varuır asrnıua, um, Kiiver 
Paşaei gizmiK, diğeri ruaıuiKçu 
açmuK. hmuosı bizi haaernmz oi- 
mauon Dır uunya savaşırım uçuru
muna yuvarlamış tır, ikuicisi haiKİa 
berauer, bınıiç ıçınue Km tuıuşa u- 
laşurımştır. huğun hangi yoıu seçi
yoruz? AçıKhK getirmenle bindir 
yarar var, sanıyoruz.

Tırm anm a Konusuna donelim . 
Tırm anm a dey um klasik sıiam arı 
da Kapsıyor, h av a  borııoardım am a- 
rı, «KiasıK» araçların m ıh ı kurıuiuş 
savaşıarnıa Karşı en geniş bıçnııde 
uygulanan savaş aracıuır. Doğrudan 
doğruya savaşçnara karşı, savaşa 
yarayacak yonara karşı, savaşta 
kunam iacak depolara karşı hava 
akm ları uygulanır. Bu sınırlı hedef
ler çok  geçm eden genişler, genişle
dikçe de bom bardım an askeri ba
kım dan etkisiz kalır. Bu genişlem e
nin nedeni, kurtuluş savaşlarında 
«asker» ıie «sivil» ayırım ının an- 
lamsızlığındadır. Çetecilere karşı 
başlanan sindirm e savaşı, bu  yüz
den yerini b ir  ulusa saldırm a sava
şm a bırakm ıştır. Tırm anm anın (is 
terseniz bunu iki kanatlı b ir  m er
divene benze te büiriz) iki yüzü var
dır; saldırganın çıktığı her basa
mağa karşılık kendini savunan ulu
sun da daim a çıkacağı bir basam ak 
vardır. Karşı karşıya gelen iki gü
cü  karşılaştıralım  :

Saldırganların ordusunda ülkü 
yoktur, savaş dış etkenlerle sağlan
mıştır, saldırgan yabancı bir çevre 
ortasındadır, yurdundan kopuktur. 
Para, içki, kumar, fuhuşla oyalanır. 
Savunanların ordusunda kararlılık 
ve bilinç vardır, kurtuluş ülküsü iç
ten gelm edir, inançla eylem  m illî 
toprağın bütünlüğünden güç alır, 
savunanlar tarihten gelen b ir  sürek
lilik içinde geleceğin um udunu ta
şırlar. B öylece elektronik savaş tek
niği, yoksul köylünün buluşlarına 
çarpar ve duraklar.

Hava bom bardım anlarına karşı 
savunma, yo l ve köprüleri onarm a, 
geceden yararlanm a, şehirde bulu
nan hizm etleri dağıtm a ve saklama, 
endüstrileri serpm e ve gizlem e gibi 
konular halkın yardım ı ile, düşm a
nın savaş plânlarım  allak bullak 
eder.

Millî kurtuluş hareketlerinin 
taktik ve stratejik  özellikleri, diğer

silâhların tırm anm a olanakları, bu 
yazının çerçevesine sığım yacak ka
dar geniş bir konu.

Ayrıca dünya siyasî ilişkilerin
den doğan destek bulm a ve sıiâh 
bakım ından donatılm a olanakları 
da İncelenm eğe değer. M iih kurtu
luş savaşlarında m od ern  süâh edin
me konusu çözüm süz kalınıyor ama, 
söylem ek istediğim  başKa.

Tırm anm a oiaym da gün geçtik
çe önem  kazanan yeni b ir durum
dan söz açm ak istiyorum . Bu yeni 
durum , Pentagon uzmanlarım ol
duğu kadar devlet sorumlulularmı 
ve hepsinin üstünde Am erikan hal
kım  ilgilendirir.

Bu sorunu hesaba katmayan 
elektronik hesap m akinalarm m  yö
neticileri çok  geçm eden  soğuk ter
ler dökeceklerdir. Bunu açıklamaK 
hem  Am erikan halkına hem  barışa 
hizm et etm ektir. Sahte dostlar m. 
dalkavukların, ödenekli danışman
ların görm em ezlikten geldikleri bu 
fırtına başlangıcı, çok  geçmeden 
hem  Pasifik, hem  Atlantik sahille
rine doğru yönelen  b ir  tayfuna dö
nüşecektir. Yalnız Am erikan kıt’a- 
sm da değil, Am erikalıların bulun
duğu her noktada onarılm az yıkın
tılar yaratacaktır.

Ne masal m isali «breefing» lar 
verm ek, ne koşar adım la alarmlara 
geçm ek, ne yedi kat yerin dibinde 
betonlu  sığm aklara kaçm ak, ne önü
ne gelene m ilyarlar dağıtmak, ne 
atom lu denizaitılannı aylarca deni
zin dibinde gezdirm ek, ne atomlu 
hava filolarını gece gündüz havada 
bulundurm ak b ir  yarar sağlıyamı- 
yacaktır. Am erikan «tırm anm a fel
sefesi» nin görem ediği gerçek, yer 
yüzünde bütün insanların tırmana 
tırm ana ön ce  irkilm esi, daha sonra 
tiksinmesi, nihayet, kısacık ve kor
kunç bir kelim e ile, Am erika’ya 
karşı KÎN bağlam asıdır.

Bu çapta b ir  duygunun kaç 
m egaton ettiğini hesaplam ak, hiç 
bir «com pu tor» un harcı değil. Dün 
Nazi siyasetine duyulan nefret Hi
roşim a bom basına bedelse, bugün 
Am erikan siyasetine karşı başgöste- 
ren tepki tüm  h idro jen  bombası 
stoklarından daha güçlü. Amerika
lılar bu  duyguyu b ir  düşm an oyu
nu sanmasınlar, çeşitli ulusların çe
şitli katlarında kendiliğinden beh
ren kin, öylesine büyüyor ki, bunu 
duygusal plânda Uıtmak hiç kimse
nin elinde olm ayacaktır.

Am erikan başkanları yapmacık’ 
sız b ir  b a n ş siyasetine karar ver
mez, bom bardım anları kesmez, Ce
nevre konferansının kararlarını uy
gulamaya yanaşm azsa, dünya halk 
oyu  tırm anm a m erdivenini eşi g°' 
rülm em iş b içim de devirecek, alda
tılm ış Am erikan halkı da bunun he
sabını yöneticilerinden soracaktır. 
Vietnam  duvarlarım tırmanmaya 
kalkışanlar tepesi taklak düşecek
lerdir.

DÖNÜŞÜM
O N B E Ş  G Ü N L Ü K  S O S Y A L İ S T  D E R G İ  
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