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Ge~enlerde Fransa'da, haberle,me hiirriyetiyle il
gili olarak, her ~evreden kalburiistii ayd1nlar1n ve 
Mendes-France, Edgar Faure gibi fOhretli politika
cllar~n kataldlklarl onemli bir toplantl yap•ldl. 

Toplantada haberle,me hiirriyetini tehdi.t eden 
iki temel tehlike iizerinde uzun uzun duruldu. Bu 
tehli!<elerden birincisi devlet, ikincisi ise paradar. 

"' Basm iizerinde dev
le! basktst bilinim bir 
ge'trrek. Bunn.n en apn 
§ekli komiinist veya ba
zt fa§ist iilkelerde oldu
gn gibi, bastna devletin 
el koymast ve gazeteleri 
iktidardaki bir ekibin 
veya bir stmftn propa
ganda aract halinc getir
mesi. 

Batt qlkelerinde ise 
gazeteler, her tiirlii ikti
dar basktsnHlan kurtul
mu§ ozel te§ebbiisler ha
lindc. Fakat gazetelerin 
hiir te§ebbiisler elinde 
bulunmalan, hiir olma
ianna yetmemekte ve ba
sm, ekonomik giiciin 
egemenligi altma dii§
mektedir. Bu durum, ka
pitalizmin son ytllardafd 
htzh geli§mesinin sonu
cu olarak, Tiirkiye'de de 
kendini ciddi §ekilde his
setirmeye ba§lam t§tlr. 

Bir defa, gazete p
kartmak milyonlara ih
ti yarr gostermektedir. 
Milyonlara ise ancak mil
yonerler sahiptir. Nite
kim anonim §irketler ge
li§medigi halde, bizde 
bile, eskiden meslekten 
yeti§mi§ gazetecilerin 
elinde olan gitzeteleri, 
~abtiili •) Qtpndan· · gelerl 
zenginler eie . ge~irmeye 

ba§lamt~lardt~. 
Bn degi§ikligi~ ilk 

sonucu, yazailann ve 
muhabirlerin, patronla
rm veya idere M~clisle

rinin ho§lanna gitmeyen 
haberleri veya makalele
ri yazamamalart olmn§
tur. Ancak piyasada ~ok 
tntulan biiyiik kabiliy.et
Jcr, o da bir derecey~ 
kadar, patronlann mii
samahasmdan faydalana
bilmekteler. 

Durumnn, sendikala
rm ve siyasi partilerin 
gazete ~tkartmalanyla az 
~ok dengeye kavn§abile
cegi dii§iiniilebilirse de, 
gerek Battda, gerekse 
bizde, sendikalar ve par
tiler ba§artb yaym or
ganlarma sahip olama
maktalar. 

Bununla peraber mil
yoner patronun veya .ida
re Meclisinin basktst, ba
sm hiirriyetini tehdit 
eden daha 'biiyiik tebli
keler 'goz oniinde tutu
lursa, 0 kadar onemli 
saytlmt.yacakt,r. BaSint, 
patronnn miilkiyet bak
kmdan ~ok, basm k urum
lanntn kap.italist diizen
deki i§leyi§ §ekli tehdit 
etmekt'edir: Ga.zete, ba
hd'a oldngu gibi Tiirki:.. 
ye'de de m~liyetinden '~ok 

;t§agi fiyata sattlan bir 
ticari emtia haline gel
mi§tir. Ozellikle bii yiik 
gazeteler, reklamlarla ya
§amakta ve reklamlar sa
yesinde milyonlarca lira 
kar saglamaktalar. Onun h 
i~indir ki, gozleri b'ii yiik 
reklim §irketlerine ve 
onlarm kapitalist mii~te
rilerine ~evrilmi§ti~. Bn 
sebeple," gazeteler ·kapi· 
talizmin ve kapitalistle
rin aleyhine fazla bir 
§ey yazama'zlar, aksine 
onlan ovme ftrsattnl 
ararlar. Boylece, devlete 
kar§t biirriyetini kazanan 
bastn, parantn karpstnda 
hiirriyetini ~eni§ ol~iide 

ka ybetmi~ olmaktadtr. 

Hikaye, bu kadarla 
bitmemektedir. Reklamm 
ba~hca gelir kaynagt ha
line gelmesi, kapitalist 
ol~iiler i~inde dahi, ga
zetelerin fikri seviyesi-

nin i,}dce dii§mesine yol 
a~mt§ttr. Reklam, tiraja 
baghdtr. Kim tirajmt 
yiikseltirse, ilan gelirini 
artttnr. Bn sebeple, ga
zeteler arasmda, bir iki 
ytldtr memleke'timizde 
d~ ~iddetle hissedilen §e
kilde, bir tiraj yart§l 
ba§lamaktadtr. Tiraj ya
rtp ise, sansas yonel 
haber yan~t demektir. 
Gazeteleri doldnran a§k 
cinayetleri, mefhnr a~k

lar, fuhu§ §ebekeleri, fa
hi~e ktz Mandy, ~ahne 
ve fntbol ytldizlartnm 
ozel hayatlart gibi ha-

Bizi mahvetmek isto)en emper· 
yai izme kar§I ve b ;zi yu: mak 
istey~n kapitalizme kar~1 millet· 
~e sava§mayJ uygun ?g<lren ' bir 
doktrini izleyen insanlanz. 

ATATURK 

berler, tira j yart§tntn 
kapndmaz sonu~landu. 
Gazetelefde, Mecliste bir 
kavga haberini uzun uzun 
okursunuz, fakat goril
§iilen kanun tasanlartntn 
aktbetini goremezsiniz. 

Tiraj ve reklam ya
rtp, boylece, halkm nyu: 
tulmas111a ve ~ocuk kal.:. 
maSina yol a~maktadu. 

Halkin fikri gtdasmt, Sii.:. 
reyyalar, Dibalar, Mandy'
ler, Lefter I~·r, Metinler, 
~inayPtler, a~klar te'~kil 
etmektcdir. ' 

fnsa!Jl insanltktan n
zakla§ttre~n boyle bir gi
di§, bastn hiirriyetini ze-

delemeden nastl onlenebile
cektir? Fransantn, hiirri
yet ve demokraside"n ya
na olan en i yi beyinleri, 
giinl erce sii/en miizake
relerde, bu soruya bir 
cevap aradtlar. Sonnnda 
oybirligiyle bir karar~ -
vardtlar. Kararda §oyle 
denilmektedir: 

<<Bas tnt para egemen · 
liginden kurtarmaya ka
rarh olarak ve bunun de-

rinlemesine bir "politik de
gi~meyi zaruri ktlacagmt 
biJerek, bir hiir basm 
statiisiiniin baztrlanmaSl-
111 temenui etmekteyiz. 
Bu statii, basma, temel 
hiirriyetlere tamamen 
saygtlt ve iktidara kaqt 
bagtmstz olarak, bir ka.:. 
mu gorevf yapma imka
iunt vere"cektir. Onemli 
miktarda para sahipleri, 

( Sonu 2. de ) 



TURKiYE'DE NiCiN SOSYAliZM ·?. 
MUSTAFA DU~'A~ 

yalizme yakla1t1klan diiJi.incesi, Georges ! ouirgin ve I Toplumlar1n tarihsel bir de~im ve geli~imle Sos· 
I 

Pierre Rim bert taraf• 'ndan ortaya atlld1. Ve yaJa• ....._ 
d•g•m•z di.inya i.izerinden ornekler verilerek a~•kland1. 

iki yiizytldan bui 
i~inde bu!undugumuz bir 
kalkmma sorunu vardtr 
Tiirkiye'nin. Du sorun 
nastl ~oziimlenecek? Bu 
sorunu ~oziimlemeden 

once, ortaya ~tkt§ nede.n
lcrini ara§ttrmalt. Tiirki
y , 'nin geri kalt~ nedeu
lerinin ha,tnda, bir za
maular Avrupa'ntnkin
den daha iistiin olan tek
nigimizin ve el sanatla
rtmtzm kapitiilasyonlarla 
yava,-yava' zaytflamast, 
yabanctlann teknik ve 
sanayimizi ele ge'rirme
leri gelir. YabanCtlar, ~a
nayimizi kendi pknrlart 
ugruna kullandtlar, ytl
]arca Turk halktnt so
murdiiler. Ayarlanmayan 
ve planlanmayau iktisadi 
durum, Duyiio-u-Umu
miye'yi ortaya ~ikardt. 

Bu ise ikti!>adi ve siyasi 
bagtmstzl•gt~tztu sona 
ermesi demckti. 

At3:ilrk, siyasi ba
gtmstzltk savapntn he· 
men ertesinde aul sava
§3, iktisadi bagtmstzltk 
ve kiiltiirel kalkmma sa
V3§1Da gtrt§ti. Yabanct 
'irketleri yurt dt§t ctti. 
Ulusal sanayimizi kurdu, 
Geri kalmt~ bir iilke olan 
Tiirkiye ' .Ji:l kaptlartnt 

dt~ sermayeye kapad 
Partisinin sonradan ko
lunu, bacagtnt kopardtgt 
devht~ilik ilkesi ' ile de 
ozel te~ebbiisiin kamu 
yarartna degil, kiunu za
ranna i'leyecegini belirt
ti ve bu zaran onledi. 

Atatiirk zamanmda 
saglanan ilerleme, Ata
tiirk'iin oliimiinden son
ra yava§ladt. Fakat geri
lemesi 1950'den sonra, 
ozellikle 1954'te ba,ladt. 
Ulusal pkarlartmtzla bag 
da~mayan, karphkh ~~
kar\ar ilkesine uymayan 
antla§malada siyasi ve 
iktisadi bagtmstzhgtmtz 
zedelendi. Devlet~ilik il
kesi kenara attldt. Her 
ma~lallcdc bir. milyoner 
yaratma yolo izlendi. 
Yabanc1 §irketler Tiirki
ye'ye doldu. AnlotmJ yo
ni.inden komik, l<amu 
i~in ise trajik bir Petrol 
Kanunu kabul edildi. 
Atatiirk taraftndan ana 
hatlart ortaya koyulan 
toprak reformu bir tiir
lii ger~ekletmedi. Kamu 
yararwa i,Ieyen egitim 
ve ogrctim kurumlanna 
gereken onem verilmedi. 
Koy Enstitiileri, Halkev-
eri kapattldt. 

Bugiin ortada bulu-

Hurriyetinl llaybeden Bas1n 
( Ba~1 I. de ) 

gazete kuramtyacaklar ve 
yonetemiyeceklerdir. Me
seHi kooperatif §eklinde
ki uygun bir Finansman 
sistemiylc, gazetelerin 
maddi mevcudiyeti ga
ranti alttna alma bilir ve 
onlartn yalntzca yaz1 
kadrolart il~ okuyucula
nntn kontrolii altmda 
bagtrnSlZ kalmalan sag
lanabilir. Aynca, gaze-

telerin soz hiirriyetine 
ve bagtmstzltgtna ayktn 

da vrant§lannt onlemek 

i~in, reklam ~irketlerine 

kaq1 tedbirler ahnmah

dtr. Bundan ba§k<!, eko
nomik giice karp gaze
telerin bagtmstzhgtnt ko

ruyan kurallara uyulma
Stnl saglamak amactyla 
bir hakem kurulunun te§
kili dii§iiniilebilir.» 
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elma bah~elerinin ofkesiyle kariJik 
hasta yataklar1nda ~aresiz korkak ~ 
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bin kez han~erlenirim olmem hi~ 
Kimi bi.iyiik denizlerde ak kopi.ikler gibiyim 

s·.:::.:~:, .... m... •..•.• ..... •.•••• •.. 1 
Llrkiilerim hapsolmaz -~======== . kitaplara kapan1p kalsam bin y1l 
kitaplar blr yere s1gmaz 

Giin olur sa~lar1m1 yedirirler b;rna Kongo'da 
kamJJlar a~laJ•r karas1nda gecelerin 
gi.in olur ate!f·alev yanar1m 
Vietnam'da kesilir bileklerim 

cezayir'de Rodezya'da Tiirkiye'de 
bir nazll ~i~ek gibi biiyi.iti.ilmek isterim 

I= ~:~~~~:~~~: ::::~~~~~:~:~:~~~~:~~~~~~:·· 
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nan ulusal ger~egtmiz 
ise yine siyasi ve iktisa-
di bagtmnzhg•m•z• sag
laytp sanayile§memizi 
gerektirmektedir. Bunun 
i'rin ise; 

• 

Karpltkh 'rtkarlar il-. 
kesine uymayan gizli 
ve ikili antla§malar 
(Amerika ile yaptlan) 
yiiriirliikten kaldtrtl
malt. 

Asked giiciimiiziin bii
yiik ktsmt Nato'nun 
emrinden altnmah, ulu
sal tiiruenler kurulma
h. 
Yabanct iisler kaldtnl· 

malt. 
• Atatiirk devlet~iligine 

doniilmC:i. 

8 Htzla sanayile~memiz 

saglanmalt, sanayi ve 
tanm iiriinleri gerek
tigi gibi degerlendi
rilmeli. 

• Egitim ve ogretim i§
lerine gereken onem 
verilmeli. Teknik og
retim geli,tirilmeli. 

• Koy Enstitiileri yeni• 

den a~Ilmalt. 
O Servet beyan1 kabul 

edihneli - kaldtralma
: 'malt, vergi adaleti sag· 

Ian malt, 
• Toprak reformu d.er-

hal yapiimalt, toprak
SJZ ya da az toprakh 
koyliiye toprak saglan
mah. Tartm makine
le~tirilmeli, verim art-
tin! malt. ~ 

• Petroliimiiz ve maden· 

lerimiz kamu yarartna 
dev let taraftndan ~tka • 
rtlmas1 ve i,Ietilmeli. 

• Dt' ticaret, Bankactltk 
ve Sigortactltk devlet 
tekelinde bulunmalt. 

i§te bunla r, sosyaliz
min hirer geregidir. Tiir
kiye'nin ger~ekleri sos
yalizmin gerekleri olun
ca izleyecegimiz yol or· 
taya ~tktyor kendiligin
den: Sosyalizm. 

Tiirkiye'nin bagtmlt-

h ktan kurtulmast, htzla 
kalktnmau i~in sosya
lizm. 

Ve ulusca varolma
mtz, insanca ya~amamtz 
i~in Sosyalizm. 


