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A CACIRIYORUI ! 
Bolumu» ve «Tedbirler Anayasan1n 

Yasas1» Yururlukte De g i I midi r 1 • 

nia infaz1 siiresince, (B) 
bendinde sozii ge~en mah 
k~mlara atfen, siyasi ve 
27 Mayu 1960 Devrimi
ni zedeleyici ·' mahiyette 
veya uydurm~ b~yanatl 27 May1s h.areketinin lideri Cemal 

Giirsel, oliimiiniin birinci yddoniimii 
dolayts•yla And Kabir'de yapdan 
biiyiik bir torenle andmt§hr. 

Giirsel'in birinci o
liim y•ldoniimiinii, 27 Ma 
yu'a ve O'nun yaratici
Iarm en afag1hk saldtrda 
rtn yoneltildigi bir do
nemde antyoruz. 27 Ma 
yu dii~manlan, Anayasa 
mtztn ba,Iangt~ boliimii
•• ve yiiriirliikteki 38 Sa 
yth "Aaayasa Nizamtnt, 
Milli Giivenlik vc Huzu 
ru Bozan Baz1 Filler Hak 
kmdaki Kanun"a ragmen 
karanhk bir devri yeni
den hortlatma ~abala

nndan vazge~mcmi~ler

dir. Savctlarm gorevi~i 
yapmamast yiiziioden, 
her getren gun ciir'etini 
biraz daha arttuan sal
duganlar, besleme gazete 
lerin de yard1m1 ile 27 
MayJS't adeta biitiin so
nu~lanyl;; tasfiye etmi~
lerdir. 

Sosyalistleri kovala
makta hiiyiik ba~an gos 
teren Savctl.trtmtzin, A
nayasanm ve yiiriirliikte 
ki yasalann a~1k ve ke
sin hiikiimlerine ragmen 
27 May1s dii~maolanyJa 

ugra~mamast, eski dev
rin -- ozlemiyle yantp tu

tu~an vurguncu ve trtk~r 

c1lara cesaret vermektedir. 
"SAVA~,. 27 Mayu 

aleyhinde i~lenen su~lara 

ili~kin mevzuatt, bu ac1 
y•ldoniimiinde Savctlara 
hatarlatmayt, bir yurtse
verlik gorevi saymakta
du. 

TEDB1RLER KANUNU 
Baunda «Tedbirler 

Kanunn» diye adlanduJ
lan 5.3. I 962 giin ve 38 Sa 
ytlt bu Kauun'un I. Mad 
desi aynen ~oyledir: 

"Madde: 1- A) Anaya 
sa ve hukuk dt~J tutum 
ve davram~!anyla me~ru 
lugu&u kaybettigi Tiirki 
ye Cumhuriyeti Anayasa 
st ile de tesbit edilen De 
mokrat Parti iktidanna 
kar~1 direnme hakktm 
ku1lanarak, normal de
mokratik rejimi biitiin 
teminPJttyla kurmak ama 
ctyla, Turk milletinin ger 
~ekle~tirdigi 27 Mayts 
1960 Devrimini, soz, ya 
zt, haber, havadis, resim, 
karikatiir veya sair van 
ta ve suretler le, ycrsiz, 
haks1z veya gayrime~ru 

go sterenler v eya iistii kl\ 
pah da olsa matufiyeti 
belli olacak ~ekilde boy 
le g osterrueye s:alt~an

lar; 
B) 27 Mayu 1960 

Devrimini zedeliyebile.; 
yecek ~ekilde; 

B u Devrimim netice 

si olarak, Yiiksek Ada
let DivanJDca yeya sair 
ltaza mercilerince veril
mi~ ve kesinle,mi~ olan 
karar ve biikiimleri; soz, 
yaz1, haber, havadis, re 
sim, karikatiir veya sair 
viSJta ve suretlerlerle ko 
tiileyenler veya iiHii ka
pah da olsa matufiyeti 
belli olacak ~ekilde kotii 

lemeye ~·lt~anlar veya 
mahkiim edilenlerin mah 
kiimiyetlerin&~ esas te~kil 
eden fiillerini yahut ~a 

htslartnl ovenler veya ne 
ticelenmi~ haztrlak, ilk, 
son tahkikat veya infaz 
safhalanyla ilgili resim, 
hatuat, roporta j ya yan~ 
lar veya beyanat veren
ler; 

C) Mahkiimiyetleri-

baSJna verenler veya . ba 
s1n yoluyla yayanlar ve 
ya alenen nakledenler; 

D) 27 Mayu 1960 
Devrimini yersiz, hakuz 
veya ga ynme~rii gostere 
cek surctte, feshedilmi~ 
Demokrat Partinin ikti
dartnl ovenler veya mii 
dafaa edenler; 

E) Mensup olduklan 
partinin, feshedilmi~ De
mokrat Partinin devam1 
oldugunu ileri siirenler 
veyll herba~gi bir parti 
lehine bu tarzda faaliyet 
gosteren veya propa gan 
da yapanlar; 

Bir y1ldan be~ y1la 
kadar agu hapis cezauy 
Ia cezalanduthr." 

Y azar1n ~ilesi 
ismail GEN~TURK 

Bizim memlekette en gi.i~ meslek yazarllk ••• 
Bu memlekette ozanm, yazann ~ilesi bitmiyor, bi· 
tecege de benzemiyor. Ostelik bundan 110 y•t once ya,a 
m11 yazarlarm adlar1 da bu ~ileye dahil. Yani, yabanc1 
memleket yazarlannm da Tiirkiye'de ~ilesi olduk~a 
ag1r. Sanm1yoruz ki di.inyanm hi~bir yerinde boyle
sine yazar ve ozan di.iJmanhg• olsun. 

Kafaunt kuma go
,men, topluma ;aru do
niik, burjuva yazarlan 

rahat ve gozde. Onlara 
hi~bir ~eycikler oldugu 
yok .• Ya bir de balktan 

yana, ilericilikten yanay 
san vay haline, i~in du 
~nan Tiirki,e'de. Bir ke 
re emeginin kar~altgtnl 

his:bir zaman alaruamt~ 

(Sonu 2. de) 

,• 



Universiteler 
Yusuf Ziya BAHADINLI 

( T,i.P. Yozgat Milletvekili ) 

I 

Bir ogretim uyesi, yiiksek oire· 
nimi bitirdikten sonra en az.tndan 10 
y1l siire i~inde yeti§ir. Demek oluyor 
ki, bir iiniversite a~may1 10-15 yd 
once plana almak ve 0 andan hazir 
hga ba§lamak gerekmektedir. Bu 
ger~egi hi~bir zorlama, hi~bir ka· 
nun degi§tiremez. 

Universite ogrencisi, 
kendi kendine araJttrma 
ve okuma alttkanhgtot 
almahdtr. 

Mu tlaka iitt i versite
lerin zengin kitap!Jklan 
olmaltdtr. Ve hu kiup
hklarda ~yasaklanmt~ ki
tap>~ bahi~. konusu olma· 
maltdtr. Univ&rsite, a-
ra,ttrma merkezidir. Og 
rend her fikri, her dii
~iinceyi ara~ttracakttr, a
ra~ttrmast gerekir. A ksi 
halde iiniversite olmaz. 

A ynca fikrin, dii§iin 
cenin yasaklanmaSl, il
kel tepluluklar i((in ha· 
his konusudur. Demokra 
siyle idare edildigini soy 
leyen iilkelerde bir fik
rin yasaklanmast yiiz ka 
raudtr. Ogrenci her fik 
ri bilecek. iyiyi-kotiiyii 
aytrmak ir,:in bilecektir. 
Kitap yasaklamak, hi~ 

bir §eyi halletmez. 

Aynca yasalanmtz 
da fikir yasagmt rcddet 
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ml'ktedir. Dii~iince ozgiir 
liigiinii, yalntz mevcut 
diizeni ovmekle gorev
lendirmek biiyiik bir ha 
tadtr. Yasaklanan her fi 
kir, giiniin birinde mut
laka yasak duvannt delip 
ge~mi¥tir. 

1933-1965 ytllart ara 
stnda Tiirkiye'de tam 
1650 kitap ve dergi ya
saklanmtftlr. ~untJ tyt 
bilmek gerekir ki, kitap 
yasagmtn oldugu iilkedc 
iiniversite mezuau ol 
mak, bir diploma sahibi 
olmaktan otuye ger,:emez. 
Universite kitapltklart, 
diinyantn biitiin kitapla
nna raflartnt a 
~tk tutmahdtr. 

Ara~ttrmak i~j:in iini
versite ogrencisinin diJ 
bilmesi gereklidir. 

Bsgiin iiniversite og 
rencisi, dcrslerinc ancak 
ve yalntz hocantn verdi 
gt notlarla r,:all~makta

dtr. Bu bir ara§ttrma_ de 
gil, bir ezberciliktir. A
ra§ttrma laboratuvarlar
da, kitaphklarda ve goz 
lemlerle olur. 

Ulkemizde yeteri ka 
dar teHf bilim kitaplan 
yoktur. Yabanct kitapla 
n tak i p etme k ir,:i n de 
yabanct d il bilmek ge
rekmektedir. Oysa orta 
okul ve liselerimizde uy 
gulanan yabanct dil 6g
retimi ~ok j]keltiir. Bu 
durumun dikkate altna
rak liselerdeki yabanct 
dil ogretimine bir ba~ka 
ltk vermek, ya da fakiil 
telcre haztrltk stntflan 
a~mak gerektigi kan1sm 
dayun. 

( Ba,taraf• I. de ) 

olan Tiirk ozan ve yazar 
larJ, zorunlu olarak ba~ 

ka bir i~tc ~alt~tp karnt 
nt doyuracak, ondan son 
ra da bo~ zaman bulur
sa biqeyler r,:i ziktirecek. 
Bu bile yazara saygtstzlt 
gm Janiskastdtr. Biz on 
lara -topluma hi :> met et 
tikleri ir,:in- yardtmct o
lacagtmtz yerde, ek ola
rak tuttugu i~inden altko 
yarak ;t~!Jga mahkum et 
mck istiyoruz. Bunun en 
a~tk ornegi, aylarca i~

siz btraktlan Talip Apay 
dtn'dtr. Bir siire once 
Bakanltk e;:nr!ne ahnan 
Mahmut Makal vat, Ha 
san Ktyafet var, bir sii
rii dost var ... 

Ozellilde yazu vc 
ozan ogretmenleri, on
dan sonra toplumcu og
retmenleri harctyan bu 
makine, nc zamana de
gin r,:~;lt~acak bakahm? .• 
Yoksa benzini, mazotn 
tiikenince yartda mt ka
lacak ... Bnnu zaman gos 
terecek .. 

n 
~imdi yaptlacak bir 

~ey var: Gordiigiimiiz 
her aksakl.gt. adam har 
cama makinesinin ic;yii 
ziinii her zamankinden 
dahn giir,:lii, daha yaygJD 
olarak durmadan yazaca 
giz dostlar .. Buna giince 
ler, dergiler y~tmezse ki 
taplar halinde c;tkacagtz 
kaqtlarJDa. Bu i~i bir 
kampanya halinde toplu 
ca yapacagtz. Zaten bu
nu yaptyoruz ama, biraz 
dah n sert, biraz daba 
ar,:tkc;a, erkekr,:e... At; da 
kalsak, susuz da kalsak 
du sava~t yiiriitecegiz. 
Bu diyardan gidemeyiz. 
<;:fhkii CiUIItlllZ gilti SeYi 

yoruz, ama bu deveyi gii 
decegiz.. Hem de daha 
r;ok inanmt~, daha _karar 
It, daha giir,:lii olarak ... 

Utku (:r:afer), erge~ 

toplumculartndtr. Halk
tan yana yazarlartn, ozan 
lartndtr. Hele biraz daha 
yontun kalemlerinizi. .. 
Hadi dostlar .. 

Ismail GEN<;TOR~ 

.., 
KONGREYE ~AGRI 

T.i.P. Trabzon Merkez tl~e Kongresi, 24 
eyliil 1967 pazar giinu sa a t IO .GIJ'da T.i.P. il 
Merkezi lokalinde, a~a gtdaki gii:dem ~err,:eve 

sinde yaptlacakttr. 
Uyelerimize onemle duyurulur. 

T.i.P. TRABZON MERKEZ iLc;:E BA~KANLIGI 

GUNDEM 

I) Atplth 

2) Kongre Divant ser,:imi, 

3) <;a lt§ma ve Hesap Raporlartntn okunma 
st, 

4) M iitc~obLis YoBetim Kurulnnun aklan
n:i'lst, 

5) P ard npundan koy sorunn, koy ve 
koyliilerle yakto ilitkiler kurulmast, koy 
ve mahalle gorevlilerinin ser,:imi konu
sunda goriiJme, 

6) Parti ar,:tstndan yurt ve diinya sorunla 
rt iizerine serbest konu~makr, 

7) Ser,:imler. 


