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T. i. P. Trabzon Merkez il~e Kongresi: 

(( E !JJ 
Emperyalizmin lanetlendigi 

Vietnam 'd a olenler i~in de sayg• 
kongrede, 

duru~u yap1ld1 

T ei.P. Trabzon Merkez ir~e Kongresi, 24 eyliil 1967 

pazar giinii il Merkezi lokalinde yap•lmiJ, kongrede 
konu~an partililer, Demirel HiikOmetinin memleke
ti «karanllk bir gelecege dogru» h1zla siiriikledigini 
soylemi,lerdir. 

il Ba§kant Attila 
A~ut'un ba§kanlagmda 
yah~malarma ba~hyan 
Kongrede, emperyalizme 
kaqt ilk ulusal kurtu]u~ 
savapnt yiiriiten Atatiirk 
iJe aynt dogrultuda sa
vaprken hayatlartnt yiti
ren Vietnam'lt ~ehitler 
i~in saygt duru~u yapt1-
mt~, daha sonra ~e~itli 
yurt ve diinya sorunlart-
mn incelendigi 'r&lt§ma 
raporu okunmu~tur. 

«ANAYASA 
SOSYALiZME A<;:lKTIR•> 

Raporun sosyaJizme 
deginen boliimiinde ozet
le §oyle deoilmekteydi: 

«Bir siire once bazt 

devlet yoneticileriruizia 
iJeri siirdiikleti «Anaya
santn sosyalizme kapah>> 
oldugu yolundaki iddia
lar, baSJnt ve kamuoyu
nu giin]erce me§gul et
mi§tir. Anayasamtztn 
BfYtk ve kesin hiikiimleri
ne ragmen, maksath ola
rak ve sadece Tiirkiye 
f§~i Partisi'nin geli§me
St!Jl onlemek amacty)a 
soylenen bu sozler, Sa
ytn Genel Ba§k&ntmtz, 
Anayasa Mahkemesi ve 
degerli bilim adamlan 
tarafmdan gerektigi gibi 
cevaplandtrtlmt§tlr. Biz 
burada, . emekten ve e-
mek~iden yana olan Ana-

yasamtztn, sosyalizme 
ardtna kadar afYtk bulun
du g unu b cli r tmekten 
oviinfY duyuyoruz.>> 

ViETNAM DRAMI 
Raporda ayrtca, Tiir

kiye'nin izlemekte oldu
gu id§iliksiz ve uydu dt~ 
politika yerilm l' ktc ve 
Vietnam konusnna da 
dokunularak ~unlar belir 
tilmekte y di: 

«Vietnam fYOk uzagt
mtzda, biz kendi derdi
mizl! bakaltm, zihniycti-
ni ta ~ tyan]ar, yiizytllml
zto y iizkarast bu bii y ii k 
insanhk dramtnt h&la 
kavn yamamt§ kimseler
dir. Sosyalistler, di.inya~ 

ntn n eresinde olursa ol
sun, daima ezilenlorin 
ya n10dadtr. Kalda ki, Vi
ct naru'da mazliim bir 
mi lle t, toptan yok edil-
mek istenmektedir. Biz 
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bu vab~ete, bu barbarh
ga seyirci kalamaytz. 
Ba~ka ulus]ara, kendi 
kurtulu§ sava~tyla ornek 
olmu~ bir iilkenin insan
lau, Vietnam'da tarihe 
ve insanltga karp i~h

neu al~ak~a cinayetler 
kar~tstnda susamaz!,. 

KONU~MALAR 
Kongrede soz alan 

Fikret Ersezer, Kewal 
,Beller, Avni Sevin~ ve 
Erdogan Goniiller, ~e§it
li konulara deginerck 
y urt ve diinya ol.lylart• 
n m p arti apsmdan de
gerlcndirmesini yarmJ~

l a rdtr. 
Son olarak kon111an 

il Ba§kam AttiHi A§ut, 
sosyaliswere yaptlan ~e
§itli basktlar iizerinde 
durmU§ VC ozetl~ ~un}art 
soylemi,tir.: 

«Sos y alistler, yiiksek 
bir insanllk i.ilkiisiine ha-
yatlanm adamt~ insan
lardtr. Karpmtza birta -
lom ma~alar c;1kanp bizi 
yolnmuzdan c;evirebile-
cekleriui sananlar, kor
kunfY bir a!dant~ i~Yinde

dirl<'r. Biiliiu cmek~i st
ntf ve tabakalar el-ele 
vedp, so syalizmi Tiirki
ye'de ge rc;Pkle~tirecegiz. 

Bu aktmt durdurmaya 
kimsenin giicii yetruiye-
cekti r. Sosyalistlere bas
kt yapanJart halkn te~hir 
edecegiz ve de iktidara 
geldigimizde, bu kanun-
suz davrant~lartn hesabt-

(Sonu 2. de) 



v ·E E 
Mehn1et Y AL<;IN 

~u C.H.P. ne zam<on l'l' u~ alefete dii~se, ofretmen 
dostu kesilir. Ogretmen Okullarmrn, Koy Enstitii· 
lerinin kurulu~ ylld 5.olim'e rinde; Hasan Ali Yiicel'in 
oliim yrldoniimlerinde, pa rtinin ileri gelenleri ko
nu~urlar. Gelemezlerss, ones ajlarr okunur. Hele se-

~imler yaklafrnca, og• e< men derdine, koy derdlne 
deginen yazrlar yaza nlar da ~ogalrr i~lerinde. Ama 
aslrnda, bugiinkii kada r olm asa bile, C . H.P.'Ii Egi
tim Bakanlarr zamanonda da iilkiicii ogretmenler 
siiriilmii~ler, doviilrn :i~ er, neden gosterilmeden 
meslekten atrlmr~lardrr. 

Koy Enstitiileri dava
smda, Hasan Ali Yiicel'i 
arkadan vuranlar, C .H.P. 
ileri gelenleridir. Vo 
inonii bu biiyiik egitim
ciyi, oy kaybetme kor
kusuna, yalmz buakmi~
tu. 

Mahmut Makal <<Bi
zim Koy>>ii yazdtgJ 1~1n 
C.H.P. zamamnda hapse 
atJlmJ~tJr. 

«iMECE,. Dergisinin 
ilk sayu10m bauaztsmt 
inonii yazmt~tl. Tiirkiye 
de «ger~ekten bir koy 
davasrnm oldugunu» ka
bul ediyorJu ( 1961 se
~imleri arifesinde). Ama 
hemen se~imlerden son
ra i~bapna getirdigi ge
ri kafah Hatiboglu, Koy 
Ensti tiisii ~tkt~hlar i~ in, 
kotiilemek amactyla <<de
mirci, komiircii•> stfatla
rmJ kullandt. Hatiboglu
na gore, bedenen r;altf
mak ay1pt1. Aydm dedi-
gin, masa ba~tnda g o bek 
~i~irmeliydi!... Gericile
rin etkisiyle de bjr yt-
gm toplumcu egitiruci 
siirgtin edildi. Hatiboglu, 

ANAYASA 
(Bafl I. de) 

nt ~utbk? soracag•z.» 
YONETIM KURULU 

Se~imler sonnnda 
Tra bzon Merkez tl~e Yo
netim Kuruluna Fikret 
Ersezer (Ba~kan), boer 
Ciravoglu (Sekreter), 
Kenan Olmez (Sayman) 
ve ~ahin U~ar, , Fikri t~
can (Uyeler) se~ilmi~ler
dir. 

Yeni yonetici arka-
da~lanmiZa, toplumcu 
sa va~Jannda ba~anlar dl 
leriz. 

ogretmenler tarafmdan 
birka~ kez inonii'ye de 
~ikayet edildigi halde bir 
sonu~ ahnamadt. En so
nunda ele,tirilere daya
namtyarak kendisi ka~
mak zorunda kaldt. 

Yerine ge~en ibra
him Oktem'in hangi ip
te oynadtgiDJ anltyama
dtk._ Adamm sozleri ile 
eylemleri hi~ birbirini 
tutmadt. <;evresiodeki 
ki~ilerin oyunc~gt durn
mona dii~tii. Mahmut 
Makal, Osman Bolulu is
tifa ettirildiler. Ahmet 
Aksakal, ogrencilere oz
tiirk~e ogrettigi i~in, Is
parta'dan taa Rize'ye sii
riildii. 

1964 ytltntn temmuz 
aymda, Eski~ehir'de ya
pllan T.O .D.M.F. top
lanttsmda Oktem ile bir 
iki ciimle konu~tuk. Ken
disine <<Turhal Ortaoku
lunda ko y ~ocuklartna 

yapllan hakstzltklaru an
lattJm. Birdenbire giirle
di: c.Onu haysiyetsiz ida-
reciler yapar. Benne ya
paytm?» (Ciimleyi aynen 
altyorum.) 

Ben, Bakantn bu soz
lerine giiveuerek, okulda 
koy ~ocuklartna yap1lan 
hakstzltklara kaqt dur-
dum. Olaylart dilek~eler
le ve basm yolu ile ilgi-
lilere duyurdum. Suru~

turmaya gelen Miifetti~
ler, benim ~ikayet etti-
gim ki~ilerin konugu ol
dular. Birka~ gecelik ya
t.tk iicretine, birka~ kap 
ucuz yemege, birka~ ki
lo Zile pekmezine tenez
ziil ettiler. K11 ortasmda 

· Turhal'dan · Pozantt'y1 
boyladtm ..• Kararnamode 
Oktem Efeudi'nin de im
zau vardt. Yolladtgtm 
itiraz dilek~elerine de bir 
yantt alamadtm. Aradan 
iki ytlt a~km zaman ge~
ti, hala merak ediyorum, 
«hu haysiyetsizler kim?,. 
diye. 

Sad1k Goksu, ibra
him Tiirk, glzli emniyet 
raporu ile ekmeklerinden 
oldular. Sad1k Goksu'nun 
stajyerligini kaldaama
dtgl ileri siiriiliiyordu. 
Oysa, Goksu meslege a
tllah daha altt ay olmu,. 
tu. Oktem ne bilsin staj
yerligin ka~ ytl s~rdiigii
nii! Bu konuda S. Gok
su'nun lnonii'ye yazdtgt 
mektup da yanuuz kal
mt~ttr. 

tbrahim Tiirk'e de 
«seni istemiyorlar karde
§im» demi~ti. Demek ki, 
Oktem'e emir biiyiik 
yerden geliyordu. 

Yank• : 

Ahmet Aksakal, N. 
Kodamanoglu i~in «DE
MET» Dergisinde, «Til
ki ki~ilikli» stfattDl kul-

laniyordu. Eskitehir'deki 
toplanhda da ogretmen
ler tarafmdan yuhalanan 

Kodamanoglu"nu, C.H.P. 
bagrma bas1yordu! 

~imdi ise «ortanm 
solunday1z» diyorlar. 
Ondan sonra da ibrahim 
Oktem'i G'enel Sekreter 
Yardtmctsl yaptyorlar. 

Ogretmenlere sahip ~~k

nuya ~ahfiyorlar. Siz 
bunlart babamza yuttu
run, yart ayd1nlar! Dora 

y1l iktidarda kaldmtz, 
Koy Enstitiilerinin sozii-

nii l.lile edemediniz. Kay
den, Koy Enstitiilerin
den bahsedenleri adam
lanmza izlettirdiniz ..• 

Ogretmenler, toplumcu
larla bir le§erek kendi 

kendilerine sahip ~Jka

caklardtr. 

IEMEl DERiNDE 
Teknikerler aylardan beri derslerine girmi
yor. Bence bo~una... <;iinkii, Anayasa'mn 
<<Egitimde Ftrsat E~itligi,. ilkesi, sadece lafta 
kahyor. Milyonlarca koy ~ocugu halen kara 
bilgisizligin i~inde .. Halen onbinleri a~an koy
lerimiz ilkokulsuz.. Doktorsuz, ebesiz.. Yol
suz, evsiz, susuz .. Toprakstz ... 

Her ilk ogrenimi bitiren, Ortaokula gide
mivor, Ortay1 bitiren liseye giremiyor. Lise 
pk1~ltlartn biiyiik bir boliimii iiniversite bula
mJyor. Bulabilen de ~okca yoksulluktan oku
yamaytp geri doniiyor .. Kala kala parast olan, 
giicii yeten okuyup adam oluyor. Adam olu
yor demiyelim de (~iinkii, adamltk diplomay
la, parayla, makamla degil, kendini halka ada
makla, kuaca adamhk yollartnJ bilmekle 
olur.) miihendis, el~i oluyor, yetkili oluyor .. 
falan filan .•• 

Sonra da tutar yoksul balk ~ocuklartna, 

bu gibi halktan uzak ki§iler bir hak verirler 
mi? .. Hak verseler, i~ verirler mi?.. i~ verse
ler, kendi hempalanna i~ kahr m1?.. Onun 
i~in, 1961 Anayasauna iyice sartltp, Anayasa-
miZID ongordiigii temelli donii~iimleri; de
mokratik ilerici bir orgiit i~erisiade istemek
ten ba§ka bir pkar yol goriinmiiyot" .. -KAVALCIOGLU 
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