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l*-*nt§l\r.oL
tarafından
TüSTAV,a
bağışlanmıştır

SİYASAL EYLEM

l}Ielih Cevdet ANDAY

Yassıada duruşroalannda, sanlklann takrmrndan olup da tanık diye
diılenen ,bir eshi D.P. li, yalgrcın «Uğraşınrz nedir sj.zin?» sorusu üzerine
«Ben ne şundan anlanm,.ne bıından, particiyiıı sadece, particilikten a,nla-
rrm.ıı demişti. Gerçekten de, demokrasi ile birlikte böyle bir uğraş türedi
idkemizde; toplumumuzun oluşumunu, içinde bulunduğu koşullan, gelişim
yön ve eğilimlerini, dünyanrn bugünkü dururnunu ve yarın alabiteceği bi_
çimi bilmiyen, bilmek, öğrenmek gereğini duymayan, bilenleri, öğrenmek
istiycnleri küçük gören, bundan ötürü de, tutulacak yollardan birine bile
bel_li bir inançla bağlanm,a, olanağrndan yoksun bulunan bir takım kişiler,
.sadece particilikle uzınan geçinmeyi kendileiine uğraş diye seçiyor ve işin
şaşılaeak yanr. çevrelerine de benimseteb,iliyorlar ,bu uzmanlrklarrnı, vaz
geçilemez kişiler oluyorla.r; ciemokrasinin bütün yönetimterden üştün olan
yanr özgür seçimJ.erdir diye övünen].er de, inançlarrnın temeli clan «özgür
seçimi»i bu tür urmanlarla" yüriitmek gibi gerçekten btiyük bir çelişimin
içine yuvarlanıyorlar. Çünliti :bu tutumla «özgür seçim», halkrn, kendisine
sunıüan biı, takım değişik önerileıden binini açık ve dolaysrz olarak seç-
me eriimi olmaktan çıkrp, flkirsiz ve inançsrz bir örgüt düzeninin yoğurup
pekiştirdiği bir «yeni teknik>> biçimi <ılmaJıtadır. Bu tür uzmanlarrn, hesap
ma.kineleri gibi birer gereç olduklan, demokrasinin özünü etkilemedikleri
ileri sürülemez; brınlar partilerin halkla değinme ve propaganda araçLan
olmakla ka]mamakta, çoğun halkrn tem§lcisi srfatını da ele geçirmekte-
dirler; ayrıca partilerin düşün kadroları ya bunla"rdan kurulu, ya da bun_
lann etkisindedir ve bu etkiden kurtıılamadar. Ola ki gerçek bir «siyasal
eylemı>. yolıınu tutmaya yatsınlar.
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Bu ba!ıımdan, görünü, demokrasimizin gerçek bir «siyasal eylem» ni-
tetiğinden yoksun olduğunu gi»teriyor. Çünkü «eylem»>, arr bir inanç ve
kişisel çıkar kaygusundan uzaklık gibi iki nitelikte belirlenir. Özgür
seçimlerde ise halkımız, çoğun, inançsrz ve çrkar kaygusu erdında olan
bir uzmanlar kadrosu ile çevriimektedii. Oy,sa .bu kadro, seçimler sonun-
da kazançlı çütı mı, «ulusal is'üenı.» gibi yı,ice bir inancın kalkanını ku]-
!anmağa kalkıyor ve böylece arı inaııçLaı,r, çıkarsız ediııleri bastırrnak,
sinc]irmek yolunu tuiuyor, ge]:çel< bir <ısiyasal eylem»i çürnaza sokuyor;
yığınla sorunu askıda kalan halk ise« demcLrasiden ne yarar gördüm,?»

diye şaşıp kalıyor. «Ulusun ternsilciliği» sıfatı, gerçek biı, eylem niteliği
taşımayan ,bu tür p,articilik].e kazanılabildiği ve bu gibi parti_ler, inancr ki-
şisel çıka.r sayan bugünkü guçlüler elinde bulunduğu sürece, halkrmrzn
şaşkıniığr scna elmeyecek, bundan ötüni de dernokrasi inancr zarar göre-
cektir.

Bu ay içinde, Prof. Bahri §avcı ile Dr. Nihat Ttirel'in, tıu konuda ger-
çeiıten iJ.ginç birer yazılaı: çı,ktı, gazetelerde, Her iki yazaı da, konuyu
incelerken, yasalrla meclislerine a,day gösterit,mek için particilıktcn ba*ıka
özei],kJer alanması gereğini ileri süıüyorlardı; bu özeiliPJer 8naye5aıTılz]ı,).
«sosyal» nite]iğine uygun özellikler oırnalr ic'Li vc parti uzma.nlığr ycrine
diyelim plön gibi toplurnsal işIeriı uzmanlığr geçiıjjmeli},di.

Ancak bu çeşit doğru ve yerinde önerilerin, bilaikleri ı,olda direnen
partileri kolay kolay etkiliyebiieceği söylenemez şimdili.li. }Ier şeydeıı önce
sorunun halka mal olmasr gerekir. ğalkımız kimi, niç.in scçtiğ,ni bilecek
düzeye geimektedir. Bu ise, gerçek «siyasal eylem» lerin griclenm€s,ine,
başba bir deyişle, an bir inanç, kişisel çıkar !:aygusundan uzak]ik gibi ni-
teliklerin egem€n olduğu örgütlere, halktan yzuıa olmaya tam bir özg:ür-
ltlk tanınııasına bağiıdır.

İşte biziın düşün ve ideoloJi alanınd,aki ya^sa}l,amalardan yakınmamıu
bundadrr. Kişi§el ,çüar kaygrsından uzak olan lıa.lkçı iııançlar bastınl-
mak istendikçe «siyasal eylem» elıcnonıik gucü e].].er^nde bu]unduranlann
perde arkasından oynatılan ,bir oyun olma.ktan kurtriamayaca}tır ve
ha]kımızın ekonomik durumumuzun gerçek cieştiı:isinden habeışiz lııra-
hlmak amacuıı güden bir sözümona «§iyasal özgürlük» ile avutıimak iste-
necektir.

ı§te sosyalist örgütün, öteki öreütlerden aynmı, burada. belirir.
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BESLEME SENDİKACİLAR
KARŞİSİNDA T.İ.P. VE TOPLUMCU DUŞÜNCE

_ Anayasanın iiz'ünü ihlil edenier - Türk-İş kimd-n yaııa? _
Haüt Tunç'tan kaşılık bekliyen sorulıar - AKİ§'ın Açıkiamasındaki
anlam --- İftira boıııbası besleme sendikacınrn elinde pat}adı _

Şükran KUBDAKIrL

Ulusal hdkimiyet ilkesine bağlüklannı gazetelerinde ü6n ettirmek
frrsatınr hiç kaçrrmıyan kimi siyasi kuruluşlann Anayasaya bağlılıklannın
tart§ma götürecek dalgalanrşlar gösterdiğine tanrk olmuyor muyuz? Mi-
dem ki, ıılusal h6kimiyet ilkesinin kayrtsrz şartsrz savunucusudurlar, bu il_
kenin temel belgesi olan anayasanın taşıdrğı hükümleri neden görmezlik-
ten geliyorlar öyleyse.

1961 oylarnasında Türkiye radyoJ.anndan il6n ettikleri «muhalefet ge-
rekçeleri»yle «re,d oyu» toplamakta yaya kalan bu kuruluşlar kaç yüür
bütiin siyasi tutum ve davranışlan ile aynr rnuhalefet dü,zeyi içinde bu-
lunmadrlar mı?

- Anayasanrn öngördüğı1 toprak reformunun y.apılmaması için çe,
şitli engeller çı_karan on_lar <ieğil mi?

- Tapüama kanununu Cumhurbaşkanlntn vetosuna rağmen «Meclis-
ten geçiren» on_lar değil mi?

- Aylü-ödenek gib,i, kendilerini i_lgilendiren konrılarda «hukıüi açü»
lar icad ederek sözcük oyunlaıiyle kamu isteminin üzerine çrkmak istiyen
onlar değil mi?

- TRT yi pıopagandalannın karargöhı haline getirmek istiyen, tü
tün dünya halk]annrn okuduğu kitaplara yasaJr koymayı m&rifet §ayan,
y,a}ancılara imtiyaz üstüne irntiyaz vermeyi müiyetçilik olarak gösterme\
istiyen onlar değil mi?

ANAYASA,NIN Öz,ÜNÜ «İEıAı» EDENLEn

Btitün amaçlan «Anayasayı ihl5.1» sınınnr aşmadaıı koydıığu ya.saJr,

larr atlamak, bütün hesaplan kurulu düzenin kendilerine sağladığr ava.rı-
taJlardan yararlanmak olan bu örgütlerin, Anayasanın öz'ünü yaratan
ternel niteUklerin kaşısında oldukları çok açıktır artü.

Türk halkınr çağın ve insan bilincin,in gerisinde tutan köhneıniş fel-
sefelerinin karantığrnda hapsetmeyi ülkü haline getirmek istedikleri için,
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böyledir bu. Türk halkırun yaratıcr gücüne inanmadr]ılan için, Türkiye,yi
hei anla,mtla bağurısız bir ülke haIi;ıe ,getiren Luw{ayı milliye tlkelerini
yad.sıdıklan için böylectir'bu. ve bugün, Türkiye işçi partisi çatı§ında
Lendi kendini örgütüyerek vatandaşlık onüfüü koruyan emek gücüne

karşı oIdııklan için, böyledir bu.
osmanlı mektebinin köhne,metodlannın stümediğini, ve yabaııcı ıııd,li

kaynaklann vatanseverlik bilinci önünde bozeuna uğradığını gördükçe

telflşlan korLuya dönüşecek, Akhisar ve krnkkale,de olduğu gibi Anayasa
dış eylemlere gitmek istiyeceklerdir. onlann bu ay!ın amaçIannda yal_

nrz olına.dıklarını, en güvendiğimiz örgütlerde bile köprübaşlan tuttı:kla_
nru bilmekle görevliyiz.

TüRK-İş KİMDEN YANA?

Tiirk-İş genel sekreterinin sahneye koyduğu alaturka yılııcrlrk örne-
ğini bu düşüneeler önünde tartştrğımız zaman - anayasacı tavnnın a^k-

sine - anayasanın öztıne karşr olanlann eylemlerinden aynmı bulıınma-
drğıru görüyoruz. kapital kaşı.srnda emek 8ıücünü koruma]<la görevli olan
'bir örgütün ikinci adamr T.i.P. ni suçlarnak isterken, sendikalarrn partiler
üstü kalmakla emek ,gücüne daha faydalr olacağınr ifade etmiştir. Bu gö-
riişün - kuramsal açıdan - büyük yanlışlığı bir yana, gerçekle olan ilgisi
nedir? Türkiye'de sendikalar gerçekten partil,er üstü bir nitelik taşımalıta
mı.drrlar? Kurul.uşlan, geüşimleri, eylemleri, partiler karyrsrndaki tutum-
]arr incelendiği zaman Türk-İş genel sekreteri iddiasında hakh mr çıka-
caktır?

IIALİL TUNÇ,TAN KARŞILIK BEKLİYEN SOnULAR

Bu sorularrn karşılıklarrnr gene en ,iyi verecek olan Türk-İş genel sek-
Ieterini:ı kend.i bilgilerine doğrului<la ba.ka.bilmesidir bence. Şimdi sosya-
list olduğunu bile söyiiyen llalil Tunç 26 Mayıs 1960 akşamrna kadar D.P.
üyesi midir, değü rnidir? D.P. iktidanna çektiği telgraflarla büyii"k ün ya-
pan sendikacr Nuri Beşer, yönetici ve A.P. milletvekiliyken sendikalarla
nasıl il§kiler kurmuştur? Bu ilişkiler politika dışı üşkiter midir? Tiırk-İş
başkanı Seyfi Demirsoy'un ve kendi§ gibi düşünen sendikacıların bir Ça-
IşanJar Partisi kurmaya çalrştıklarr doğru mudur, değil rnid,ir? Daha bir-iki
ay önce gene bil parti kurmak teşebbüsü ile Burhan Apaydm, Orhan Apay-
drn gibi parlamenterlerle ilişkiler kurduklan, bu amaçla tüzük hazrrlattü-
lan doğru mudur, değil midir? Ve Halil Tunç olsun, Seyfi Demirsoy olsrın,
1961 seçimler,inde 1957 seçimlerinde bol bol örnekterini gördüğümüz sen-
dika yöneticileri giıbi A.P., C.H.P., Y.T.P. rnilletvekili aday üsteleriııde yer
alacakl.ar mıdlr, almıyacaklar mıür?

fiirk-İş genel sekreterinin bu sorulara olumlu kaşııık vereceğini hiç

bönr



§anıuyorum. Sanmaüğım için de «T.İ.P. send,ikacıIığa poütika kanştuı_
5ıor.» biçimindeki iddialanru hava,da kalan idalialar olarak görüyorun-
Dahası kendi siyasi heveslerinin çanrna ot tüanacağı korkusu'ile bile
bile, emekten yana olan ,bir partinin etki gücünün hırpalanması için ka_
raçalmayla görevlendirildiğini saIııyorrım. AKis D€İgisinin aşağıya alü-
ğrm «İfşaat» ının gerçeklerini elbette bitmesi gereken bir adamın bu denli
Anayasa Savunucusu,kesilmesindeki çelişkinin tanımı bundan başka biı
şey olamaz bence: .

AKİS DERGİSİXİU AÇIKLAMASINDAKİ ANII\M

Bıından bir süre önce Ank4rada, Yenişhirdeki Tuna. sokağında
bir inşa"atın üstünde buiunan bir levha, kaldınldı. Levhada, inşpatın
AID - «Amerikan Yardrm lleyeüi» diye biflinen Millettera,rası Kal}ıın-
ma Teşkil4tı - yaıdımıyla yaprlüğı be[irtihnekteydi. İnşaatın sahibi
Türk-İştir. Türkiyenin en büyük, en güçlü, 600 bin] üyest ve ayda
100 bin lira aidlat geliri olıaıı işçi teşekkiilü kencli Genel Merkez binh_
sınuı arııerikalılardan aJınan parayia yaptırnıaktadır. Amerikalılar bu
inşaat için 2 milyonu hibe, 2 nıilyonu kredi otmak üzere 4 mityon liİa_
Irk bir yardım yapmışlardır. Fakat Türk-İş'e kökü dşarda teşekkütı»
silihıyla hücumJar başlayınca dev konfedera§yonıın yöneticileıi se-
vimsiz AID levhasını inşaatın üzerinden kaldııma.yı atul!ıca bir dav_
raııış saydı.lar.

Kapital'e bağlı güçlerin, halkrmızın srrtında örgütlenmeye çalıştığr bu-
gün, yurdumuzun ;bütün ilerici güçlerinin yeni bir kuvvayi milliye hareke-
tinin temel ilkelerini yarattığı bugün.l. en büyük işçi örgütünün rnali kay_
nağı dış kapital olduğu halde, bu örgüt h6.1ö iç ka,pital'in karşı.sında eme-
ğin savunucusu olmak durumunu nasıl koruyabilir? Bu koşullarrn yarattığı
srnırlar !çinde böyle bir imk6n bahis konusu clamryaeağr için T,ürk-İş'in
genel sekreteri dış kapital'in olduğu gibi iç kapitalin rie dümen suyuna gir-
ıneye boyıın eğmtş ve emeğin savunucusu olan tek siyasi örgütün, T.İ.P. nin
karşısına geçmiştir. Bı.ı, frenkçe deyimiyle yazalım düpedüz bir <ıprovocation»
dur.

ir,fine BoMBA§I BE§LDME sENDİKAcININ ELİNDE pATLADI

Bu kışkırtrcılığrn sahneye konulması için özel sektorün besleme ba§ını
birdiği bütün hünerleri gö'sterirken, İlhan Selçuk, ((bazı sendikacılann, se-
viyesiz ,baa işverenlerin kullandü],an metotlara itıibar etmek gibi affedil-
meyecek bir politüa» tutturduklarmr belirterek şöyle yazryordu:
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Sayın Itahl Tunç, iddiasını ispat etmek için, Rrza Kuas'ın ta-
nıldar huzurunila konuştuğunu beliıtmiştir. Ve ne g:ariptir ki tanık-
Iann adını açıkiım,aktaıı şimeiiye kadar kaçınmıştı. Oysa. böyle bir
ithamda ilk yapılaeak iş, tanrklann lslnlerini açıklamaktır. Çünkü
bu davranış 8pcikirse şahit hazırlaınak yoluna sapılüğı şüphesi
lıyanır.

Ilatil Tunç uzun bir susuştan sonra ve gızetecilerin ısrarlan kar-
şısında dünkü basın toptaııtısında tanık olarak şu idimleri vermlştir:

1 _ Türk_İş Genel §ekreter Yardrmcısı Muzaffer §rranç.
2 - İzmfu LAstik-İş Şubesi Başldaru Atal,ıy Uysat.
Gazeteciler bunun üzerine toplantıda hazır bulunan lliuzaffer

§ıranç'a dönerek:
_ Siz orada bulund,lığanıza göre açıklıar mısınız? Rıza Kuıis

böyle dedi mi? diye sormuşlardrr.
Muzaffcr §ıranç cevap vermeyniş ve:
_ ,Basrn toplantısını ben yapmıyoruın... üye susmayı tercih et-

nıiştir.
Taırık olarak gösterlan ilc'ırıci isim Atalay Uysal'dır. Önceki gün_

kü gazetelerde ise Atalay Uysail'rn şu açıklaması yer alınıştı:

- 14 Mart g:ünü Tiiyk-İş binasında Halil Tunç'un söylediği sibi
5 kişi rleğil, 4 kişi idik. Kuas, ordumuz aleyhinde tek bir kelinıe söy-
lenrenıiştir. Olay tamamen tertiptir. Ve onlar şimdi de yatancı şahit
bulmanın telAşr içindeürler

Olayların gelişi, seviyesi o,lmıyan bir politikacılığrn Türk-İş üst
kademelerini saıdığın! göstermektediı,. Aıırcrikadİan aldüları bol
para'larta beslenen Türk-İş'iıı davıtanışlarıııda son derece ükkatli
olması gerekir. Türkiyede gözler açıIınıştır. Dürüst otmak, doğru-
lardan ayrılmıamak, toplumculuğun temeliür. Ve Türkiyede doğru'-
Iarın y{anında olanlar her çeşit katalıulliyi ezip geçecek güçleri ka_
zanmışlardrr.

Sendikacllıkta bütün hesapla"r bu gerçeğe göre yapılıııalıdır.

(Cumhuriyet, 21. Nisın 1965)

Görüldüğü gibi «iftira bomba.sı» besleıne sendikacrlann elinde patla-
mıştır.
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tröY ENSTİTüLEBİNİN trUBULUşUNUN

25. yILDöNÜMÜ DOLAYI§I İLE:

TONGUÇ VE KÖY EĞİTİMİ

Eıhattin CAN

1f,g,nıını21 ve iükl,erimizi lsteyerek köyün iglııe aJıtmadü_
ca, 40 bin kiiyün kenanııa aydın insan ıııezarı dfilıilnedikçe, bu
köyün sorunlarını ııılayawayn Köyu anlıyabilıııek için onunla
kucrak kucağa, soluk soluğa gelmek geıttir.» -Tonguç-

18. ci yüz yılın ikinci yarrsrnda başlryan ve 19. cu yüz yılda göz kamaş_
trrrcı bir hızla ilerliyen Batrnın teknik üstünlüğüne ayak uyduramıyan os_
roanlı İmparatorluğunun, yrldan yıla gerilemesi ve i,mparatorluk çatısrnın
çökme belirtileri göstermesi, devletin başınd,a bulunan kişileri tetbirler ara-
mÇa yönelti. Zarnan oldu, imparatorluğun çöküş ne,den),eri Yeniçeri ordu-
sunun bozulması.nda görüldü ve ilk tetbir olarak ordlınun ıslah edilmesi so_
runu ele alındr. III. eü Selim tarafrndan Nizam-ı Cedit ordusu bu amaçla
kuruldu. Genç Osman ve III.cü Selim bu alanlardaki çalışmalanndan do-
layı başlarrnr verdiler. II. ci Mahrnut tarafından Yeniçeri ordusunun kaldı.
nlması, yerine Asakir-i Mansure'i Muhamme,diye ord,tısunun kurrılması
hep bu amaca yöneltilmiş çabala,rdı. Ordunun rslahı konuşunda gosterilen
bütün bu çabalar, ve ahnan tetbiriere karşrn koca imparatorluğun yüıtma
tehlikesi önlenememiş, üstelik yrkrlmıa hrzı da artmağa başlarnıştı. Neti-
cede, yeni umarlar (çare) aranmağa ve tetbirler alınmağa başlanü. Sa-
nrldr ki, Avrupa',da gelişrneye ve yayümağa başlayan hukuk düzeni biziın
ülkemize de gelir, Eatr da esmeğe başlayan özgürlük havasına biz de kavu-
şursak, ve başta bulunan müstebit ve müsrif padişaiılar tahttan uzak-
laştınlacak olursa imparatorluk yilulmaktan kurtulur, bizde Batınrn tek_
nik gelişmesine ayak uydurarak varrlmak istenen Batrlrlaşm,a ülküsüne ka-
vuşatıiliriz, Mustafa Reşiü Paşa. tara.fından 3 Kasrm 1839 yünda okunan
Gülhane Hait-ı Hümayunu, Abdülaziz ve v.ci Murat'rn tahttan indirilmele-
ri, Ilk Meşrutiyetin ilönı, Meclis-i Mebuşanrn açrlnrası, II.ci Abdülhamit'in
tahttan inciirilmesi, II.ci Meşrutiyetin il6,nı gene imparatorluğu yıkrlmak-
tan kurtarma çabalanydı.

Yüz yıllık bir ıslahat ve kurtuluş çabasrndan sonra geriye bakı]acak
oluısa, görtilecek manzaTa,bir kelime !.le korkunçtur: Yüz yil ön.ce başlanan
hareket noktasrndan ileriye değit hep geriye gidilm§ti sanki. İmparatorlu-
ğun kurtıiuş, kalkrnma ve Batılrlaşm,a çabalan iki yüz yila ya"krn bir süre
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İçindehepbuhayhuytasüriipgitti.l0A.ğu§to§1920ye.gelindiğinde,160
vıl, *şUr" Batı]ılaşrna ve imparatoriuğu 1ıJ<lınaktan kurt4tma çabasının
uorrr"o olarak bir devrin kapanması ve bir imparatorluğrın yıkılmasr nıı_
kadderatı ile karşı karşıya geiindi,

İrnparatorluğıın çöküş dönerıi olaıı 150 y{$ zarnlı lçiT|". tek bir ki_

şi, rrens sabah;ttin_'iıTıparatortuğun hastalığına geıçek teşhisi koya bildi,

irens sauarıattin, imparatorlırğun hastalığınn ne ordunun ıstah edi]mesi

ile, ne yeni ibir n*ua-oıizeni ile, ne de II. ci Abdürhamit,in tahttan İndiİil_

**ıvı"tedaviedileroiyeceğini,asrlhastalığıntemetrde.o].duğunu,bununda
."-viı yapmın desiştirİlmpiıni sagtrayacaİ bir eğitim sorunu olduğı:nu söy_

ttyorou.'prens sauahattin,in ;bu fikirleri ne etkili olabilmiş, ne de uygu_

ıanma olanağr bulmuştur. İç ve politü da,lgalanırıalar dolayısı ile kısa bir
süre ,içi:ıde unutulup- gitmekle de kalmamş, kendisinin vatan haini iları
edilip memleketten süriilmesine yol açmrştır,

Osmanlı İrnparatorluğu taritıi 1920 yünda sevr Anlaşrıasr ile kapa_

Rırken, aynr yrl Ankara,da yeni bir dÖnemin, Türkiye Cumhuriyetinin say_

falan açrlıyordu. 45 yıllık Cumhuruyet tarihi dönenıinde 1923-1946 yıllan
tıariç tutuİacak olursa, osmanlr İmparatorluğunun batş yrllannda başlı_

y*, atŞ" kapmaca oy].ınun aynı çember içinde zafiıantmua değin oynana

ieldiği görİitür. rs+o yünaa, çok partili döneme girilir, Mittİ Şef inönü ik_

tıorrour, çekilecek olursa her şeyin düzeleceği ileri sürülüyor ve buna jnan_

drnlmağa_çal§üyordu. Çok partili hayata girilaıi; 1950 yılında İnönü ikti-
dardan da düşünce istenilen ortam ve olanaklara kavuşırlrrıuş oldu, Gene

aradan yrllar geçti; sorunların çözütemeüği, dertlerin dineceği yerde yrğrn_

la arttrğı görüldü. ve gene sanildr ki, başta bu]unan Menderes_Bayar ikilisi
baştan atlır, yenl bir hukuk düzeni getirilirse sorunlaı çözümlene:bilir, dert_

lere derman bulunur. 27 Mayrs 1960 devrimi bu amacr gerçekleştirmek için
yapıldı ve gerçekleştiriidi de. En mrodern bir Anayasa ile çifter çifter mec_

iı*i"r", Anayasa Mahkemesine kavuştuk. Beklenen hrzrr yine başa geçti.

Aradan yrllar geçti. Gene ortada ne fol, ne de yumurta var. Gene eshi ha_

ınam eski tas yerinde duruyor. Gene dertler aza|acağı yerde, baştan yııkan
aşryor. Gene, umarlar (çare) arandı, tetbirler alrndt ve İsmet Paşa eskİ

ırıinval üzere gene iktidardan uzaklaştrrıldı,. Gene, ufuklarda rnutlu yannlaı
gözlemenin düşü ile ay,!,ınuyoruz. Gene dertler baştan yutsan doğru çıkrnaya

|Oevam ediyor.

Görülüyorki, 150_200 yrldan beri sürdürüp geldiği,miz kalkınma ve Ba_
trlılaşma çabamrz bir çıbrıaz daire içinde d,önüp duıınakta, politikacüan-
mız ise, hep aynı köşe kapmac,a oyunlannl oynamağa devam etmektedirler.

,curnhuriyetin kuruluşundan sonra tekrar başlıyan çağdaş uygarlık dü_

zeyine çıkma çabalanmız Atatürk'ün önderliğinde yeni bir güçle sosyaİ
yaplrun değişimi konusunda büyük devrimler yapıldı ve başanlr sonuçlar
da alındı. B,unlardan birisi, zamanrn Cuırıhurb,aşkanr İnönü'nün deyimi ile
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Cumhuriyetin eserleri içinde başta geleni Köy Enstitüteri icii. Köy Enstitü-
lerinin kurucusu Tonguç, Prens §abahattin gibi sorunlanınızın.salt siyasal
ve politü çabalarla çözürüp gelçekleştirilemiyeceğrni, bir bütün olan kal-
krnma çabalannrn, sosya.l bir yapı değişikriğini gerçekleştirecek etkin ve,
yaygrn bir eğitjrn temeli üzerine oturtulması gerektiğini, diğer sorunlanı
ıb-una bağlı olarak çöziimlenebileceğing inaılmıştı. Fikirierini yaprcı bir
ça_ba ile ulıgıılama alanına çüaran Tonguç, insan üstü bir çaba ile bir yıida:
iki,bine yakrn köyümüzii gezip inceledi. Köy Enstitülerinin,bir üstünlüğü de,,
uiışal gerçek ve ,değerlerle çağdaş eğitim itkelerinin birleştiği sağlam bir
ternel üzerine kurulmuş olmasrndadır.
' 

Doğal olarak, 'Ionguç sorunıanmran çöz0münde tabandan tepeye doğ_
ru gidilmesini ve ,bunun için de işe, köyden başlanmasrnr öngörüyordu. Di-
yordu ki: «Köye dayanmlyan hiç bir örgütün verimli, yararlr olmasrna im-
k6n yoktur. Köyden kuvvet almryan }ıiç bir iş normal bir biçimde geliştiri_
lemez. Köylünün katılrnadığı hiç bir hareketin güzel ve giiçiü olrnaşr mürn_
kün değildir. (I)

Kuşgusuz ki, Tonguç'un büyüklüğü düşüncelerini uygulama alanrna
çrkarabilmesi, bunun da üusa]. gerçeklerle çağdaş eğitim ilkelerini birleş-
tirmesi ve eserini bu sağlam terneller üzerine kurnıa,srndadrr. BatI da ön-
cülüğünü Pestalozzi ve Jhon Dewey'nin yaptrklarr çağdaş eğitim pragmatik
(iş eğitimi) bir s,isteme dayanıyor ve bu yöndc gelişiyordu. Ülkemjzde bu
egitim sisteminin öncüsü ve uyguldyıcrsr Tonguç oldu. Bıı bakurıdan Batl
da To,nguç Türk PeştaJozzi,si diye adlandrrrlmaktadrr. Pragmatik bir eği-
timci olan J.Dewey'de Köy Enstitülerinden; «Rüyamdaki okullar Türkiyede
gerçekJ.eşiyor» demekle Tonguç'un pragrn,atik bir eğitimci olarak üştünlüğü-
nü ve Köy Enstitülerinin değerini belirtmiş olmaktadır.

Plagmatik eğitimin öncülerinden olan pe§ta]ozzi eğitimii konusrında:
«Köyün eğitimi, köyün ihtiyaçlanna srkr sıiıya bağlr olmalrd]r. Eğitim öğ-
renciyi gerçek hayata bağlamalı; onu kendi yaşaylşna uyarak doğal biçim-
de yoğurmıya ve insan o]arak eğitmeye hizmet etmelidir.» (2) der.

' «Vatan ve ulus kitaplardan okunarak sevilmez. Aydrn olarak Anadolu-
ya gideceksin, köyierde kalacaksrn, bu topraklar ozaman bize vatan olur.>»

diyen Tonguç, salt pragmatik bir eğttimci değil, aynr zam\anda. pragmatik
bir insandr ,da. Köy Enstitülerinin kuruluş yıllannda ilk ögretim, Genel
Müdürü o].arak iki:bine yakın köyümüzü gezip tanırnası başka türlü açık-
lanamaz. Bürckratik rnemur ve yönetici anlayışınrn çemiberini yırtıp drşına
çıkan bu tutum, o zamana,değin yapıla gelen u].usun kanrnr emen, parazit,
etiket sahibi tüketici kişiler yetiştirme yerine; halkr seven, anlryan, halk-
la cmuz omuza vererek çalışacak, pragmatik, ülkücü, üretmen kişiler yet§-
tirilmesini arnaç ediniyord"u. ,Bııı. yeni ve ileri tuturrı ve anlayış karşısrnda
Osmanlr tipi aydın ye memura alışrk olan bazı çevre ve yöneticiler köy
enstitüsü çılııışlr öğretrnenleri çalışırken, işbaşın,da gördüklerinde yadrrgı-

DoKtşz



_}or, kenrlilgIince küçüm§emek istiyorlarü. Nitekim, çalşrrken üsleri ve yö-
neticileri tarafından görüldüğünde &?.at işiten köy enstitülü çıkışlı öğret-
men az değildir.

Tonguç, bu yeni tutumuyla imparatorlıığun iki yiiz yıidan beri yapa-
rna,dığı ve imparatorluğun yrkrlmasınr önüyemediği bir tutumun karşrsına
yep yeni, dinamik ve güçlü bir tuturnla karşr koyuyor, ürısum,uzun çağdaş
uygarlrk düzeyine çıkabitmesinin ancaJı eğitim temeline oturtulacak, top-
lumsal yapıyr değiştirecek bir sistem içinde gerçekleşeceğine inaruyordu.
Toplumsal yapının değişmesi ve güçlenmesi ise, toplumurtıuzun büyük ço-
.ğ,ıDluğunu,içine alan köyün canlanmasına bağlıydı. Bu konuda: «Yaşama-
nın amacr ileü ,bir u]us olarak yaşamaktır. Orta çağ hayatınd"an farksız,
geri bir yaşama razı olan insan kalabalrğryla çağımız uygarlığrna katrla-
mayrz: diri ulus dururnuna gelemeyiz.» (3)diyor ve devarnla:

«... köyün canlanürılm,ası demek memleketin, bünye değiştirerek ve
:sağlaın bir teme].e ,dayanarak canlanmasr dernektir. köyün canlanabilmesi
köylülerin ve ;bu ternelin üstünde yaşıyan insanlann, her şeyden önce doğayı
,emebilecek insanlar durumuna gelmesi ile mümkündür. AvrupalıJ.aşmak de-
mek,de bu demektir. Avlupanın felsefesi, ;bümi, san'atr ve ırıoralr bu ama-
crn gerçekleşmesi için çalışır. Avrupalılaşmrş insan demek, doğayı ve ınu-
kadderatr yenebilen insan demektir. Bir büyük ve şumullü devlet §i olar,ak
doğa ernilmedikçe köy §orunu çözülemez. o çöziilemeyince de işleri sağla;rı
temeller üz,erine oturtmak olanaksızür.

«Doğayı emebilmenin birinci koşulu, yeni ve güçlü insan tiplerini ya-
ratmaktrr.» (4)

köy Enstitüleri sisterrıi, toplum ve köy katrkınrııaşr sorunlarını bir bü-
tün olarak eğitim temeline oturtuyor, diğer ekonomik, sosyal ve kültürel
:solunlanmizl bu temele bağlı bütünlük içinde çözümlemeyi öngörüyordu.
17 Nisan 1940 yrlında yasalaşan 3803 sayılı Köy Enstitüleri kuruluş yasa-
sının birinci maddesinde belirtilen (köy öğretmeni ve köye yanyan diğer
meslek erba,br yetiştiımek üzere tanma elverişli arazisi bu]unan yerlerde
Milii Eğitim Bakanlrğınca Köy Enstitüleri açı.lır.1 Sözleri de bu arnacın bir
if6desldir.

Bizier Osmanlrdan kalmıa ıbir taktik ve köşe kapmaca oyunu ile köy ens-
titüleri yeniden açrlmalr mı, yoksa açrlmamalr mı? tartışması içinde oya-
lana ve bocalaya ciuralrm. Biizim gibi az gelişmiş ülke]er uNEsco'nun da
aracılığı ile köy Ensl,itüleri sistemi ve İlkelerini ülkelerinde uygüama ça-bası,içindedirler. ihtimal ki, gelecekte bir gün tekrar §e bıraktığımız yerden
başlama durumunda kaldrğrmuda, bu defa biz ,on]ard,an köy enstitüleri
sistemini öğrenmeye gideceğiz.

Bir yanda politikacılar, ayünlar, gençlik ve yöneticiler; öte yanda yüz
yrllardan beri kendi mukad.d,eratı ve çilesi ile başbaşa ve yapa yaLıız yaşıyan,
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yok§ulluk ve dertler tepesinden aş.kın büyük çoğunluk: IIALK Poütikacılar,
aydınlar, gençlik ve yöneticiler hastayı nasıi kurtarabil,iriz gibi §e yaraJna-
dü sözlerle,boş yere zaınan tüaetmekte; öte yanda ise, yoksııl ve bitgin hali
acı ve dertler içinde krvranıp durma,ktadır. Bu tutun ve gidişle korküur ki,
bir gün yanına iyi etmek için varacağımız halkın hastalrğı ya tedavi
edilıniyecek derecede müzminleşcek, veyahutta hastayı ölü buiacağız ı

Bir gün, aklrn, bümin ışlğrnda çağdaş eğitim gelişmeleri göz önünde tu-
tularak ülkemiz eğitim sorunlannr çözümlemek söz konusu olduğunda kar_
ş[uza çrkacak ilk aydrnlrk Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin ışığında Tonguç
ve eserleıi olacaktır. Ne yazık ki, o zaman vakit çok $eçmıiş olaeak.

Tonguç'la başladığrmrz ya^y\ gene Tonguç'un bir sözü ile bitirmek is-
tiyorum: «Köyiüye bir şey öğrete,bilmek için önce onlardan bir çok şeyler
öğrenmerrıiz gerekir. Onla.rla beraber sulüp, onlarla b,irlikte ağlamıyan bir
insan köyün iç hayatına nüfuz edemez.» (5)

(I)

(2')

(3)

(4)

(5)

Tongııç: İlk Öğretim Kayrarrı, İst-1946

Tonguç: Pestalozzi Çocuklal Köyü

Tonguç: İlk Öğretim Kavramı, İst-1946

Tonguç: Can].andrnlacak Köy, İst_1939

Tonguç: Köyde Eğitim, İst-1938
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TÜRK DEVRİMİNİN İDEOLOJİSİ

BöLüM uI.

_1_
Bence «az-getişmiş» dbğil, «sömürülmüş, baskı altına alıı-

mış ve ekonomİsi bozulnuş Ülke,ler vaıdE.

Gerçekte emperyalizm tarafından, yalıuz sömürü'lmi§
değil, aynizanlanda gelişıııesi önlenmiş üLkeler sözkonusudun

ciıarles Bettelheim

Osmanlı fiirkiyesinin özellikle Tanzimattan buyana, nasıl sömürülerek,
tersine bir gelişme ile toplum yapısı bozularak, çözülüp dağılaral<, Birinci
Cihan Savaşının patladığr güne kadar geidiğini ve o;bitik haünde kuşbeyinü
bir general,in, aktenli, Wilhelm-bıyülı bir Çombe'nin eliyie ölüm uçurrımu-
na itildiğini II. bölüm yazılanyla görmüş, anlamrştık ki: Tanzimat batılıla-
şarak kurtulmak istiyen bir toplumı.ın bilinçli, i"st€kli bir çabasr, bir yeni-
leşme ve kalkrnma hareketi değil, enıperyalist Avrupa devletlerinin kapı-
kulu Osmanlr aristokrasisi aracılığıyla yürüttüğü bir sömürgeleşti,rme po,
litlkasrdrr.

Bu sömüIgeleştirme politikası giderek imparatorluğa oüak bütün top-
lumlarr ekonomik yapılannda çökerttiği gibi, gafil ve satılrnış yönetici sı-
nı.fr da gırtlağına kadar ,borçlandırrp iflasa sürüklemiş, ardından da ma-
lına-mülküne (yani ülke§ine) elkoymuştu: «Düyunuumumiye idaresi»nin
kunlmasr o srnrfr büsbütün bir kenaıa itip işIetmeye doğrudan doğruya Av-
rupa kapitalistlerinin elkoymasr ,demekti. Bu Türkiyenin yarısömürge değil,
tam sömürge de değil, düpedüz köleleştirilmesi demekti.

Alman emperyalizminin strateji satrancında ucuz bir piyon gibi öne
sürütdüğü zama|l bnı köle devletin vululacağr, savaştan sağ çümıyacağı
besbelliydi - Alman takrmınrn yen,mesi de, yenilmesi ,de bu sonucu değiş-
tiremezdi.

«Hasta Adamı>ın ölümünden Tarih birşey yitirecek değildi şüphesiz;
aına Türkler kazanacak, tarihe ilk defa bİr «Türk Ulusu» doğac,aktı. Hı-
ristiyan ortaklar hasta daha yaşarken kurtulmuşlar, Avrupalr dayı.lannın
yardımı ile bağımsrz ulusal devlet].erini kurmuşlardı; aına imparatorluğrın
sözde efendi milleti olan türklerin kurtuluşu o kof yapının tüm yüılmasına
bağlıydı.

Osmanlr İmparatorluğunun bir Ttrk Devleti olduğuna dünya öylesine
inanmıştı ki, onıın tarihi boyunca işlediği cinayetlerden, yaptığı barbarlıi-
lardan, bunlardan ençok çekmiş olan Türk halkını sorumlu tuttrr]ar ve he-
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§ap gtinü gelince «IIer ulu§un kaderini kendisi belirlemesb ilkesini ondan
esirgemek istediler. Oysa bu kiikünden yanlış inanç herkeslerden ç,ok Türk-
ler için uğursuz,bir aldanma idi. Osmanoğultan - P. Wittek'in dediği gibi
(Bk... Osmanlı İmparatorluğuılun KuruJ.uşu - Çeviren: Ragrp Hüusi, eski
iıarflerle) - kendine özgü bir halk temeli olmıyan asalak devletlerini ade-
ta yeni bir ırk yaratarak, karma bir aristokrat srnıf yaratarak, kurrrııışlardı.
Hem,bu devlet kuruiurken en inatçr direnişi hrristiyan ortaklardan (B;ıılgar,
Rum, Srrp ve Romenlerden) değil, Tiirk],er,den görrnüştü. Anado]u Türk
Beyükleri Osmanlr'ya kaşı kendilerini uzun süre si].flhl.a savunmuşlar ve
ancak 2 yüzyrl sonTa, II. Mehmet İstanbu]'u alrp Roma Bizansı yerine Os-
manlr Bizansını kurdukta.n sonra, kesin olarak yenilip tariirin siyaset sa}ı-
nesinden çekilmişlerdi; ama çete savaşlarrnı (,CelAıli]er) sürdürecek ve her
frrsatta nefret ettikleri Osmanlr boyunduruğunu kırmrya çalşacaklardı.

Evet, Osman],ı ,devleti, Tiirk Boy ve Budunlarınrn Ortaasyadan her ko-
puşta yabancr ha]klann şrrtrna binerek kurduilan devletlerden birisi idi -
şu farkla ki: Bukez srrtrna bindikleri yabancı halklardan birisi fiirk asıllı
idi, Osmanoğullan ile ayni dili konuşup, ayni ırktan gelen, ama onlar Ana-
,dolqya göçrneden yüzlerce yrl öncelerden beri (Selçui<lularla birlikte1 Ana-
doluy,a yerleşip oraslnı sı.krca benimsemiş, ulusal yuü yapmrş olan Türk]er-
di. Tarihsel alrn-yazdan onlan 1\[oğol Eoyun,duruğundan kurtanp OsTnan_
lr-Biaans Dev]etinin boyunduruğuna vuruyordu. Yüzyüarca sürecek olan
bu yeni kölelik,korkunç Osmanlı ezgisi Türklüğün kökünü kurutamadrysa
eğer, bunrın nedenini Ttırklerin Anadolu toprağına derin kökler salmış o1-
masında aramalrdrr; dalları durmadan hudansa da meşe gibi sağlam türk
gövdesi köklerinden aldrğr yaşatıcı, diriltici öz-su ile yeniden filiz süriiyor,
yine dallanıp budaklanıyordu.

Enver paşanrn ina.nrJ.maz bir gnfJetle cihan yanglnlna atıverdiği ve bu
cinayetini «Eugün bir oğlurnuz old.ul» gibi aşığılık bir küçümserlikle haber
verdiği Türk halkı Çanakkale ve Kafkasyada, galiçya ve Yemende, Irak ve
Fi]istınde son gen,çlik gücünit harcayıp tüketüiği hal,de, Mustafa Kemal,in
kurtuluş savaşı, çağnsına yine kulak verip davranabildi ve 3 yıllık yeni bir
-ölüm-kalrm savaşInı zaferle sona erdirebildiyse, bı:nu da yine öylesine kök-
1ü bir halk oluşuna borçludur.

Evet, «Ilasta Adamı> ölecek ve onun öIümü Türklerin krırtuluş saati
.olaca.ktr; nevarki 600 yıllü kağşak kocanrn cenaze rnasTafint da yine Tiirk-
ler ödiyecek, üstlerine yrkılan ölünün soykrısında ka]an mikroplu kurum
ve kuruluşlarr temiz]emek te yine ona düşecekti.

BD §evrc'deıı Lozanı'a olupbitenler üstünde ,durmıadan Cumhuriyet yü
olan 1923'e atlryacağız, çünkü: a1 Cidden parlak bir destan olan kurtuluş sa-
yaşlnuz iistüne zenginbiryazın vardrr: En iyisi elbette Atatürk'ünki (Büyük
Nutuk) olmak üzere savaşta ırılü olan paşaların anrlanndan sonTa, bilimsel
ve toplumsal gönişleriyle de ilgi çeken iki kitap daha yeni çümıştrr: Ana-
doıu İhtiıalt - Sabahattin Selek, Tek Adam - Şevket Süreyya Aydemir, Öy-
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le ki, Tlirk l<urtuluş §avaşının askeri ve siyasi yönleri üstiiuıe yeni biıtey
,§iiylemek olanağr kalm4.nış gibidir. b) Bnı yazı dizisinin amacı Ttjık Dey-
rimin,in sosyal-ideolojits yönüy]e uğraşmak ve onu özelliile bu ba}ımdan
değerlendirip eleştirmektir; Başka bir deyişle konrımuz «Atatüık Devrim-
leri» deyiıni altrnda anlaşılan, düşünüen şeylerdir...

Böyle olunca devrim,lerin (reforrılann) başlangıç yüna vanp o nok-
tadan geriye ve ileriye ,doğru bakmak bu IU. bölüm yazüanndan ilkinin
konusu olaca]ıtır.

cumhuriyet ilanından hemen sonra ve Halk Partisi kurulıııak tiaere
iken Mustafa Kemal şöyle diyordu (16 Ocak 1923 İzmit konuşmalan):

«Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün pıugramJ.annda hiç değişmiyen
2 umde (ilke) var: 1 - Tam bağrmsız]ık, 2 - Kayıtsrz şartsız ulusal egemen-
lik. Milii Misak birineinin, Anayasa ikinc{ııin temelidir.»

Buna biz Türkiyenİn dışan doğru bağımsıztığı, içeri doğru özsürtüğü de
diyeb,iüriz. Devlet bağımsızlığı, ıııillet özgürlüğü! Mustafa Kemal'in adına
sı;lnca bağiı kalacak ve onu tarih boyunca «Ebedi Şef» yerinde yüce tuta-
cak olan ükeler işte bunlardır! Mu§tafa Kemal yalnız bu iki sonucu elde
etmiş olarak tarih sahnesinden aynlmış olsay,dr da reformlan yapmai baş-
ka üderlere düşeycii O'nun şanrndan pek birşey eksilmezdi, çünkü: a) Kof
bir edebiyatla bunca şişirüen, ,dumana boğulup geıçek değerleri belirsiz
edİlen o reloffiIar (40 yıllık Cumhuriyet tarihinin de kanrtJadığı gibi) hiç
olağanü§tü şeyler değildi, hele devrim hiç değil.di! b) Emperyaliz.rnin suah-
lı zorba kolunu kınp saldırgan yıınan ordulannı denize dökmek, böylece
enadoluda (Sevr'i yapnn kapitaüst baylann sandığr gibi) çürük Osmanlı
iınpaıatorluğundan arta-kalan bir reaya - köylü kalabalığı değil, en güç
koşullarda. bile kendini savrınınaya yeterü bir millet yaşadrğıru ispat etmek
çe önce esirgenmek istenen «IIer milletin kaderini kendi belirlenıesi» ilie_
sini emperyalizmin en zorlu döneminde Tiirkiye için de koparma^k... böyle
btr harikaşn Tarihte i]k defa,bir doğu-islanı toplumuyla ve emperyaümin
ezip yere seröiği bir ülkede tek başına başarmış olneak... Bu ancaJı bir fi-
tau'ııı bir prometeus'un işiydi. c) o§ıı,anlr devletinin güçlü zarnanlanndan
beri süregelen ve Tanzimattan buyana katmerleşerek devletin başlıca bat_
ma nedenlerinden b,iri olan kaııitülasyonlaıı. Türk ulusuıun bağımsızlrSna
göl,ge düşüTecek bütün sonuçlanyla birli-kte, yoketm,iştiı. ç) §ömürge diize-
ninin yarattığı «Düyünuumuıniye idaresi» gibi bir habis-uru Türk toplu-
nıünun gövdesinden kopanp atmış, azınlıklara tanınan ayncalıi haklaı:aı
haldınp çağdaş bir devletin vazgeçilmez öğesi olan, bütün yuütaşlar içrn
eşit ve tek hukuk düzenini yaıatmıştır. d) Teokratik devlet düzenini - Pa-
d\ahı, Halifesi, Şeyhuiislanr, şeriatı ve ıbütün başka dayana,klanyla birük-
te - yrkıp yeıine kayıtsız - şartsız ulus egemenliğine dayanan laik bir Cum-
huriyet kurmuştur. e) Kendi Oüaçağından çı}ıııııya, Japonya gibi sağlam
bir üusal toplum kurmıya fırsat bulaınadan azgın,bir boğa g,ibi çitini aşıp
gelen erıııeıTtıIlzmin toslamasıyla yere düşüp bir daha doğrulaınıyan, nüfusıı
azalıp bodurlaşan, ekonomik yapısı bozrıİup dağüan, yurdu yıkıııp öı.ene
çevirileıı, üretinı gücü gibi moral dayanağı da zayrfuyan bir halk kalabalı-
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ğına Taıırı.'ca bir ruh üfliyerek diriltmiş, onu onurlu bir ulus olma duygu ve,
b.iünc.ne kavuşturmuş, böylece dirilttiği halka çağdaş uygarlığın yclunu
değİlse bıle 5,6plir.ii gostcıııiştir.

Yapı_lacak iş artık bu kalkrnma-uygarlaşma amacının yolunu-yönte-
mini bulup ideolojisini yaratmıya kalryordu. Bunu yapmak elbette kurtuluş
savaşınrn şanlı kom,utanına değil, tıütün türk aydınlanna düşen bir ödevdi
ve ancak oltaklaşa çabalardan doğab,ilecek,bilimsel bir sonuçtu. Yazık ki
Ttrkiyede böyle ,bilimsel çalrşm,alara elverişli bir kültür ortamr asla doğmı-
yacak, böyle bir oItamı yaratmrya yeterü diişünce özgur]üğü 27 Maylş Dev_
riminedek kısrt]ı kalaiaktı. Büyük Önder'in çevres|ni Falih Rıfkl gibi dema-
gog yazarlar tutacak, silindir şapkalı Mustafa Kemalin (yani daha doğma-
mrş bir burjuva sınrfina don biçen sivil Mustafa Kernal'in) üniformalr Mus-
tafa Kemal',den (yani bağımsızlık ve özgürlü.k savaşınrn devrimci Büyuk
Lider'inden) daha büıük olduğunu yaza yaze hem bütün aydın gençliği şa-
şırtacaklar, hem de liderlerde tutulacak yolun çoktan bi].indiği kanısrnı
uyandrracaklardr. Ozarrı:anın sınrrsız güce sa,hip liderleri Türkiyeyi 5 - 10'
yılda yüzyıllık ileri götürdükleri ye ona çağ atlattıilan gibi tüm yanlış bir
inanca saplanpasalardı, belki daha ciddi devrim. işlerine gir,işirler, ozaman
da ister-istemez şarlatanlan bırakrp daha ciddi kaf aları yardıma çağırrnak.
gereğini duyarlardr. Öyle ki İsmet Paşa Cum!ıuriyet Türkiyesinin bir numa-
ralr statiüocusu olmak duıurnundan kurtu]ur, devrimcilik konusunda Ata-
i,üık\i ondan ayrrmak isteyen şimdiki toplumcu aydrnlara «Sahteciier!» diye
çık,ışrnak zorunda ka]mazdı.. Tarihsel gerçekler, Atatürk'ün ruhundan kendi
dava]anıa eıılç uman ,bugünkü toplumcu ayünlara değil, İsmet paşaya,
hai, vermektedir, .bunu cieğiştirmek kjmsenin elinden gelmez,

Cuınhuriyetin başlangrç yı.lia,rrnda tek parti diktasr yerine 27 Mayıs
§onraslnln düşü.nce ve yazın özeürlüğü bulunsaydı, zamarun aydınlan bu
çetin görevi başarabür ve sağlam bir devrim ideolojisi yaratabilirler mi iü?
Şüphesiz hayıI! Ama hiçdeğilse birtakırn önçalışnıalar yapümış, birçok
yuü sorunları. ortaya konup tartışılmrş ve belki de açıklanmış olurdu; Bu-
çünkü aydin kuşağrn işi kolayiaşırdı, ,Bııgün bize ışrk tutan bilim, ancat:
İkinci Ci}ıan §avaşrndan sonra; be[rgin bir şekil,de ortaya çıkacak «Üçün-
eü Dünya»nrn dölyatağrnda ,bulunuyoıd,u daha. Mustafa Kemal emperya.-
lizııı boyundunığu altrnda iniiyen halkiara kurtuJuş yolrınu göstermişti,
ama kurtuluştan sonra naşü kalkrnıp ilerliyeceklerini öğretmek Türklere
na§ip obmryacaktı.

Evet, Atatürk çağdpş bir'mil]et olmanın vazgeçilmez ilk iki şartınr, ya-
ni bağımsızlık ve özgürlüğü yerine getirmişti. Üstelik bu sonuç sila.hl_ı bir
ha!}ı ayaklanrşryle, biryandan saldırgan üş düşmanlara, öteyandan gerici
içgüçlere karşr savaşarak eldeedild,iği için, devrim kavramlnın i}ıtiıl"tl
ve inkı!,iıı anlamlannı eksiksiz kapsryordu. «T'iirk Devrimi» diye bukadarrna
dense, lta,nzimatçr reforml,arrn dalı.a kökiü, claha tutarlr bir 1ıgnilgnişinden
başka birşey olmryan hukuksat düzeltmelere çocrı}ça bir bilgisizlik ve bi-
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tinçsizliİle «Atatürk Devrimleri» denilmeseydi bundan ne Ata birşey kay_
,be,derd,i, ne de milleti! Devrirn bukadanyle bir Fransız, bir Rııs devrimıne
benzemezdi e}bet; ama bir Amerikan devnmine pek6.1i benZer, hatta değer-
lendirme şkalasmda ondaıı bir perde daha yukarda yer alırü.

«Üçüncü Dünya»nrn' Batının toplumcu aydrnlannın da yardımıyJe ya_

rattrğr bilimse! aydın]ıkta bizim de kolayca gördüğümüz başlrca birkaç ger-

çeği belirtelim:

a) Bugün biimiyen kalmamrştır ki Ttırkiye, Yönetici srnrfınrn, resmi

çevrelerinin sanrsına ve idd,iasrna aykrn olarak, 1965 te de 1923 teki kadar
gerikalmış, azgelişm§ bir doğulu ülkedir; Üçüncü Dünyanın hem de aı,ka-
.dan sayrlan üyelerinden biridir. Demekki Tiırkler döğüşerek kazanüklan
kurtuluş §avaşlnr barrş döneminde çalrşarak değerlendiremeın§ler, kal-
krrrrna-uygarlaşma savaşrnda yenik düşmüşlerd,ir. Bu onlann sosyal-dev-
rim yapmamrş ve buyüz,den ilk adımlannr yanbş atarak bir çıkmaza düş-
ırııiş olrnal.annrn kanrtrdır. Bugüniü haüyle Türkiye, yeni doğan Üçüncü
Dünya tcplumlarrna gitrneleri değil, gitmemeleri gereken yolu göstermek-
tedir, olumsuz bir örnektir.

Bu olumsuz]uk onlaln lai[< bir cumhuriyet kurmuş, sosyal-kiiltürel
alanlarda birtakrm reformlar yapmlş olrnasrnda değildir elbet; ama bu re-
formlann gerikatmış, azgelişmiş, daha doğrıısu emperyalizmin sam-yeliyle
örselenmiş bir ülkeyi kalkı.ndıracak güçte olmadığı anlaşrlmıştrr. Onların
ve bütün öteki burjuva - demokratik kunım ve kuruluşlarrn yalriız Avrupada
gelişen bir toplum tipine özgıi olduğu, temel yaprsr o tipe uyg:un olmıyan
-yabancı toplumlann onları kağıt üstünde kendine aktaram_ryacağ, beriim-
seyip s.ndiremiyeceği meydana çıkmrştır.

.Atıtürk l{alk Partisini kurduğu zaman onun bir ihtilal komitesi değil,
bir İnkılap partisi olduğunu söylemişti; yani onun ödevinin kendisince daha
önce gcrçekleştirilmiş oian temel koşulların üstünde ve ötesinde yapılmasr
gereken kurucujuk, yaprcrlık işleri ıle uğraşacağını söylernek istiyordu. Onun
için de Crrmtıuriyete dinamik, ,devrimci bir anayasa değil, tutucu, peki-
tici, liberal bir anayasa hazrrlatmrştr. Norma1 Kurucuiuk işlerinin'öyle sta-
,tik, yalnız kurtuluş zaferiyle kazanrlan b,aşanları güven altına alan, ama
genel yönüyle liberal bir anayasa teme]i üstün,de yürüyeceğini saniyor,
onun kendi ayağrna bile olta olabileceğini düşünmüyor olmalıydr. Halk
Partisine yüilediği «Ulusal eğernenliği tam olarak gerçekleştirmeye 've
Türkiyeyi çağdaş bir devle! haline getirmeye önderlik etmek» ödevinin kim-
-sel,i urrrru.a drşr tedbirler almrya zorlamlyacağrnr sanıyor olmalıydr. Bü-
yü.k Şef'in bu saııısr Tiirk milletinin srnıfsrz bir toplum olduğu sanşr ka-
dar gerçeğe aykrnydr ve yazü ki durnanlr havadan hoşlaııan de,magog po-
litika kurtlannın ve şartlatan yazarlann işine yanyacaktı.

Evet, 1924 Anay,asasl gerçekten, liberal-dernokratik herhangibir Batı
Avrupa devletininki gibi id,i; sonra birçok başka kanıınlar için de yaprlü-
ğr eibi, ya Batü örnek].erden kopya edümiş, ya da onlara bakarak yazılııuş-
tr. Onun Türkiyenin şartlarına uyup-uymadığı üstünde hiç durulmuyordu;
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teokratik devlet düzeni kaldrnldıktan ve kesin olarak ,Eatı yolu tutulduk_
tan sonra,başka nasıl bir anayasa düşünüebiürdi? Onun bize uymryaca$nı,
uygulanamıyacağıru söylemek Tllrk u]usunun yeteneğinden, yetJıinliğin-
den şüphe etmek olurdu; gericiıik ve devrim düşmanlrğr sayürdı. HalIı
ıngnevi baskr altında tutan kurum ve kuruluşlh,r, N[ed.rese, tekye, zaviye,
tüıte... gibi karanlık oca.klan kapatüp falcılık, üfıütçülük, gglgilik, deT-
ıiş]ik gibi sömürücütrükler suç haline getirildikten sonra Türk mi]leti elbet-
te en ileri ve a.kılcı bir hukuk düzenine kavtşmalıy,ü. Anaya§a gibi son_
ra aktanlan y-ada düzenlenen kanunların başlrca ortak özelliği din ile dün-
ya §lerini dikkatle biüirinden ayırmak olacaktı, dinin şeriat kesimi tıpkı
saltanat ve hilafet gjıbi kanun üşı sayüyoıdu. Türt milleti 13fr) yıtlık 6i1
trayat görilşünden, bir düşünce geleneğinden, aurtuluyor, her hareketini
kitaba, şriata uydurmak zorunluğunda ıbulunnuyordu. Yasama ve yürtit-
me yetkilerini kendinde taplıyaıı Büyük Müet Meclisi işbu çöğdaş uygarlıi,
düzeninin bekçi§ olcaktr. Bağııırs,rz türk yargıcı kaza ha^kkınr yalııız kanun_
lara dayanarak ııe yalııız vicdanının sesine uyarat kullanacaktı...

. Bun].ar iyi, çok iyi şeylerdi, aına ortada baştanbaşa yıkü bir vatan,
gömleğine kadar soyulmuş 12 ınilyorılıık «Zavallı bir halkıı varü. Böyle gü_
zel kanunların ona ne yaran dokunabilirdi?

Daha bunlan düşünmenin §ıra§iı,değild,i. Va.ktiyle Yeni Osmanlrlar na-
'sü Hürriyeti bütün dertlerin devası sanıyorlarüysa, cumhuıiyet ayünlan
da 16ik hukutun ve biçirtısel deırıoJ<rasi ,düzeninin bütün'siiçlükleri yene-
ceğini umuyorlardı. İ§met İnönü II. Cihan Şavaşından sonra bile, kendi
yönetimindeki fiirkiyenin bunca zaman ne,den kalkrnamamş olmasrndan
dolayı değil de, doğru dürüst bir seçimle iktidara geleme,miş olınasrndan
dolayr üzülecek, duvarlara ,baJımaJ<tan onun için utanacaktı. Sanki başar-
dıklanırn sevabr gibi başaramadı}lannrn günahı da kendisinin ve partisinin
rnuzunda değit, serbes seçim usıılünün yuüta birtürlü tutunamamş olma-
srnda idi...

Eağrmsrz.ıık ve özgürlüğünü şanına yaraşan,bir yiğitlikle kazanan türk
milletinin cumhuriyetin 

. 
b'aşJ,angıcındaki yuIduna kısaca biş sözatalım:

Cumhuriyetin Baştangıç yıtt"anndfu Türkiyeniıı Hali

İmparatorluğun kirli soykasından yeni Tiirkiyeye kalan varlık kaba
çizgileriyle şöyle özetlenebilir:

42bin köyü, 1000 kasabaısr ve ?6 kenti ile yuvarlak ?50 bin kilometreka-
relik koskoca bir coğrafya pa,rçasrnr kaplryan türk yurdunda son derece
ilkel geçim şartlan içinde yaşlyan 12 milyonluk bir halk oturma.kta, daha
bir «mutlu azrnlığı» bile yok, daha kötüsü, bölgeler, h,atta birıbirine yakın
şehirter bile birbirine bağlı değil, heryer ,daracrk ,b,ir çevrede kapalr. BiI
milli pazardan, bir milli ehonomiden eser bile yok. Ortak dili, özyurdu, ba-
ğımsız devleti, bir tarih ve kültür geleneği olsa bile ortada daha Eatü an-
lamda bir ulus (Nation1 yok, olsa olsa Atatürk reformlanyla coşturulmuş
bir ulus potansiyeli var.
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Tanür çukurunda tezek yakan orta Anadolu köylüsü Kara Deniz kı-
yısrnda kömür yaküdığından nasıl habersiz ise Amerikan ve Romen buğ-
dayı yiyen Karadeniz halkr da dağlann hemen ardrndaki Sıvasrn bir buğ-
day arrıbarı olduğunu bilmemekte. Ekonornik ilişkiler bakımın,dan iran şe
Suriye Elzuruma İzmirden çok daha yakın. Biryerde krttık olur, halk acın-
dan öliir; başka biryerde yiyecekler çürür yada hayvanlara yedirilir. Blı
korkunç derecede seyrek nüfuslu, dağınık, kopuşuk, yorgun, kocası. gen-
cinden, kadınr erkeğinden daha çok çifçi halk şimdi kara sapanla ve kağ-
nr i!,e çalışarak, ivedi batılrlaşıp uygarlaşmak, yani Avrupalılar gibi yiyip-
içrnek, oniar gibi evlerde ve dairelerde oturmak, kadınlı-kızlr eğlenmek, ba-
lcya ve pilaja.gitmek istiyen büyük şehirler halkrnın, d,aha d.oğrusu bur-
juva ve menıur yönetici srnıfın, kendi ihtiyacı için dışardan getirteceği
«Metl,cniyet eşyası»nın ,bedelini ödiyecekti. Böylesine bir yük altrna giren
halk Ankarada yaprlan yeni kanunlardan ne anlar, büyük birkaç şehirdeki
uygartraşma ccşkusuna nasıl katılabilirdi? Böyle bir halkın yaşdığı
ülkede büyük lideri ıeform eylemlerinde hevesle, coşkrıyla izlemeye elverişli
geniş bir u]usa] ortam nasıl doğabilirdi? Geçim diizeyleri yükselmedikçe,
kend.ileri için biı,şeyler artıramadlkça köylü ve kasaba],r ufak insan].ar yüz-
yıllaıın ruhlarında tortulaştırdığı köklü al.ışkanlrklardan, gelenek ve göre-
nekl,erden sıyrrJ.amaz, öbür dünyaya dönük tevekkülcü tutumundan ayrıia_
mazdı. Hacı-hcca nüfuzu Ankara Meclisinde yasaklanmış, kİülannda
dahi belirsiz ecliJmiş o]sa bile, ayni kaynaktan gelen etkilerden kurtulamaz,
hatta o yasak etkiyi arar bulurdu. Nitekim yeni gelen kemalist genç öğ-
retmeni ,düşmanca değilse bile sevgisizce karşılıyor, donuk bakışların1 yine
imarndan, şeyhten, dervişten ayrrmıyordu. Falına baktrnp büyü yaptınyor,
hastalığını iyi etmek için ocağa ve üfrükçüye gidiyordu., Anadoludan çrkarian Ium ahalinin yerine yanm milyon türk göçmeni
gelmjşti ama, bunlar,d.a da ne daha yüksek çalışma ve üretme ustalığı, ne
de yeni bir görgü ve düşünüş var.dı. Devlet onjarr yurt-y,uva sahibi kılrnak
için tistelik çok masraf ediyor,du. Osmanlrd,an yaJ.ıız yıkık ;bir vatan değil,
heryıl bütçeden ödenen birhaylı borç ta kalmıştr.

Dış düşmaniann fesatçr parm.ağr Lozan'dan ve Cumhuıiyetten sonra
da yer yer isyanlar çıkarmaktan, halkr kemalist Ankara hükümetine karşr
lışkrrtrrıaktan geri durmuyordu. Dağlardan eşkiya bile teıırizlenemeın:şti
caha. Ilıristiyan Avrupa kendisine kafa tu^ı,an, içerdeki hıristiyan ahaliyi
koğup eski yunan uygarlrğınrn beşiği Anadoluyu katüsız bir Türk yuıdu
yapmak iddiasında bu].unan kema]ist Tiirkiyeyi osmanlr türkiyesinden da-
ha çok sevmiyordu; yarüm elini uzatrnazsa, Lozan'da tort Klilzcn'un decliği
gibi,, cok geçmeden yine kucağına düşeceğini umuyoldu. Devlet hem kendi
yağryle kavrulmak, hem de belki kurtuluş savaşrndan daha çetin bir ekono-
mik kalkınma savaşI içine girmek zorunda ve dulumun.da idi, Bu ancak bi-
limsel ,bir planlama ile başanlabilirdi. Arna yöneüci memur sınıfr ve şhirburjuvalarr pek çabuk uygarlaşmak, Avrupalr gibi yaşaınak istiyorlarciı, bu
uğurda hiç sabırlı değilJerdi; iğneden ipliğe, kirerrıitten çini s,cbaya, cto-
iıobilden şampanyaya kadar helşeyi, herşeyi dı§ardan g,etirtmek te gerek-
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se bu özveriden çekinmiyecek, b<ırçlanmayr bile yeniden göze-alaca}tı,_

Şirndiye kadar çektiği darlık canına yetmişti artık!

Liderler bu hızlr batrlılaşma eğiliminden nice hoşlansalar da sakıncala-
nnr da görrnüyor değillerdi, uygarlığrn pahalr,bir nimet olduğunu, onu çalı-
şarak haketmek, «askeri ve siyasi baş,aırlarla elde edi]en ulusal egemenliği
iktisadi egemenlikle pekitmek gerektiğini» söylüyorlardı. Nıtekim Atatürk
ziraat ye sanayi kongreleri topluyor, sonraki dil ve tarih kongreleri kadar
olmasa b,ile onlarla yine yakından ilgilenip açık söylevlerini kenüsi veri_
yordu. «Bizi yutmak istiyen kapitalizmden, rni]]eti mahvetmek istiyen em-
peryalizmden» hayrr gelmezdi, Avlupa',dan yar,üm dilenmeden kendi kay-
nak]anmrza ve ha]kımızın çalışkanlrğına güvenerek ziraat ve sanayii iler_
ietmeliydi. HA]A bazr servet kaynaklarımrzr sömürmekte olan yabancı ser-
maye yakınd.a terrıiztenecekti, herşey türk işadamlallnın emrine verilecek,.
mi]li iktisat desteklenip korunacaktr. 63 rnilyon Ster]in tutannda bir .ya-
bancı sermaye yabancr şirketlerin ve onlan «gayrimüslüm» yerü ortakları-
nın elinde bankalarda, dış ve iç ticaret sektöriinde, dem,ir yollannda, ma--
denlerde, endüstride hatta kimi belediye ,işletmelerinde yaüıyor,du; bu ayıp-
tı, hepsi millileştirilmeli idi. Cumhuriyet Türkiyesinin ekonomik hayatına
höla lövanten Avrupalı ve onlarrn yerli drtağı hıristiyan işadamian hakim-
di, Anadolu rumlannrn göçürüimesi bile durumda bir değ,işiklik yapmamıştı.

Bağrmsız ve özgür, ama yoksıi, bilgişiz, usta ve uzmansız, haydihaydi_
ye sennaye§iz ve milli endüstrisiz T'iırkiyede ,bu.sayılan iş alanlannrn dev-
letleştirilmesi öyle kolay gerçekleşecek işlerden değil,di, nitekim bu iş Aüa"
türk'ün ölüm yılınadek sürecekti

sözün klsası ınilli iktisadın önemi büniyor, bu konuda bol edebiyat
yapılıyordrı; ama bu edebiyatr yapantar milli ekonominin değil, düpedüz
ekonoıninin ne olduğunu bilmiyen iişilerdi. Darülfünun (Üniversite) Anka_-
raya kaşr ,b,ir medrese küskünlüğü ile susuyordu. Mustafa KemaJ.'in sezgiye
dayanan yön ve yol gösterici söderi hep havada kalıyordu.

Plansız, progran]§ız ve gündemsiz olarak topla.nan İzrnir «İküisat Kong-
resinde» (MaIt 1923) Mustafa Kemal'in verdiği söylevden tipik birkaç cüm,
]e alarak bunlardaki espriyi kongreye gelenlerin kafa düzeyleriyle biı kar-
şılaştrralım; «Bir milletin ha,yatıyla doğrudan doğruya ilgili olan ekonomisi
çöküşünün de, yüksetişinin de nedenidir. Z&man|m|z bir ekonomi çağıdır.
Kılıç l.:ullanan kol yorulur, anra sa.pan ku]lanan yoruln,ıaz, hergün daha ço\
güçlenir ve toprağa daha iyi sahip olur.

«Csnıanlr fAtihleri herşeyden önee sapaııın karşısrnda yenilerek çekil-
diler, asıl felaket bıı ,çeşit ),enilgiden doğdu. Krlıçla zafer kaza^anlar yer-
lerini ergeç sapanla zafer kazananlara brrakm,ak zorun,da kalırlar.

«Ulusal egemenlik iktisaü egemenlikle pekitilmelidir, yoksa kazanılan
askeri ve siyasi başanlardan birşey 'çıkmaz, çıksa da sonuç sürekli olmaz.
Halk çagı demek iktisat çağr demektir.» (Bk. Tek Adam C.III s. 352)
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Şiir sibi güzel sözler! Şmdi bir de «öksüzler Babasr» Kdzrm Bekir pa"
şanın yönettiği. koneE,eden çı,kan kararlara bir ömek gösterelim:

Ziraat, ticaret, tıatta işçi temsilcilerinin sunduğu raporlar eörüşüüp
tartşıldıktan sonra sözde öyle önemli kararlar abnmştır ki, «Milli Misah»a
benzesin diye «İktisadi Misak» adınr verm§lerdir bu kararlara. Oysa bun-
larrn ekonomi ile ilgi§ bile yoktu. Zamanrnın havasrna uygun bir tutum
bildirisi idi. 6. maddede şoyle deniyordu: «Ilrrsrzlrk, yalancük, ikiyüztütlk
ve tenbellik en büyük düşmanımrzdrr. Bağnadrktan uzak bir dini-bütün-
lükle çalışmak herşeyde baş ilkemiz olacaktrr.

«Türkler bilgiye ve kültüre aşıktır. Maarifi kutsal saydıklaıından Mev-
lidi Şerifi (Peygamber'in doğum gününü) ve kandil gününü aynizaman-
da bir kitap günü olaraJı kutlarlar.

«Türkler hangi sı.nrf ve rnesleklerden olurlarsa olsunlar, candan
sevişirler.

«Türk kadını ve hocasr çocuklarınr iktisadi misaka göre yet§tirir.»
Yeni Türkiyenin itk «İktisat Kongresi» Atatürk,ün esin dolu sözlerin-

den işte bu sonuçlarr çüarmrş, onlan da «Müi Misak» kadar önemli san-
mlştır.

Liderin ekonomi çağl dediğt şey nedir, o çağa başkalan nasrl, hangi
yoldan giderek, hangi yöntemleri kullanarak ulaşmrşlardrr, ,biz şiındi srfır-
dan başlryarak oraya nasü gideceğiz? gibi soTulan cevaplamayr değil, sor-
lnayı biJe akıl eciecek bir kişi yoktur daha. Aına herkes zengin olmaya, ba_
tılı gibi }aşam;a}a oanatmaktadrl! Hem öyle bir ülkede ki:

Dar-geniş bütün hatlarr bir arı"da yalnw 40?2 kilometrelik hepi ya-
bancı malı bir demiryolu şebekesi, 18 bin 335 kiloınetrelik bakımsız şose-
si, birkaç lima"n şehri arasınd,a ıişliyen topu-topu ?2 bin tonilatoiuk ufak
teknesi vardrr. Cumhuriyetin daha ilk yılında Türkiye dışarrya ancak 85
milyonluk mbl satabilrniş, buna karşılü 145 milyon liralü mal almştr, 60
milyon açık vardı. Alrnan şeylerin birkrsmı yiyecek-içecek, geri kalan şy-
lerin hemen hepsi Avrupa usulü giyinip kuşanmıya ve ku]lanmrya yanyan
eşy,adan ibaretti. Kağşamış b,irkaç askeri fabrika sayrlmazsa içpazann ih-
tiyacrna şöyle-böyle yetecek hiçbir üretim d.alr yoktu. İçerlek köşlerde kal-
ınış tektük eltezgdhları orta,dan çekilmek için ilk trenle veya motorlu araç-
la gelecek yabancr ticaret maltrannr bekliyordu.

Türk köylüsü elindeki ilkel araçlar ve d,aha da ilkel üretim metotlanyle
topraktan çüarabildiği ürünlerle karnrnr zoT doyuruyor, krt yıllarda vergi
borcunu bile veremealiği için ineğinin ve yatak-yorganlna haczedilip gö-
türülmesine katlanmak zorunda bulıınuyoıdu. Dr. Reşit Galip'in anlattr-
ğı sibi ufak çift4i köyde ve kasabadaki ağalann, tefeci ve mürabahacrların
elinde köleydi. Parça parça olup köyün dörtıbucağna serpilmiş olan ela-
yası genişliğindeki tarlalarda, ama kendi toprağında çalrşan küçük köylü
yine mutlu sayılrrdı, ,ortakçr, yaner, rrgat olarak lıayatJ.annı kazanmıya uğ-
ıaşanlarrn hali daha berbattı. Ankara'daki Mustafa kemal onlar için «bu
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merrüeketin efendisi» derniş olsa ne çıkardı, ,bu söz onlarrn kıiağına bile
erişemezdi!

Sözde bir köylü bankasr o|an Ziraat Bankası Cuıııhuriyet hükümetinin
eüne 15 milyonluk lı,ir sermaye ile geçmişti, istese de köylüyü tefeciden kuı_
taramazdr. Köylü hayat genlik gönenlik kazanmak şöyle dursun, gittikçe
daralrp sıkı]anr ,dışan atıyordu; ama drşarda da iş yoktu, yorganı srrtrnda
perişan ırgatlar yollarda ve şehir sokaklarında sürtüp geziyordu.

Küçük atölyeleri ve elsanatlarını da içinde alan 1921 sayımrna göre
(demek ki kurtuiuş sayaşı sırasında ve Ankara'nın eli altındaki yerlerde)
76 bin işi çalrştıran 33 bin işyeri vardı, işyeri başına 2,3 işçi! Oysa bu işçi_
lerin yansr, çoğu haJr tezgahr olan, 20 bin dokuma atölyesinde bulunuyordu,
bun],ara «imalathane» bile denilemezü.

1927 de (demek ki Atatürk devrimleri denilen işler bir eksiğiyle olup
bittikten sonra) yapılan daha esaslıca bir sanayi sayımrnda ise 63.245 işye_
rinde çalışan 256. 855 işçi bulıınmuştu. Nevarki bu işletmelefln % 36 sı yal-
nız 1 işçi ve bir /o 36 sı da 2 - 3 işçi kullanan yerlerdi. Buralarda topu topu
4.850 adet çoğu 1-2 beygir gücünde motor bulunuyordu.

Daha §onra bir gelişme oldumu ki?
«Tiirkiye İkti§at ve Tasarruf Cemiyeti»nin düzenlehiğı 1930 Sanayi

K,ongresinin raporlarr Cumhuriyetin birinci yılrndan 1929 un ağrr ekonomik
sarsintrsınadek ne özel şektörde, ne de kamu sektöründe belirli bir gelişme
olmadığınr bildiriyordu. 1925 te «Sanayi ve Maadin Bankasr» elinde top-
lanan, Şevket Süreyya'nın deyimiyle «Hrrpani» işletmeleri yenilemek için
değil, işletrnek için bile sermaye bulunamıyordu. Bunun yerini alan «Sa_
nayi ofisi» ve 1932 de kurulan «Sa.nayi Kredi Bankası» da bir var]rk
göstermiyeceklerdi.

Sözün krsasr 1929 ,büyük ekononıi bunalımr gelip çattığında 6 yaşın-
daki Cumhuriyet çocuğu 1 yaşındaki bebekten daha güIbüz değildi. 1926
yılının «Sanayii Teşvik Kanunu»da raşİtik çocuğa derman olmamıştr. Ola-
m:azdt, çünkü liberal ekonomi düzeninde her girişimin başlrca itici, yürütücü
gücü olan serrnaye, yani kazanç ve tasarruf sağlıyan bir milli ticaret meka-
niznıasından elde edilecek,birikim olmuyordu. Ticaret dengesi bozuk, büt-
çeler açıktı. Kamu sektörünü olsun bilimsel kurallara uygun bir şkilde
işleümeyi becere,rniyor].ardı. Liberal ekonorni anlayrşr ve «Ek,mek elden, su
gölden» zihniyetiyle ,batrlrlaşma sevciasr öyle yollu yöntemli bir kalkınma
düşüncesinin doğmasına elverişli değildi. «Üç beyazlar» diye reklamr yapı-
lan un, şeker ve pamuklu dokuma konusunda yapılanlar gittikçe artan
ihtiyaç karşısında. pek önemsiz kalryordu. Kömür, demir ve akar5ıakıtı kap-
sıyan «Üç Karalar» konusunda büsibütün yaya kalınmıştı. Ak, kara hemen
bütiin tüketim mallarr dışardan getirtiliyoıdu. Başbakan İsmet paşanın «İki
misli mahsul» parolasr bir yağmur düasrndan farklı değilcti. (1)

(1) Ozaman.lar milli gelir ve yatıIım hesaplarr yoktu ama yatınm
oranınln nüfus artışını bile kaşılamadığı kolayca söylenebilir. Milli geür
sa]t rakam olarak yükselse bile adam başrna düşen miktar artmıyordu.
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Önemli sayrlaea,i tek başan Devlet Deınir YoUarında sağlanmıştı ki, 10_

nrıncu cumhuriyet yıldönümünde «Demir ağlı.rla ördük anayurdu dörHcaş-
tan» öğtncesine temel olacaktr. Gerçekten de, o yüarrn giiç şartlan içın-
de (ve üşardan yardrm görm,eksizin) biryandan yabancı şirketler elindeki
hatlarr setın almak, biryan,dan d.a 2300 kilometrelik yeni demiryolu döşemek
öğünü.lür bir işti (ame kimbilir, askeri tasalar olmasayü, belki o bile
yapilmazdı!)

Önemli ya,tınm işleri için.öze]. sektöırde olsün, ka,ıııu sektoründe olsun
s€rınaye birikimi olmodrğr gibi devlet haznesinde yedek altrn da yoktu.
İmparatorluğun son günlerinde piyasada bulunan 50 milyon Osmanlı altı-
nından çoğu Türkiye dışrndaki bölgelerde kalmıştı. Cihan harbinde ve
kurtuluş savaşrncia bono karşılığrnda halktan toplanaıı malların şimdi öden-
ınesi gereken paralarr da önem]i yekünlar tutsa gerekti. Cumhuriyetin bi-
rinci yılrnda kağı.t para ile 83 milyon geliri ve L44 milyon gideri olan dev-
let bütçesi bir yıl sonra ancak L29/I76 oranına çümştı, açık yine 46,5 mil-
yondu. Bu açık bir yrl daha sonra 93 ınilyona çı.kacaktr. Ondan sonra yrldan
yrla düşecek, ama 1929 saısrntısıyla birlikte yeniden firlryacaktı. Eöyle der-
trtansu bütçeleıden cumhuriyet hiüümetlerinin ençok önem verdiği bayın-
dırlrk işlerine 10 yılda ancak 250 milyon ayrılabilmişti ( «Büyük Mil]et Mec-
lisi ve İnkrlap» - Neşet Halil).

Osmanlr yörıetiminden süregelen vergi adaletsidiği ,daha olduğu gibi
duruyordu. 1924 yrlrnda tüm devlet gelirlerinin dörtte birini köylü iıdediği
halde kentler halkr yalnız yirmide birini ödüyordu. (Bk. ayni kaynak).
Gerçi büyük kentlerde daha her mahallede bir milyoner türememiştİ, aına
vergi adaletsizli yine çok büyüktü. Vergiler vere,bilenlerden değil verdiri-
lebilen].erden topl'anıyordu. «A ş a r» kaldınldrktan ve yab,ancr şirketler rn,il-
lileştirilip tekelleıle devlet ,adına işletilıniye başlandıktan sonra durum köy-
lti.den yana biraz dü-zelecek ve cumhuriyetin x. yıldönümü sırasrnda deylet
gelirinde köylünün payr onda bire düşerken kentler artü dörtte birini öde-
ıniye başlıyacaktr...

Dünya ekoncmi bunalımı başladrğında Türkiye gerçekten bir çıkmaz-
da gibiydi, kalkınmak değil günlük geçimini sağlryacak duruma gelmemiş-
ti. yapılrp,bitiıilen «Atatürk Devrimleri» geniş halk yrğrnlarının geçim dü-
zeyinde en küçük b,ir,düzelme ve yükseJ.,me sağlamamrş, kökten bozuk sosyal
yap§ında hiçbir değişütik yapm,amrştr. Böyle bir değişikliği istiyen de
yoktu zaten. Bir toprak ıeformunun sözü bile edilmiyordu. Ne kalkınma, ne
de gerçek bir sosyal ilerleme!

Atatürk «Serbest Fırka» denemesini yaptr, ama bu denemeden çrkan
başlrca gerçek ha].krn bütün sınrflarrnda Atatür,k'e karşr değilse ;bile parti-
sine karşı derin bir hoşnutsıızluğun başladrğrnın anlaşrlmasr oldu. Bu par_
ti aiciığı yüce ödevi başarmak şöyle dursunki bu yüce ödev ulusal egemenli-
ği gerçekleştirmek, Türkiyeyi çağdaş bir devlet haline getirmek ve çrkarları
birbirine aykrrı srnrfları bulunmryan ( l) halkımrzr toptan yükseltip mutlu_
luğa kavuşturmaktr -, birkaç yılda halktan kopup bir çrkarcr klik partisi
haline gelivermişti. Halk şimdi kendi partisinden «Mutemetler saltanatr»
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ğiye y,aka §lkiyor, ,onu jirtidardan düşürmek vadeden kim oluışa oı§un ona
oyunu vermiye hazrr brılunuyordu. oysa Mustafa kemal kendi kurduğu
partinin yüksek misycnuna inanıyor ve onun başrndan asla ayrrlmryaca_
ğını. söylüyoıdu, çünkü fikrince «mem]eketin hakiki siyasi fikirlerini part"i
temsil ederdi.» ohatde?

«serbest Frrka»yr dağltıp çıktığı büyük yurt gezisinde yanına «ıJıtışat
Müşaviri» olarak aldığı Ahmet H. Başar gezi ile ilgili kitabında şöyle yaza-
eaktr: «köylü sırtına giyecek, ağzına sokacak ıbirşey bu]amıyor. Memleketi
kal..krndıracak bir manivela daha bulunamamıştır.»

Neden bulunamryordu böyle bir manivela? Öyle bir manivela gerçek-
ten yok muydu, yoksa,biz mi onu yanlış yerde arayıp bulamıyord.ıık?

Ahmet Hamdi Başar ondan sonra birbiri ardrna yayımJ,adrğı «İktısadi
Devletçilik» kitaplarrnda bu manivelayı kendisinin ,bulduğunu iddia ede-
ceküi ama, yerinde anlattığrmız giıbi, şefler bu rnanive].anrn kerametine
inanmry ac aklar, birkez denemiye bile kal}ışrnry aca},lardı.

Bu manivelayr bulduğunu, daha doğrusu bu manivelanrn, d,oğru anlaşrl-
,dığı taktirde, ,devrimin esprisi içinde olduğunu söyl,iyen bir başka aydrn
da Şevket Süreyya Aydemirdi.

Şevket Süreyya bildiğimiz gibi, KADRO dergisinde ve başka,ilgili yazr-
larında bu konuyu işlemiş, şeflerce de destek]enmişti. Ama sosyalist yönlü
kadroculuğun da (Şevketizmin de) trpkı sütkardeşi kapitaiist yönlü kadro-
culuk (Eaşarizrn) gibi olanın, oluşanrn, gerçeğin ideolojisi olmadrğrnı; o1-
ması, gerçekleşmesi istenen bişeyin ideolojik b,ir sisteme bürünmesi oldu-
ğunu daha ozamandan bilecek kadar kültüriü ve zeki bj-r kişiydi o. Göle
maya atarken «Ya tutarsa...» diye gü,lürrısiyen Na,srettin hocayr andrnyor-
du. Ama §uyu Arayan Adam'da anlattığr gi,bi, o dururna alrnyazısr iile sü_
rti.klenmişti. Ya birçok başka arka,daşlarr gi;bi adsız, ün§üz, kalemsiz bir ay-
drn olarak bir köşede kalacak, yada kendisine ,açü olan biricik kaprdan
girecekti.

Kötü mü oldu öyle yapmasr? Hayır! O yaşantıda - y,ed,iği içtiği kendi-
sinin olşun - göffip öğrendiklerinden sürekli olarak okuyuculannr da yarar-
landrrmayr ,bildi. Bundan dolayr kendisine teşekkür ıborçluyuz. Ancak, çok-
tan ;bayatJamrş, olan Kadroculuğu ısrtrp rsıtrp sofraya getirmesini artık
doğru bulmuyoruz; Atatürk'ü olmadrğr, bulunmadığı yerlerde aramak alrş-
kanlığı,ndan vazgeçerek bugiinkü aydın gençliğin ATA,srnr Tarihteki ger-
çek yerine oturtmasrna meydan vermelidir.

Bu işi, Atatürk'ü gerçek yerine koymak işini, artık ken,disinin yapaca_
ğrnr umarak Tek Adam'rn üçünoü cildini merakla bekliyorduk. tsekled,iği-
miz kitap şimdi elimizdedir.

Devrim ideolojisi bakrmrndan Jıazann ne söylediğini, 30 yrl geriye bak-
tığlnda Türk Devriminin başarrsızlığrnr nasrl açrkladığrnr merak etmez
mısİnİz?

Atatürk'ü Yanlış Yertle Aramanın Cezası
Kadrocu ideolog türk devrirninin başausrzlrğrnı şöyle açıklamak isti_

yor (yazann düşüncelerini bozmadan, ama .ayraç içinde bazr açrklamalar

İİRMİüç



yaparak özetliyeceğiz.)
Fransız Devriminin siidücü ilkelerini, insan haklannı benimsiyen 1924

Tllrk Anayasası nor-mal gelişme şartları içinde büunan herharıgibir batr
demokrasisine uygun düşer, çünkü batı burjuva ,demokrasilerinin standard
fikirlerini içine almştrr. Ttırk Kurtuluş Şavaşlnrn kazançlarrnı kapsad!ğı
da kabul edilebür. Edüebilir ama, kurtuluş savaşr (ve bütün sonuçlanyla
zafer) türk .devriminin bütıünü müdür? Elbette değil!

işte bu eksik, yani anayasaııın milli kurtuluş hareketinin sosyal ve eko-
nornik amaçlannı belirtmemesi Kema.lizmin başarısrzlrğında büyük rol oy-
namıştır. Şöyle ki:

İşbu temel kanun türk milli kurtulüş savaşınln tarihşel anlamı tistün-
de hiç düşünmemiş, bağrmsız ve özgür bir devlet kuran toplumun §osyal
ve ekonomik yap§rnr hiç gözönünde tutm,amıştrr; tutmaüğı için de ona uy-
gun bir yeniden kurma ve örgütleme organlarr (yani devrimi devrim yapa-
cak,dönüşümler, tedbirler) öngömemiştir.

(Peki, anayasa bu öngörmeleri neden yapmamıştır? O gökten inme bir
süre miyü, yoksa onu Atatürk'e dayatacak zorlu güçler mi vardı Mecliste?
Bunun cevabı kitapta yok. Ama anayasa devrimci bir amaç gütseydi neleri
gözönünde tutması gerektiği anlatılmaktaür:)

Cumhuriyete kalan Türkiye, bir yarr sömürge idi, iktisaden bağrmlıyü,
onun iQin de hiç gelişnıemişti. Yıkrktr, insanlan sefil, pertşandı. Tanmr il-
kel, sanayi,den tüm yoksundu. Yolsuz, ulaştrrmasrz, ışık§ız ve sermayesizdi-
Arna selmayesiz de olsa, topyekün bir kalkınrna sefer,berliğine girmek zo-
rundaydı. Bu topyekün kalkınma hareketin.in başlrca özelliği de, «Gazi'nin
sık srk belirttiği gibi», T'iırkiyeyi hem emperyalizmin köleliğ,inden, hem de
kapitalizmin boyunduruğundan kurtaracak biçimde olrnasıydr. Uygar ulus-
1ar aiiesine ancak «S,iy,aset ve iktisatça hür bir ülke o]arak;> katılabilirdik.
«Yurttaki eşraflık, ,derebeylik, ağaiık, seyhlik, faizcilik, toprak köleliği, iş
sefaleti gibi yüzkızartrcr şeyler hrzla ve kökünden temizlenmek gerekirdi.
Öyle ki hem kuzeyimizdeki devrime, hem,batıdaki, sınrf kavgal.arına yol açan,
sosyal bölünüşlere bizde yer verilnıesin!»

Ulusal kurtuluş savaşrnın niteliğinden, tarihsel zorunlardan, çağın
getirdiği ilkeler,den doğan ıbu düzenlemeler (yani devriinci reform]ar) el-
bette ki anoak, Anayasfun_ın yapısrnda yer alacak ilkeler ve devlet organla-
nyla sağlanabilirdi. B,aşka bir deyişle, bağımsızlık savaşrnın yarattığı ıılu-
sal coşku ve çaba şimdi topyekün ,bir iktisa,di kaJkınma yönüne çevrilmeli,
Türkiyenin sosyal yaprsr hem dışan doğru kayıtsız şartsız bağrmsrz yaşa-
mıya elverişli, hem de içerde çelişmesiz, ç.atışmasrz, sosyal adalet ilkelerine
uygrın, ileri teknikli ve kültürlü bir toplum olmalıydı. Bu ise kökten bir
in}ılap dernekti. Oysa anayasa tutucu bir rejim getiriyor, köklü hiçbir de-
ğişirn ve dönüşüm vadetmiy,ordu. Onda Türkiyeyi y,an siimürge şartlarrndan
çıkaracak hiçbir itici güç yoktu...

(Nekadar doğru di.işünceler! Değil mi? Ama bunca ağır bir günahr sır-
tı,nda taşıyan Anayasanın nerden çıkageldiğini ve devrimi, Kemalizmi ifta-
sa sürükleciiğini h&lA anlamış değiliz. Ama durun, asıl büyük şaşırtmaca
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şimdi geuyol:)
«Eğer daha son §özilnü söyl,eınemiş olan Gazi Mrıstafa Kemal de olması

idi bu Anayasanrn gölgesinde yeni Tiirkiye }ıiçbir harıleye yol bulamadan,
hatta o yolu anyamadan (Kim aradr ki öyle bir yolu?)'}usrrlaşrr giderdi!»

Dahası var:
«Batıda liberalizmi:ı iflas ettiği Cihan Harbi ertesinde bizirn 1924 ana-

yasamız baslıyan yeni çağ-dönürnüne karşı garip ,bir şekilde gözünü kapa-
mrştr.» (AUah a.]lah, ne biçim dev bu anayasa? Gözünü kap,adı mr, devrimci
kadro hemen sağa kırıyor, kaparnasaydı sola gi,decektil1

(Evet, nerden geldi bu aııayaga? onu AtatüIk'e kiın zorladr?
Şevket Süreyya bu soruya artü daha faztra gözyumaııuyor ve, Atatürk'e
tozkondurmak korkusuyla olaeak, şu ürkek cevabı veriyoT): «Gerçi 1924
anayasa§rnın Mustafa Kemal'e rağmen çütığınr giısteren bir be]ge de
yoktur.»

(Hah şöylee!... Elbette yoktur öyle bir belge. Çünkü anayasanın değil
lidere r,ağmen yapılması, onun bilgisi, ilgisi, etkisi, onayl drşında günyü-
züne çıkması bile düşünülemezdi!)

Sayın Şevket,Süreyya Aydernir, müsade edin de aşağıdaki satırlan do-
laysız olarak size yönelteyim:

Eğer türkiye Cumhuriyetinin kuruluş anayasa§ı dediğiniz gitbi, «Tanzi-
mattan beri süregelen b,atrya yönelişimiizi yasalaştırmaktan başka b,irşy
y,apmaüysa» ve eğer «İlerisi için bir köstek bile otacaktrysa», demekki bir
«Yeni-Tanzimat» rejimi getirdiyse Atatürk ,buna neden gözyum,du, yasayl
neden onayladr? O Atatürk ki osrıa bir yarr-Tanrr gücünde idi ve yine sizin
inancınrza göre yeni dünya şartlarrnr seziyor, biliyordu?...

Haydi diyelim ki lider anayasadaki püf noktayı farketmedi - ohalde
niçin ,devrimci çrkışLarrnr yaplp anayasa düzeni ile çelişkiye düştüğünü
anladrğr zaman onu değiştirtmiye kalkmadı da, «onun dar çerçevesini ken-
dinden gelen ilhamlarla parçalanmıya» mecbur oldu?

Bu çelişik ve çetin sorulara cevap verrne srrasr gelince yançiziyor, ayni
konuya sonra yine dönmek vaadiyle, bölümü kapa,tryorsunuz - ta;bii bir
daha da o tehlikeli bölgeye yanaşıruyorsunuz.
, Hayır, hayır! Atatürk'ü bulunmadrğı, bulunmıyaca,ğr yerde aramaktan

artü temelli vazgeçelim ve düşünce adamı olarak kendi kafamızda düştü-
güm;iiz çelişmeleri Büyük Lider'e maletmiyelim. Siz hangi öznel ve nesnel
koşullann etkisiyle o].urs,a olsun, birkez düştüğünüz sofizmin cezasıIu çe-
kiyor, Ka,drocu çemberinizden birtüriü kurtulamıyor olabilirsiniz. Ama H&-
la «Yeni-Kadrocular» yetiştirmiye çalışmaktan da vazgeçemez misiniz? Bı-
rakınrz da bugi.inkü genç aydınlaflmız her türlü önyargrdan uzak olarak
düşünsünler ve türk devriminin «İkinci Adamı» İnönü'den «sahtecilik, ka,l-
pazanJık» azan işitmesinler...

Bu konuda benim son sözüm şu: Atatürk'te çelişme yoktur, sizin üste-
leye üsteleye belirttiğiniz gibi O bir «Akıl ve mantü adamldlr!» Tarihrı.L
kendisine çizdiği yolda başanle yürüyüp varabileceği yere varmrş bir
önderdir.
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OLur[arımız II. sayımrzdı yayımitradıflmw Htntli bir gaıo,
tecinin Nısır'la yaptığı konuşmayı hıtırlıyacaklaıriır. B. A. C.
Devl,et Başkanı bu konuşmada azgetişm§ bir ülke olan Mışır'ıiı
kalkınma çabalanna gir§irken neden kapitaüst olmayan bir
yolu seçtiğini anlatmş, devrirriin kaşılıştığı tç ve dş sorrııılar
üstündrı durmuştur.

Arkadaşımız A. §anca'nın çıvtrdiği bu yazıda ise aynı so-
run bi,limsel açıdan tartşılna,kta ve 1952 devrlminden sonra
ltlısır'ııı §osyalizme seçiş olailaktinnın hazırlıaruşı incelenmek-
tedir.

BiRLEşiK ARAP CUMHURİYETİ

BAŞARİLARI, SORUNLARI

(Bir ga,zetecinin notlın)
M. KEEMNİoY

Çev.: A. SARICA

Birleşik Arap Cumhuriyetinin politik nabzr kanımca hiç bu bahardaki
kadar hızlr atmanırştır. Ekonornii, sosyal reformlar yapılıyoıdu. İşletme-
lerin yönetim kurullarına girecek fabrika ve büro işçilerinin seçimi vardı.
Fevkal6de hal ve lıununla ilgjli kanun],ar ka]dırrlmıştı; politik suçlularrn
çoğunluğu salrverilmişti. Millet Meclisi seçimleri yaprlryordu. Bi.rinci mad-
desinde «Birleşik AIap Cumhuriyeti, nıilletjn emekçi kuvvetlerinin §bir-
liğine dayanan demokrat,ik, toplumeu bir devlettir» denilen geçici bir Ana-
yasa kaıbul edilmişti. Bir yanda da Nil üzerinde yaprl,an baraj açılıyordu.

M§ırın sosyal, ekonomik gelişmesi gittikçe radiial ;bir nitelik kazan-
makta, ülkenin hayati alanlarrna y,ayılmaktadır. 1952 Devriminden sonra
Mrsrrln ekonomik reformlarr başlrca,, yabancı tekellere, oldukça küçük bir
Mşırlr kapitalist grubuna ve büyük toprak sahiplerine karşı yönelmişti.
1950 lerin sonunda"beliibaşlr büyük kapitalist kuruluşlann miltileştirit-
mesi, bir ailenin sahip olabileceği toprağrn 300 feddan (1 feddan = 0,42
hektar) ola,rak srnrrlandrrrlmasr, yabancr bankalann ve büyük yahancr
şirketlerin millileştirümesi, nihayet Süveyş Karıalrnrn millileştirilmesiy-
le, l\{rslr ekonomisi yabancr kapitalden hernen tümüyle arrnmlş, ülkenin
en varlülr aileleri ekonominin kumanda nıevkilerinden uzaklaştınlmrş-
lardı.

Devlet sektörü genişliyor, milli sanayi hızla gelişiyordu. 1960-65 dö-
nemi için de ilk ;beş yıllık pl6n yürtirlüğe konuyordu. Btı pl6n şunlan ön-
görmektedir:
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(a) Toplam y,atırı,ırrlar 1,69? milyar Mısır Lirasını bu],acaktır.

_ (b) Yıüık toplam üretim 1960 yılında 2,525 milyar M.L. ndan 1965de 3,601 milyar M.L. na çıkacaktır.
(c) Milli gelir aynr ,dönem.de 1,282 milyar M.L. ndan ı,zse ,niıyrr.yükselecektir.

(d) Ttiketim yine bu yıllar içinde 8?6 milyon M.L. ndan 1,086 rnilyar
Iı[.L. na çüacaktrr.

(e) Çalışa,n-ların sayısı ?,5 milyondan 8,4 milyona yiiiselecektir.
1960-70 yrllarınr kapsayan 10 yıll-ık bir ekonomik-sosyal kalkınma pl6-

nr, 1,2 milyar M.L. lık bölümü ,d,öviz olrnak üzere, 3,4 mi§ar tutannda ya-tırım yapıImasını öngörmekteür.

Başıarda,, milli burjuvazinin çoğunluğu Mısıı. hüküm,etinin reform].a-nndan yana ,çikryordu. Eeforırıların kendileıinin zenginleşmesi ve geliş-
mesi için bir basamak olacağını, reforırıtarı dış rakipleııine kaşı bir siliholarak kullanab.fleceklerini umuyortarü. Bu destekleme, milü burjuvazi-nin bir milli ekonominin kurulmasınrla ve ylaşama düzeyinin yükseltilme-
sinde yardımcı olacağı hayaline kaprlan B.A.C. yöneticileı,ini bncel,eri ya-nıItmıştır. Ayrrca yöneticiler ne ilersi iç,in yeterince geniş ıbir pnogram
hazırlamışlaldr, ne de kaikrnma yolunu açıkça çizmişleioi. B;ıı konulardadaha tartışma evresindeydiler.

Kahireli ,bir gazeteci ;b,ana, şöyle deü: «1950 lerin sonlarrnda politiJ<a-
crlarrmrz, basınrm-ız ve genelj,ikle iıalk kalkınnıa sonınlanmra tartışmayadalmışlardı. Çoğunluk kapitalist 1,olun sorunu çözemiyeceğini seziyordu.Ancak hangi yolun seçileceği daha açık değildi. rıo,ı 

- 
ner.p sosyalizııi»

nden gidi]mesini sa]ık veriyordu. Marksistler bu görüşe kaişı çıkıyorlar,bilimsel sosyalizmde diretiyorl,ardı. Fab,ianların, hatt6 saint-ğimon, Fou-rier biçimi ütopik sosyalizmin kuvvetli etkisinde olanlar vardr. Daha baş-kalarr da üretim araçlarında ka,mu mültiyeti yerine devletin kontrolüne
dayanan bir «sosyalizm»i savunuyorlar,ü. İngiliz İşçi partisinin tar,aftar-larr vardr. cok kimse de devleti bir çeşit ekonomik iiayarıayıcı, olarak gö-
rü.yordu.»

son sözü olaylar söylemişüir. Milli ekonomiyi geliştirmek için para
yatrrmak, Mısrr]ı kapitalistlerin ç,oğunun aklından geçmiyordu. 6zel ieı<-tör kapitalini ticarete ve milli ekonomi yönünden önerııi d,abıa az, ancakkendileri için daha «k6.rlı» alanlara yatlrmaktan yanaydı.

Olaylarrn mantığr B.A.C. liderlerini ;burjuvaziyi daha da srnrrlandrr-
maya, devlet sektörünü güçlendirmeye zorlamrştır. Nasrr hükümeti büyükve ,orta burjuv,az.iye karşı savaş açmıştır. 1960 yılınd,a Mısrr]n en nnyıın
özel bankasr olan ve ülkenin hemen tüm sanayi kuruluşlarında pa,rmağı
o],an Mrsrr Bankasrnı millileştj.rerek ilk darbeyi indirmiştir.
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Bunu, Toplumcu Kanun_lar diye bilinen 1961 reformlan izlem§tir-
Banka ve sigorta ortaklrklarrnın tümü millileştirilmiş, birçok özel ortak-
lıkla,r, n-isselerinin eı az !o50 si devletin eünde olan karma teşebbüslere
çevrilıııiştir. Burjuvazinin ödediğ,i gelir vergisi, yrlda 10.000 M.L. nr aşan
gelirlerde %90 a. varan oraniarda, ıbüyük ölçüde artırıJ.mıştır. Bir şahsın
sahip ola,bileceği hisse senetlerinin tutan en çok 10.000 M.L olarak sınır-
landrnlmrştır.

Talrm reformu kanunuyla. toprak mülkiyeti şahıs başrna 100, ai].e ba-
şına da 200 feddan olarak srnrrlanünlmştır. Bunun üstündeki topra,klar
millileştirilerek fellah].ara dağıtrlmrştrr. Bu kanun sonradan, 19?0 yılına
kadar toprak mülkiyetinin şahıs başına yerine aile başına 100 feddana
indirileceği şeklinde, değiştiıilmiştir.

Çalrşanların durumunu düzeltmek için tedbirler alrnrnştrr. Krrk iki
saatlik çalışnoa haftası kabul edilmiş, kamu teşobbüsleri ve özel teşebbiis-
lerin net kArlarrnın to25'i ça|ışanlara 

-aynlmıştır; bunun %|0 ıı na.kit ola-
rak doğrudan dağrtılmaktadır. Yönetim kuıullarına fabrika ve büro işçi-
lerinden seçilecek iki temsi]cinin katrlmasr sağlanm§tır.

Terrrmuz kanunları burjuvaziye ağır bir darbe indirrniş, birçok yön-
].erden ,cierın etkiler yapmıştır. Milletin çoğrınluğu, çalrşanlar, bu tedbir-
leri hararetle desteklemiştir. Ancak özellikle burjuvazi, aynca, da özel or-
taklrktrarda çahşanlar, serbest meslek sahipleri, borsa acenteleri gibi bazı
gruplar içinde, hoşnut olmayanlar vardr. Sömiirenlere ka§r hücum hız
kazandüça, «şrnrflar arasrnda sulh» yeüne «srnrf müoadelesi» ağır bas-
m,ağa başlamıştrr.

1963 Ağustosunda 2'16 özel, ve karma ortaklık millileştiriünce sınrf çe-
lişmeleri daha kesiıinleşmiştir. Hükümet madenlerin işletilmesi için özel
firmalaı:a verdiği imtiyazlarr feshetmiş, madenleri devlet kontrolüne al-
mrştrr. Yeni kamulaştırmalar, çoğunluğuna orta burjuvazinin sahip oldu-
ğrr yiyecek, dokuma, kimya maddeleri ve il6ç fabrikalarını da kapsıyordu.

Siyasi liderleı ve basrn, hükümetin sosyo-ekonomik politikasrnrn ba-
ğrm§rz bir ekonomi kurmak, yabancr kapitali srnırlanürmak, ve ülkeden
atmak, feodal toprak mülkiyetine son veımek, halkrn yaşama koşııllannr
düzeltmek amaçtrarrnı suttüğünü belirtiyorlarü.

B.A.C. liderleri yaprlacak en önemü işin sömürmeyi orta,dan kaldır-
mak, sosyalist bir toplum kurmak old,uğunu her fırsatta söylüyorlardı. 22
Temmrız 1961 de Naslr Kaiı.irede bir açrk hava toplantısında, «Yeni btr
devlet kurmamız gerekiyor... Yeni bir demıokrasi, yeni poüti}, ekonomik
ve sosy,al sisternleri olan yeni bir ,devlet yaraknak zorundayrz» diyordu.

Ekonomik reformlar yaygınlaşrp sınıf çelişmeleri keskinleştikçe, da-
ha çok kısa bir süre önce .o kadar taraftarı olan «Arap sosyalizırri», «Mı§ır
sosyalizmi» deyimleri gittikçe daha seyrek duyuluyordu. Bunlann yerine
«bilimşel sosyalizm»den, «Mrsırın sosyalizm yolu»ndan söz ediliyordu.
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1962 yazın*da kabü edüen ve bugün için ütrkenin temel pıugram bel-
gesi olan Mi].li Hareket Şartında, bümsel bir temele dayanan sosyaüst biı
toplumun meydana getirjlmesi ereği yer almaitadır.

Şartta, «Bilimsel sosyalian kalJ<ınmaya götüren doğru yönternin bu-
lunma.srna uygun yoldur» denilmektedir. Ancak belge «biümsel sosyalizın»
aavram:.nrn ayncalıkla,rrnı vermemiştir. Öte yandan Mısır basınr bir ara
<(Mı§ınn sosyalizm yoluı> ile bilimsel so.syalizrrı arasrndaki aynmlann üs-
tünde durmuştur.

Milli lIareket Şartından ve B.A.C. üderlerinin bildirilerinden çüarr-
labildiği kadar, «Mısınn sosyalizın yolD)nr].n ;belübaşh i]keleri şunlardır:

(a) Üretim araçlarrnrn kamu mülkiyetine geçirilmesi;

(,b) Ekonoınik kal!:ınm,ada devlet sektörünün önemli rolü;

(c) Sanayide hulı gel§me ve on yrl içinde (1960-70) milli gelirin i}i
misline çrkmasını öngören bir merkezi, bilimsel plönlama;

(d) Toprağın küçük ve orta büyüklükte özel mülkiyeti, ta,nm koo-
paratifl,erine önern verilmesi.

Bu programla umutlannrn gerçekleşeceğini gören çalışanlar progra-
mı deşteklemişlerdir. Ancak, Mrsıra özgü birtakrm engeller de yok değil-
dir. Kahire liderleri toplumcu kalkrnma yolunu önleyen gliçlüklerin, bu-
arada bir çok yeni sorunlaırn ortaya çrkacağının, ve bu güçlükleri çalışan-
ların sağlam desteği olma^ksrzın yenemiyeceklerinin farkındadırlar.

Başbakan Yardımcrsr Kemal Rrf,at ıbana şunlan söyledi: «Bizim için
tek yol toplumcu yoldur. Ereğirniz sosyaJizm, «özel» bir so.syalizm değil,
bilimsel sosyalizmdir. Bu, Şartta belirüilmiştir. Sosyalizmimiz üretim araç-
larınrn halka geçmesi temeline dayanacaktrr. Anoak, her ülke sosyalizme
doğru kendi yolundan i].erler. Bizim yolumuza, Mısrnn milletlerarası du-
rumu, Arap milletleri ailesi içindeki yeri, Mrslnn kalkrnmasrnın özel çiz-
gileri, yaşaJna ,biçimi ve halkının karakteri, gelenekleri biçim vermekte-
dir.»

Liderlerin çoğunluğu, çalrşan insanlarrn - işçilerin, fellahlann, as-
kerlerin, aydrnlann, «sömürücü ol,mıy,an» burjuvazinin - geniş tabanlı
işbirliğinin bugün için Mısır devriminin itici kuwetini meydana getir,di-
'ğini söylemekte, ancak ,gelecekte, emekçi srnrfin ülkenin politik hayatrn-
.daki, yeni toplurrıun kurrılmasrndaki rolünün zorunlu olarak artacağrnr
eklemektedirler.

Resmi i,statistiklere göre, devlet bugün üretirn araçlannrn % 80 inden
fazlasınr kontrol etmektedir. Büyük ve orta çapta sanayi, ulaştırma, ban-
'kalar ve sigorta 61,t3,k'lı[[61,111ın tümü millileştirilmiştir. Devlet drş ticareti
ele almrştrr; ithal&t ve ,ihracat oüa.klıkları.nr millilgşfiamgktedir. İthal6t
şimüden kamu işletmeleri tekeline alınrnıştır. İhracatrn % 15 i devlet
kontrclüııdedir. Başlıca gelir kaynağr olan pamuk ihracı devlet tekeün-
dedir, 19?0 e kadar tüm ihraeatın devlet eliyle yapılmasr öngörülmektedir.
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Onbir yıllık ciönemcie ekorr,omik kalkınrıa için 1.38 milyar M.L lık
yatırım yapılmıştır; bunun 1,035 ıııityari son beş yılda yatınimıştır ü1958-63).
Sanayi ve enerji sektörüne ayrılan yıLlılı ortalama, yatıIrmlaı 4,5 milyon-
dan (1952-53) 92,4 milyon M.L. na (1962-63) çümştır. Sanayide dev]et
sektörü ağrr basmaktadır. Şirndiye kadar sanayi teşebbüslerinin yaklaşık
olarak % 90ı millileştirilmiştir.

Onbir yılda (1952-63) sanayide üretim değer o]arak, üç mislinden faz-
la artmıştır (313 milyar M.L. ndan %52,6 M.L. na). Son yrl artı.ş oıanı %75
e uiaşmıştır; devlet sektöründe artış lo 19,2 yi bulmuş, özel sektörde ise
% B,4 e varabilrrıiştir. Küçük çapta özel teşebbüsler üretimin ancak % 10-1l
in.i meydana getirmişlerdir.

Onbir yılda demir, çelik üretimi 6 misline çümış, petrol üretimi /9
150 artmış, dokum,acia artış lo 240 ı, kimya sanayiinde % 250 yi bulmuş-
tur. },4akine ve elektrik -iiretimi 8 m,isline ulaşmıştrr. Bı,ıgiin B.A.C. kendi
otomobillerini, buzdolap,lannı, transformatörlerini, traktorlerini, televiz-
ycn cihazlannı. djzel mrıtorlarınr, çamaşır makinelerini, ,demiryolu vagon-
],arınr v.b. yapınaktadır. l\4rsrrlrlar övünerek ülkelerinin Afrikanın en ileri
sanıyi iilkesi o).ciuğunu söylemektedirler.

l\filli gel:rdeki aıtış bir ü]kenin ekonomik kalkrnmasrnın en iyi ölçüle-
ıinrien bıridir, Resmi rakamlara göı,e 11 yılda (1952i53 - 1962/63 maü yıl-
ları) miUl gelir 806 miJ.yondan 1,532 milyar M.L. na çümıştır. Nüfus başrna
ilretim ortalanıası 37,5 M.L. dan 55 M.L na yükselmiş, böylece % 4'l artm$-
trr. Milli gelirde sanayinin pay| Vo 15,7 den % 22,6 ya yükselirken, tanmın
payı 7o 34 deıı %27,B e düşmüştür.

Ne var ki taı,lrn eıı önemü sektör durumrrnu sürdürmekteür. Milli ge-
lirde sanayin.iıı payı 127 miJ,yırn M.L. ndan 34?,6 M.L. na çıkarken, tatrım]n-
k\ 272,4 den 426,4 rnilyona kadar çıkmıştır.

Ya,bancr kapital Mısrr ekonomisinde her zamaIl önem]i bir rol oynaJnış-
tır. 1952 devriminden önce ya,bancr yatırımlar yatlaşık olarak ?34 milyon
M.L. tutrıyoldu. Bugün yabancı teke}ei çıka.rların hemen tümüne son ye-
rilmiştir, B.A.C. nin ka]}ınmasında yabancr kapital ancak borçlar, hir ta-
kım mal]arın imali ile ilgili patentler ve petrol imtiyazlan olarak gön:l-
mektedi:.

Başkan Nasrr bir demecinde şöyJe diyordu: «Bizi sömürmek istiyecek
olan yabaneı ka-pitale güvenmiyoruz. Eorç almayr yeğ tutuycruz, çünkü
kiiçük ve orta teşeb,büslere 1,atınlan ;gabancr kapitalin kdrlannrn büyük
bölümü drşarı göndenlecektir. 5, 10, 12 yıllü, ya, da da}ıa uzıın süreli borç-
lar almayı daha uygurı buluyoruz.»

B.A.C. ne ekononrik yardrm yapan ülke]erin list€si aşağıdadlr.
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A.B.D.
))

Batr Almanya
italya
ingiltere

§osyalist Ülkelerin Yerdiği Krediter

Ara]:k 1957 derı itibaren
( askeri yaı,drmlar katrlm.amıştu)

Mi_lyon M.L.

Rus5,3 189

Çekosicvakya 29
Doğu Aimanya 12
Macaristan 72
Polonya 7
YugoslavJ,a 7

Toplam 256

Kiapitalist ÜIkelerln Verdiği Krediler

Milyon M. L.

55,2 (serbest döv,iz olaralı)
37 (tanm üretim fazlası)
93 (Dünya Bankası ile Para Fonunun
8B.B verdiği 64 milyon M.L lık krediyle
2a,4 birli-kte)

Toplaın

petrol imtiy,azlanıda durum biraz değişiktir. Bir zaman önce hükü-
met, topraklanrun yaklaşık olarak /9 20 sinde petrol aıaştırma hakkını,
devlet kontrolündeki İtalyan ortaklrğı E.N,İ. ve üç Amerikan firmasına
vermeyi kararlaştrrmıştrr. Mısrrlr ekonomist]er bu karann ülkenin yaran
na olduğu kanrsrndadrrlar. İmtiyazlar 30 ),rl sürelidir; bu sürenin bitimin-
de b,ir 15 yıl daha uzatrlabilirler. Söz konusu ortaklrklar, Mısırlılarla bir-
likte yürüttükleri petrol araştırmalanna 80 milyon dolar yatırmayr taah-
hüt etmişlerdir. Gi.derlerin tümü yaıbancr ortak]ık]arca kaşrlanmaktadır.
Petrol bulunduğu yerde, ,E.A.C. nin hem üretimi, heim körr yan yanya bö-
Liişerek petrolü yabancı ortaklıklarla birlikte işletmek hakkr vardır.

Bitdiğimiz gibi, halkın scsyal hak]annı genişleten tedbirlerle birükte
yürütülmezse, ekcnomik gelişmenin zorunlu o}arak yaşama düzeyini yük-
seltmesi bek]enemez. Bu yönde B.A.C. çabalar gösteımiştir. Çalışanların
Çuıumunıı güçlendirmek için a]rnan tedbirlerin birkaçı şunJardır :

(a) İşçilerin işlerine keyfi son verme yasaklanmrştrr;
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(b) Tüm işletmeler,de net kdrrn Vo 25 L çalışanlara aynlmaktadır;
(c) Tüm teşebbüslerde 9 üyeli! yönetim kurullarında §çiler seçimle

getirilen 4 üyece tgm§il edilmektedir;
(d) Yedi saatlik işgünü yürürlükteür;
(e) Kamu işletmeleri ve özel işletmelerin ikisi için de bir ta.ban üc-

ret (günde 25 kuruş) kabul edilm§tir.
TaIrm işçileri için de ? saatlik işgiinü uygıı]anmaktadır; bunların ta-

ban ücr€tlerl 18 kuruş olarak tesbit edilmiştir;
(f ) İşizliği azaltmak amacryla bir kişinin birden fazla işte çalışma-

sr yasa"klanm:.ştrr;
(c) Emeklilik sistemi kurulmuştur (emeklilik fonu ücretlerden keşi-

|en lg 2 lerden meydana gelmektedir).
Öğretim her derecede parasrzdrr. Onbir yılda ilk oku]lann sayrsr 5.296

.dan 7.700 e çıkarrlmış, brrnlardaki öğrenci sayrsr da 1.135.000 den 3.253.000
e yükselırriştir. Önümüzdeki yıl okul yaşrndaki çocuklann yaklaşü olarak
%, 80 i okutulabilecek, 19?0 yılrnda bu oran % l00 e ıiaşacaktır.

Sanayinin yönetimi ve k6rlann dağrtrmrna \çilerin katılmasr ile il-
gili son tedbirler çalışanlar tarafından oluınlu karşılanmştır. Yöneticileı
k4rın payiaşıimasınrn, emeğin vçrimini arttrrmada yar,dımcr olduğu ka-
nrsrndadırlar.

B.A.C. nde kamu sektörünün hula genişlemesiyle özel sektor meyda-
nı tamamen brrakmış değildir. Hükümetin özel sektörü sınırlanürma^k,
amacıyla aldığr tedbirlere kaşrn, milli gelirde özel işletmelerin payr ./9 6O
a yakrndır.

Sanayide özel sektör genel|ikle küçiii işletmeler ve atölyelerden .iba-
rettir. Per,a]<ende ticaret, deevletin kontrolü altında olmakla beraber, he-
men tamamen özel teşebbüsün elindedir. Kentler,de binlerce küçük dük-
kön bu işte çalışmakta,drr. Kooperatiflerin, özellikle toptancı kooperatif_
lerin kurulmasr için çalışrlmaktadrr.

Özel sektörün gerçek kalesi tanmdır. 1952 ve 1961 tanm reformlan
bir dereceye kadar ,bu kalenin giicünü sarsmıştır. Eir milyon fedd,ana ya-
krn toprak ,büyük toprak ağalannrn elinden alrnmrştrr. Bu-toprağın 631,000
feddaru 2-5 feddanlrk parçalar halinde belirli bir paıa karşüğnda 267.000
aileye dağıtrlmıştrr.

Tarrmda, çoğunluğu topraksrz, ya da falıir topraklara, sahip fellaiılar
olan, ].7 milyon çaLşmaktadrr. 1952 den önce, nüfusun % 0,4 ünü teşkil
eden 11.000 kişi 50 feddandan yukan ;büyiiklükteki tarlalann sahibiydi.
tsunJann elindeki topla,m toprak 2 milyon feddana ı.ılaşıyordu (ekilen top-
raklann % 33 ünden fazlasr). öbür yanda çiftçiterin % 95 ni teşkil eden
2.&1.000 köylü ekilen topral<larrn %35 ıne sahipti. Kiracük, yarıcı'lrk, oı-
takçük yaygındı.

Toprak ref.ormundan yararlanan ailelerin yıIlık 9ft,2,]9ma geürleri 2?
M.L. ndan 150 liraya çümıştrr. Tbprağın esLi sahiplerine, ellerinden alı-
nan toprak için ta-aminat ödenmesind,en vazgeçild.ikten sonra, köylüler
devlete sadece toprak reformu giderlerini kaşılamak üzere, feddan başına
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Jüda 1,5 M.L. kadar bir para ödemektedirler.
Toprağrn aile başına 100 feddan olarak sını.rlandrnlması az gibi gö-

riinmektedir. Ancak bölgenin koşııllan, birçok yerlerde yıl.da iki ürün elde
eüldiğini gözönüne atrınınca, bu toprağrn pek de küçük bir gelir kaynÇı
olmadrğı anlaşılmaktadır (özellikle iyi kör bıraJıan pamuk ve pirinç eki_
lirŞe ) .

Sonuç olarak, toprak sahipleri bııgün ,de tannıda ağır basan öğedir;
tanm ürün].erini.n büyiik ,bölümünü, özellikle p,amuğu, onlar yetiştirmek-
tedir.

Öte yandan Mısınn en ihmale uğramı§ yanr toprağrrun verimsizliği,
srısızluğudur. Bir milyon km.2 lik yüzölçümünden ancak 40 ıbin !crı.2 si
ekilebür duruındaür. Tanma elverişli bütün topTa}lar köylülere verilse
bile, brınlann durumlannın düzelmesi beklenemez, çiiuıkü fellah başrna
o,25 feddan ,düşr.

MlsıT, uzun süıedir çölden toprak kazannıak için çabalamaktadrr. Beş
yıllü pi6na göre 521.000 feddanlrk yeni toprak tanma açüacak, 1970 e ka_
dar da 1.740.000 feddanda sulama uygulanabilecektir. Bu yoldan tanm ala_
n| Eo25 den fazla artacaktır.

Iİu amaçla yapıLan Asuvan tsarajl tamamlandrğında, milli geürde yıl-
da 200 milyon M. L. lık bir fazlalrk yaratacaktır. 11l metre[k baraj Nili tam
kesiiğinde, 2 milyon feddanlrk yeni toprağın sulanma§r rnü,mkün olacak,
eyrrca enerji santrali fabrikalara 10 milyar kilovat saatlik cereyan sağlrya-
caktrr.

Devlet türlü yöırlerden tarrmda kooperatif çiliği desteklemektedir. Fel-
lah, toprak almadan, bir .kooperatife girmek zorundadrr. Bugtinkü 4.000
kadar kooperatifin ancaJ< birkaçı üretim kooperatifidir; çoğunluğu tüke-
tim ve satrş kooperatifleridir. Kooperatif fellaha gübre ve tohum sağla-
rnakta, borç verınekte, ürününün sattşına yardım etmektedir. ÜrUntln bU-
yük krsmınr ,belirli fiyatlardan devlet satrn alma,ktadrr.

Hükümet, entansif tannıa gidilmesi, verimin arttrnlması için de çalş-
rnaktadrr. Bu alada suni gübre üretimine hız verilmesi öngürülmektedir.
Aılcak, özel mülkiyetin yaygın durumu karşrsrnda bu yönde iyi sonuçlar al-
maJ< güçieşmekteür.

Tanm soTununun çözülmesinde toprağın millileştiri_lmesine gidilmesi
konusunda bir lider şoyle demiştir: «Köylülerimizin duygusal bağlarrnı he-
saba katmak zorundayrz. Köylüler toprağa, ge,çiııılerinin garantisi, kayna-
ğr ,olarak, süı srklya bağlrdrrlar. Yüarca, topraksız fellah kendinin olacak
bir tarlanrn düşüyle y,aşaınıştrr. Topra& devlet malı il6n ederek onu bun-
da.n yoksun bıraka,mayız. Bıiyük toprak sahiplerinin ne kadar tehlikeü ol-
,duklannr biliyoruz, fakat bugün için radilıal tedbirlere gitmeyi göze ala-
mıyoruz.»

Devrim süreci yalnzca ekonomik, sosyal yapuırn yeniden kurulrnasıy-
la oluşmaz; dünya göriişünün de yeni baştan biçimlgrıdirilmesini gerekti-
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rir. Bu yeniden biçimlendirme, B. A. C. örneğinde de görüldügu gibi, uzun
süre sÖmürgeci baskısında kalmış ülkelerde daha da zordur. Sömürgecilik
izini ekonomide brrakmakla kalmaz, halkın zihniyetini de etkiler. Ekono-
mik etkileri silrnek nisbeten kolaydrr, psikolojik etıkiler daha süreklidirler.
Yıllarca sömürgeci]ik sömürge halklannı çiğneyip geçrniş, onlarr ideolojik
yönden yozlaştırmrştrr. Fellahın dünya görüşünü değiştirmek kolay değii-
<iir. O. 5ıeni 1,eııi sinemayı, ıadycyu, televizycnu tanrmakta, mcdern yaşa-
rna biçimine küçük bir açık pencere bulabi]mektedir. Köylerde yeni okul-
I.ar yapr}makta, parasız bakrm ve ilöç verilen sağlrk merkezleri kurulıtıak-
üadrr. İçilicek temiz su sağlanme.kta, yüzyrliardır köyleri kasrp kavuran
hastalıklan kökünden ortadan kaldrrmak amacryla sürekli çabalar harcan-
maktac]rr. Yavaş yavaş feüah yeni bir toplumun kurulmasrna katılınakta-
dır. Bir zamanlar tartışmasız efendisi olan loprak ağasina .artık korkuyla
bakmamaktadır.

B. A. C. nin ekoncmik yapısr baştan aşağı değişmiştir. Ekcnomik yön-
d,eıı büyük ve olta ,burjuva.zinin egemenliğine hemen hemen son verildiği-
ni söyiemek yı.nlış olmryaeaktır. Artık yabancr kapitalin egemenliği de söz
konusu değildir. Ne yar ki gerici ögeler tamamen yok edilememiştir. Yöne-
tici kadrcleı,a, ,daha radika], devrimci görüştü insa,nların geçirilrmesine gay-
ret eriilmek]e beraber, eski bürokratik mekanizma yine yaygındır.

26 Mart 1964 de Miltet MeclisinCeki bir konuşmaslnda Başkan Nasır
dev]et mekanizması }apı§ının, devrim sürecinin gereksinimlerini karyılıya-
madığınr söylcmiştir. «tsüt,ün çabalanmıza karşrn devlet mekanizmasrnrn,
topluma karşı görevlerini yapabilecek düzeyde gelişmediğini itiraf etmek
zorundayız. Bugün de bu kadro kendini üstün durumda görmekte, ha]kın
hizrnetinde olmasr gerekliliğini kabule yanaşrnamaktadır,>ı demiştir.

Orta kademelerde, yeni düzenin çeşitli yönlerine karşr çıkan yönetici-
ler etkilerini sürdürnıektedirler. Proptıganda ve ideolojik çalşmalar yapan
kuru].larda da bu türlü idareciler bulunmaitadrr, ki bu insanlann bugine
tiek toplumcu fıkirlerin yayılmasrna yardımcr olmalan gerekirdi.

Basın müllleştirilmiştir. Buna kaşrn, ya,krn zaman]arda gazeteleıde
burjuva prııpogandasını akla getiren yazılar görülüyordu. Bunun nedeni,
i,deolojik gelişmenin ekonomik ve şosyal kalkrnmayr epeyee geriden izleme-
si olabilir.

Devrirnci sürecin tüm bünokratik mekanizmayr kapsa,madrğı, eski yön-
temlerin sürdürüldüğü açüça görülmektedil. B|ıı yönde radikal dönüşümle-
re gidilmezse, ilerici çabalann başanya ulaşmasr engellenebiUr. Bu neden-
le devrimci ka,drolann eğitimi en k§a zamanda çozümıl gereken bj.r sorun
olarak ortaya çıtırıaktadrr. Göriıştüğüm birçok kimseler, «Üikede yeterin-
ce uzınan olduğunu, ancak devrimci kadro eksikliği çektiklerini» söylemiş-
]erdjr.

Yeni devrimci kadroların eğitimi, burjuva, hattA bazı a-çıkça eıTıpelya-
üzm tarafüarı propogandanın etki-siy)e kösteklenmektedir. Kahire kıtapçı-
ları. gerici ya},ınlarla dolup taşmaktadlr. Yakın zamanlara kadar toplurncu
yayınlar engellenmekteydi. Mısır basınında başka ülkelerin toplumcu ka]-
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krnma deneylerine pek az yeı verilmekteydi.
Saati geri almaya, Mrsrnn ileırici hamlelerini durdurmaya iştahlı 'pek

çok j.nsanların bugün de var olmasına karşın, gericilerin gücti azalmrştır.
Burjuvazinin bir kısmı ayrrcalıklarrnr kaybetm.işlerdir, ne var ki yine de
eylem olanağını yitirmemişlerdir. Yetişırniş personel saylslnın },etersizüği
yüzünden, millileştirilen işletmelerin eslıi sahipleri çoğunlukla yönetici ola-
rak a].akonmakta, bu oa .onlara ,işleri bozmak frrsatınr vermekte,dir. Şunu
da be]irtmeliyiz ki burjuvazi kapitalini yitirııiş cla;!ıilir, ne var ki kanun
işletmelerin ve hişse senetlerjnin eski sahiplerine, 15 yılda ödenecek, /o4
faizli devlet tahvili olarak, 50.000 M. L. ııa,ka,dar ödeme ya,pılmasrnı sağla-
mrştır Aynca gayrimenkulleri burjuvızinin elinde bırakrlmıştır. öte yanda
gericiler ordu ve polis içinde, daha srnrrlı ojsa da. politik ve ekonomik me_
kanizma içinrle, dayanaklarını ellerinde tutnıaktadırlar,

İlerici tedbirlerin uygulanmasında Nasrrr gerçekten destekliyenler
emekçilerdir; kalkrnmanın sürdürülmesinde en sağlam garanti işte bu
eırıekçilerdir. Bu8ün Mısırrn başlıca sorunu enıekçilerin politik bilinçleri_
nin sağlamlaştınlma.sr, halkrn devrime kazanrlmasrdır. Bu sonınu çözmek
iç:n bazr adrm.lar atılmaktadır.

Hükümet halkın yönetime katılmasr için ted,birler aimaya başlamştrr.
Milli Hareket Şartına göre seçime dayanan kurullarda eıı az /o50 işçi ve
köyl,ü !ıulunm,ası zorunluğu konmrıştur. Geçen Martta Millet Meclisi seçim-
lerinde bu hülıüm uygulanmıştlr. Bugün milletvekillerinin /o53 ü işçi ve
köylüdür. B.A.C. de ««İşçi ve köylü» kategorisi oldrıkça geniş yoruınlanırıık_
tadnr. Tarımla uğraşan, 25 feddaııın üstünde toprağı olm,ayaıı herkes köy-
lü, üretirnde çalışan herkes, hangi bılanşüa., ne görevle çalışırsa çalışsııı, iş_
çi sayılınaktadır.

Halkın potitik yönden örgütlenmesine çalışrlmaktaür. Toplum,cu eği-
tiın amacıyla Sosyalist Arap Birüği kurulmuştur. Birliğin 5 rrıilyonun üs"
tünde üyesi vardır, başkanı Nasırdır. A. B. C. yöneticileri toplumda eleştir-
me eğümi ya,ratmak arzrısundadrrlar. Başlrca gazeteler ülkenin önemli so.
run]annr e]e alarak bu çabaya katrlrnaktadıılar.

Eir hareket halkın yaranna çalışm,ayr sürdürürse, o hareketin demok_
ratik olduğuna inanabiliriz. Nasır hükümetinin aldığr ekonomik ve sosya|
tedbirlerin halk yararrna olduğunu olaylar göstermektedir. Bu tedbirlerin
ü.lkenin kalkınrn,a ve gelişmesindeki önemi küçümsenmemelidir.

Birieşik Arap Cumhuriyeti yeni bir gidişin - yeni bağımsızlık kazanan
ülkelerin kapitalist olmıyan yolda ilerlemek, insanın insanr sömürmesini
engelleyecek ibir toplum kurmak çabalannın - bir örneğidir. ,Bu genç dev.
letlerin izlediği kapitalist olmayan yol, en kısa yol olmıyabilir, ne var ki
toplumculuğa geçiş olanaklannı hazırlamaktadır.

Burada Mrsrrın sorunlarının ancak bir ikisine değindik. B. A. C. nin
sosyal ve ekonomik gelişmesi giiçliiklerle karşüaşnıaktadır. Bu güçlüklerin
karşrsına her za.rnan gerektiği kadar kararlı çıkrlamamaktadrr. T\ıtucu öge-
ler halö vardır. Ne var ki B. A. C. nin ekonomik ve sosyal kalkınma yoluna
adımınr atmış olduğu kabul edilebilir.
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sİLİıı,I VE sAĞ GöRÜ

Bertraııd RUSSELL

Çeviren: Türkin AEAZ

Çı*ımız büm bakıınrndan önceki çagsn çots gerilerde bıraktığr halde
§ağgörü bakımrndan buna oıantü bir eplişiıı göster€meniştir. §anınm bu
göriişü paylaşan :benim gibi birçok ki.mse vardır. Ama iş «sağgörii»nün ta-
ıurnınr yapmaya, onu geliştirmenin yollanaı beliılomoye gBlince göriişler
ayrür. Ben burada önce sağgörünün ne olduğu sorusıınu ele alacağım, son-
.ra da öğretilinesi için neter yapılabileceğjni belirteceğim.

Sağsöfil kavra"mını meydana getiren çeşitli katmanlar v.ardır. Bence
bunların en önemüsi belirli hir «orantı» anlayrşıdır, yarıi bir sorıınu bütün
,öğeleriyie kavnyabilme, bunlann her hirine gereken değeri verebilme. ye-
tisi. Çağııruzda erişilmesi gxiç bir yeti olmuştur. bu. Çünkü bilirn o denli
İlerlemŞtir ki :bugünün bilim adaııır çalışmalaırını dar hir alanda derinte-
:nesine getriştiımek zorrındadır. Örneğin, diyeüm ki tıp alanında araştırm4_
.lar yapryorsunuz. O}dlrkça zor bir uğraştır bu, düşünsel gücünüzün bütünü-
:nü kapsryacak niteükte bir uğraş. Bulşlannrzrn trp alanı drşında ne gibi
ietkiler yapabileceğini düşünecek zamanınıız yoktur. Modern tıbbın ya.ptıcl
'gibi çocıık ölümü oraıulu iyice düşürmey,i ,başardınız diyelim - hem,yalıırz
Avrupa ve Ameriia'da değil, Asya ve Afrika'da'da. Bu durum esas amacl-
nızıa ilintisiz ibaşka Nr takrm sonuçla,r doğuracaktrr: örneğin besin kay-
naklannın yetersiz kalması, dünyanın en kalabalık bölgelerinde hayat dü-
zeyinin düşmesi gibi. Daha korkunç bir örnek veteürn _ bugün herkesin
aklını kurcalıyan bir sorun: IIiçbir çıkar gözetmeden, §ı.rf öğrenmek aıııa_
clyla atomun yapısrıu inceü,yorsunuz diyelim. Buluşlannızla güçlü mevki-
lerdeni birtalğn"ı çılgınlann eline insan neslini ortadan kaldırmanrn imkan_
lannr da v6rrnŞ olursunuz. Bu baJ<ımdan büm a,lanındaki çatrşmalar sağ._

ğörü ile bağdaşmadrkça z.atat|ı olabiür. Kawayşlı bir görüş anlamrndaki
§ağgöril'den biüm peşinde koşan uzınanlar da yoksun olabilirler.

.dslında yalnızca kavrayşlı bir görüş sağgörü sahibi olrna"k için yeterli
değilür. İnsanlığn çabalannr, ereklerini tümüyte kavnyabilecek bir an_
layışa yarmış obna,k geıekir. ,Buna tarih ,alanınd,an bir örnek verebiliniz.
Birtairm ürıtü tarihçiler olgırlan kendi tutkulannrıı aç§rndan yansı,ttü-
lan için yararlı olmaktan çok zararlı olmuşlarür. Örneğin He.gel,in ilk çağ_'lardaıı ibaşlayıp beürlenm;iyen bir geleceğe değin uzanan tarih felsefesi
kavr.ayşlılık ba^kımrndan yerilemezdi. Aıııa ünlü düşünürtin tarihten çüar_
dığı ve okurlanna sundıığu tek bir öz vardr: M.Ş. 4ü)pden o yana Alman
ülusunun en önem.li rılus olduğu ve uygarlığn öncülüğünü yaptığı. Her hal_
de sağgörti kavraJııı yainrzca akü'r değil duygu'yu da kapsamalrdtr. Bilgisi
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sırursız ama duygusu kıt kimseler çok görülınüştür dünyada. Bu kimseler
işte benim «sağgörü» dediğim şeyden yoksundurlar.

Sağgörti yalnız toplunı işlerinde değil kişisel hayatta da gereklidir. İn_
san hayatta izliyeceği yolları seçnıek, kişisei önyargılanndan kurtulmak
için sağgörüsünden yararlanır ancak. Blir amaç peşinde koşmak yüce bir
davraruş olabilir, ama eğer bu erişilmez bir amaçsa ne ,d€nli yüce olursa o1_

sıın peşinde koşmak akıllıca bir davraruş sayılamaz. Geçrnişte birçok kimse
hayatlan boyunca Simya taşınr ya da hayat ,iksirini aramrşlardır. Gerçi
bunlarr bulsalardı insanlığa büyük yararlar sağlamış olurlaıdı. ama za[ıan_
larrnı ve hayatlarrnı boşuna harcamaktan başka birşey yapmaülar. Daha
basit bir durum ele alalrm. Bü.rbirinden nefret eden Bay A ile Bay B yi dü_
şünelim. Önce tsay A ya gidip «B,ay B den niçin nefret ediyorsunuz?» diye
soracak olsanrz size şüpüıesiz Bay Bı de göIdüğü yansı gerçek yansı asılsrz
bütün kusurları sıraJryacaktır. Bay B ye gitseniz o da size Bay A için aynı
şeyleri söyliyecektir. Bu kez B]ay A'ya drönüp «Belki çok şaşıracaksınu ama
Bay B de sizin için aynı şeyleri söyiüyor dersiniz, ıEay B ye de aynr sözleri
tekıarlasanız şonunda ne olacağınr kestirmek ko,lay,drr. Bay A ile Bay B
uğradrkları haksrdrk karşısrnda şaşlracak, birbirlerinden daha da çok nef-
ret etmeye başlıyacaklaldır. Ama eğer yeteri kadar sabrrlıysanız belki biraz
uğraşıp ikisini de kaşrsrndakinin her insan gibi kötü yanlarr olalbileceğine,
bunu olağan karşılamak gerektiğine, aralarrndaki düşmanlığın her ikisi
içinde zaratlı olduğuna inandırabilirsiniz. Bunu başarabilirseniz biraz sağ_
görü aşılamrş olursunuz onlara.

Sağgörü'nün özü bence içinde ,bulrınduğumuz zaman ve konumun. dar
çemberinden mümkün olduğu kadar kurtulabilmektedir. Duyularımızrn ben_
cilliğini gidermek eliınizde olmayan birşeydir. İşitme. görme, dckunma du-
1,ularr bedenimizde kökleşmiştirler. Duygularrnuztn kaynağı da benliğimiz-
dedir. Örneğin yeni doğmuş bir bebek açlık ya da bedensel rahatsrzlık du-
yabilir - kendi fiziksel durumu drşrnda hiçbir şey onu etkilemez. Ama yıl-
lar geçtikçe çocuğun çevresi genişler; duyguları, düşünceleri kişisel niteli-
ğinden uzaklaşmaya, kendi fiziksel durumuyla da!ıa az ilgili olmaya baş-
ladrkça aynı oranda gelişen bir sağgörüye sahip o]ur. Tabii bu insanda.n in-
sana değişen bir durumdur. Hiç kimse dünyaya tam olarak tarafsrz bir gö-
rüşle bakam,az - bakabilse bu dünyada yaşryamaz zaten. Ama tarafsızlığa
doğru devamlı bir ilerleme mümkündüı. Bunun bir yolu da zaman ve ğzay
için,de bilgi alanımızı genişleterek ibize ,ıızak olan birtakım gerçekleri kav-
ram.ak, bunları büinoimizde ,değerlendirmektir. İşte tarafsızlığa bu açıdan
yönelmekJ.e sağgörü'ye yaklaşmış oluruz.

Bu anlamdaki sağgörü öğretilehilir mi? Öğretilebilirşe bu eğitim'in
arna,çlarından biri mi olmalrdrr? ,Ben bu soruların ikincisine de «evet» diye-
ceğim. Pazar ügünleri kilisede ;bize komşumuzu kendimiz gibi şevmemiz ge-
rektiği söyleniyor Oysa geri kalan altr günde koşullar bizi komşumuzdan
nefret etmeye zorluyor. Siz buna saçma diye omuz silker, koşullann sizi
nefret etmeye zorlaüğr kimse ya da kimselerin komşunuz olmadrğını söy-
liyebilirsiniz. Ama unutmayınız ki «Komşunu sevmelisin» diyen kuralda
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komşu,ya örnek olarak §amiryeli,den söz ediiniştir. Şimdi artü Samiryeli_
lerden nefret etmediğirniz için bu sirrıgenin aniamı göziimüzden kaçı.yor. Bu
allama avrabilmek için §amiryeli'nin yerine Komünist ya da Anti-komü-
ntst 'i koymalısınız. Buna karşüü siz bana zarat|ı olandan nefret etmek
gerekir diyeceksiniz. Bence gerekrnez. Çünkü zararlr olana karşı duyduğu-
nuz nefret sizi de zararlı yapacağı gibi karşrruzd,akini kötü yolund',ıın çevi-
rerniyecektir. kötülükten nefret etmek bir bakıma kötülüğe tutsak olınak-
tır. Çözüm yolu anlayışlılıktadır nefrette değil. Bu sözlerimle tam bir karşı
koyrnazlrk örgütlemek istemiyorum. Ama kötülüğün yayılmasını önlemek
için bir karşı koym,a hareketi gerekiyorsa bu geniş bir anlayrşla ço]r az mt
kullanarak uygulanmaldrr ki korumak istediğirniz değerler yaşaya;bilsin.

Bu türlü bir görüşün enerjik ;bir tutu,mla bağdaşamıyacağı iddia edilir.
Arrıa sanırrm tarih bize bunun terşini göstermektedir. ingiltere,de I. gi Eli-
zabet|ı, Fransa'da IV. cü Henry herkesin bağnaz Katolik ya da Protestan
olduğu bir ortamda yaşadrlar. İkisioe zamanlannrn hatalanna kapilmadr-
lar ve bu yüZden yönetti_kleri toplumlar üstünde yararlr bir etkileri old.u.
Abraham Lineoln benim sağgöIü decliğim şeycien bir adrm ayrılmadan
koca lıir savaşı yönetti.

sağgöni'nün bir dereceye kadar öğretilebileceğini söylemiştim. Bu tür-
lü bir sağgörü öğretiminin «ahlik eğitimi'ne oranla daha bel,irgin bir dü-
şünsel yanr olmalrdrr. Nefret ve ,dar kafalılığa saplanmış olanlara :bunlann
zararlı sonuçlarr üstüne bilgi verilmeliüI. Ama bu bilgi verme işi sezdir-
meden öğretim süreci içinde yaprlmalıdrr. Aslrnda bi].imle ahl6k çok kesin
bir şekiide ayrılmaınalıclır. Gerçi çeşitli uzmanlık alanlarrnda, gereksinen
karmaşrk ,bilginin sağgörü ile pek ilişiği yoktur. Ama sağgörü insan faali-
yetleri arasındaki yerini alabilmesi içrn eğitim süreci içinde yapılacak ge-
niş çapta incelemelerle desteklenmelidir. En seçkin wman].arın uı" ıyl nı-
rer vatandaş olmalan gerekir Tabii burada vatandaş derken belirli ;bir sı-
nıfr ya da ulusu değil türı olarak insanlığı benimseyen bir dünya vatanciaşı,-
nr anlıyorum.

Bilim ve uzmanlık geliştikçe sağgörü daha da gerekli olmaktaür, çünkübu tiirlü gelişimler amaçlarımızr daha kolaylıkla gerçekleştirmemizi sağla-
dığı gibi kötülük yapma yeteneğimizi de arttrrrr. Dünyamız sağgörüyü, ön-
ceki çağlara oranla daiıa çok gereks,iniyor bugün, bilim ilerledıtçe nu gerek-
sinme daha da artacaktır.
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§ENDİKACİUK HAREKETİ
YE İŞÇİ PARTİSİ

§ayıu Prof. Dr. Cahit Taüas'ın Cuıııhuriyet gazetesinde ya_
yımlanan bu yazrsıni bir kez de bıizim yayımlamaktaki arna-
cımız, Ahmet Ceyhan'ın eleştirislnin tek yönlü kalınamasıdır.

Prof. Dr. Cahit TAIll§

Eağrmsrz sendikacılı_k hareketinin doğduğu ve çok paüili demokratik
sistemin mevcut oldluğu her memlekette, sendikalann siyasi hayat içinde
ınl alük].an, bazan doğrudan doğruya bazan da dolaylı yollardagr siyasi
faaliyetlere katıldrkiarr göriilmüştür. özellikle §çi partilerinin kurulduğu
memieketlerde, bu partilerle münasebetleri dolayrsiyle sendikalann siyasl
faali,yetleri her zarnan tartrşma konusu olmuş ve olmaktadır. Bı.ınun çeşitlı
sebepleri vardır. Aşağrda kısaca,beilibaşlr iki ayrı görüşü özetled,ikten sonra
memleketimizdeki duruma intikal edeceğiz.

Aleyhtekteki görüş
Bilindiği üzere sendika, e§asrnda mesleki karakteri ağır basan nev'i şah_

srna münhasrr ,bir dernektir. Esas itibariyle mensuplannln ekonomik, sos-
yal, kültürel vesaiI haklarrnr ve menfaatlerini korumak için kurulur. Bina-
enaleyh sendikacrhk hareketi her şeyden önce çalrşmalannr ve imk6ntan-
nı ,bu hedeflere çevirmelidir. kuwetini ve enerjisini,doğrudan doğruya si-
yasi faaliytlerin içinde israf etmerne]i ve ana fonksiyonu olan toplıı mıJrza-
kere sistemini başarrlr bir şekitde yürüterek işçilerin ha}ıat ve çalışma şart-
larınr isl6h imkAnlannı, mesleki niteliğini yitirmiyerek aramalrdrr. Milli
hasrldnın dah,a 4dil ölçüler içinde dağilrmınr sağlamak çabaları ;bu yolda
hareket olunduğu takdirde da,ha f,az|a başanya rılaşabiürler. Zita, 62gllikle
sendikacrlrk hareketinin henüz kuvvet kazanmamış olduğu, büyük halk kit_
lelerinin destek]erine geniş ölçüde dayanmadığr toplumlarda belli bir siyasi
görüşün arkasrn,dan gitmek, belli bir parüiye angaje olmak evvelÖ sendikacr-
lrk hareketini bölme tehlikesini, saniyen bu harekete karşr diğer siyasi
partiJ.er ve sınıflar nezdinde cephe alrnması sonucrınu doğurur Binaenaleyh
iyice sanayileşmerniş ve netice itibariyie şgnğika,gı'lık hareketine katilabile-
cek işçilerin, yekün çalrşan nüfus içinde büyük bir nisbet taşrmadığı top-
lumlarda bu hareketin mesleki alancla kaJmasr ve ,doğrudan doğruya siya-
si faaliyetlere yönelmemesi. mensuplarınrn haklarınr ve menlaatlerini ko-
ruya,bilmek balımından daha mües§ir bir yol olarak kabul olrınmalıdır.

Sendikalarrn gittikçe büyüyen işçi kitlelerini temsil etmeleri keyfiyeti,
yalnız işçi partilerini değil, diğer partileri de seııdikalar üzerinde etki ya-
pacak ve send,ikalarr şu veya bu şekilde kend inüfus ve tesirleri altrna so-
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kacak yolları araştırmaya sevketmiş, kendi adamlarrnr sendikaların kiüt
noktalarına yerleştirmek rekabetine girerek sendikacılrF hareketinin bölün-
me.sine yol açmışlarür. Bu jstikarnetteki geüşmelerde tehlike gören sen_

dikacılar bütün partiler karşısrnda bağrmsız bir sendikacılık hareketini sa-
vunmuşlar ve demokratik bir düzen içinde sendikalann mesleki nitelikle-
rini ve bağımsrzlrklarınr koruyarak §çilere daha çok faydalr o].acağr görüşü-
nü ileri sürmüşlerdir.,Eir kısım memleketlerde mevzuat,da bu görüşü benigı-
semiştir. Birleşik Amerika ye Türkiyede durum ;böyledir.

Lehdeki Görüş
yukarıdaki görüş bütün sendikacük hareketi içinde tamamiyle kabul

edilmemiştir. İşçi partileri kurutduktan sonra send,ikaların bu paıtiler va-
sıtasiyle ve,bu partileri destekliyerek siyaşi hayat içinde rol alrrıralan gerek-
tiği tezi ileri sürülmüştür. İşçi partİleri genel olarak işçilerin gerçekleştiril-
mesine çalrştıklan programlarla ortaya, çrkmışlar,dır. Bu proglamlar içinde
işçilerin haklan ve menfaatleri geniş ölçüde yer almrştır. Binaenaleyb
bunlann geryekleştirilmesinde işçiterin siyasl iktidara sahip olmalalı birin-
ci derecede rol oynry,acaktrr.

Genel olarak siyasi ,iktidarr e).e geçirmenin iki yolu yardrr. Yollardan
biri normal ve dem,okratik, diğeri ise ihtilAlci yoldur. Sendika].arın doğru-
dan doğruya siyasi faaliyetlere katrlmalarrnr benimsiyenleııden biT kısmı
birinci, diğer bir krsmr da daha müessil §aydrklarr için ikinci y,olu tercih
etmişlerctir. Fakat, ihtilölci sendikacrlrk hareketi zamanınl ve devrini ya-
şamrş bir harekettir. Sendikalann siyasi faaliyetleTde bulunmalarr ve işçi
partileri ile sıkı irtibatr tesis etmeleri öze]likle işçi parti_leri içinde rol ve söz
sahibi olmuş ve her türlü sosyalist akrmları benimsemiş aydmlar tarafın-
dan şi,ddetle arzu edilmiştır. Bir çok halterde bu aydrnlarca kurulmuş ve
yürütülmüş olan işçi parbileri, temellerinde sendikalar olmadrğr takdirde
siyasi ıktidara ulaşmanrn müm.kün olmadığınr bildikleri için sendikalarr
kendileriyle irtibat kurmaya zorlaıruşlardrr. Onlara göre siyasi iktidara sa-
hip olrnadıkça işçi haklannrn, menfaatlerinin ve gerçek bir sosyal adaletin
tahakkuk ettirilmesi ve geliştirilmesi mümkün değildir. Diğer partiler bu
hak ve menfaatleri ne derece benimserse benirnsesinler, esas itibariyle
başka sınıflara dayanan partiler olduk]an için işçilere ancak töviz şeklinde
bazı. menfaatler sağlıyabilirler. B,ir krsnır mem]eketlerde mevzuat, sendika-
ları işçi partileriyle i:şbirliği yapm,akta ye onlan maddi ve manevi bakım-
dan desteklemekte tamamiyle serbest brrakmrştır. İngilterede ve İsveçteki
durum briyledir. Ancak, yukarr,daki düşünce tarzrnr zayıflatan bir gerçek
zamanrmızdıa gittikçe gelişınektedir. Şimdi bir çok partiler işçi haklarını ve
menfaatlerini ve sosyal adalet ilkelerini benimsemiş buJ.unuyorlar. Bu ko-
nuda işçi partileriyle rekabet halindedirler. B,inaenaleyh işçi partileri eski-
den olduğu gibi şirndi bu yönden b,ir inhisan ellerinden kaçırmış duırım-
dadırlar.
, Türlıiye'deki durum :

, Türk sendikacriık hareketi muhakkak ki bugünlerde ta,rihinin dönüm
noktalanndan birini yaşama,ktadrr. türkiye İşçi Partisinin kuruluşundan-
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beri için için kayruyan ihtil6,f çeşitli vesilelerle daha önce d,e satha çrkmştr.
Zonguldak olayları ile bu ihtilif daha derin bir şekilde ve fiirkiye sendikacı-
lrğını ,bölünmeye götürecek bir istikamette şimdi daha sarih olarak açıklığa
çıkmak üzeredir. Zongulda^k olaylannrn çeşitli ve çok yöntü sebepleri bu-
lunmaktadır. ZamanLa ve üzerinde duruldukça bunlar birer birer vrızuha
kavuşacaktrr. Ancak bu hadiselerİn ortaya koyduğu gerçek, Tİırkiyede bir
srnrf müoadelesi hareketinin yaratılmaJ< istenmesi, sendikalann da bu ha,-
reketin içine girmeye zorlanmasr ve sendikaların belli bir siyasi göriişü ve
siyasi partiyi beni'msemeye doğru itilmesidir.

Türk sendikacılrk hareketi yaşama, geüşme ve devlet karşrsrnda bağım-
srz kalrna mücadelesini yaparken çeşitli eüçlüklerle kaşüaşmrştır. Bunlan
aşırl, «uç» fi}irlere ve daşranrşlara gitmeksizin yenmiştir. Aşırr ve şiddetli
bir srnrf mücade].esine vasrta olmayr kabul etmemiş ve devlet kaşrsrnda
olduğu gibi siyasi partiler karşısrnd,a ,da bağımsızlığrnr koruyarak mesleki
niteliğini yitirmemiştir. XIX uncu yüzyılın eskimiş ve varoluş sebebi kal_
mamış şiddet hareketlerini reddetmiştir. Zira, fiirk toplumu ve ortamı. bü-
yük srnıf rnücade].elerinin doğmasınr gerektirecek se,bepleri sinesinde taşı_
mamaktadrr. Vaktiyle Batrda olduğu gibi bugün Türkiyede derin srnrf ay-
rrlıkları yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundanberi sosyal devlet fikİini
benimsemiştir. Herhangi bir işçi hareketi olmadan, başka memleketlerde
tızun mücadele yıllarından sonla kabul edilmiş olan bir çcık sosyal ve ikti-
sadi haklar ve hiirriyetler çatrşmalal]a ve mticadelelere lüzum kalmaksrzın
Türkiyede gerçekleştirilebilıniştiı.

fiirk sendikacılrk hareketinin bir parti ile irtibat tesis etınesi ve bir
partiye deştek o]masr bu hareketi bölebilir. ıEölünmüş bir sendikacılrk, bu
hareketin en büyük zaafrdrr, Daha şimdiden öyle göIünüyol ki sırf siyasi
göIüş ve doktrin ayrrlrkl,ar yüzünden ,böyle bir tehlike ortaya ç*mtştrr. Ku-
ruJ.duğu, gazetelerde ilAn olunan ve ikinci bir konfederasyonun çekirdeği
olacağı anlaşılan Türkiye İşçi Sendikalarr Danışma Konseyi tehlikenin ka-
prya gelmiş olduğunun işaretidir.

Türkiye büyük bir saııayi mem]eketi değüdir. İşçiler daha çok bir kaç
büvük sanayi ve iş rnerkezinde toplanmışlardrr. Bina,enaleyh sendikacrlü
hareketinin bir işçi partisiyle irtibat tesis etmesi bu harekete fazla bir mü-
e.ssiriyet getiremiyeceği gibi Parldmentoya geniş ölçüde yollan açacak bir
vasrta da olmıyabilir. Türkiye her alanda olduğu gibi,burada da başka ülkele-
rin deneyip terkeyledikleri bir yolu ille de bir defa da bızzat denemek du-
rumunda ve zorunluğunda değildir. Dünya sendikacrlık tarihini inceliyen-
ler, sendikalarrn siyasi faaliyetler ve p,artiler,dışında kaldıkları ölçüde men-
suplarınrn refahlanna daha iyi hizmet ettiklerini ve siyasi partiler karşrsrn-
da b,ağrm§rz kalarak daha müessir bir sos5ıal politikanın gerçekleştirilme-
sind,e birinci derecede rol oynadrklarınr tesbit eylemekte güçiük çekmezler.
Öyle görünüyor ki bizde, daha çok sosyalist düşünceye inanmış ve işçi par-
tisi içinde yer almış,bulunan ve bu partinin politikasını yapan, fakat sendi-
kalann desteğinden yoksun kaldıkça başanya ulaşmanrn güç olacağını bi-
len bir krsrm aydınlar, Tiirk sendikacılık hareketini siyasi faaliyetlere doğ-
ru itmekle ve bu hareket belii bir doktrini lbenimsemeye zorlamaktadrrlar.
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PRoF. CAHİT TALAS,ıN
YAzIsıNı oKURKEN..

Ahmet CEYHAN

Türkiye'de §endikacllrk hareketleri üzerine bilgi edinmemizi sağlıyacak
yayım bu alanda değer ölçülerine varmak istiyenlere birşey kazandrraca^k
geniştikte değildir. Bunun çeşitli nedenleri aIasrnda bence en önemlisi belli
çevreierin emekçi hareket]erine ürkiıntüyle ba,kmasr ve belgelerin çoğun_
lukla /.(Kongre ze.bıtlan»nda kalmasrdrr.

Her toplumsal hareketin özellülerini incelemek, onlann gerçek yüderi
üstünde bir yargı,ya varabilmek için ilk şartrn belgelere bağlı bir yayım ol-
duğu açrktır. Bu şart elbette, - başka konrıIa,rda olduğu gibi - sendikacı-
lık konusunda da geçerlidir. Hele sendikacrlık gibi, öteki toplumsal kurum-
larla temel yönden ilişkileri olan bir alanda değerlendirme çabalannın
ister-istemez tarih, toplumbilim ve ekonominin uğraşı ile yakı,nlaşmaları
olacaktrr. Bu zorunl.uğu görrnedikten gelmek doğru sonuçlara varmakta
engeller bizi. ,Bıilerek ya da bilmiyerek, neye yarayacağr belli, olmayan ön-
düşüncelerin saplantrlarr kaçrnılmaz olur.

Sendikacılık hareketinin ana s,orunlarrnı tartrşanlar bile çoğunlrıkla
sendikacıIrğın bugünkü durumunu ele alarak balıyorlar konulanna. Böylece
1946 da yüze yakın sendikayı kapatan C.I{.P. ile işçi srnrfrnrn ilişkilerini göz
önünde tutmadlkları gibi, bugün en büyük işçi örgütü sayılan Türk-İş'in
kuruluş ve gelişim şartlannı. hazrrlıyan, yaratan işçi sınıfı dışı güçleri dik-
kate bi].e alınmadan belli yarg:lara varabiliyorlar.

- Sendikalar siyasetle uğraşmamalrdrr.
Bu gibi soyut bağlanmalarla 194?-60 dönerninin çeşitli toplumsal dal-

galanrşIarr içinde o siyasi güçten, bu siyasi gtice (D.P.den C.E.P. ye) yalpa
vuran ve siyasi iktidarlarrn bir çeşit çömediğini yapan bu kuruluşlara kuv-
vetler dengesi içinde bir kurum gözü ile bakmak, onlardan - :bu koşullarda
kaldıklarr süre - işçi sınıfının işlevlerini yerine getirecek etki gücünü bek-
lemek ne dereceye kadar doğru oluyor, bilmiyorum. Bu yargıyl şu soTuya
bağlıyarak açıklıyabilirü:

- 27 Mayrs 1960 dan önce, Anayasayı ihlAl eden bir iktidar karşlsında
bile sen,dikalar nasıl bir davranış göstermişlerdir? sessiz - sedasrz oturmuş-
]ar mıdrr? Bu iktidarr destekle,miş ya da karşr mr koyrnuşlarür?

Bu üç ihtimalden her b,iııi belli bir politik tutum ve kararın sonucu
olarak düşünülse yanlış mıd,rr? Üstelik bizim,bildiğimiz büyük işçi sendika-
larrnrn liderlerinin bir çoğu en köttisünü yapmışlar bu iktida"rı destekledik-
lerjni bildiren telgraflar çekmişlerdir.
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Sayrn Prof. DI. C&hit Talas'ın «Sendiiacrlık llareketi ve İşi Parüisi»
adlı yazısında i].eri süIdüğü düşünceleri tartrşmak, ister-istemez konuyu bu
gerçekler içinde ele almaya zorluyor b.izi. Ve gene ister - istenıez sendjtacı-
lıİ' hareketinin doğuş, gelişim sartlannda kimi hatırlatmaiara zorunlu
bırakıyor.

Sayrn Talas'ın yazısını incelediğimiz zaman şu üç ana düşünceyi -
6,deta - ilke halinde ileri sürdüğirrıü, bunlara gerekçeler arryarak okuru
«ikna» etmeye çalıştığrnr görüyoruz.

1 - Türkiye'de sendikacılrk hareketi, siyasetten uzak yürütülmelidir.
2 - İngiltere'de ve İsveç'te görülen Sendika, Parti ilişkileri eskimiş

bir yöntemür.
3 - T.İ.P. nin sendıkaları siyasi faaliyetlere doğru itmekteki amacr -

parlamentoya teınsilci gönciermek için - onlarr bir araç dururnuna getirmek
ve sendikalara sosyalist doktrini benimsetmektir.

Ne var ki, bu şekilde özetlenebilecek kanrlara i].eri sürdüğü gerekçelerin
,sonunda varmış görünen Cahit Talas, Sendikacılü, işçi srnrfı Türkiye'nin
toplumsal yaprsı. konulannda az ,da olsa bilgi sahibi brı]unanlar önünde, bir
"öndüşünceye gerekçeler aramak kaygısr içinde bulunduğunu gizleyemiyor.
8u öndüşünce: T.İ.P. ve sendikalar yolu ile örgütlenmeye başlryan işçi sı-
nıfınrn sosyalist doktrini benimsemesi kaygısıdır. Bu kaygı ile, milli geliri-
nn % 32 sini nüfusunun lo 2 since paylaşrJ.drğınr §ağlr sı.ıltanrn bile duy-
duğu Türkiye'de bir bilim adamr olduğu halde şöyle yazabiliyor Cahit Talas.

vaktiyle batıda olduğu gıbi bugün Türkiye'de derin srnıf ayrılrkları
yoktur.

Konuyu tartışırken daha hareket noktasrnda ya bilerek ya bilmiyerek
Tiirkiye gerçeğine aykırr olan bu tutum Sayın Cahit Talas'r öteki gerekçe-
lerde de geıçek-dışı kalmaya ma,hküm ediyor tabii. Örneğin, İsveç'te ve in-
giltere'de sendikaların işbirliği yapmalarrnr «zayrflatan gerçek»i şöyle
açıklıyor:

«Şimdi birçok partiler işçi haklarınr ve menfaatlerini ve sosyal adalet
ilkelerini benimsemiş bulunuyorlar. B,u konuda işçi partileriyle rekabet
haliııdedir].er. Binaenaleyh, işçi partileri eskiden olduğu gibi şirndi btı yön-
den bir inhisarr ellerinden kaçırmış durumdadrrlar.»
' «Bıirçok partiler» diye bir sözden batı-ülkelerindeki herbiri ayn bir siya-
si anlayrşa sahi.p ola.n, programlarrnda dünya görüşler!. beliren siyasi par-
tileri anlamak m,ümkün olamıyacağrna göre sor:ıbiliriz: Ttırk §iyasi Parti-
lerinden hangisr hiç değilse grev hakkr konusunda açrktır? Bu hakkı istiyen
işçilerin gözlerinin içine baka baka vatana hryanetten ba.hseden çalışma
bakı.nları görmemişmiyizdir?

14 Mayıs 1950 seçimlerinden önce sendika yöneticilerinin o zaman en
büyük işçi örgütü olan İstanbul Sendikalar Birliği içinde C.Ii.P. ve D.P. ye
bağlılıklarrna göre gruplaşmaJ.ar meydana getirdiklerini biliyoruz. D.P. den
yana yöneticiler, «Hür İşçi SendikalaıBirliği»ni kurarak yayımladıklarr
çağnda bazr sendikaların «Siyasete Alet» olduğunu yazıyorla,r:
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-«MeıİıIeketimizinhertaıbfındabirçoksendikavebirliklerkurul-muşa da brınıarın bazısı sendika ismini taşımakla beraber Tiirk işQisinin

hakvemenfaatlerinikoruyamiam.ş,kanununs.arihhükümJerinerağmen
rnaal,esef sendibtan siyasete 6,tet etmişlerdir,»

Hiçbir siyasl cereyana kapı-lrrıamak azmiyl ekurulduğunu söyleyen «Hür

Birlik» yöneİlclleri l+ ıtayıs İOsO seçlmlerinden sonra çok açık bir şekilde

parti tutuyorlar ve vryr-0,d*l", n0,0na" «Haklki bir demokrasi havası

İçinOe çalışacak sendikalar»,diye yaza,biliyorlardr,
İtiraf edelim ki, bugün ll<İlOaroa bulunan, ya da iküidar adayı olan

partilerle sendikacrlar aİasındaki ilişkiterin ne gi,bi gelişmeler gösterdiğinin

telgelerine sahib değiliz. Bunun gibi, yabancı m6li çevrelerin Ttırk_iş,e

yaplıgı yardımlarrn ne karşllrğrnda ve ne seviyede olduğunu da belgeleye_

cek dulumumuz yok. Ama 194? - 1950, 1950 - 1960 yüarrnda olduğu gi,bi

sendikacrlarrn btıgün de çok milletvekili çüaran partilerin düşün ortağr ol-

duğunu gösteren kanıtlaİa sahibiz ve sadece C,H,P, nin 194?-1949 arasrnda

,"rİdürirru o vaktin lirası ile 19.600 ödediğini biliyoruz,
Kemal Sülker,in Türkiye'de Sendikbcıhk adlı kitabmdan aldrğrmız aşa-

ğıdakilistebileSayınCahitTalas'rnidd,iaslnıyalanlamayayetergörünü.
yor bize.

Para alan teşekkülün adı Miktarı Tarihi

Defterdar Fabrikasr Gençlik Kulübü
Eyüp Mensucat İşçileri Sendikasr
Eeyoğlu Mensucat İşçileri Sendikasr
Demir ve Madeni Eşya İşçileri Sendikasr
Bakrrköy Bez Fa;bTikası İşçileri Sendikasr
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası
Deniz İşçileri Sendikasr
İstanbul İşçi Sendikalalı B,irliği
İstanbul İşçi Sendikaları Birliğine
İstanbul İşçi Sendikaları Birliğine Nuri KiUigil
Fabrikasınd a kazaya uğrayan İşçileri ailelerine
yardtm yapılması için
İşçi Sendikaları Eirliğine
İstanbu] inşaat İşçileri Sendikasrna
İstanbul Lastik İşçileri Sendikasrna
İstanbul Tekstil Sanayi İşçiieri Sendikasına

2000
2000
1000
5000
500
500
500

1000
2000

3000
1000
300
300
500

1/3/l94?
6/6/]g47

14/6/194T
29/9/1947
29/9/1947
29/9/7947
29/9/1947
|2/7 /]iyLT
l7/l/1948

12/3/1949
9/4lt949
6/1/1949
6/7 /1949

28/||/l94g

Yekün 19.600T.L
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tünr tgrinnıınoĞuşuNuN
EN §ABIBLı rıınrçİsİ

SABAHATTİN EYÜBOCÜU,NA
MERHABA..

Şii&ran KUEDAKU|,

İnsaırların ana haklarrna aykırı yasalann, bir yargrçlar kun:lunu, Sa-
baiıatüin Eyu,boğlu gibi Ttırkiye'nin dünya ölçüsünde değerlerinden birini
yargrla,mak zorunda brraktığr bugün, hem hukuk, hem düşün ve sanat ta-
rihimizin çileli günlerinden biri olarak anrlacaktır.

HAl6 mı? Havassa ait bir edebiyat istemiyoruz, diye insan'lıt gücünün
bütün soluğu ile haykıran Namık Ke,ma.1'1erden beri karşımrza çüanlan
her engelde tek kaygılr soru bu oluyor, sorduğumuz.

IIölö rrıı?
BrraJıın Avıupa insanlannı, cezayir, Tunus, Mrsır halklannın bile, uy-

garlığa doğru koşar aüm gittikleri günümüzde, insanlann ana haklanna
aykrn yasalan kafalarrmrzrn önünde hapishane pencerelerinin demir par-
maklrklarr gibi tutarak yaşryanlar Sa,bahattin Eyüboğlu ile Vedat Günyol
adlarrnrn da başrna «Sanrk» sözcüğünü ya"hştırdılar işte. Nasıl bilgece ta-
krlıyordu Orhan Veli Kanrk:

«Halkı sevmekten sanrk»
İster-istemez |945 den bugüne değin uzanan yirmi yrlla doluyor kafası

insanın. İlk aş,krıruz, ilk sigara içişimiz, ilk yolculıığumuz, ilk konsere gidi-
şimiz gibi toplatıldığ,ını sördüğüınüz ilk kitap. sonra ilk «sanü»lrğrmu, ilk
tevkifjmiz... yaşantrnran bu sürekli direnç havasrnda deniz fenerleri gibi
göz lurpryor bize.

Beni.m toplatıld_ığınr gördüğüm ilk kitap, Reşat ENİs'in ToPRAK Ko-
KUsu idi. Topraksız Anadolu insarunln romanl. Sonra, Rrfat llgaz'rn SINIF
kitabrndan rnahküm editdiğini yazdı gaınteler. Galiba o yıl Attila İlhan'ı
17-18 yaşlarrnda bir şair adayı iken İZmir cgzaevinde krrk beş gün yatırdr-
lar. Derken MEDARI MAİŞET MoToRu,nun topla.ndığrnr §ait Faik,in dev-
rin Sıkıyönetiın mahkemesine veri].diğini duyduk. Zaten Cumhuriyet kuşa-
ğndan kaç sanatçı kalm§tır 142. madde Sanrğr olmayan.

,Beni İzmir,den alrp Denizli Cezaevine tutrülu olarak götüren jandar-
malarrn sesi kulağrmdadır hölö:

_- Küçük!.
Küçük kafalanmıza yansıyan nice toplumsal soru vatanseverük bilin-
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cinin, halkçı yöntemlerin olana"ktannr harrrlryoldu ama, yoıulmuş, §alon-.
lara çekilmiş kuvvayı mitliyecilere rağmen.

- Çınar altı dergisinc]e orhan seyfi, yeni şairleri neden insaııcılar diye
suçluyor?

- Suç mu insancr olmak?
..- Peyami Safa, 9. Hariciye Koğuşunu neden Nazım ll,ikmet'e aiiamış?

- Neden yeni turancrların yazdrklan Ziya Gökalp'in Türkçülük anla-
yışına uymuyor?

- Neden en kötü s,anatçrlar C.E.P. çevresinde kümeleniyorlar?

- Devletç,ilik, faşizm, .sosyalizm ne demek?
üstelik ne kadal da kendi ken,dimizte konuşur sibi olduğumuz günler--
di onlaı. En merakla beklediğimiz dergilerin Bin basıldığr savaş sonrast
gfuılerinde hapisteki şaire, drşardaki şairin (Cahit §ıtkr Tarancr'nrn) yaz--
dığı şiiri okuyan kaç kişi vardr dersiniz.

Bir şey daha var yürckler aersı
Utanürır iıısanr düşündürür
Öflesine b.aşka bir kalp ağrısı
Alır beni ti Bursaya 8:ötüıür.

Yeşii, Burs:ada bir garip kuş
Otur deıımiş ııracıkt4 otunııuş
Ti yür,eğinden bir türkü tutturınuş
Ne güzel şcy dünyada hür olmak hiir

Yaran 3, Jokond, Benerci, Bedrettin
Hey kahpe felek ne oyunlar ettin
En yavuz evl,idı bu memJeketin
N6zım ağabey hapisterde çürür.

fiirk yeni,den doğuşu bu dergilerde kendi kendini yaratırken halkı-
sevmiyenler, halk dostlannrn kaşrsına hep insarılarln ana haklarına ay-
kın yasalarla çıktılar. karşı koymak bir direnç meselesiydi elbet. Ana-
nızrn, kardeşinizin, koltuğa gömülmüş kuvvayr rrıitliyeci babanrzın bi]e şize
bir ,acayip baktığı bir yalnızlık ortamında «sanü» diye suçlanm ayı göz,e aI-
mak meselesiydi. Ilallu §evmekten §aııık otrduğunuz halde yaınız bırakılı-
şrruza dayanmak. Nice büyük şair, romancı adayl ya kabuğuna çekildi, yıt-
ti bu yüzden; ya da yalan bir sanatın, yalancr adamı olarak tükendi, boş-
luğa yuvarlandr. Ama uygarlrk bilinci4in öncüleri, bugün yüzbinlerce okun-
manın yani eylem adamr olmanın - savaşınr kazandılar Tlırkiye,de.

H6J6 mr diye sorarken yurdumuz adrna yüzümüzü acryla buruşturan
kaygı, bu kaygılar elbet. HAIO mı kasaba eşrafınrn cebe indireceği oyl,ar yü-
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zünden 1923 Türkiye'§ini dünya önünde mahçup olacak durumlara düşüre-
ceğiz?

2.

Se"bahattin Eyüboğlu adı, halkçr düşün ve sanatrn daha yıilar boyu,
kazanacağr aşamalarda, bir yararlanm,a kynağı olarak belirecektir. Dilimin
ucuna gelen b,ir övgü tümcesini bulmuşken kaçrrmamak kaygrsr ile yazmı-
yorum bu satrrları. Yüzde yüz gerçek bu. Bu gerçeği Eyüboğlu'nun bir der-
viş sabrr içinde dilimize kazandırdrğl kitapların - bir lçısmının - adlarını
görünce, bu kitaplardan korkanlar bile yadsıyamaz. 1961 de dergileıcte çı-
kan yazrlarını toplaüğım «MAVİ VE KARA»nın, Önsözünde gerekçelerini
belirtmeye çalıştım bunun:

Sabahattin Eyüboğlu'nun yalııızlığına çekilmiş kişilerin uzık rahatlığı
içinıie toplumla ilsisini kesmiş bir ayduıın içsİluntısı, umııtsuztuğu yoktu.
Aksine, o iyirrin kötü, güzetin çirkin, sahtenin ger,çek olarak gösterilınesini
ııeredeyse bizim bile olağan kaşılamağa başlıyacağımrz günlerde aydınlarr
ııyakta tutacak bir düşünsel ortam,rn sürektiliğini yitirmemesi için var gücü
ile çalrşyoİrlu. Devlet, Şölen, Cadr Kazanı çevirileri, Hayyam'ın, La Fonta-
ineıi.n şiirleri yeni ufuklar dergisinde yayınladığı yazılarla hazırlaıIığı so-
ruşturmala,r içimizde köprübaşı kuı,ma.ya qiıIrşan kenelirnize diiş!ıünlüğii-
ırıüzün, yorgırnluğumuzun kaşısrna çıkıyor, duygularımızla usurnuz ara_
sıııcla sıkışrp kalan bir gerçeğin büsbütün havasız kalm,asını öııliyerı yeni
bir güc oluyordrı. Şirndi toplum dışur,a sürülen biı hükümetin gericilerin
öııüne kesenin ağl,zrıı.ı açtğı günlerde kend,isi için hiçbir şey istemiyeııIerin
sessiz sedısı/lığı için,ıle öfkesiz bin çalışma ile işini uğraşuıı bırahnryan Sa-
bahattin bey işimizin amacııüutn yollannı gösteren bir öğnetmen ıriteliği
kazanmıştr

1923 ten b.u yana a.yduılan aynı sd<rntr, karanlıkta el yordanrı,ile yürü_
yenlerin durumuna düşürmüş, kimiıı yurtsever, kimin çüaısever old.uğunu
bitmek. devrimte ha,lk arasınılrıki köprünün en sağlamını kurm,ak kadar güç-
leşırıişti. Onu daha 1935'lerde yerini yöntemini biten bir aydın olarak görii-
yorduk: Devletlilerden bile korkmayan §a.bahattin Eyüboğlu, bağııazlıktaıı,
aşırrlıktan, korkuyordu.

Bu aşırr korkusunun onun gerçeğinde yalııış ve yararsız kavramlarına
açık kapı bırakmak olduğunu söyliyenlerin halkla devrim kavramlanna
ıuzaktaıı bahıkalmış, toplurnsal olaylann çok arkasından gelen kişiıler ol-
duğıınu niee §onra, a.ııJadılç Akıntıya kiirek çekıtıiyen aydın düşünce: «Ge_
iin işlerimizi halkçı gibi dleğil, halk 8ıibi yapalıımıı diyeırck, tıhalka inrneği
irıralııtrı kenüınizi :a§mah bakalımı>, ««halirniz çocıılt şiirleri yazmakta iııa-
dedenlerirı haline dönen> üyerelı ezberlenmiş kurallann altında, kapana"rı
gözlcrimizi açnııya çalışıyordu. Açık göz, düşiinen kafa: Eyüppğlu'nun iler_
leme bilincimizte halk arasınWa kuıınaya çallıştığı köprüde bu vardı Dev*
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rimciaydın'kendinieteştirmesinibilenkişiyleeşaıılaıııage!İyordu.Yurt
yöneüiminde de, saııatta da,

Ezberlenmiş kurallann etki atarunda gözlerimizin kapaJı durmasrnr is-

tiyenler, Yunus nmre yl Fransrz giq" - yani dünyaya - götüren Eyüboğru'-

nun, Babeuf'ü tUrkçeye getirmesi çab,asına, trtxtlere kiratadıilan gazntrele-

rinde aylarca kara çjarÜ. stlrfu;,r, Euripides,i, Rolısseau'Yu, Montai$ıe'i,

Ilayyam,r, st axespeare;i, Baudelaire,i, Rıinbaud,yu, Dulraf,rıel,i, Kafka,yı,

Camus,yüdürnizer*u.,o.,u,,yeniden-doğuşumuzıınbuensabrrlıemek-
çisi, Fransrz d"rriroint.:;-_ y;i iemotrasınin, sosyalizmin _ yani halk dost_

luğunun-ilkeytem,o,-,'."nasüuzaJ<tarr:bakabilirdi?Dtinyadaadına
derneklerkurulanuıraaamıntürkçedebirtekkitabınrnbilebıılunmalnasl-
na naşrl göz yumabilirdi?

insanlann ana naxiarına aykrn yasalarrn, bir yargıçlar kurulıınu dün_

ya ölçüsünde değerlerimizden iirini yarglamak zorrında bıraktrğr bugiin

Ttırk yeniden OoCuş;;; en sabırtı emekçisi Sabahattin Eyü,boğlu'nüa,

inerha,ba...

- Yüz ünlü senfonik yaprtr ayrı ayn tanımlıyan bu kitap aynca büyü,k

n*t*il.rl" hhyatları_ üstüne geniş bilgi vermektedir,

, Çeviren: Selma Kurdakul

F.: 5 Lira

ATAÇ KİTABEYİ

Paul Grable
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EĞİTİM ÖZCÜnİÜĞÜ ÜSTÜNE

EINsTEIN

Çeviren: veca,t ÜnntÜnK

Akıl hocalan çoktur a^ma, bilge ve soylu öğretmenler azdır. Konferans
salonlan geniş ve kalabalütır ama, gerçeğe ve adalete gönülden susanuş
bu].uıran delika.nlılar pek azdır. Doğa. kendilerinin şu ya da bu ürünlerini
,bol ol sağlar ama, eşiz ürünlerde doğa eli srkı davranır.

Bunu, bunu hepimiz biliyoruz: öyle ise neden döviinelim? ,&ı hep böy-
le olmayacai mr? Bu beşbe]].i böyledir işte, kişi doğadan doğrudan doğruya
bize geleni elde edebi],ir. Oysa, beri yand4 bir de yüzylın ruhu varür, ki-
şiden k§iye değişen ve kendisini tanımlayan özelliği bir topJ.urna aşrlayan
bir kuşağa özgü bir görüş açısr vardlr. IIer insan, bu yüzyılın krlığını de-
ğiştirmek için, karrnca karanıca çalışab,iiir.

Bir yiızyıl önceki akademik Alman gençliği ,rurr.O, yaşayan ruhu,
bugün yaşayanJ.a karşılaştınn|z: o zamanlar insan topluluğunu ,iyileştirme
yolıında bir inanç yardr, saygıdeğer her düşünce önünde sevgi vardı, bü-
yük kld,siklerimizin gölgesinde yaşaüğı ve §avaştığı hoşgörii vardr. O za_
ma.rrlar Atrmanya denen çok yayg4 ,bir politika birliğine gidiş vardı. o
zamanlar akademik gençlik böyleydi, gölgelerinde ülkülerin yaşayıp gittiği
akademik öğretmenler böyleydi.

Bugün de gene toplumsal ilerleme konusuna, hoşgörü ve düşünce öz-
gürlüğüne, şimdi Avrupa denen o pek yaygın bir politika birliğine doğru
yönelen bir çaba yal. Ama bilimtaycı gençlik artık umutlarln ve halk ül-
lriılerinin koruyucrrsu değüdir, akademik çalrşan varlrğrn destekleyicisi de
değildir. Herhangi bir insan, işi farfaraya vermeden, serinkanlr bir ba}ışla
zamanımı.a jncelerse, bunu görebilir.

Bugün kendi hakkrmızda düşünmek üzre toplandık. Bu toplantının ke-
sin nedeni «Gumbel Konusu»dur. Bu adam, adalet düşüncesinden kuvvet
alarak, .içten gelme bir coşkrınlukla, engin ;bir cesaretle ve örnek olabiliı
nesnellikle, henüz sırn çözülme,nıiş ;bir politika cinayeti üzerine kalem
eskitti; o, kitapl.anyla, topluma büyük bir kulluk etti; bugün bize öğren-
cilerin toplumu, Üniversitesinin öğretim öğesiyle nasıl savaştrğını gostertti.

politüa tutkusu öyle uzağa gidemez. E. Gumbel'in bütün düşünce
özgürlüğü konusundaki kitaplanru okuyan heriıangi bir insanrn, bu ki-
taplann gölgesinde, benim gibi bir izlenim kazanabildiğine inandım. Kök-
1ü bir politika ortaklrğına doğru gitmek istiyorsak, bu €;ibi kişiler gerek
bize.

xIBEDotuz



IIer insan kendi okumalarrna day.ahır4k, kj§i§eı .düşüEcesine ve hatt§
başkalannın kendisine dediğine bai,arak, yargı verein. Bu noktadan yü-
riinüdü mü, şu az çok şrefli,başlangıçtan sonra, bu «Gumbel Konı.ı.su),
gene de mutlu sonuçlar verebilecektir.

İyiiik ve Kötülük :

EtLı

Kural olarak, gerçekten, jnsanlarrn ve insa.n varlığlnın şeİefini yük-
§eltrnek için bol çalışıp didinenlere karşr, daha gönülden bağlarulmalıdır.
Ama, bir de, şu insanlann nenin nesi olduklan soIulu§a, büyüIr güç-
lüklerle karşılaşrlrr. Politika önderlerini, hattö dın başkanlannı j.lgilendi-
ren noktadan, insanların kötülükten daha çok iyilik edip etmediklerini
bilmek, çoğu zarnan oldukça güçtür. Sonuç clarak, pek yürekten inanıyo-
rum ki insan]ara en iyi kulluk et,mek, onları yüce konu]arla uğraştırnıalı,
böylece de; dolayrsiyle, şereflerini yükseltmeküir. Bu gibi ça,ba heşeyden
önce sanatçılare., hattö, bunlardan §onra, bilgelere ya.raşrr. Şuiasl gerçek-
tir ki insanla.rın şrefini yükselten ve onlaır a}ılğ^ksal yönden varlülr kı-
lan, araştırma]annın son uçl arr değil, ama dalıaçok algıya,rc-
rimli ve anlr §anlr aydın emeğe karşı gösterük]eri çabalarür. Parlak §o-
nuçlanna göre Talmud'un değeli üstüne yargı vermek istendi mi, bu bes-
belü pek az yerinde bir iş oiur.

Bir kişinin gerçek değeıi, hangiölçüdeve lıangi
anlaıııda kendini B e n'den kuıtarmagı başardığma bakılarak oItaya
çıkar.



Türlı halkının, emperyalizmin sajldırısrna ka,t§ıkoynıa kal?,
rınıdünyayailA.nettiği23Nisarı1920denönceörgütleıunesa-
vaşılu gösteren belgelerden biri ERZUEÜM KONGRE§İ biıdİri_
siür. Bilİndiği gibi, «Müdafai Hukuk Cemiyetleri» Kıırtuluş Sa_

vaşı'm,ızın ilk yapıcr birleşmelerini meydana getirmiş, Elzurqm
. ve §ıvas Kongreleri de Eüyük Millet l\teclisine hazıt'lık kuruluş_

"" İ,fİŞ'"İİ;e meclisinin 45. yrttıönümünde Erzurum kongresi
bildirisini, bugünün dilinde yayırıılama,yı görev sayryoruz,

ERZURUM KONGRESİ BİLDİRİSİ

Erzuİurn Doğu Anadolu l[üdafaayr Hukuk Cemiyeti:
Mütarekenln akdinden sonra gittikçe artan ahid,bozucu davranrşlar vo

İzmir, Antalya, Adana ve havalisi gibi memleketirrıizin önem]i böigelerinin
fiıen işgali ve Ayün vilöyeıinde tahammül edilmez yunan zulmü ve Er_

menilerin Kafkasya'da sınırlarımıza kadar dayanan katliam ve müslüman-
tan yoketme siyaseti ,ite istilA, hazırlülarr ve Karaderıİz sahilinde Pontu§

rıayaiını gerçekleştirme amaeı ile hazırlı[lann yapı]İnası ve sırf bu amaçla

Rusya sahillİrinden akın akın goçmen adı altrnda gelen yabancr tumla_

,rrr,bo arada sit6İJı eşkiya çetelerinin sevk ve toplanması gibi olaylar kar,
şısında kutsal vatanrn parçalanmasr ve çökrnesi te!ııü9si qoren miue§_

,ır, *ilıut iradeşine dayanmayan hükümet merközinin ibu elem ve fagıa.
ıı çr* nulamıyaca§na ugursuz örnekleriyle inanmış ve blr çok tesıller
altınİa ijltimat ki daha da acı ve haarıedi]emeyecek kararlara boy,ı:n eğe,

ceğinden kaygüanmış bulunuyor.- .nınoan-oitru renoını eo yr,ı,ıo ve en kanlr teİılikeler karşrsında gören

Doğu Anadotu illerinin mukadderatınr kendi kendine koryma agacı,_jle
ttel" Lraltan millet vicdanrndan doğmuş cemiyetlerin katılması ile atr[te,

aıuri* olan Erzuıum Kong,resi ? Ağustos 7gg5 Q4, Temmı,B ) tari-
n:"# çahşmasrni sona erdirtrek Tannnrn lütfu ile aşagıdaki kararları
*, 

_ Tyabzon ve Cavik (§am§un) sancaği ile Dtiğu vil,yetleri .pn, F,
şyryI §lvas, Diyarba}ır, ElÖzığ, Van, tsitüs iüeri ve bü bölge içindeki «mü§:

ıaxd sanca*ıaı» hiç:bir'senep ve bahane ile birbiiinden ve osmanlı camia-

;;;;-;y;rınası tasavvur .aıı.ron, bit bütündür. ıBunlar saadet,te ve ie-
U,t"tt" mu.taOOeratlarr hak}ında ayııl amacı he,def olaraE tanryan toplu"
ıukıaı bütiimüdür. Bu bölgede yaşryaıı islAm unsurlar kaşüülr bir feda_

kğ.rtü duy,gu§u ile dolu ve Soy, Sosyatr duiıımianna riayet eden öz Ear_

deglerdir.
2 _ osmanlr vatanının bütüı.llüğü ve nıilh isükığlimiiıin tetrıiıü, §al"

üanat ve Hilflfet makamının dokunulmazlrğı için KuwAYI MİLıİvn,yı
ve ruiııi iRAnE,yl hakim krlmak esastrr. i

3 _ Her türlü işgal ve müdahale Runiluk ve Enıret'ıilik teşkili ama_

c,ını taşryacağın an nirıırt" savunma ve diienrie eşasr kd;bııt edilniştiı.
Siyasi ha.himiyet ve topıunısar dengeyi bozacak biçiınde hırisüiyari un§ııİ_
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lara bir takrm yeni d,ini imtiyaztar verilmesi kabul edi]miyecektir.
4 - Iiükümet merkezinin bir devlet tazyiki karşı§ında (tazyihi düvel)

bu bölgeyi terk ve ihmal zon:nda kalması ihtima],ine göre Hilflfet ve Sal-
tanat makamına bağlılrğı ve milli hukuku sağlryacak tedbir ve kararlaı
.alrnmrştrr.

5 - Vatanrmızda ötedenberi birlikte yaŞa.drğımız müslüman olmayan
, unsurlarrn, Osm4nlr devletiniı kanunlarr ile tanınan hukuklanna tama-

,miyle riayetkörız. Mal ve can ve rızlanrun korun.masl, din gerekleri ve
roiJ.li an'anelerimiz ve kanunlarıınızln esasrndan olduğu için bu esaslar
kongremizin genel oyu ile ,gerçeklenm§tir.

6 - İtiraf devletlerince mütareken,in imza olunduğu 30 Ekim 1334 ta-
rihindeki srnrrlarrmız içinde kalan ve her bölgesinde o].duğu gibi Doğu
Anadolu ilterinde de büyük çoğunluğu isldmlar teşkil eden ve kültürel ve
ekononoik bakrmdan kardeş olan dindaş ve soydaşlarırnızrn oturduğu mem-
leketıimizin bölüşülmesi nazaniyesinden tamamen vazgeçmekle, varlığrmı-
.za, ırk, din ve tarih hukukrrna ria.yet edileceği ve bunlara aykın teşekkül-
lerin, tasvi, olunmayacağı ve bu suretle tamamiyle hak ve , adalete daya-

, .nan karar beklenir.
? - Milletimiz, insani ve çağdaş amaçlan yücelterek teknü, endü§t--riyel ve ekonomik durum ve ihtiyacımrzr takdir edeT. Brından ötürü dev-

let ve milletimizin iç ve dış bağrmsızlığrffuz ve vatan bütünlüğümüz saklı
tutulmak şartr ile 6 maddede yazalı srnrrlar_ içinde, rrıilliyet esaslarrna.
uyan ve me,mleketimize karşı. isf,ıilfl emeli.beslemeyen herhangi bir devle_
,'tin teknik, enöiistriyel; ekonornik yardımlarrnr memnunlukla karşrlanz.
Ve böylesine 6d,i1 ve insani şartlan taşıyan bİr barışın ,derhal'kararlştı-
rrlmasr insanlarrn selA.meti ve dünyanrn sükünu 4dına müi amacrmrzdır.

B - Miiletlenin kendi mukadderatlannı kencİilerinin tayin ettikleri bu
tarihi devirde hükümet merkezimia de millet iradesine boyun eğmek zo-

, .-fundadrr. Çünkü millet iradesine dayanrnayan herhansi bir hükümet he-
ı yetüıin kendiııce aldlğr kararlan milletçe ltaate şayan büunma,drktan

başka drşarda da itibar görmediği ve görülmeyeeeği, şimüye kadar geçmiş
hareket ve sonuçlarla sabit olmuştur_

Bundan ötürii milletin içinde bulunduğu zor ve acr durumdan kurtu]_
. mak çarelerine başvurmasrna hacet kalmadan hükümetimiz mitli meclisi
,, heinen ve gecikmeksizin aoplamaya ve böylece millet ve memleket muka.d-

deratr hakkında alacağı bütün kararlan milli meclisin murakabesine
sunmaya zorunludur.

$ - Vatanrmrzrn karşr karşrya brrakıldığı elem ve ol'aylann etkisi al-
tında ve tamamen aynl amaçlarla rniİli vıcdandan doğan derneklerin bir_

, . lik ve bıirleşmesinden doğan geniş topluluk u kez (Docu Anadolu müda-
fai hu&uk ceıniyeti) olarak isimlenrniştir. Eütün işlöm vatandaşlar cemi_
yetin tabii üyesidir.

10 _ Kongrece segilen bir «Heyeti Temsiliye» kabul ve köylerden iti-
, baren il merkezine kadar ıııeycut rnilli teşkilitı birleştirmiş ve kuwetlen-

dirmiştir.
. EBZURUM KONGRE HEYETİ
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ATATÜRK
MECÜSİN AÇİIIŞİM ANLATIYOR

«Hürriyet ve istiklel benlm karakterimdir.»
_ Paşa hazretleri, yann Nisanın yirmi üÇü... Büytll. Miitet Meclisini

geçen sene bugün açmıştınız. Bu tarihin çok büyük kıymeti vaı; ve bu ta-
rih, mazl_i mitlirnizin (ulusal geçmiişimizin) en kıymetli bir hitırası'olacak,
bu miinasebet|e bazı sualler sornıama müsaade buyurulur mu?

«- Ne sorm,ak istiyorsunuz?»
_ Geçen 23 Nisan, Meclisin ilk yevm-i küşadın"a (eçıl§ süniiııe) ait

hıitıraü ve ihtiSasatınrzr (duygul,arınrzı; sormak istiyorum Paşa hazreülıeri.
Bu hitırat ve ihtisasat üarih-i rıı]iillimiz için çok kıymetlidir.

«- Peki izah edeyim.»
Mustafa Kemat Paşa koltuğuna gömüldü, bir kaç dakika düşündü, si-

garasından penceıeye doğru giden helezoni dumanları bir müddet gözle-
riyle saftitane (sessizce) takip etti ve hAtıratını ağır ağır şöYle anlattı:

«- 16 Mart vak'a-i (yürekler acısı olay) üzerine artrk İstanbul'a
büsbütün kement vu,rulmuş, millet ve memleket başsrz kalmrştı. Onun
istik16lini düşünmek ve kurtarmak için Ankara'da rnilli bir Meclis toplamak
]Azrm geldi. Bu kanaat üzerine l6zım gelen çarelere tevessüI ettü (giriştü).
Böylece geçen Nisan evasrtında i.ortaJannd,a) milletvekiüeri Ankara'da
toplanmağa başladı. Ancak mem].eket yŞi 1geniş) ve vesait,i münakalesi
mahduttu. Bunun için vekillerin muvasalatr daima teahhula 1gecikmeye)
uğruyor ve bu teahhur ,beni t6zip ediyordu (üzüyordu.)

Bu azap içinde büttin rüfekay-ı meseim (çalışma arkadaşlarrnı) ile
gece ve gündüz bil6 6r6m (dinlenmeksizin) çalışarak vaziyete ait çareleri
düşünüp tatbik ile meşgtıl oluyordum. O esnada dahilde halkin efkOnnr
tesmjrn etmek (zehirlemek) ve lıariçte efk6r-ı umunriye-i eihanı (cihanrn
kamu oyunu) teşviş eylenrek (kanştrrına.k; maksadiyle çalışanların ku]-
landıktran vasrtalardan birisi de doğnıdan doğruya benim şahsiyetim idi.
Mem,leketimizdeki mil].i heyecanr, hakkı ve istit<löli müdafaa uğIunda gös-
terdiği kaabiiiyet-i hayatiyeyi (yaşarna gücünü) ink6.r için bu kimseler, bü-
tün hücumlarrnr bana tevcih ediyorlardr (yöneltiyorla,rdr). Gerek millete ve
gerek İstanbul'daki hükümete ı,e§men diyorladı ki «M;ııstafa Kemal'i tanr-
mayın|z; Mustafa Kemal'e emniyet ve itimat etmeyiniz. itil6f Devletlerinin
Tiirkiye'ye karşı gösterdiği şiddet, onun yüzündendir.>i Onlar böyle söylü-
yorlar.

Ve ben bertaraf edildiğim takdirde, millet ve memleketin hariçten iıer
türlü dostluğu ve iyiliği göreceğini ileri sürüyorlar, efk6n bu suretle iğfa]e
(yanıltmaya) çalışıyorlardr. Ben, bu teşebbüste ne kad,ar zehirli, fakat m6-
hirane bir kasit olduğunu bütün vüzuhiyle (aç*lığr.ile) görüyordum. Ancat
müetimin tistüne konan tazyik ve esaret yükünün benim yüzümden ileri
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geldiğini düşünebileceklerin mevcudiyetini zailıa,n zaman düşündükçe, kat-
binin pek derin teessürat ile çarptığını hisseÇıiyordum. Hem kendimi bu te-
essürden kurtarrnak, heııı de böyle düşünebilecekleri tevehhümden (kıının-
tudan) kurtarmak için, o güne ka,dar üdas edilen (meyd,ana getirilen) va_
ziyet-i tarihiyenin ve bu vaziyetin o ,günden sonraki safahatrna (safhalan-
na) ,ait mesuliyeti diğer bir arkadaşa tevdi ederek (yükliyerek) küşe-i nis-
yan (u4utulrna köşsi1 ve inzivaya (yaİnız]ığa1 çekilmenin Tnuvaflk olaca.-

ğını düşündüm ve bu fikrimi o zamanlar temasımda bu]unan rüfekay-ı me-
sairnin köffesine açık ve kat'i bir lisan],a bildirdim. Fakat rüfekam, böyle
bir hareketin düşmanrn niyat (niyetleri) ve aızusunu terviçten (kabul et-
mekten) b.aşka semere vermiyeceği iddiasın,da bulundular.

Dahill isyan ateşi Ankara kaprlanna kadar takarrrlp etmekte (yaklaş-
rnakta) idi. Vaziyetin vehameti (kötülüğü) mes'uliyetin azameti tedhiş edici
(dehşet verici) bir mahiyette ldi. Bu vaziyet karşısrn,da şöyle düşündüm:
H6,dis olan (meydana gelen) vaziyetten her ne mül0haza (düşünceye; meb-
ni olursa, olsun (dayanrrsa dayansın) çekilmek iki suretle tefsir olunabilir-
di. Birincisi tutulan işde nevmidiye (umutsuzluğa) düşmüş olmak, ikinci
tutulan işin sıklet-i mes'u.liyetine (sorumluluk yüküne) tahammül edeme-
mek. Filhakika bu gibi yanlş zehap]ar (sanmalar) hem ,maksad:-r mukad-
desi rairnedar edebilir (gedik açab.ilir), hem de bu maksat etrafında top-
lanan kuwetleri inhilOle (dağıtmaya) uğratırdr. Binaenaleyh arkadaşla-
nmrn samimiiyetine, milletimin azim ve imanına ve düşrnanlarrmrzr evvel
ve 6.hir itiraf-r acze mecbur edeceği hakkrndaki kat'i kanaatime ve Allahrn
tevkifine istinaden kemafissabık (geçmişte olduğu gibi) sonuııa kadar mü-
cahede-i milliyemizin şahsma tahmil ettiği (yüklediği) vazife-i namus ve
vicdanr ifada devarrıa karar verdim. Ve artık hareköt-ı umumiyenin bir
şekl-i kanunide tedv,irine (idaresine; başlamak gününün daha ziyade teah-
hura da rrıüsaadesi kalmadığından 336 (1920) senesinin Nisan 23 üncü gıinü
Meclisin küşadl münasip görüldü.

İşte 23 Niean cuma günü, öğledensonT,a takriben saat ikide Meclis bina-
srnrn kaprsrndan girerken, günlerden ve gecelerdenberi bütün mevcudiyetimi
işgal eden bu efk6r ve ihti].is salonunu dolduran milletvekillerinin emniyet
ve itimad-ı nazarla (güvonli bakışlarla) bana müteveccih olduklarını.
gördüğüm zaTrLa|ı teşebbüsatımızın milletin imaline (emellerine)
tamamen tevafukunu (uygunluğunu) bir kere daha idrA ettim (an],adrm.)
Ve artık benimle fikir ve emelde müşterek nıilletin fikir ve emelini tama-
men temsii eden bu kadar arkadaşla beraber çalışa,cağrmdan mütevellit (do-
ğan) büyük bir bahtiyarlık hisseyledim.»

- Paşa hazretleri, Tiirk ıııilletiırin bütün ileme gösterdiği bu necip asil
mukavemet fikri zit-ı devletlerine nasıl [6yih oldu (belirdi, parıldadı?)
Mukavemete ait ilk ciüşünceterinizi sornııma müsaade buyurulur mu?

«- Hürriyet ve istik16l benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük
ecdadımrn en kıymetli mevrüsatrndan olan aşk-ı istikid]. ile meftur (dolu)
bir adamm. Çocıüluğumdan bugüne kadar ailevi hususi ve resmi hayatı_
mın her safhasına yakından v6kıf olanlarca bu aşkrm rnalümdur. Bence bir

ELLİDöRT



müotte şgrefin, haysiyetiş, na!ııl§.un ve insanftğın viiçut vç bgka bıı}abil-
ınesi,mutlaka o milletin tıürriyet ve jstiklğftine sahip o},nasiyle keımdn.!
Eien şahsen bu saydığlm Qv§afa çok ehemmiyet veririm ve ibıı evsaJrn kon-
dinde mevcu,diyetini id.lia edebilmek için ınilletin de aynı evşaf ile rıut-
tasıf (vasrfianırıış) olma§ını şart_ı esas (esa§ şart) bilirirı. Ben yaşa-
yabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evlidı kalşıalryım. tsu se-
beple milli i§tielai bence bir hayat ıneselesidir. Millet ve mernleketin menafü
(menfaatleri) icap ettfdiği takd,irde beşeriyeti teşkil eden ıııilleülerden heı
biriyle med,eniyet ğıııkteziyatından (icaplannd&n, gereğiırce) olan dostlu,k,
siyaset münasebatını büyük bir. hassasiyetle taidir ederi,m. Anca^k benim
müetiıni esir etruek istiyen he,rhangi bir milletin de bu arzıısundan sarf_ı
nazar edinceye kadbr bİaııan (amansız) düşınanryım.
M6ela: Earb-ı Umumi küre-i arz üzerinde infiilek ettiği zaman vaziyeü
coğrafiye, vekayi-i tarihiye ye muvaaenet-i siyasiyenin icbarlan.(zorlama-
].an) karşrsında mıüafaza-i bitarafiye (tarafsrzlı$ korumaya) adem_i (im_
k0n olmamasr) yüzünden Alm,an'ların buİunduğu zümıeye dahil olduk. Al_
man'larla dost olduk. Alman'lar mem]eketimize, ordumuza ve hükümeti-
mize kadar girdiler. ,hınlann hepsini hoş gördük. Fakat Alınan,lardan bazı-
lan haysiyet ve istikl0limjzi gıuffi (bozucu) vaz'u tavu almağa başIad*ra-
n dakikada en ewel ve hemen hiçbir kayıt ve şarta bakmaksızın ruiıan ve
hatt6 fiilen isyan ettin. Bu isyanım yüzünden idi ki Harb-i Umııminin ce_
reyanı içinde bir seneye yakın bir zaman bu hareketimin mürewici olrnı-
yarılarla muhalif ve muhasrın vaziyette kaldım. Bil0hare n-asbelicap (gerek-
tiği için) t€krar §uriyeıde kabul ettiğim"kıımaııda, haıbin son giinlerine
tesadüf etti. Harbin idamesine taraftar olrnadığım gi,bi harbin her frrsattarı
bilistifade iıitama erdiri]mesi lüzurnuna da kani bulunuyorduın ve bu ka-
naatirni hususi ve resmi beyandan heli (uzak) kalmamıştm. Netice-i har-
bin bizim içi elernli olacağınr tahmin ediyorduıu-. Fa,kat İiıgiliz'lerin, F'ran-
sız'lann, İtalyan'}arın bizirn için elemli olabiiecek olan bu netieyi, memle_
ketimizi parçalaınak ve milletimizi tetzıL ve taiıkir ederek (hakarette bu-
lunarak) hayvanat-r vahşiye sürüsü haline sokmay,a çalrşacak kadar i].eri
götüreceklerini,düşünemiyordum. Her halde mağlüp olursak cesasız ye za-
rarsrz brrakrlrnıyacağrmıza şüphe etmiyordum. F'akat insaniyet, rne,deniyet
ve adalet düsturlannrn müdafii olrnakla tanrnan bu milletlerin hükürnet
adamlan, ne zihniyet ve fıtratta (yaraülrşta) olurlarsa olsunlar her halde
Tlirkiye'nin ve Türkiye lıaıklnın tarihini, haysiyet ve mevcudiyetini, isti-k-
lalini yümak gibi vöhi (,boş) biT teşebbüse girişmiyeceklerini: zannediyor-
dum. Mütareke münasebetiyle Yrldrnm Ordulan Grupu Kuıaandanr ola-
rak bulunduğum Adana'dan ayrrlıp İstanbu].'a getrdiğim zaman uıütarekena-
menin tatbikatrna ve onu takip edecek stiılhun şeraitine ırıüteallik mülüıa-
zatlmda (düşüncelerimde) flmil ve rnüessir olan fikir ve kanaatler böyle idi.
İstanbul'da İngiliz, Fransrz ve İtalyan rical-i siyasiye ve askeriyesinden ba-
zilariyle vukubulan münasebet ve nıiilökatlanında da daiına samimiyetle
bu fikirleri söylüyor ve diyordum ki: «Harbe girmek ve harbe girdikten son-
ra müttefikin (müttefikler) züırıresine dahil olmak bizim için zaruri idi.
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çüniü bitaraf follg,kğıl2dınız. Çar Rıısyası sizin tarafta idi. Mağlübiyetin
tabii gl,an icabatı elbette mevzuubahs olur. Fa^kat müeti isüitillinden, mah_
rum ederek imha etmek, hiç bir vakit ıbu icabattan a,ddolunamaz.»

Bütün bu temaslar, bende hayret ve istiğrap ı(tuhaf bulma) ile biı ha-
kikati inkişaf ettiriyordu. Dinlediğim saınimiyetsiz sözleıde gizlenen bıı
haii,kat, düşmanlann bizi behemehal imhaya karar verm§ olmalan idi. İti-
lif meıııuılannın, zabitlerinin askerlerinin İstanbul'da en büyük müeseşaü
ve mahafilden sokaklara kadar, heryerdeki tavrr ve hareketleri, tecavüzleri,
tahkirleri dahi keşfettiğiın bu hakikati tey,it eden (kuwetlendiren) bir delil
oluyordu. Bu lıakikate, herkeşin gözü önünde ceneyan eden bu t€cavüzalt ye
tabkirata karşı. koca İstanibul, içinde Padişahındaıı, rical-i hükümetten, ku-
mandanlarrndan, zabitlerinden en s;on neferine ve ferüne ,kadar bir buçuk
rıilyon can; toplu, tiifekli, zırhlı, krnlması müşkül ve kalın zincirlerle sımsıkı
bağlandıklarrnı anlamaisızın, meb,irut (hayret içinde1 ve rnütevekkil duıu-
yordu. Ben de bu zincirlerle ınuiıat (çeyriti) ve kendime hemdert (dert orta-
ğt) aramakla meşgııl ,idim. O mebhut ve müteveklil kütleier içinde zaman
zaııa:rl müteşebbis görünen insanlar farkediyordum. Bunlar fenalığr aleü-
laİ' hissediyorlar ve ona çaresiz o].mak (çare bümak) istiyorlardı. Fakat
nokta-i istinatlannı (dayanma noktalannı) yine İstanbü kavafil-i surtınun
,(sur kafilesinin) içindeki kütlede aradıklarrnr göriiyordum. I§yuad (sayr-
stz) plogramlar ve bu programlann etrafında zincirbeend-i esaret (esaret
zincirine bağlannrrş) olduklanrun fOriki bulıınmıyan (farkında olmıyan)
yine o insanlar, z[imreler, fırkalar, cemiyetler, gıuplar...

Biitün bu teşekktillerin istikameti benim ruhum,daki tecelli ile tamamen
tezat teşkil ediyordu- Çünkü bu teşekküllerin hiç birinde mevzuubahs olan
döv6nın hakiki mahiyetini idr6k etmiş olmak isabetini göremiyordum. En
münevver sayrlan insanlann manda meclübiyeti ile milletin ruh-r isti}lö-
lini (bağımsrzlık ruhunu) .yıkma,lr için gafilöne bir sa'y-i güşiş_i mütemadl
(sürekli çalrşma ve çab,a) içinde çırpındrklannı hayretle göriiyordum. tsen
artrk şu noktalarrru gayet v6zrh mütalöa edebiliyordumr Düşrnanlar istiklö-
li:nizi imhaya karar vermişlerür. Bu hakikati milJ,et, henüz tanıamiyle keş-
fetmerııiştir. Çünkii İstanbul karanlık sisler içinde boğulmuştur. Oradaki
zek6,1ar, orada.ki vicdanlar bir taraftan doğrudan ,doğruya düşman tazyikı,
diğer taraftan bilvasrta (aracrllk ile) düşman iğfaJiyle (aldatmasiyle) bu-
nal,ınış ve bunaklaşmış bir halde idi. Hlç bir kudret bu rrnuhit içinde, vazi-
yet-i hakikiyeye göre doğru hedef göstermeğe muvaffak olamaz ve hedef-i
milleti sevk için kuwetli bir zemin-i istinat (dayanma zemin) bulamazü.
Iier halde nokta-i hareket İstanbul'un haricinde idi. Bu noktayr bulınak ve
or_adan bütün milleti hakiki hedefe sevketmek l6zım geliyoIdu. ,Bunun üze-
rinde günlerce düşündüm, madut bazı aTkadaşlarımla müdavele-i efk6r et-
tim (fikir ,danıştrm). 

\

Onlar da benimle heımfikir oldu. B€n evvel6 herhangi bir suretle Anadolu'-
geçmek ve orad.a milletin efk6r ve hissiyatını bir defa daha yoklamak ve
menabi-i memleketi takip etmek istiyordum. İstanbul,dan infikAkim (ayn-
]ışım) bir rnesele idi. Eunıirı suret-i hallini düşündüğüm bir sırada Anadolu'-
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da salAhiyeüi oldukça v4si ordu müfettişüg:ini kabul edip etmiyeceğim istim-
zaç olundu (fikrim yoklandı). Bilö tereddüt (tereddütsüz) ka,bul ettim. Ve
Anadolu'ya bu şerait tahtrnda geçtiğim takdirde fazla hiç bir tetkik ve te-
tob,bua lüzum kalmaksızrn düşüncelerimin en müsait bir s,aha-i tatbikat bu-
labileceğine emin idim,. Hemen hafeket sünü idi ki İarrir'i haydutcasına iş-
gal etmek suretiyle millete büyük bir suikast misali vermiş otdular. Artık
gayr-r kabil-i tezelzül (sarsrlmaz) bir surette kararrmı vermiştim: Anadolu,-
ya gideeeğim; derhal bütün salAhiyet ve vesaitimle milleti hakikat-i hatden
(durumun hakikatinden) habeldar edeceğim. Ve istikldJ-i mi]letirnize vu-
rulmak istenen darbeye kaşı esbab-ı mukavemet (dayanma sebepleri) vo
müdafaayı lhzara (hazrrlamaya) çalışacağrm.

Erk6nr Harbiye-i Umumiyede vicdanlanna emin olduğum rüesaya (re.
işlere) rnaksadrmı anlattrm ve icra,atımın suubete (zorluğa) uğratrlmaması
için mümkün olan muavenetlerini rica ettim. Vapura, binmeden evvel B6b-ı
6liye uğradığrm zaman Yunanhlalln ,bu tecavüzünü gaflet içinde haber alan
Heyet-i Vükelö höl-i içtimada bulunuyordu. Benim yürudurrıdan (gelişim_
den) haberd,ar oldukları zaman müzakerelerini tatil ederek bir kısmr ya-
nırna: gel,di:

«Ne yapalım?» dediler.
«Celidet (yiğittik) gösteriniz!» dedim.
«Bunu burada nasıl yapabiliniz?» diyenlerine:
<<Burada yapabildiğiniz kadannı yaptütan sonra devam edebilmek

için benim yanrma gelirsiniz.» cevabrnr vererek aynldrm.
Samsuna ayak bastıktan sonra derhal rnemleket ve milleti yokladım,

gördüm ki memleketin ve milletin temayül6tı., istik16l müdafaasrnda tered-
düt edenleri hacil (utandıracak) mevkide bıra.kabilecek bir mahiyet-i öli-
yededir. Fi]ha.kika iki senedenberi bütün dünyanrn şahit olduğu vekayi ve
hAdisat düşüncelerimde isabet ve milletin azim ve imanrnda hakikl selöbet
(sağlamlık) olduğunu isbat etti. B,ından dolayr cidden müftehirim.»

(H6.kimiyet-i Milliye'den: 24 Nisan 1921)
Mustafa Baydar'ırı «Atatiirkle kon,uşm,alanı,

adlı kitatııntlan alınmıştır.
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KıBRIS üzç,niuE

Mustafa DEMİECİ

Kıbrrs d6vasr ancak ada halklarınrn gerçekten bir rnilli kurtıiuş dövası
olduğu ölçücie hal yoluna girme şansrnr kazanır kanısrnd,ayız. Bu sebepten
genel olarak milli kurtu].uş hareketlerinin müşterek vasfrna sahip olma.sr
icabeder. Öncelikle anavatan milli kurtıiuş savaşrnuzda olduğu gibi müs-
tevlinin askeri, siyasi, iktisadi kültürel ilh. egemenliğinin a,dadan kalkması
gerekir. Lozan muahedesini İngilizlere İstanbul ve İzrrıir limanlannda ye-
teri kadar deniz ve hava üssü brrakarak imzalamak o zamanki mücahitleri-
rnizin akrllarrnın ucundan bile geçmezdi. «Ya istiklöl - ya ölüm» şiarr etra-
fında millet kenetlenmişti. Ayni müi kurtuluşu Kıbns dAvasrnın halli için
olağan görmemek biraz tarihi zorurıluklara karşr çıkmai olmaz mı. Her iki
cemaatin el ele verip adayı İngiliz İmparatorluğunun bir askeri üssü olnak-
tan kurtarmasr sürek]i barrşı sağlayacak en hayati ve en emjn yol olmalr.
Çünkü emperyalizmin ortadoğudaki monopolleri,,mesel6,akaryakıt mono-
polleri, millileştirme hareketlerinin gelişmesiyle tehlikeye girdiğinde Ada_
,daki üslerinden kalkacak olan harp gemileri ve uçaklarr işbaşr yapacaklar
zahit. Gayet tabü olarak mukabele de göreceklerdir. Artrk bu çatrşmanrn
sertliğine bağlı birşey. En müe§sir mukabelenin üslerin imhasile ibaşarıIacğr
besbelli. Yani kabak yine cemaatleri başına patlıyacat demektir. tsöylesine
ciddi bir sonuca, monopollerle menf.aat ilişkileri kuru]u çevreler bir tarafa,
Adadaki cemaatlar kadar Yunanistan ve Türkiye'deki rrkdaşlarrnın da kar_
şı çrkmasr gerekir. Krbrrs ,olaylarr şayet böyle olumlu bir yön alrrsa başt,a
ekonomik bakımdan milli kurtuluşlannr tamam]anuya çalışan ülkelerin ya-
kın desteğini ve yeryüzündeki bütün antiemperyalist hareketlerin dostlu-
ğunu kaz,anacaktrr.

Milli kurtuluş hareketlerinin başarrsında rol oynryan en önemli fak-
törlerden biri de şüphesiz ki ,kurtuluşu bahi,s konusu olan toplum. içindeki
dayanışmadır. Amerika'nın onsekizinci asrr sonlannda yine İngiliz İmpara-
torluğuna karşı açtığı b,ağrmsrzlık savaşrnda çok daha çeşitli ırklara men-
sup vatandaşlar arasrndaki dayanışma olmasaydr başarr şansr birhayli za-
yrflardı. İngilizler Krbrrs'ta Rumlarla Türkleri birbirine ciüşürmek m,aüra-
retini Am,erikada göstere:mediklerinden savaşa mağlup başlamışlardr. Brıı-
gün Kongoıda Belçika-Amerika ortak emperyalizminin devam_r nasıl ki bi-
raz da, Lumumıbacrlar ile Çombeciler'in çatrşmasına bağlıdır, Yemen'de İn-
giliz emperyalizminin devamr nasrlki biraz da İmamcrlar'la Cumhuriyetçi-
ler'in çatışmasına bağlrdrr, Kıbnstaki yine İngiliz emperyalizminin devamr
da yine Türk-Rum çatışrnasınrn sürekliiiğine bağlr olmasın.

Rum olsun, Ttıık olsun ne İngiliz - Amerikan emperyalizmjnin ne de
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teynelmilel emperyalizmizınin oyunrına gelmeyecek uyaıü ve gerçekteo
Yatansever kuwetlerin duruma h6kim olması kaçınılmazdE. Adanrn banşa
kavuşması için Türkiye ve Yunanistanda haysiyetli bir iç ve dş poütika
akımı imk6n bulup serpilebilirşe bu akım sonu §onuna Krbrrs meselesinde
de anti emperyaiist yani gerçekten milliyetçi bir dunım alrp Ada halklan-
run banş,içinde bir arada yaşarrıalanna önayak olabilecektir. Aksi halde
enosis, Kıbns Tiirktür Ttırk,kalacaktır, self determina"şion, ya taksim ya
öiü,m, Zürih-Londra anlaşrnal.an, cemaatler arasrnde silÜılr çatışrnra., fede-
lasyon, B,irleşın_iş Milletler kuvvetlerinin müdahalesi, ,banş gücü, arabulu-
cular, iJ.h.. dA.va bir yılan hiköyesi misali uzar allahım uzar.

EYLEM,İ

GERÇEKTEN BEĞENİYORSANİZ

ABONE OLUNUZ

DOSTLARİNIZA SALİK VERİNİZ.
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«BABEUF BiLDiRi»Si
TAKİPSİZLİK KARARİ ALDI

Tiirk Edebiyatçılbr Birüğ'Yönetim Kurulundan Yaşaı Ke-
mat, Melih Cevdet Anday, Sabri A[tınel, Arli l)amaı, Memduh
Balaban. Şükran Kurdakul haklannda - Ba§ın kanununıın 30.
maddesine aykırı görülen «Baheuf Bildirisi»ni yayımlaııılıktan
ötürü _ Savcılıkça açılan koğuşturıııa. «takipsizlfrk» kaıbr a.l-
ınıştır.

T.E.B. Yönetim Kurulunun bildirisini yayımiıyoruz:

Türk Edebiyatçrlar Birliği Eaşkanı tanınmrş eleştiıtnen, denemeci ve
çevirmen §abahattin Eyübtığlu ile airliğim,iz üyelerinden tanrnmış eieştir-
men ve çevir,men Veclat Günyol'un 18. Yiizyıl büyük Fransız düşünürlerin-
den biri olan Babeuf'den dilimize çevirdikleıi «Devriın yazrlan» adlr kitap
koğuşturmaya uğramıştrr. Türk Edebiyatçüar Birliği Yönetim Kurulu, bu
konrrdaki,düşüncelerini kamu oyrına açıklamayı görevi §ayar:

1 _ Büyük Fransrz Devrimi'nin ileri gelen düşünürlerinden biri olan
Babeuf, derııokrasinin ve özgür düşüncenin yaratıcılanndan ve savunucu-.
larındandır. Onun ve çağdaşr olan düşünürlerin geı.çekleştirdikleri o büyük
devrim ise, bugün her üeri ve uygar toplum.un benimsediği demokratik dü-
zenin teuıelinde yer a]maktadır. Demokratik düzen içinde büunan bütün
dünya toplumları onu kendi yaşay§ ve düşünüşlerinden biri olarak okul-
larda okutup tarutmaktadrrlar. İnsanlığın özgürlüğü ve mirıtluluğu için ha-
yatrnr vermiş olan Babeuf düny.anın hiç bir ülkesinde koğuştuımaya uğTa_
mamrştır.

2 - Babeuf ve onun katılüğr büyük ,devrim, Fransrz aristokrasisine ve
papaz srrufına başkaldırmrş, tufeylinin temizlenr4esine önayak olmakla
bugün bizim de içerisinde bulunduğumuz batr d,eıııokrasisinin kunılmasına
yol açmıştrr. Bu bakrmdan Eabeuf'ün Türk toplunıunda koğuşturmaya uğ-
rama§ı ve yasa,klanması sadece aykın bir davranrş olnakla kalrıaz, bugün-
kü anayasa düzenimizin ve denı.okrasirnizin dayanaklannı inkğ,r etmek ve
kaynaklannr kurutmak ol,ur.

3 _ Aynca bu davranış çağdaş uygarlrk düzenine ]ılaşma çabası içinite,
bulrınan Ttrk toplumunu OTtaç,ağ'a döndürmek anlamınr da taşır. Bu gi-
dişle yarın, Ortaçağ köylü ihtil&llerinden, öbürgün irkçağ köle isyanlaıında,n
baiıseden yazılann ve kitaplann da yasaklanmasına gidilirse hiç şaşmama-
lı. En iyisi ihtil6],siz ve isyansrz bir dünya tarihi hazırlatıp bütün Türklere
onu ezberletmektir. Ancak böyle bir tarihte, Tllrkiye'den nıutlötsiyet idare-
sini temizlem§ olan Atatürk ihtildJine ve bııgünkü anayasayr getirniş olan
27 Mayıs devrimine nasıl yer verileceği söz konusu olmayacak mrdıı?
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4 - Babeuf'ü yasaklamakla, 1?0 yil sonra Fraı§ız aristokrasisini ve pa-
pazlannı savunarak acaba elirnize ne geçeceğini sanıyoruz? Babeuf'dep
zorba kırallann ve hrrsız papazlann öcünü almak bize düşmez kanrsrndayrz.

5 - Bugün bu koşu_llar içinde TTırk ayünr şaşkrn ve üzgün durumdadır.
Onun yaptığı tarihsel bir araştrrma bile koğuşturmaya uğrarsa, yetkili yö-
neticilere düşecek olan başlrca görev, bizlere okuyabileceğimiz ve okuyarnı-
yacağImlz, çevire,bileceğirniz ve çeviremiyeceğirniz bümsel eserlerin liştesini
vermek olmalıdrr.

Türk Edebiyatçılar Birliği, bütün Türk aydrn ve düşünürleriyle birlik
olduğuna inanarak, bu olayı bilirn ve düşünce özgürlüğrlne indirilmiş, top-
lumuÜuzu kiiçük düşürücü bir darbe olarak gördüğünü belirtir ve kam,u
oyu önünde protesto eder.

Aziz NESİN

SAVULUN SOSYALİZM

GELiYoR

Çıktı.

Düşün Yayınevi

Cağaloğtu - İstanbul
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GENçtlĞİx ze NİSAN gİı.^Dİnİsİ

28 Nisan 1960 gençlik hareketi bilinçli Atatüık çocukl,arı-
nın, iç ve dş eylem,lerinde çüar grupiannın temsilcisi haline.
gelen bir iktida.r kaşısında fiirk demokıpsisini kurüanrıı öncü-
liığüdür. Bugün, bütün engel,l,eıııelere rağmen yuıdumuzu lleri
ülkeler düzeyine eriştirecek olan Anayasamızı kuşku yok ld
gençüğin bu öncü hareketine boıçlu bulunuyoruz.

Bu şerefli ha,reketin yıldönümünde 8:ençtlk kuruluştarının
yayııııladıklan btldiriyi sunüyoruz.

Bundan 5 yıl önce bugün Tiirk Gençliği iç ve dış sömürücülerin emrin-
cle bir politikarun, soysuslaştıımak ıistediğ,i Cumhuriyet rejimini tekrar
kaidesine oturtmaJı ve bütün bir ulusun ortak mutlu]uğunu sağlamai ama-
cı ile meşruiyetini kaybetırıiş siyasi bir iktidara kaşı savaşa başlamıştrr.

Gücünü yüce ulusundan alan vatansever T'ılrk ordusun,ı,uı yerinde mü_
dahalesi ile bu savaş brr ay gj.bi kısa bir zananda başanya rılaşmıştı.

İlerici kuvvetlerin birbirlerine kenetlenerek yaptülan bÜ başantı dev-
rim sonucunda Tlirkiye yeni demokratik bir anayasaya kavuşmuş ve Türt.
haılır sosyal ve siyasal hak]ar elde etm§, bu arada ıılıısal egemenlü yolım-
da güçlü bir adı.m atılmıştır.

Etlyük bir iiaüntü ile görüekteyiz ki; Tüırk halkının el,de ettiği bu haL_
lar kuvvetini drş kaynaklardan alan ve Türkiye içindeki çıkarcı çevretelıe.
.de destetlenen bazı faşlst akımtar demokratjk dilzeni tem§il ettikleri gu-
ruplar yararına bozınaJr i§ternebtğdifler. Demokratits retime gerçetüen
inanan Türk Gençüği bu faşist akımla,ıın kaışısında olduğu kadar ke§:in
olarai konıünizırıin de kaşısimdağr;

Türk Gençüği olarak inanıyoruz ki; TtırLiye'de ileüci ve devrihci
güçlert kaşı girİşilen her hareket başansızlığa ma}üümdur. Devriiüci
cephe içten ve dıştan gelecek gerici veya sönıürilcü ber t€cavüzü önleyecbk,
yok edecek güçtedir.

28 Nisan ile başlayan devrc Atüürklin arzııladığı Türtsiye,yi kuımilya
,kararlı ilerici güçlerin uyan:ma ve bilince varma deyresi obnuştuı. Eıı ba-
kımdan 28 Nisan ekonomik ve sosyal savaşınızın başladığı gündüı ve güh,
olarak kalacsktır. ı
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