
iTüstav Arşivi
'orhan SlLitrRpixin KuLüpLERi FEDERAsvOışu güıTüı§iğ'ş'

KAVEA
HEsilP §ıIRUIAG& [ !

KAVGA ,YlGlNLA H KAV6A

1945 yılında, orrıan]arımızrn
kişileı, elinde bulunan bö lünıü.
bedeli ödenmek voluyla dev-
1etleştirilmiştir. Böy]ece, yıllar
]ardrr süren oı,man soıunu ve
orman - halk ilişkisinin doğur-
duğu sorun]ar bir çözüm yolu-
üla girer gibi o1du. Ama 1967

yrlrna kadar istenen bir türlü

başarrlamadr. Oy avcrlrklaıı, çr-
karcıların çevirdiği dolaplar yü-
zünden orman]arln tal-ıribi bu-
güne kadar sürdü.

1961 Anayasasr, orman soru-
nu iizerinde özellikle drıi,muş

kesin hükümler koymuştur. n..

. Ormanların korunmasr ve ge-
liştirilmesi devlete aittif. (....)

Yanan otmanlarrn yerine yeni
orman yetiştirilir. Ve lıu yerler-
de başka çeşit tarım ve hay-
vancrlrk yaprlamaz..."

Tiirkıye'ye tüm iktidariy]e ve
tün-ı zenginlikleriyle sahip ol-
mak istevenler en soı-ı o]arak
da oı,man]arımıza el attrlar,
hem de anayasamıza rağmen.
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6831 sayıtr kanunun birinci
ıraddesinin kapsarnr içinde bu-

lrrlıan bazr bölgeler nOrman o1-

ııa niteliğini kaybettiği, gerek-

çesiyle 1945 yıh öncesi sahiple-

rjne devıedilecek. Hem de be-

delsiz ola:ak. Tasarrnrn gerek-

çesine bir de on ııilyon köylüy-
]e oıman arasındaki problem-

lerin çözümlenmesi ve köylü-
]erin ekonomik ihtiyaçlannrn
sağlanmas» ekleııerek kamu

c5,ı.ıııtl ı dogacak tepkile.rin ön-

lenmesi isteniyor.

Mest.leııio en ilgi cekici yö-
nü Karadeniz Bölgesindeki bazl
verimli ormanlara Amerikalr-
larrn talip olmalandrr.

Türkiye ornıııı bakın,ndan
fakir bir ülke. Ormanlık bölge-
]erimizin atanr 10.5 milyoır hek-

tar. Yani ülke yüzeyimizin
0/o 13.7 si. Bunlarrn da 0/o 64'ü

verimsiz orman].ar. Bir de, Ana-

yasamu, <r.,., Yan:rn otmanların
yerine yeni orman yetiştiriliı
ve bu yerlerde başka çeşit ta-

rırn ve hayvancılık yaprlamaz.,"

derken, fakir ormanlarrmrzın
o/o 30'u «Mütegallibeye bede}siz

o]arak devredi]mek isteniyor,»

Türkiye halkr; genciyle, on

milyonu orn-ran]ar içinde yaşa-

yan tüm köylüsüyle orman sev-

gisiyle,, orman aşkryla doiudur,

('ot,ukken hepimiz. Yaş ağaca

ba]la vuran el onmaz, dize]erj-

ni ezberlemişizdi r,.. Ağac deyin-

ce ak]ı.rrııza nbeşik, ve «mezar»

getir. Birbirimize, hep, «l,aş

k_esen baş keser, diye ihtar

ederiz. «Yaşamak tek ve hür

ve bir orırıan glbi kardeşqesi-

ne, demiş şairiniz... Kardeşliği
,ırmana benzetmişiz,

Tepkiler Başlıyor :

İlk tepki, 2? Nisan 1967'de
İstanbrıl Orman Fakülteliler
Toplumcu Fikir Kulübü'nden
yükseldi. Kamu^ oyuna bir bil-
diri yayınladılar. Bild iride «...

yaun doğacak çocuklarrn, biz-
lerin kafatasr kemülerine nef-
retle bakarak, başlarrnrn güneş-
ten, ayaklarınrn kızgın kumlaı-
dan yanmasrnı istemiyofsan ve
Atatürl<'e liyık olmak senin
creğinse oynanan oyunu göı.,

ve lrtitün gücünle bu ulusal da-
vaya sahip çrk.» deniyor.

Tepkiler gün geçtikçe arttı.
Cumhuriyet gazetesinde Nadir
NADİ, «Yangın Vaı" başlığı al-
t;nda, «Yüzyrllardır yedi düvele
karşr koruduğumuz, uğruna
milyonlarca can feda ettiğimiz,
Kurtuluş Savaşındaı sonra da
bağırmıza bastrğrrıırz sevgili
topraklarımrzr elimizden kaçır-
mak teh]ikesivle burun buru-
nayrz... » diye yazdr.

Meseleyi Meclise ilk getiren
C.H.P. Milletvekili .AIi Rıza U-
zuner oldu.

4 Mayrsta gündem ciışı bir
konuşma yapan Ali Rrza Uzu-
ner ...... Ornıan lqanununırn hii-
krimleıini tarn ve kdmil .nana-

da uygulamalı yerine yeni ta-
igm aıazisi atanmasına kaikrş-
mak ve erı kolay yol olarak da,
orman arazilerini laı,ıına tahsis

ctmek Anayasamrzrn 37. ve 131.

ıııaddelerine tamaınen aykrrı,
memleket geıekçelerini inkar
eden, geleceğimizi tehIikc5,e sü-
ıükleyen hatah bir yol...» oldu-

ğunu belirtti.

Eıı bilinqli Ve güçlii direniŞ
ise örgütümüzün yürüyüşü ol-
du. 8 Mayıs Pazartesi. günü Tan-
doğan meydanln-
dan başlayan ve

Cema] Gürsel Meydanrnda son

bulan bir yürüyüş yaplldı. Yü-
r,üyüş daha önce gençlere ve

Ankara'nrn devlimei aydmlarr-
na, polisin bütün güçlük çıkar-
ma]arrna rağmen duyurulabildi.
Duvarlara yaprştırrlan çağrrlarr
kazıyan polis, bildiri dağıtan

aikadaşlarrrnrzr bir günde iki
kez yakalaylp saatlerce karakol-
tla a_r,akta bek]etti. Ama nOr-

rnan sevgisi galebe çalmıştı.»
Bütün bunlar yürüyüşün yapıl-
nıas.lnı önleyemedi. En öncie

«Ormanlar Halkımrzındrr.», ar-

kada «Akıllar Başlara Devşiril_
melidir» döviz]eri yer almrştrr.

Yo1 byunca, «Ormanlarrrnız, Pet

rollerimiz, sahillerimiz, maden-

leı,imiz ve bütün zenginlikleri-
miz içiıı liavga», «Biz lıalkız,
oınıanlarrmrzr vermeyiz, maden

lerimizi vermeyiz. petrollerimi-

zi vermeyiz. biz halkız, önü-

müzde kimse dırramaz." diye

bağrrldr.

Cemal Gürsel Meydanr'nda

Yasalar qerçevesiııde direnme-

mizin cievem edeceği belirtildi,
dağ başıiıı duman almrş mar-

şıyla yürüyüşe son veri]di.

Bövlece sosyalist geneler, salt

olaıajr halk]ann yararrna olan

ve tamamen bilimsellik ve cid-

di5,et içinde deva]n cden üciin-

. cü yürüyüşlelini de yaptılar,
(Bunlarrn illıi 17 Nisan 1963'te

1apılan ,Köy Enslitü]eı,i Yürü-
yüşü, ikincisi ise 1965 yılında
yaprlan Koziu Yüriiyüşü idi.)

Orman konusunda direniş da-

ha da sürecek ve bu tasarı da

Meclisten gcri alrnacaktrr.

\

|-
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Türkiye'yl
TanıyalIm

Biıiyoruz ki, sosyalizrn her şeyden önce bir bilim
vo eyleın işialir. Eayatrn kavranması ve iıeğiştiril-
hesi §orunuaıur. Il8yat, alur§uz, aluraksız, akrp gitlen,
boyuna değişip aıönüşen bir süfectil. Bu yüzalen sos-
yaıizmi her gün ],eniilen öğrenmek, hel yebi aıuruma
göre kenaıimizi ayarıamak zorundayız. Dünyayı tarih-
§el.alirş iıoğfültus.ınala değiştiİİneye uğraşırken, en
güçlü siıah kırşkusüz bilim oluyor. Ancak, alünyayr
doğtu, getrpeğe uygun anlamak ve ona göfe a[a,vİan-

makla,, e!ı vefimli sonucrı elabiliriz. Bilimsel bilgi eiıin-
ıııeyi, tloğfuları öğfenmeyi iı(iye ayrrarak düşünelriıi-
riz: G€nel i|oğrularr, özel doğrular.r öğİenmek.

Bilimsel biıgl edinirken yapocağlnılz iş, bi. yau-
alın evreni, dünyayı yani yaşamayı genel çizgileıiyle
kavraİnak olacaktıf. Evren, aıünya, insanoğlu neaıir; ne-
İeden gelmiştir, busün ııereiledir ve aloğrııllu§u nedir;
öğrerıeceğiz. Öte yaııilan kenaıi yuralumuzu değiştirme-
do aıaha aok şeyler öğreiınıemiz gerekiyor. Yuralumuza
özgii doğfularl, yani özel doğluları bilmemiz gerekiJol.
Türkiye'yi tarihigle, bugünüyıe tanıyacağu, heİ şeyiy-
le tantyacağız. Ili, eylemimiz.ıe iıoğru, tutar!ı adıı!ıla-
rı atabiletim.

Yuıdumuzun özel iloğ.ularını öğrcnme konusıın-
aıo hepiınizin yapacağı iş vaf. İ§imiz tok önemli oliıu-
ğu kadaİ, kolay da.

«YuIalumuzu TaDıyaltm» ealışmasınala yapacağımız
şq: Çevremizi yazry|a a\lata,cağn Böylece üyelerimi-
zin h€p§i, çevreleİini anlatflarsa .İürkiye üzerine lriç
azımsanmıyacak bilgilet edinmiş olaeağız. Bu bilgileri
i§tati§tikıerle aıoıu kitaplaİdan aıeğil, yaşaalığımız çev_
reaıen veteceğiz. ve elbette get9eğe istatistitderte ilo-
ıu kitaplaİdan daha çok yakıaşacağv,. Ya|rnlz biİaz aıik_
katıi ve soğııkkanlt olmamrz, üstünkiirülükten, yer-
leşmiş ileğer yatgrlarıİıaıan ka9ınmaya 9alışİnamız
gerekiyof. Çoğu zaman gerçek §anaıığrmız yargılar,
egemen sınıfıarın bize b€nimsettiği yanlış diişün-
ccler oıabilir.

Kı§aca her biİiıniz bif takım §oruıara cevap ver-
meğe çalışacağız, Çevr€mizin €konomik, siyasal, §os-
yal özellikıeİini sayıp ilökeceğiz. Alt yapiya, üs[ yapr-
ya iıeğğin bildiklerimizi ortaya' koyacığız,

Söz geıimi ,çevt€mizaıeki üretim ağaçları nelerdir?
rabrika, atelye, tezgahb. ne işler, kıç kişi çalıştıİıf?

Tjcaret neyin İi?erine kuruırnuştııl9 Taıİrm },apıhyoı,-
sa ı]eıer eldİ biailiyor? Toprak flağıllrnr nasrldrr? İn-
s.rİılaİ gceimlerini nasll sağlryorlar? Geqim dıizeyleri
iltdiİ: Tanıatıgtıniz çevİenin te,ircl üriinlcri lıaırgi[cf i_

dir? sömüfıne olgusu na§rl işlemet(ledir.? Diyelim ta-
.!mdı, bofçlandıfma, {€fcciDk] iirünii yeriade kapat-
ınn na§rı oı&gelmektedir? Üİün kaça mal olmakta.
köylünün elinilen kaça eıkmakta, kentli bu ir kaça
ıüketınekteiıir? Üİünleİin pazarlanma bicimi nasrldır?

İnsanlar nasrl yaşiyorlar? Konlıt, yiyeoek, giyecek
yakacı,k ilrırümları nasılaıır? oküma, cğitiıİne duru-
ınu nedir? Tanıttlğrmız çevİenin kişileı,i güıııelini na-
sl] geçiİiyorlar? Başııcı. derılefi ncalif? Utrışım, sağ-
hk ve benzefi korıulafala olanaklalr nelerdir? Ağanrn,
İatroırun işÇ; ya da ırgatla ilişkil.ri na§rldrI? Esna-
frn duruınü nedif?

Yiirenin etkin özellikleri ncleraıil? Tüİkce'alen tlaş-
ka hangi alil konuşuluİ? Din vc mezhet ayrımlarr var-
mldrr? orantılııı nedir? Aralarrndaki iıişlİiıeI nasrl-
dlr? Çatışrna varsa bu ha,ngi gelekçeye dayanalıfll-
maktadıİ?

Bu ırişiıer hangi siyasal eğilimlefi tirşryoİlaİ? Bu-
nun özeı bir nedeni, o bölgeye özgü bir gerekçesi vaı-
ğııalır? Eğilimlerininasrl savünuyorlaı? Üzerlerine
ba6kr yapıııyor mu? Yapılryoİsa kim, neye dayana-
rak. nastl yapıyor:

Çevıede yaşryan masallar, efsaneıef var mtalır?
vafsa nealir, neye dayanır? o yöreye ilişkin düşünme
vc dayanma bicimleri nelerdiİ?

İşte, bunun gibi sorulara yanıtlar arayscöğız. Ire-
pimiz bif başka yörenin insanıyız. Bütün sorularo ce-
ı,ap vermemiz gerekmez. Ayfıca bünlarr mutlaka ke-
sin rakamlaİla anlalma zorunda da degrtiz. Heİşey
gözünıüziin önünde olup bittiğine gö.e, ırabaca orantı_
larla durümu anlatabitiriz. ve bu da yantrş olmaz. An-
|a,ıacağüflüz çevrenin, ilte yoksul yerleı olması ala ge-
r.ıimez, Türkiye'ye aİeğğin herşeyi tanımak zorıınalayız.
sonra, ilıe g€niş bir yöreyi de anlatmak zoruitda aıe_
ğilir. Etiİnizden geıeni yapaoağlz. Bit iıi, t ir ilçeyi.
biı,mahalleyi ya ala köyü anlalabiliriz. Yeter ki aiı-
Iaİtıklarrmız gerçeğe uygun ol§un. I)uygularımızdan
çok gözıem vc aleııeylelimizin ürünü olsun.

rIiç oımazsa bu yız soııunal&, yeni öğrcnim yıqr
başınaıa, heİ bi.imiz, az - çok deıneaı€n btı gaıışmaya
bİr ıaporla katılmış otmaııyır. Hepiğlizin bu aşa keia-
cak tuzuınuz v&rdır,

Bu araştfmıy& katı|mıkta, gefcekteü önehili bir'
iŞ yapmış olacağtz. Kalrlmanın günü, zamanl yok.
Giifdüğümiizü, bildiği!ıizi en kısa zananda örgüte
ulaşttrmay& t!ıkmaıryız. Biİ kez yazmıkla bu iş bit-
mez. Görgii ve aleneyıerimizin hcı y€İıiıenişinde yeni_
den yazmahyız.
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Varlığımv
Tehllkede ml ?

Bir toprak parçasıı:da dcığal

<ıiaı,iıiı clağlı:,r,, tasla|, crrnan]a;,
akarsul;rr v.tı. bı-ıl,.ın..ıı,. i!ğer
o toprak parcasrırda irrsanlar
yaşlyorlarsa, bastık]arr ,veT

üzerinde bazı değişiklikler ).a-
pacaklar, oravr işleverek iiısar-
ca bi[ ,l'iıia ktiracak]ardı;,. '.';-

şad lğı ı,o Ta]ıSjığI topfJk 'i_L,-

rii-rde iiısan tek hakimdir. Alrrı-
teriııi ve göz rrurunu uğruna
harcadığı ü]ke orada yaşlyan
ilısanlar için kııtsaldır. tsize öv-
le gellr ki, Türkiye'de yaşryar
insaiılar bir süre sonra trpkr
taşlar te kı.ışlar qibi yalnı:(a
o topraklarrn doğal ürünü ola-
rak kalma ve bu topraklarda
insanca tasarruftan yoksun kal-
ma tehlikesinin eşiğindedirler.

Neden biz Türkiye'liler bel}ri
pek vakrnda kendi ilimizcie e1

sayrlacağrz? Bu sorrıwu yii-re

başka sorularla vanitlavalrm ;

Unce 'Lu.rküve de olur olmaz
yerlerde Türk bayrağından gay_
rr bayrak dalgalanıyor mu?
Şimdi şu soruya başrıırız eğik
karşılık vereJ im, - Evet . Tür-
kiye'de Türklerin feriştahr bile
ge]se giremiyeceği bölgeler vaİ-
dır, Bu bölgelere işgal kuwet_
]eri tasarruf eder, hem bunlar
silAhlıdr, hem bunlar Türk
halkını hor görür
y§ hem de hun*
lara bir Tüık'ü ezip öldüımak
vız gelir, Dcmek ki, şimdldğn

bu topraklarda doğup büyüyeıı
kişiler, biı topıaklardaki taslal,
kuslar gil-.i işlem görmektcdir-

\

İ1, :,dc ııprakJ ı rırnrzriaıı sürü-
]iip ıtılmak d:i başımrza gele-
c.ii nridili' Bu soruya da şüp-
heyl,. belki di.voru:. Cünk,_:

]'ıj65 ı,ıltnda Başbakan sandal_

1,esinde oturan Süleyman'rn ar-
]radası olCtığuııu sö3 lel ı ı l.ıj;

ariam _geldi ü]kemize. Raade de-
ılei-ı bu kisi topra}<larrmrzdaır
sürülüp atilııra ptAnlarİı-iı dtı
bir]ikte getiIdi. Alman ernlAk

şirketlerinin ağzrnr kullanarak
ülkemizin üc yanıiıı ceviren de-
,ıiz kı yılaı,ı na qörekle.ımek iş,-
rre giristi, Arkadası Sü]er-man
da İspanı,a'daıl mi:]ai getiie|ek
kı.,ı]arrmızr pek6la vabaiıcrlara
kiralavabiieceğirnizi belirti. Ne
Cemek kiraiamak, 6086 sayrlr

kan,.1nla yabancı sermiıye. turis-
ıistik tesis l<urabilmeleri için
ai,azI bi]e satrn almak hakkrna
sahip oldu. Ama daha sonra
«'Iurizm Teşvik Kanunu,, ite
devletin e]indeki aİazivi s.,tma-
sı yasaklandr. Yabancrlar kira-
lama işine pek yanaşmıyorlar,
KAr transferi, kuruluş ve amor-
tisman bakımından bunu uy-
gun görrnüyorlar. onlar top-
raklarrmrzr mülk edinmek, tü-

rnüyle elimizden almak istiyor-
laı,, bunun için _verli oriaklarıy-
la büviik qabalar harcıyorlar.

Bütün bunlarrn, turizrni ge-

tiştifinek iqi;r yapıldığı söy]ene-
bi]ecektir hemen. Ama turizm-
le de 1,akın - rızak bjr ilişkimiz
yo kbiziiı. Cünkü geniş alan-
laıı k:,,;ılıı a:ı k.,"ırıpingler yap-

mak Tlırizm ei-ıdüstıisi için en

elveıişli yoldur. Oysa satrlmaya .

lJaA| oa^ to|ü aklarlmrzda hü-
küırıet iiıks tesis]er }iapmağı yeğ

tutral!ıştuf, Bu yolu seçmekle
en başta ticari bir hataya düş-
müştüİ. Böy]ece orta halli ya-
ba]lCı turiStIerin b(r,akaCağı dö-
viz kaprlarr kapanmrştr. Kendi
cennetimizden yalnrzca yerli ve

yabancr para babalarr yararla-
ırabilecektir.

Ya]nuca toprağrmrzrn üstü

değil, altı da büyük tehlikelerle
karşr karşrya. Söz gelimi son
günlerde çokça sözü edi.]en bo-
raks ve asii borik ima]inde kul-
lanrlan bor mineralinin başrn-

daıı geçe]rler şöyle sıralanabilir:
BOR; 1850 yrlrndan beri Ban-

drma'dan ihraç edilmekte idi.
1865'de bu madenin imtiyazı
yabancı bir şirkete verilmiş
(Compagni lndüstİielle des ma-
zure§) 188? yılında bu şirket
«Türk Boraks Madencilik Ano-
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nim Şirketi» olarak çalışmaya
başIamıştır. Ancak bu şirketin
madenlerimizden yararlanmasr
1890'a dek sürmüştür. ABD'nin
rezervler 1 milyon tona çrkar-
ken, bizi mki 12.000 tonr]an
3000 tona düşmüştüı. 1950'den
sonra üIetim tamamen durmuş,
hic bir arama yaprlmamrştır.
1956'da bu işletme]el ve MTA'
nın bulduğu alanların işlelmesi
Etibanka devredilmiştir. Bu ata-
da yatakların zenginliği anlaş1]-
mrş ve bu yabancr şirket bun-
lara el atmak istemiştir. Bu a-
maçla 10 Eytül 195?'de Etibaıı-
ka sunu]an 66 Sayfaiık rapor-
da: mem]ekef imiz ce.,,lıeriiıin
dünya piyasasıı-ıda rekabet ede-
miyeceği, çok küçiik bir rafine-
ri ku ru lması, halla ra.[ineri
kurmak yerine cevherii-ı ham
olarak ihracınrn daha yararlr
olacağı, çoğunluk payı keııdile-
rine brrakrlrrsa 20 biıı ton ihraç
edebilecek]eri ve yakın bir. ge-
lecekte 30 bin ton ham cevher
ihraç edilirse buntın sürpriz o-
lacağı bg)irtiliyordu. Buna kar-
şı çkıldı ve işietmeyi Etibank
tek başrna geliştirdi. Sonuçlar,
verilen raporun tamamen sahte
o]duğunu ortaya koydu. 1958
yılında 1521 ton ihraç edilen
bor minerali miktaiı, 1965'de
öze] sektörünkiler]e birlikte 160
bin tona yükseldi. Bundan son-
ra, Etibank tara.[ından 20 bin
tonluk bir rafinerin kurulmasr
piana katrlrnca, firma bunu da
ba]ta]amak amacr ile, bu rafine-
rin Türk ekonomisine bir yara-
fl olmaylp zar'arr olacağrnl an-
latan bir Tapor]a durdurrnaya
çalışmıştıf.

Ayrıca adı geçen şirket, bu
cevhğİin stratejik önemi oldu-
ğu ve Batı blokunun bağlı o1_
duğu COCUM anlaşması gere-
ğince, cevherin Doğu blokuna
§at§ma engeİ o]İnuş, kendtsi is-
tediğihce satrş yaparken, mem-

leketimizi uzuır yıllar ihracat-
tan voksun bırakmrştrr.

Yabgncı şirketler çrkarlar-r
içiıı Türkive'vi crkmaz]ara sok-
maktan çekinmemektedir]er. Bu
arada meşhur Mr. Elly tarafın-
dan bir maden kanunu öneri-
sinde bulunu]mus, ancak buna
kamu oyu enge1 olmuştur.

Ayni şekilde bakır ve küre
piritlerimiz üzerinde, de, hiç bir
iktisadi ku ra la uymayan öneri-
lerle, siyasal baskıda da bulu-
nularak sahip çılrma oyunlarrnr
yürütmektedirler

GAvur]ar dermanrmrza da e]
atmrşlar.. Cıkar]arr uğruna hal-
klmrzrn sağlrğınr bir yaıra iten
ilAç şerketleri göIüyoruz. Ki
bunlar, 1,5 milyolı lira serma-
),eyle kuıulup, on yılda 20 _ 22
rni!yon'lira kazanmaktadırlar.
Çok zaman ham meddelerini,
memleketlerindeki ana fabrika-
laldaıı aimakta ve bu durumu
yiiksek faturalarla göstermek-
tedirier. Böylece Türkiye'de za-
rar ederken, ülkelerinde çok
fazla kazanç sağlarnak yoluyla
hükümete vergi ödemekten kur_
tulmaktadr]ar. İşin farkına va-
ran Türk teknisyenlerine de yol
gösterilmektedir.

Bizleri, Anadolu toprağrnrn
insanlarını neler bekliyor? Top-
raklarımızda babasının malı gi-
bi at oynatan emperyalistler,
sahillerimizi, ormanlarımrzı, ma
den ve petrollerimizi keyifle_
rince kulaindıkları gibi, bizi de
ku]lanmak istiyorlar. Onlaıın
gözünde biz de tıpkı bu topra-
ğın bitki örtüsü gibiyiz. İşte
nesiimizin kökünü kurutabile-
cek doğum kontrolü hapları ü-
zerimizde deneniyor, atom lşın-
laıı ile böcekletden temizlenmiş
buğdayın insanları öldürüp ö1-
dürınediğini, bize zehirli ekmek
yedirerek araştfmak istiyorlat,

Arhk kara kara düşünmek
değil yaptığımız, düşman g[t-
lağrmrza sarrlmışken düşünmek
bile elde değil zaten. Ha]krmrz
sebeb-i mevcudiyetini e]den ç1-
karmak için savaşa girniştir.
Düşman cinayetini rahalça iş-
leyebilmek için ortalığa koyu
Lir sis de yaymaktadır. Yani
heı sorunu berrak, bir anlatrma
kavuşturmak, önümüzdeki ilk
iş. Okullarımrza, bakanhklan-
mlza, üniversite]erimize sokul-
muş olan düşman casuslarrnrn
çahşmalarrnr hızla halka duyur-
ma-k için bütün güCümüzü se-
ferber edeceğiz.

Kim oluyorlar? Kim oluyor
Amerikan gavuru ve onun yal-
dakçı ları? Biz burada zehir
zemberek bir hayatımrz bile o1-
sa, bu topraklarr vareden mil-
yonlarrz. Tarihini akryla kara-
sıvla yüklendiğimiz, kuracağı-
mız haysiyetli dünyanın tohum-
ltırrnı taşryan topraklarrmrzda,
kendi egemenliğimizin ötesinde
hiç bir şey tanımayrz.



SjAYFA ; 6 KAvGA io ıvrnyıs root

vmııi &iııııililt
Bir örgülün kuruIuş süreci.

o öİgütün anıacri-ır be]irler. Ger-
çekten cie geı,ek TIi,lTF, gerekse

-\lTl'3'n,;ı kııı,iılııl,y,,, Jcnılei,i
bize bunu qeık i,y'i aıriatrr.

Daha kuruluş;ıııtia; hü};üme-
l iıı qaba)ır,. tylemlerlni vürü-
lür]<en de der.tet bütçesinden
ıılınan par-l;ı b.l i]:i öı,{üiiin.
tutaılı bir eylemle değişken o1-

mayan b,_r ıı-iaca ,. önelmeleri-
ni önlemiştir.

De.ı:let parasryla, Atatürk hey
kel]erinin krı,ı]masrna karşr ya-

Plan gösteriler, yine aynr derı-
let parasrvla Bursa Nutku'na

, lrarşı girişileır ka-mpanyalar, or-
taya aglklanıııasr zor görüilen
]ıii ıiur,-ııı cilıarmiştrr. Nasrl
ııluyor da aynı l,-aynakJı iki ör-
giit, ilk baklşta iki ayrr eylem
sahibi olu;.ıor?

Bunu an]airıa]< için Türk De-
mokrasi tarihiıe kısa bir bakış
yoterli o1acaktır.

Bu tarih bize, devletin türlü
diinenılerde günün gereğjıre 1ö-
Ie, «muı.,azaa Partileri,, iıi ve
«muvazaa]ı» eylernieri destek-
]ediğini daha da ileri giderek
öıgütlediğini gösterir. Ne var-
ki, bazan bu mlıvazaalr işlern-
leı, oynaıran oyunu göremeyen
. saf . ve ülkücü l;isilercc benim-
senip, yönetilmeye başlanrı]ca,
dev]et silAhın ıcpliğiıli gör üL
Uiuvazaajr partiye de muvazaa]r_
eylemlere de son veıilir.

Örneğilı, Cumhuriyet'in ilk
dönem]erinde kurdu ru]an komi-
nist partileri. cok partili döne-
me geçerken krşkirırlrp sonra
kapatılan Mil'livetçi ler Derneği,

Q.P.'lilerin affına karşı yapılan
jül;üt'ü§tiırderı önce . yararlan:,l-

mak istenip, sonradan bunu dü-
zenleyen gruplarıiı tas Iiyeleri
ve soiı TMTF olayları, sağ ya
sol türn patentleri elinde tut-
ir-akta yarar görenlerce hazir-
larımamış mrdrr?

Su halde: so.val j.st gençliğin.
«rilştünü ispat» etmesi, yöneti-
ııinCe, (dün;ıa görüşünden kay-
nakiadığı) işcileriır ve enıekci
halkın ağırlığı,ır duyurmadığ,.
hükümetler]e, oülke yarariııa»
sloganlarrna cialıi bakmaksrzın
en ufak yardım dileı-ımeıııesi ge-

re kmek_tedir,
FKF'irin cloğuş iıedeni bu zo-

ruı.lıılukta yatar.
İstaı]bıi]'da buıu böylece an-

lamak, eyleme bu yönlü katr1-
mak ltiraf edelim ki, çok zor
o1du.

Esiıi alışkanlrklalrmızı yen-
rnek, özgürlüğü nzorunluk]arrlı

. 
kabrı]ü» şeklinde ;ınlamak, kr-
saca merkezil bir örgüt içinde
disipline o1mak, kuramr haya-
ta uygulayabildiğimiz ölçüde
geı-çekleşecekti. Nitekim, yukar-
da belillediğimj.z ğerçeklere va-
rabi]mek için, tıayatı gözlemle-
dik. Gençliğin icinde ör:gütlen-
digi adı büvük kuruluslar: in-
celedik. içine düştükleri durum
bıze çok şey öğIetti.

Örneğin, FI(F'de disipliı-ıli
bir şekilde örgütlenmenin ge-

rekliliği bu sırada iyice belirdi.
Eylemlerimizin tutarlr olabil-
mesi için alt yaplyl gözden rak
eimemevi, insansız ve halksrz
eylemlerin son tahlilde egemen
güçleriiı işine yaradiğınr yine
bu srrada öğrendik.

İlkin iki kulüp kalt ma ka-
ıarrnı bu görüşten kajkarak atr-

cir. Şu anda, FKF stratejisiyle
taın ııyut,ı,I sağlayan beş kulüp
var. Ayrıca yürekli ve bilinçli
aı,kadaşlarrmrz Hukuk Fakülte-
sinde örgüileııiyorlar. Onlarrn
katrlmasryla da, FI(F hareketi
lstaırbu]'da gerçet( gücünü bu-
]acak.

Burada yararlr olacağrnr um-
duğumuz öfgütlenme deneyimi-
mizden söz etmek isterim.

Arkadaş]arımlz bugüne değin
kurulu örgütlerde eylem)erini
sürdüıdülel. Eylemin insanı sa-

ran, helzecan uyandrran yanıy-
la bir araya geldiler. Gerçekten
de kurulu öIgütlefde bir mili-
tana düşecek temelli görevler-
den biri de buydu. Ne var ki,
bu a'lışılmış çalışma biçimi iir-
güt],enme döııemlnde bizlere a-
yak bağlı oldu, Örgül lenmeni n

b,raz sıkıcı ve tekdüze görünü-

şü, doğal o1arak arkada.şlarımr-
z} yoruyor, ohlarda isteksizlik
doğuruyordu.

Bunun üzerine, örgütlenme
çabalarrmrzrn yanrnda, itici-yaır-
eylemler yapmayr öngöIdük.
Bir açık - otüfum düzenledik.
Orman Kanunu Tasarrsr'nr pro-
testo mitingine katrldrk. Konuy-
1a ilgili bir bildiri yayınladrk.

Gerçekten de bu itici - yan
eylemler arkadaşlarrmıza canlr-
1ık getirdi.

Şimdi, istanbul'da yukardan-
aşağıya değil, tersine, ortaklaşa
düşünmenin ve çaban ın erdemi-
ne varm§ arkadaşlarrn bir ara-
ya gelip çalrşmalarıyla, taban-
dan - yukarıya biı örgütlenme-
ye gidiliyor.

1961'den buyana halktan ya-
na kuruluşlar, geleneğln dışrn-
da aşağıdan - yukarıya doğrı-ı

öIgütleniyö?. Yarrnın mutlu
Türkiye'sinde anrlacak o]an bu
sağlam yöntemde, FKF'nin de
kuşkusuz yeri olacaktrr.

Örgütün başarrsr, disiplinli,
halka dönük, her türlü spekü-
lasyondan arrk eylemlere daya-
nacaktrr. Istanbul'daki dostlarr-
nrz bunu böylece biliyor.

veysi safısözen
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Yüksek Ogrenim Geçliğinin Sorunları 
._1,,''i

Ünivelsite ve Yüksek okullarda moİal aç]slnda]ı içine düştükleri du_ birleŞip bir kitap veya teksıı" alıj|ı.
öğrenimlelini sürdüren gençlerin rumu hepimiz yaklndan bilmekteyiz. bilmekte !c srİayla. oku],araı. s,r-l:iıi_li
içinde bulundukları koşullaİrn tam Blt drrruma dayanamıyan öğr,enci- lara hazlı,lanabiımöııteolr. üniveli,
bir eteştirisini. yapmak Ve elde edi- ler çoğu zaman öğrenimlerini yaf]m site ve Yüksek olrultaldahi ı<itap ii_,
lecek sonucu iii değerüendirmek ge- bıfakmak zoıunda kalmrşlard]r, careti]re bir son Vermek gelejiif.
reği oftadadlr. Bu değellendilm Biz, öğrenci hafeketlerinin (boy}ol.
sonucu, bize, ü]kemizde Yüksek Öğ- Burs _soİunuİrrn y}]",lT::T' ,.'aie-". oi.;,.,n ],o]1ır1) bu kojnl.,
renim gençliğinin olanaklarr hakkln- gereken bir başka yönü d:,_*i::T: ;; ;;il;';;;;r otacağlna inan,-,
da oldukça tutafl1 bil fikif Verecek_ laTrnln dafl1ğıdlf, Okumak isteyen

tir. binlerce genç, maddi olanaklarlnln YoILrz,

Yüksek Öğrenim Gençliği, baştboş e]vefmemesi yüzündcn brt isteklefi- Dinlennre olanak|arı i

denilebilecek bir ortamda, bir bakl- ni geIçekleştiİmemekte,lir, Dev]et

ma kendi kaderiyıe başbaşa bıratıl- buls plogramlarrn] 8enişlefmek _Ve .,_:*:::: 
da_ b_tüItliğinriz gibi, dır

mışttr. Burslarln yetersizııği, yıırt burs miktalrnr yükseltmck zolLı,lia- bi'ılÇesiyle bir öğrencinin eğlenDıe,

soİunu, ders çahşma olanaklarlnın dıI. Yoksul halk çocuklallna, ince dinlenme Ve sDor yaptİas]nın olala"
yokluğu, öğrenciyi sömüıen ve pa_ elemeden, burs velilmelidil. .F,naya- ğı -vok gibiCii, Eğlence o]arak va' ıj

halı oldukları kadar da yetersiz olan sa'da öDgöİü]en f]rsat eŞitliği ancak sinema sayrlabilir. Konser Ve ti},.]t.
kitap ve teksirlerin dulumu, eğlen- böyle sağlanabiliT, ve yüksek öğIe- ro oldul(ça iükstiir. Çallşmadan biü,
ce ve tatil olanğrllarlnln çok yeteT- nim hakim slnrflara özgü biİ lınti- :,az ]atili yapmal( ise, büyük bir.-o.
siz olusu v.b. Bctiİ]i PğjljmleTi yan- y:rz olmaktan ancak b'I yo]da kul'- qüıhlUk .,i] aü iınüJcıniycc. k bl.,
sttan yayrn ofganlannln gercek biı tarıLabilir, tıtttlui..t]itu]..
çözümden çok propaganda amacına Yurt sorunu :
yöneImiŞ yayın!arı d ll,rda öğrenci
sorun]aIı j]e gerçekıen i]gilenen bir YuldtIİ (esjlli ijılg.1.1,Ind..r ü,ri_ Nc Yapmal| :

davranlŞa bugüne dek restlanmamlş- veİsitc Şehirlcİine gelen Öğfen.ile- Eugüne d.k \:ii]isek Öğl,e_rirl
trr. Asltnda bütün bır sorunlarrn çö- rin karŞllaŞt]klarl en bii§i]l: giicliil< Gençliğini lemsi] clmc iddias]]-!d t

zümü Devletin belirli programlaİla «yatacak ycl bıılme, g,::r ] iii|üdi]f. b,]ltıoai1 öğreil.i iill,_,uluŞlalı (TlITr,,
işi ele almasına bakmaktadrr. Ama Bu memlekette },ult]arllı _,-etaTsizli- ı,e MTTB) btl }:o1,ıriia|da ciŞe d,.lrL:_
gelin görün ki, halk yararlna çaltş- ği, yultlarda]ii yaŞama Şarülii1'.]nln n.jr bif iş yaplıınlıŞl.ırd]I. Brı on-
maktan uzak bi rdevlet anlayrşryla kötülüğü üzerine (oli söz söylenniş- 1afın. ger.._.eli'!ci1 ge:lclik kulrıl,_,Şla_
iktidarda bulunan AP'den bunu bek- tir. Ama «yurt sorunrı, hali çözüm- rr olııamalalt,dan rleIi 6e]m€ 1e_
lemek akrnttya kürek çelrmek gibi lenememiştir. Kledi ve Yultlaİ Ge- dir, BL] sofunlıTfli] çözümiine ,I.oi_
bir şey oluyor. Özel yüksek okul nel Müdürlüğliniin calışmalaIl ya- rrr adrrrlarln atrlmasl, .nc:İ: ör€üt]j
ticaİetinin alıp yürüdüğü, halk ço- vaş ve yetelsizdir. Öğrencj]eİe ffüm- l,e bilincli b.İ cabav]a mürnkiin o]._
cukIarının ilk okul öğrenimjnden kun o'duğu kadar u(uz. sag,ığl .l- hilir. Fj;(ir ;iı,]iiıılcri FrJc.,svtrt,._
bile yoksun bulunduğu bif ülkede Vedşli ve çaltşma olana}:]ai,l olan
nasrlsa okuyabi}miş halk çocuklan- yurtlar sağlamak Devietin öneinli iJiJj,,;;JiiTİİİ]'}'::";ili;:i]nrn üniversite ve yülisek oku]larda görevlerinden olduğu ha]ce, Devlet, i* 

- 

i.ril"^""t- ,"Şi,!]i ),o]larla, öğ_karŞl]aŞllklarr güÇjükleri Ve yıldır]- yuTl yıb.m jŞini bzel Sek{öre blrak- .",", "",r], 
', 

kamu oyunı (i 7__cı koŞullan bir bir ortaya koymak 
-uı. "ğili-i,ro"oir. 

örneğin, oDTü, ;il"o;";'fi;* öğr,enim Ge]IÇli_Ve çözüm yollaİtn] araştıImak da
yarar vardrr. deki yuft inşaatr iqin o:ı:T,'r__* ğinin kendi .orılnlal]ne §.lrip aı!,;,_

damiafinın ortaya çlklşt, '/ehbi Kor; mas] sağlenarcaiirtrr,
Bursların Yetersizliği:. 

i""#*il:'",:TJ,,..:;lli.İ,il,İ:İ-
Her nasrlsa bir Dev]et kurumurr- mü bun,,ara bırakıima]il adır. Iüını, Kcndi |olun]ji'riiiza sahiD C]'in I

dan buİs alabi]me muılu]uğuna eriŞ- mızca bu qJbnlcf ,..e;, "".,ıriu.,n 
, i:,':ii'". .'_"'.., ''" ' :rlc|m bj.i

miş bir öğrencinin eline aycla 250 yöneltilrıi;tiı "" n".ş*..Jr;.İl'- "._ 
egiti'r ve bjiiı]'jle]rdi'j.l jröiüni

TL. geçmektedir. Yuft parasl, kitap nuçlanacaktrr. unutnamak yaİall]dlr. Bir ba] !mı
ve giyim ma§rafları, eğ]ence ve ta- yar]]]]r] mütlu TüIlilye'si hef aliinda
til gideİlefi hep bu 250 Tl'nrn için- Kitap Ticareti : e]eie veİelek. Şiri,ıdiki bozuk clü]len3
dedir. Buİslarda son ayaİlama 6 yrl karşü yapacağlmız kavgadan sü)nra
öncesine rastlar. 175 TL. dan 250 TL Üniversitelerimizde kitap ticaleti kur,!ılacakt]i-. ı.jnirersite Ve Yii]isek
a çıkaİı]an bursların daha o laman oldLıkça kaIlı bir iş sayıl,nakla çe
yetersiz olduğu belirtilmiŞti. o gün- tiiccar özellikleı,i o"n" lg,"''o"""" ::t.l]T:i.,:i''.'_:" 

alkadaŞalrmız]ıl,

den bugüne gecen süre içinde fiat- sözde ilim adamıarrmız ;;";;; İ:lffi;..i,jİ|:}Şr"}"?ff#İ_
larda görülen arttşlarla doğru ofan_ başafiyla yürütülmektediİ. Pii.im 11 i,e soİrtnlaİrrl]n ıc;zıirnii icin ug_trlr olaİak burslarrn yetelsizliği de açlslndan yetersiz kitaplar \,e derte- Ialİa {lr:na]e!i. daha büvüı< dil.en_
artmlŞtır. BaŞka bir ycrden geliri rne leksir]er. öğrencinin dar bülÇe- me hartI<eılerj:ln ro t_şo.,ı,..,u._
olmayan aİkadaşlanmrzln büyük şe- siyle oranlanmayacak fiatlarla_satll- lar almaoin bil' saaii olma]iiad İ.
hirlerde hem maddi yölden hem de maktadırlar. Bu dulumda 4 - 5 kişi 

_
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KardeŞim Nguyen van Troi,
Elilbamlz güzel Ve doğru ,uğruna

çarplşmak. Senin Ve benim, Ama
gözü kapalr savaştlabilir mi? Düş-

man senin ülkeni gözle göfünen e]-

]e tutulan bif biçimde ylklyor, yan-

grna veriyor. Benim ülkemi ise ok-

şayafak kemiriyor, damar]aflmlza
afyon salafak ciğerimizi söküyof,
Gözümüz açltdr diyoruz; ne kadar?

Savaş içindeyiz diyoruz; ne kadar
baIut harclyoluz?

]<endimizi aldatmadan giriŞmeli-
yiz işe. Halkımrzl ve içinde bui n-
dugu koŞulları bilPbitdiğimiz k,|-

dariyla gözönüne alaİak çallşma-
llyız. TonIumcu eyIemde godiğjmi7i

nasrl kapatacağlmlz1 kendimiz bula-

cağlz. BaŞka ülkeleIin deneyleri ne

kadaf öInek allnabilse de uzak dü-

Şüvor bize. Tüİkiyede devrimci ne

yapılabilif diye düşünecek ilkten, ve
benim gücüm diyecek, bu yapllacak

işe nas11 bir katkl olabilir? Somut-
layalrm : Türkiye de devrimci yaf-
tasınr taŞryan herkes attlğü her adı-

mı; yuttuğu her lokmayı varllmasr
gereken noktaya göre ayarhyoİ mu?

Diyelim, radyolarrmlzr, basrnrraırz1

.]olduran reklamlarln canavarca bir

düşünce j(a tliaml olduğunu Çcvresi-
ne yaylyor mu? Yabancr ve yerli
kapitalist iştetmelerin nas1l halk
aleyhine ticari katakulli]er peŞinde

olduğunu anlryof, anlatlyor mu? T{eı

haksızlrğrnhesabrnl soİuyof, ezileni

- hangi koşullarda olulsa olsrrn -
savunuyor mu: Klsaca. hepim iz
giinde kaç saat devfimciyiz?

illGlIlup
ülkemizde kapanmasr gefeken ge-

dik çok büyük. B!r, herkesin kendi

olanaklarrnln farklna vararak çahş-

maslnr gerektiliyor, İyi bir maran-

goz o]n,ıak. iyi dolrtor, iyi öğrelrnen

basarılı öğrenci olmak baŞla geliyoL

Bif de öfgüt adamr olma sofunu

büyük önem taşıyor, örgüt adamı

olmak bunu kendine en önemli jş

5eç"nekle mümküncüT, öfgüıler için

de bencilliğe, kiŞiselliğe paydos! No-

fer olmanrn erdemini kavfamak

öi].,ı^nli. Ncfer oimak: Veriı'ken fj,
tirmeyip kazanmak! «Ben» deni]e- r

ceL. ,insonın lş:mast ve }Licellncsi

iÇin çahŞıyorum. Hiç biİ zaman fe_

dakarlrl. yapmıyorun, Eğer vaf]r-

llmrn rıaddi ya da manovi bir ,J |-

İını bu udurda haTclyors:ırn, b,t ^lı"
iraklaf bendc Var oldı,lğıı iqjr,,;f"

Bir Tür]r devrimcisinin ayağr bu

çok değerli topraklarda olacak, Dge-

rnen sln]_[ln beyinlere caktlgü yuIi5r-

dan birkma alllkanllgıılün z,ı,f(si on

da olmayacak. Alçali gönüllü nİnir

dik baŞh.

ortaltk 1Ş]yacaksa, tek tck ki,cile-

Iin küçiik kiiçük sanllan Çabala1.l}-

la ve o çabalann birliğiyle ve hep

birliği_yle lŞıyaca](. Benim üyesi o],,

maktan onul dı-rydrığtin-ı bir genÇli]i

örgütü vaf. Fikir K!ılüpleri Fede-

Iasyonu. Bu öİgüt Tüİkiye'deki bü-

ıün gençlik öİgüllerinden değiŞik,

o, kendi kendini varetti, KululüŞu,

i>leyişi, politikası ne heThangi bif

egemen sınrfın ilkisine bağllcilf Ve

hatta ne de devlinci bir krrruluşun

kanadı a llındadt r, Halklnrn iıkisiy],e

ıopıt,rnc bo.cunu ödüyoİ, B,,, ;irnck-

ler derinliğine ve genisljğine çoga-

lacak. Türkiye'de ve heryelde in-
sanr. insan]n özünü yıkmaya Jör,C-

]en ha!ıqi güç valsc aIa:aeı edilc-

cek. Bu yüzden ki sa::ıa yazlyorlılı
canyoldaşrm, kaİdeşim,

BIR TÜEK DEvRl lCİSİ
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ıIıstrıjhi Nii, Japoİva'da clcl:lfili
aühcndisi. T:IifoŞima'da ya,-:]]-'or"-

48 yaŞlnda. Hiroşima'dg aiom boı1_

basl yangınlaIlndaü liı-r'tu!a]1 bir
aörEü tan,gl .. 23 yaŞınLl,ı, ıns3nIrk

a,.:,- ":noy., 
anlaaına ŞıŞkınr lkla

bakmıŞ l\tasashi Nii, Ama bu olayı
wasaiıtrsrnda acl bir anl olafak bl-

"oı.-oyrp, 
insanhk drŞl davrantŞln

belgeleİi koltuğunda dolaşlyof dün-

!dvl .,

Bu dost getdi d;yand1 Ttiİkiye'-
yc,,. 19 l,[ayıs - 10 l1azilan tafi],ı-

leİi aras1]-rda, Eikir Kltliıpic|i F'edc-

rasyonu Genel l\4erkezinde (Selanik

caddcsi. 31/'2, YeniŞehir - An]iara)

resiİier!ili scfgileycccli, Sergi hof_

gün saat 9.0o ile 19,00 arasrnda açlk
o1acak.

Bif yanda Aton - İş Başlnda ser-

8isi, bir yanda atom bombaslnrn

korkunü] aftrklarlnı gö,teren resim-

lef... Gelin sergiye, göİelim gerceği,

,'ffiĞi, - so*iıııı,u, _yı.zı,.işLERi 
ı}tüDüBü :

,ooİStİİİİ,*İİ uŞr Ğ";J ır""ı.*İrİ"ıa"iı, c"dt:,,_3_1l2J::,::H; ANKARA
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