


OLAYLI Ylf.LAR VE GENCLİK 
ilk kez 1974 yıında yayınlanan Harun Karadeniz'in Olaylı Yıllar 

ve Gençlik adlı yapıtının 8. basımını ölümünün 20. yılında okurlarımıza 

sunduğumuz için kıvançlıyız. 

Harun Karadeniz 1942 yılında Giresun ilinin Alucra kazasının Armutlu 

köyünde doğdu. Ortaokul eğitimini Samsun 'da yaptı. 1962 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesine girdi. Çocukluğundan itibaren çalışan insanlann dünyasına yakınlık 

hissetti. 
Yığınsal öğrenci hareketinin sola yönelişi içinde Harun Karadeniz ve 

arkadaşlannın özellikle Teknik Üniversite bünyesinde önemli bir işlevi oldu. 

Öğrenci örgülerinin üst organı olan TMTF'nin Demirel hükümeti tarafından 

düzmece kongrelerle sağ eğilimlilere kestim edilmesine karşı çıkanlar arasında 

Harun Karadeniz de vardı. 1967 İstanbul-Ankara uzun yürüyüşünün öncülerinden 
oldu. İTÜ Talebe Birliği başkanlığını üstlendiği 1968 yılında karadeniz, ABD 
emperyalizminin fiili görüntüsü olan 6. Filo yanında, doğrudan sistemi hedef alan 

Ortak Pazar, moıntaj sanayi ve Nato karşıtı kampanyalarda da başı çekti. Öğrenci 

hareketinin işçi sınıfı ile doğrudan bağlantı içine girmesi gerektiğine inanan Harun 

Karadeniz Kartal Bölgesi İşçi Birliğinin oluşumunda önemli bir rol onadı. 1969 

yılında öğrenci hareketi içinde bir tartışma araştırma grubuna katılan Harun 

Karadeniz 1970 yılında ANT dergisi yazı kuruluna katıldı. 

1968 yazında polisin düzenlediği Teknik Üniversite baskını sırasında koluna 
şiddetli darbeler yiyen Karadeniz'de kanserin ilk amareleri belirince, tedavi amacıyla 
Londra'ya gidişi, düzmece TKP davasının gerekçelerinden biri olacaktı. 

1971 yılında :;adi Alkılıç, Sebahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol ve bir çek 

aydın ve gençle birlikte tutuklanan Karadeniz daha sonra serbest bırakıldı. 1972 

DevGenç operasyonu sırasında yeniden tutuklanan Karadeniz tekrar serbest 

bırakıldı. Ama tedavi amacıyla yurtdışına gidişi engellendii. 1974 Ocak ayında 

Londra'ıla tek kolu ameliyatla kesildi .. 4ma çok geçti artık. Kanser yayıldı ve Harun 
Karadeniz 15 Temmuz 1975'te yaşama gözlerini yumdu. 

Harun ve Hülya Karadeniz çiftinin 1974 yılında Gülfin adlı bir kızlan oldu. 

Harun Karadeniz 'in daha önce yayınlanmış diğer ypıtlan: Yaşamımdan 
Acı Dilimler, Eğitim Üretim İçindir, Kapitalsiz Kapitalistler, Yerimizi Bilelim, 
Türküler Yalan Söylüyor, Özel Yüksek Okullar ve Ardındaki Oyun. 



Harun Karadeniz 

Olaylı Yıllar 

ve G�nçlik 

YAŞAM VE ANILAR 



iÇiNDEKiLER 

1 .  B iz Ru sya'yı Yener iz 
L isede Sosyal izm ve Komünizm Tanımlan 
i lk Düşünceler 

Köy O kullarına Yardım Kam pa nyası 
Ünivers ite nin İ lk Gözde n Düşmes i 
Ta lebe Cem iyeti Çalışma ları ve Sonra sı 
i lk Tartışma 
Ga zoz Ya sa klama 

Talebe Cemiyeti Kongremiz 
Se n O Zaman Ben Bu Zaman 
Haya tta il k Mah kemem 
Çift Başlı örgütler 
il k  Yürüyüş Li sede 
1 960 So nrası Üniver site Ortamı 
F ik ir Kulü pleri 
Cel al Bayar'ı Protesto Yürüyüşleri 

2. 1 965 Gençlik O laylarında Değ işim 
M illi Petro l Kam panya sı 
T MT F' nin Pet rol Kam panyası 
1 965'in D iğer Olayları 
Gümüf suyu Yurt Baskını 

-5-



3. 1967'de Ge nç lik Eylem ler! 
6. Filo' nun Çele ngi Yakılıyor 
Eko nom ik Yapıya il işki n Çalışma lar 
En Büyük Ôğre nci Yürüyüşü 

Barış iç in Arı Şöle ni 
NAT O'ya Hayır Ha ftası 
Ü nivers iteler i işgal 
') nivers itede Re form i ste kler i 

4. 1968 
işgaller 
Samsu n _ Ankara Yürüyüşü 
1 968 Temmu z O laylar ı 
Dolma bah çe Olaylar ı 
Vedat Ölüyor 
Kommer Olayları 
Mo ntaj Sa nay iine Hayır 
Ka nlı Pa zar 
Ve fa Poyra z ile Tartışma 
Valiy i P rotesto 
Kuleye Bayrak Çekilme si Olayı 
Bi z Bu nları n Analar ını Avratları nı. .. 
Adl iye ve Belediye Yürüyüşü 
Kı zlar Yürüyüşü 
Yıldı z Tek nik Okulu nda Topla ntı 
Komm er: •Prot estocular % 3'tür .. 

5. Ka nlı Pa zar ô nc esi 
Süka n _ B ilgiç iş birl iği ve Sil ahla nma Tar tışma sı 

Ka nlı Pa zar 
B ild ir iler 
Güve nlik K urulu na Çekile n Tel 
Ger ze'de Tüt ün M it i119i 
Ger ze'de Tehd it 
�M iti ng izni Verm iyor uz• 

6. Dev.Güç Olayı 
Maç ka To pla ntı sı 
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Ya Güç B'lrll01 Ya Faşizm 
Dev - Güç'ün ilk Ortaya Çıkışr 
D ev - Güç'ü n it.le: Blldlrllerl 
Dev.Gü ç lstanbul'da Örgütleniyor 
M D D' n: n  Gençli k Kuruluşları nı Ele Geçlnnesl 
Ge nçli k Eylemi ni n  B iti!" No ktaları 

7. 1 960-197 0  Arası Öğre nci Eylemleri 
1 960 Ge nçliği 
1 964-1965 G ençliği 
1 965-1 967 G enç liği 
1 968-1969 Dö nemi 
So nuç 

-7-



. SUNU 

Türkiye tarihinde 1960 sonrasının özel b .. yeri olacaktır. Bu 
dönem kitlelerin siyasal alanda bilinçli eylemlere yöneldiği ve 
özellikle aydınların çeşitli rejim ve kalkınma modellerini tartıştığı 
ve sınıfsal nitelikte eylemlerin ortaya çıktığı önemli bir dönemdir. 

Ben, 1960 ile 1970 arasında birçok eylemin içinde bulunmuş 
biri olarak şöyle bir bakıyorum da, çok olay oldu bu on yılda. HeP
sinin adını sıralarsanız ciltler tutar. Biz, 1960 sonrasının gençleri 
ba•langıçta kafa yapısı olarak sağcıydık. Yurt sorunlarıyla ilgilen.. 
dik sadece. Fakat o sorunlar bizi aldı ve yoğura yoğura sosyalist 
yaptı. 

Burjuva bilim adamları, her öğrenci olayının karşısına çı. 
kıp: •Gençlik bunalım içinde•, •Gençler bunalım geçiriyor.• •se. 
bep sosyolojiktir, hayır psikolojiktir, olmaz efendim sebep cinsel 
bunalımlardır ve biyolojiktir•, •Gençler ne istediğini bilmiyor• 
•Hay Allah, yine olaylar patlak verdi• •Olayların kökeninde derin 
probleml.tn izleri vardır.• •Bu kadar da fazla, iyice azıttı genç. 
ler• türünden fetvalar vererek kapttalizmin buhranını gizlemeye 
plıftllar. 

Bu alanda blllmsellik adına yapılan anallzler ve araştınnalar 
o kadar yetersizdi ki ben, soruyu kendi kendime sordum: 

•Harun sen sa§cı bir gençtin, nasıl oldu ve neler oldu da sen 
... noktaya geldlnl Ve burjuvazi senin baklanda elliye yalan dava 
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açtı ve senin için 150 ydı a.-ı hapis cezası istedi, ne nasal ge. 
lifti de bu sonuç çıldl?• 

Bu sorunun cevabı o kadar sade ki, değll bilimsel araştırma 
yapmak, dü$ünmeden söyleyebilirim nasıl ve neler olduğunu: Ben, 
sadece yurt sorunlarıyla ilgilendim; petrollerimizi Amerika sömür. 
mesin istedim. Madenlerimiz sömürülmesin. montaj sanayiinden 
lnrtulalım, ülkemizde ağır sanayi kurulsun, bağımsız ve onurlu 
bir ulus olarak insanca yaşayalım, her şey yurdun ve halkın çıkar. 
larına göre düzenlensin istedim. O kadar. 

Bı:ından öte ne olduysa nesnel gerçeklerden oldu. Yurt ve 
Dünya gerçekleri öğretti bize ne öğrendiysek. Olaylar yoğurdu, o
laylar eğitti, geliştirdi bizi ve bu ara okuyarak da öğrendik dünya. 
nın kaç bucak olduğunu. Benim gibi birçok insan da ne olduysa 
bu olaylar içinde oldu. 

Evet, sorunun kısa cevabı bu. Uzun cevap ise bu kitapta ve. 
riliyor. Ben, yaptığım her işi her eylemi inanarak yaptım. «Kim 
için• ve «ne için• sorusunun cevabını sürekli aradım. Her bilinç 
düzeyi bir eylemi ve her eylem yeni bir bilinci getiriyordu. işte 
1960-1970 dönemini böyle yaşadık. 

1960 • 1970 dönemini bir yanıyla da olsa doğru anlatabildim. 
se ve bu anlatımdan bugünün öğrencileri ve diğer devrimciler ya. 
rarlanabilecekse, yeter. 
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BÖLÜM 1 

• B iZ R USY A "YI Y ENERi Z. 

Yıl 1 954 olmalı. Köy üm üzdey iz. 
B izim köy, G ire sun il ini n  Al ucra il çe s inin Arm utl u köy ü.  Coğ. 

ra fi ko num olarak , Şeb inkarah isar ile G üm üşha ne ara sı nda b ul u
nur. Har itada ·Sarıyer • dağları olarak adla ndırıla n dağ ları n g üney 
yama çlarında k ur ulm uş b ir köyd ür . Yaşl ıları n a nlattıkları na gö. 
re köy ün k ur ul uş u  üç, dört v üz yı l ö ncelere uza nır . 

Al ucra ka saba sına bağlı 80 kadar köy vardfr. T üm bölgede 
to prak ver im sizdir ve heme n b üt ün köyleri n nüfusunun yarıda n fa z_ 
la sı kış ayları nda çeş itl i şe hirlere iş aramaya g iderler. B u  şeh irler 
ara sı nda Gire sun, Ord u, Sam sun ve b u  sah ildeki il çe ler ile 
l sta nb ul' u sayab il i riz .  B izim a ile de kış ayları nda B ula ncak ka saba. 
sı na gel ir ve ya z aylar ında köye dö nerek tarlalarım ızdak i ür ünler i 
t oplard ık. S onbaharda yenide n B ula ncak'a dö nerd ik. Be n, 1 957 yı. 
lında B ulancak orta ok ul unu b it ire ne dek b u  böyle sürd ü g itt i .  Kö
yüm üzde ilkok ul yokt u. Kış ayları nda B ula ncak'a taşı nmamı z bana 
il k ve orta ok ul u  ok uma imka nı verm işt i. 

Evet ,  1954 yıl ya z ayları ve b iz köydeyi z. B üy ük ağabey im Ve. 
ter iner Fak ülte si  son sı nıfta fil an olmalı , her y üz old uğ u  g ib i  o 
ya z da ya nımıza gddi. Ben, o yıllar ilk ok ulda bize öğretile nleri n 
tamamı na bira z da fa zla sıy la inanmış coşk ul u  b ir çoc ukt um. D ün
ya tar ih i  heme n heme n Türk tarih inde n ibarett i be n im i çin ve ·b ir 
T ür k  c ihana bedel •d i .  Çağ a ça n  h ük ümdarlar b izde ,  Asya'yı Ana. 
dol u'y u, Avr upa' nı n  bir kı smı nı fethede n b iziz. i sted iğ imi z a n  im-
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paratorlukları kıyar, kendimiz yeni imparatorluklar kurarız. Fakat 
her nas ılsa son yıllarda bir gaflet anımızda biraz geri lemişiz. Çok 
önemi de yok bunun çünkü biz •dünyayı titreten Türküz. •  Canı-
mız isterse şöyle bir silkinir ve birkaç gavur devletini kıl ıçtan geçi
rir ve yeni devletler kurarız. 

Bir gün hiç unutmam elimde bir atlas var ve ben bir siyasi 
haritadan Türkiye ve komşularına bakıyorum. Türkiye bizim asa
let ve kahramanlığımıza yakışmayacak kadar küçücük göründü gö. 
züme. Rusya ise koskocaman bir  kıta gibi duruyor gözümün önün
de. içerledim bu işe ve üniversiteli ağabeyimi çağırıp: 

•Biz istersek bu Rusya'yı yeneriz ve bu toprakları al ırız• di
yerek sıkılmış yumruğumu havada şöyle bir salladım.  Ağabeyim 
gayet sakin: •yok o pek olay olmaz ama, biz kendi vatanımızı 
koruruz• dedi. Sıkı lmış yumruğum ağabeyime döndü ve yeneriz, 
yenemeyiz üstüne epey atıştık. O güne dek hiç kimseye öyle hınç 
duymadım. Gücüm yetseydi ağabeyimi bayı ltıncaya dek dövecek
tim. 

LiSEDE SOSYALiZM ve 
KOMÜNiZM TANIMLARI 

1957 yıl ı  sonbaharında ailecek Samsun'a taşındık. Taşındık 
çünkü köyde geçinemiyorduk, yazın köye kışın şehre gidip gel
meler canı�ıza tak etmişti. Üstelik benim liseye gitmem gereki
yordu ve Bulancak'ta l ise yoktu. Uzatmayalım 1 957 _ 1958 ders yı
l ında Samsun 1 9  Mayıs l isesine kaydoldum. 

İlk siyasi tartışmalar bu l isede başladı. Zamanın CHP'sine 
yakın ve DP'ye karşı bir tavır a lmıştım. Fakat bu tartışmalar he
men hiç bir temele oturmuyordu. Sadece futbol kulübü tutar gi
tıi ·CHP daha iyi, DP kötü • çizg isinde sürüp gidiyordu. O yıl larda 
f)P'nin ya9tıklarına kızıyordum. Özell ikle milli kahramanımız 1-
nönü'nürı başına taş atma olayının bence affedilebi l ir  hiç bir yanı 
yoktu. Bir grup arkadaş arasında yaptığımız tartışmalar hep bun
ları ve benzeri günlük olayları kapsıyordu. Bu günlerin bir başka 
0e!işim: de derslerimizdeki tartışmalardı. 

lisedeki felsefe hocamız sosyoloji psikoloji ve mantık ders
lerine de geliyordu ve bize paragraf paragraf yazılar ezberletiyor-
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du. Sonradan yeniden gözden geçirdiğimde, g&rdOğüm bu felsefe 
kırıntısı saçmaları biz o zamanlar çok önemser görünOrdük. Ama 
o derslerde bize öğretilen görüşler bizim yaşantımızdan o kadar 
kopllktu ki yaptığımız tartışmalarda hiç sözkonusu etmezdi k. Güya 
bu tartışmalar siyasi tartışmalardı. Felsefede en büyük adam, man
tığı i le, meşhur Aristo idi.  Yakın zamanların en büyük düşün a
damı ise Durkheime'di .  B izde de fi lozof olarak Ziya Gökalp vardı. 
Gökalp'ten sonra fi lozof sorulsa Neyzen Tevfik  ile Rıza Bölükbaşı'
yı sayabilirdik . 

Bize okutulan derslerde s iyasi rejimlerin tanımları da ya. 
pılmıştı. 

Kapital izm demek tek kel imeyle demokrasi demekti ve dün
yanın en gelişmiş ve en güzel rejimiydi .  Bu l iseden aklımda kalan 
sosyalizm ve komünizm tanı mları ise şunlar: ·Sosyal izm herkesin 
buzdolabı olmasını isteyen bir a ldatmaca• komünizm ise: ·Her
kesin aynı marka buzdolabı olmasını isteyen başka ve daha büyük 
bir aldatmaca·ydı. Evet. lisede bize öğrete öğrete bunları öğret. 
miş olan Felsefe hocamız son dersinde de: •Çocuklar artık lise 
bitiyor, seneye üniversiteye gideceksiniz. Üniversitede mutlai<a 
ve mutlaka komünistler sizin de yanınıza gelecekler ve eşitlik 
vaadi i le sizi aldatmaya kalkacaklardır. Sakın ha. sakin aldanm3-
yın• diye sözü bitirmişti. Bu sözler kafama o kadar yer etmişti ki, 
Üniversitenin ilk yıllarında beni  kandırmaya gelecek adamı bek
ledim durdum. Üstelik içim öyle doluydu ki, gelecek komüniste 
karşı dolu bir mavzer gibi hazırd ım ve •ah bir gelse de ağzının 
payını versem• diye sabırsızlanıyordum. 

iLK DÜŞÜNCELER 

Lisede Hüseyin Gürtunca adlı bir edebiyat hocamız  vardı .  
Zonguldak Lise müdürüyken, •görülen lüzum üzerine• Uşak lisesi 
edebiyat öğretmenl iğine sürülmüş, sonra da. Samsun'a gönderıl
mlşti. Bu hocamız bizden değiş ik  birşey bil iyordu. Fakat dersler 
dışında pek konuşmuyordu. Tasavvuf felsefesini ·lyf anlatmıştı bl-
ze. 

Babam çok dindar bir  adamdı. lslam dininin bir çok özellikle. 
rlnl ve lslam felsefesiyle, lslam m itolojisini kırık dökük te olsa on-
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dan öğrendim. Ne var ki, babamdan öğrendlklertırı yetmiyordu. 
Çünlcü babamın bilgisi oldukça sınırlıydı. işte böyle bir durumda 
ben hayata karşı ilk defa sorular sormaya başladım. Daha doğru. 
su mutasavvıfların sordukları soruları paylaşmaya kendi hayatım ı. 
çinde sormaya başladım. Şu. an, sayın Gürtunca hocamla aynı dü
şünce yapısını paylaşıyor muyuz bilmiyorum, ama beniin ezberci. 
ilkten öte düşünmeye yönelmemdekl payından ötürü kendisini 
şükranla anmalıyım. 

Sonradan tasawufi düşüncenin bütün aşamalarını öğrendim. 
Vahdeti şuhut, vahdeti kusud ve vahdeti vücut. işte bu lslam fe!. 
sefeleri beni soru sormaya ve batı felsefelerini de tanınmaya gö. 
türdü. lisede öğrendiklerimizin azlığı bir yana bunları kendi ya. 
şantımla ilgili bulmam ve bu düşünceleri kendi hayatımla bağdaş. 
tırmaya çalışmam önemlidir. Bu nedenle benim için ilk düşünce. 
ler mutasavvıfların sorularıyla başladı. Batıniliği, onuncu asırda 
kurulan Fatımiler imparatorluğunu ve ondan sonra da devam eden 
•iştiraki· (ortaklaşacılık) ilkesinin etkilediği devletlerin varlığını 
ve nihavet Şeyh Bedrettin'i ve lslam sosyalizmini daha sonra öğre. 
necektim. 

Evet lisede öğrendim diyebileceklerim bunlardan ibaretti. 

KOV O K ULLARINA 
YARDIM KAMPANYASI 

1962 • 1 963 ders yılında lstanbul Teknik Üniversitesi inşaat 
Fakültesine girdim. Artık üniversiteliyim. Fakat 200 kişiye yalda. 
şan sınıf içinde bir i·ki arkadaşla merhabamız· var. o kadar. Hel"üz 
kimse kimseyi tanımıyor doğru c:Orüst. 

O yıl Milliyet gazetesi bir kampanya açtı. ·Köy Okulları na 
Yardım Kampanyası• Hemen herkesi köy okullarına yardıma cağı. 
rıyordu. Cesitli okullar. dernekler kendilerine bir kardeş köv oku. 
lu seçiyor ve ona yardım yapmayı üstleniyorlardı. Şahsen ben çok 
duygulanmıştım. Bir kaç arkadaşla konuştum onlarda da belli b"!" 
heyecan vardı. Ben bir ara kürsüye fırlayıp: 

·Arkadaşlar Anadoluda ilkokullarda sıra bulamayıp toprak 
üstünde alfabe okuyan kardeşlerimize biz de yardım etmeliyiz . .. • 

gibi baylayan bir nutuk çekmek istedim. Fakat, heyecandan pek iyi 
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konuşup derdimi doğru diirüst anlatamamıştım ki, sözümO bitirip 

sıradaki yerime oturduğum zaman yanımda oturan arkadaş: 
.•Ne diyordun sen orda?• diye gülerek sordu. 
O yıl Maraş'ın Göksun ilçesinin Fındık köyO okulunu kardeş 

köy okulu seçip o zamanın parasıyla bin liralık kadar bir malzeme 
yardımı yaptık. Ertesi yıl Slvas'ın Hafik Uçesinln Çınarlı köyü tik. 
okuluna yardım yaptık. Bu yardım işini beş kişilik bir heyet orga. 
nlze etti. Arkadaşlardan toplanan paralar ve satın alınan malzeme
ler llAn ediliyor ve nihayet köy okulu müdürOnden gelen alındı bel
gesi de aynı yerde duvara asılarak ilan ediliyordu. 

Bu yardım işi yalnızca bir sosyal çalışma idi ve hiç bir poll. 
tik yanı yoktu. Daha doğrusu bizim belli bir politik tavrımız yoktu. 
Fakat CHP'nin ilericiliği AP'nin gericiliği ve DP'nin kötülüğ� halii 
tartışmalarımızı boyutlandırıyordu. 

ÜNiVERSiTENiN iLK GÖZDEN DÜŞMESİ 

ikinci sınıfın Şubatında fizik dersinden kaldıktan sonra: 
·Siz artık sene kaybettiniz Şubat'tan, Haziran'a kadar vize a· 

lamm:sınız• dediler. Sözde o yıl yönetmelik değişmiş ve tek sö
mestrede vize verilmezmiş. Yönetmeliğin ilglll maddesindeki cünı
lenin ısynı cümle olduğunu görünce pek şaşırdık ve yönetmeliğiıı 
eski cümleyi taşıdığını ve herhangi bir yeni cümle de ihtiva et. 
mediğinı, üstelik bu uygulamanın yanlış olacağını hocalara, anlat. 
maya çalıştık. ÔzellH<le Fakülte Yönetim Kurulları ve Senota O. 
yelerinl tek tek ziyaret edip durumu anlattık: 

·Yönetmelikteki cümle aynı cümle. Değişen bir şey yok. Bo 
cümle geçen yıllar başka anlama, bu yıl başka anlama geliyor ola. 
maz. Eğer geliyor idiyse, bunu yıl başında ilan etmeliydiniz. Biz, 
o zaman ya imtihana daha iyi hazırlanır giderdik ya da imtihana 
girmez, imtihan hakkımızı yakmazdık.• 

Kiminle konuştuysak bize hak verdi. Sonra Fakülte Yönetim 
Kurulları ve Senato toplandı ve bütün kurullar aleyhimize karar 
verdi. Üniversiteyi gözümüzde küçülten ilk olay buydu. Biz, yerdeıı 
göğe kadar haklıydık ve tek tek görüşmelerde bütün Senato ve 
Yönetim Kurulu Üyele�i bize hak verd!kleri halde, toplanın�a oy. 
birliği tle aleyhimize karar veriyorlardı. Bu kararları verenlerin 
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bir tanesi blle çıkıp da: •Siz haksızsınız çocuklar• dememişti. 
Biz, o yılki bu yönetmelik uygulamasından bütün üniversite

de 200'den fazla öğrenci, birer senemizi kaybettik. (Yanılmıyor. 
sam 220 öğrenci) Ertesi yıl yönetmel ik  yine eskisi gibi yorumlan
dı ve biz sene kaybetmişl iğimizie kaldık. Yani bizden ewel ve biz
den sonra yönetmelik  yazıl ı  olduğu şekilde uygulandı ve sade
ce bizim dönemde değişik uygulanmıştı. Bizden sonrakilere uy. 
gulanırken de yönetmelik maddesi yine aynıydı, bizden öncekilere 
uygulanırken de aynıydı. Değişen sadece yorumlarıydı. 

Bu olayı bu kadar geniş anlatmamın nedeni, bu olayın bizde
ki etkisini ortaya koymak içindir. Bu olay bizim üniversiteye olan 
güvenimizi kökünden sarstı. 

Tek dersten beklemeli olan ben, 1964 - 1 965 ders yı l ında 
l.T.Ü. inşaat Fakültesi Talebe Cemiyeti'ne girdim. Bütün yıl bo
yunca tek derse devam edecektim. Bu durum benim cemiyet iş.  
!erine zaman ayırmamı sağlamıştı. 

TALEBE CEMiYETİ 
ÇALIŞMALARI VE SON RASi 

l.T.0. inşaat Fakültesi Talebe Cemiyetindeki görevim başkan. 
l ıktı. Bu görevi yaparken çok şey öğrendik. Ôğrendik diyorum. 
çünkü yalnızca ben öğrenmedim. , 

Cemiyet çalışmalarımız önce tamamen öğrenci sorunlarıyla 
başladı ve sonra yurt ve dünya sorunlarıyla bütünleşerek sürdü 
gitti. Cemiyete girdikten sonra i l k  ele aldığımız konu fakültem:z 
öğrencilerinin kitap sorunu oldu. Bir çok hocamızın verdikleri ders. 
lerle i lgi l i  kitabı yoktu. Biz bu i htiyacı gidermek üzere hocalarla 
görüşerek ders notlarını derledik ve hocalara inceletip • evet•leri
ni alarak bu notları ciltli teksirler, kitaplar halinde yayınladık. Bir 
yı l l ık  dönemde yayınladığımız kitap sayısı altıyı buldu. 

Biz, bu tür çalışmalar yaparken, gerek tüm basında ve gerek
se üniversite içinde bir tartışmadır gidiyordu. Tartışmalardaki te
mel konu Türkiye'nin nası l  kalkınacağı idi. Biz de bu tartışmaların 
dışında değildik. Bu dönemde Talebe cemiyeti olarak Yeni Kov•m 
adı altında bir dergi çıkardık. iki sayı çıktı, sonra kapandı. Bu der
gide imzalı olarak çıkan i ki yazımda: o günkü blllnç düzeyimi gör-

- 15 -



mele mümkündür. Yazılardan biri 18 Mart ı965 tarihlt Veni Kovan 
Dergisinin 1. sayısındaki •Kaybolan Ülküler• başlığını taşıyordu. 
2. sayıda •Kalkınmamız ve Biz• isimli bir makale daha yazdım. 

• KA VBOLAN Ü'LKÜLER • 

·Genç kişiler çıkar üniversiteden. Doktor, mühendis, aw. 
kat, öğretmen. O genç kişiler ki hayata yeniden atıldıkları anda. 
tek ülküleri vardır kafalarında. Dürüst çalışma, mutlu yarınla", 
mutlu Türkiye ve yine kafalarında Türklye'nln bozuk bir düzenl9 
dönen çarklarını düzeltme kararı. Bu genç kişiler hayatta çarkların 
bozuk bir düzenle dönmesine sebep olan, Türkiye'nin kalkınabile. 
ceğinden ümitsiz, kalkınma için çalışmayı akıntıya karşı kürek 
çekmek sayan yaşlı kişilerle karşılaşırlar. O yaşlı kişiler ki de� 
vamlı olarak Türkiye'de işlerin düzelemiyeceği tezini savunurlar. 
O yaşlı kişiler ki genç kafalardaki ülküleri yok ederek bu memle
kete en büyük kötülüğü yapmış olurlar. işte böylece genç kişiler 
çıkar üniversiteden, fakat yaşlı kişiler olarak hayata atılırlar. Arı
cıtk, sevinçle söyliyellm ki bugünün gençliği, hayatta. yaşlı ve hat. 
ta kendi çıkarl•m için, çalışmayı amaç edinmiş bencil kişilerle kar • .  

şılaşacağını biliyor. Ve tedbirini alıyor. 
Türk ulusunda ve Türk gençliğinde yeni bir kıpırdanış, yer.i 

bir uyanış var. Türk ulusunun uyanmasının en önemli sebeplerin. 
den biri de yakın tarihimizin oldukça hareketli geçmesidir. Evet, 
yakın tarihimizin hareketli geçişinin en önemli faydası bu. Artık 
Türk ulusunun köylüsü, kentlisi ne oluyoruz diye kendi kendine so
ruyt>f ve olayları daha yakından izleyerek gerçekleri görmeye baş. 
lıyor. Uyanan bir ulusu düşünün. Seçim zamanı palavra atanla'! 
dinlemiyecek ve oyunu eskiden beri nedenlerini bilmeden bağır 
olduğu partisine değil, gerçekten iş yapabilecek kişilere verecek. 
Biı ulus düş:inün, niçin çağdaş uygarlığa.ayak uyduramadığını a. 
raştıracak. Bir ulusı düşünün, kişileri topyekün kalkınmayı benim. 
sıı.rniş bir toplum hilinci taşı'!". Bir gençlik düşünün, ulusunun ile•. 
!emesi icin çırpınan. Bir ulus ve bir gençlik düşünün bu ulus 
TOrk ulusu ve gençlik Türk gençliği olsun. 

Türk ulusunun istenilen seviyeye çıkması sağlanırsa bu 11ün
kü ülkücü gençliğin isteği sağlanacak, yoksa çok geç kalınmış .,_ 
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lunacaktır. Dürüst çalışma mutlu yarınlar ve mutlu Türkiye özlemf. 
nl çeken gençlik, Türklye'nln düzelemiyeceğlni sanan, ümidini 
kaybederek işleri oluruna bırakan yaşlt kişilerin direnişleri ve her 
işte kendi çrkarlarını düşünen bencil kişilerin isteklerini bir kenara 
iterek ülküsüne erişecektir. Bu bir söz değil, bu bir ödev, bu bir 
gerekllltktir.• 

•KALKINMA VE BiZ• 

·Türkiye'de otum milyon insan yaşar. Bu otuz milyon insan 
içinde köylüsü var, kentlisi var, işçisi, memuru, işsizi var. Otuz 
milyon kişinin acıları var, dertleri var. Bu otuz milyon içinde 
bazı ilerici görünenler var, fazla ileri gidenler, gericiler var cah'.I 
halkın inançlarını sömüren. Politikacılar var, çıkması gerekli bir. 
çok kanunlar dururken kendi maaşlarına zam teklifini bir haftada 
kanunlaştıran. 

Toplumumuzda bir durgunluk bir bekleyiş var. Köylü yolunun 
yapılmasını, suyunun getirilmesini bekliyor. Memurlar yıllardaıı 
beri devlet personel kanunu tasarısını bekliyor. isçiler. daha iyi 
imkanlar, işsizler iş bekliyor. Parası olan zenginlerimiz. yeni iş sa. 
haları acmaya cekiniyorlar. Toplum olarak en büyük kusurumuz 
mütesebbis deqiliz. Devletten çok şey bekliyoruz. Çalısmak ge. 
rektlqini anladıqımız zaman, kendi capımızda yeni bir is sahası 
açmavı de(jil, belli bir işe girerek belli bir aylık gelir temin etme. 
yi düşünüyoruz. Halbuki Türkiye'nin atılgan ve yeni iş sahaları a. 
rayan kişilere ihtiyacı var. 

Köylümüz seçim zamanlarında politikacılarımızın söyledikİerl 
her söze inanacak kadar bilinçsiz ve henüz toprak reformunun no 
olduğundan habersiz. Köylümüz vatan hizmeti için seve seve ca. 
nını verecek kadar inançlı. He,r sene birkaç ay işsiz kalan köylü. 
nün muhtarına kavmakam 'Köyünüzün yolunu yapın size bir par. 
ça yardım yapabiliriz' deyince: 'Ben karayollan deqilim' diyen 
muhtar haklı. Çünkü politikacılar köylüye yollarını yapacaklarını, 
sularını getireceklerini vaadetmlşlerdir. Böylece köylüyij çalış. 
maya değil. beklemeye alıştırmışlardır. Bu f<ötO tesir politikacıla. 
rımızın suçu. Köylüye kendi köyüne yol yapmanın bir vatan hiz. 
meti olduğu anlatılırsa; köylü kendi yolunu yapar. Şurası kesinlik. 
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le bilinmeli ve anlatılmalıdtr ki: Fertleri çalışmayan bir ulus, hükü
metleri ne yaparsa yapsın kalkınamaz • 

. Bir Almanya vardı ikinci Dünya Savaşı sonunda. Harabe. Bu
gün bir Almanya var Türkiye'ye ve hatta Amerika'ya yardım edebi
lecek güçte. Çünkü, •herkes kendi kapısının önünü süpürsün, şeh. 
rin bütün sokakları temiz olacaktır. Herkes kendi ödevini yapsın 
toplumun işleri düzgün gidecektir•, diyen Goethe'nin bu fikrim! 
inanan Almanlar çalışıyor. Toplum için, kendi için, seve seve bir 
çalışma bu. Almanya bütün 1ş gücünü değerlendirebiliyor. Bugün 
Almanya'daki işlere ,ıkendi �gücü yetmiyor, dış ülkelerden ·işçi 
alıyor. Türkiye' den bile Almanya'ya işçiler gidiyor katar katar, ha!. 
buki Türkiye' de yapılacak çok iş var . .. Ne acı bir durum. 

Türikeye'de otuz milyon insan yaşar. Yarısını yaşlı ve çocuk 
-kabul edelim. Onbeş milyon çalışabilecek insan yani; otuz mil
yon çalışabilecek kol var. Düşünün otuz milyon kol, otuz milyon bi
lek çalışırsa neler oimşz neler yapılamaz. Türkiye'yi sağdan soldan 
aldığımız yardımlar, dış yardımlar kalkındıramaz. Kendi işimizi 
kendimiz yapmalıyız. Türkiye'de yapılacak iş ve yeteri kadar iş. 
gücü vardır. Türkiye'nin en önemli sorunu bu: var olan işgücünü 
değerlendirebilmek . 

Köylümüz her sene birkaç ay boş durdukça, işsizlerimiz bom. 
boş gezip kahvelerde oturdukça, zenginlerimiz yeni iş sahaları aç. 
makta tereddüt efükçe, kısaca biz bir toplum olarak çekingenliği, 
durgunluğu ve bekleyişi bir kenara bırakarak ileri atılmadıkça Tür. 
kiye kalkınamaz. Fakat Türkiye kalkınacak. Bütün kötümserlikler 
bir yana, her şeyden önce buna inanmalıyız biz. Türkiye'nin kalkı. 
naca�ına olan inancımız bütün davranışlarımızda başlangıç noktıc.-
mız olmalı bizim.• · 

Bu iki yazım yayınlandığı sıra talebe cemiyetine gireli ço;c 
olmamıştı. Dikkat edilirse bu yazılarda sol adına hiç bir söz yoktıı. 
Hatta sağ görüşler vardı. Fakat bu bilgisizlik uzun sürmedi. Çün
kü, aynı dönemlerde petrol sorununu, Türkiye'de yeni füizlenen 
sosyalizm.kapitalizm tartışmalarını izliyordum. Kalkınmanın mode
li olarak sosyalizm mi, kapitalizm mi, seçilmeli tartışması yapılı. 
yordu. lsveç sosyalizmi, lslam sosyalizmi tartışmaya ekleniyordu. 

iLK TARTIŞMA 

l.T. Ü. Talebe Birliğlnin 1964'deki başkanı Hüseyin Avni Sağe •. 
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sen'dl. 1 Mayıs 1964'de yayına başlayan ·Oturum• adlı aylık düşün 
ve sanat dergisinde sol görüşlü yazarlara yer verilmişti. ilk sayı 
da Çetin Altan, Çetin Özek imzaları vardı. Ayrıca Muhsin Ertuğ. 
rul, Güney Akarsu ve Adalet Cimcoz'un da birer yazısı yayınlan. 
mıştı. Derginin sorumlu müdürü ise Cavit Savcı idi. 

Dergi Bursa nutkuyla başlıyordu. Bu dergi sol bir yayın ol. 
maktan çok, sol imzalara açık bir dergi olarak tanımlanabilir. 

l.T.Ü. Talebe Birliği 1964 • 1965 ders yılında ilk defa sosya. 
lizm sözcüğünü kullandı. Bu dönemde birlik başkanı Uygut Bay·u 
ve birlik sekretesi Cavit Savcı'ydı Talebe Birliği 1965'de düzenle. 
diği bir toplantıda Aydın Yalçın ile Sadun Aren'i, tartıştırdı. Konu 
Türkiye'nin kalkınması, sosyalizmle mi kapitalizmle mi olur? id!. 
Ancak, toplantı açılırken Birlik Başkanı Bayaz, konuşmacıları tak. 
dim edip konuyu söyledikten sonra: 

.-Bizim kanaatimiz odur ki, Türkiye ancak sosyalizmle kalkı
nabilir• dedi. O zamana kadar Teknik Üniversite içinde bu yönd'? 
bir söz ancak özel sohbetlerde söylenebilmişti. Bu sözün toplantı
nın başında söylenmesi belki biraz uygunsuzdu, fakat uzun sürece!< 
bir tartışmanın başlamasına sebep olduğu için yararlı oldu. Talebe 
Birliğine çok tepki gösterildi. BirJi.k Başkanı Uygut Bayaz: •Bizim 
kanaatimiz budur. Biz, inancımızı toplantının başında da söyleriz 
sonunda da söyleriz.• diyerek kararlı bir tavır takındı. 

Bu olay, gerçekten Teknik Üniversite içinde başlayan ilk açık 
tartışma oldu ve ondan sonra da kapanmadan sürdü gitti. 

İ.T.Ü. Talebe Birliği tüzüğüne göre fakülte cemiyet ba�kan. 
ları da Birlik Yönetim Kurulu üyesidirler. Yani ben de o dönem 
İnşaat Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı olarak Birlik Yönetim 
Kurulu üyesi bulunuyordum. Ben ve diğer cemiyet başkanları, Bir
lik Başkanını biraz aşırı buluyorduk. Fakat, dürüst ve açık davra. 
nışlarından dolayı da destekledik. Yukarıda anlattığım olayda da 
öyle oldu. 

GAZOZ YASAKLAMA 

l.T.0. inşaat ve Mimarlık Fakültesinin bulunduğu Taşkışla bi
nasında şimdiki kitap satış yeri eskiden bntlndi. Bu kantini in
şaat ve mlmarlıi< fakülteler� talebe cemiyetleri olarak biz işletiyor. 

- 19 -



duk. Daha doğrusu Ocretll bir görevli bütün organizasyonu yapı. 
yor ve biz de denetliyorduk. 

Bir gOn arkadaşlardan biri: 
•Yok petrol, yok madenler diyor ve Amerika bizi sömürüyor 

diyorsunuz, fakat şu Ameriıkan gazozunu burada satmaya devam e
diyorsunuz• dedi. 

Düşündük, araşhrdık ve şu durumu tesblt ettik Bu gazozun 
konsantresi dışardan geliyordu, şişesi dışardan geliyordu. Bizde. 
ki gazoz fabrikası ise ithal edilen gazoz özOnO ithal malı şişelere 
koyup üzerine biraz terkos suyu ekliyor ve bunu yeril üretim hatta 
yerli sanayi adı altında kamu oyuna sunuyordu. 

Taşkışla ıkantininde gazoz satışını hemen yasakladık. Sonr:ı 
Talebe Birliği'ndeki arkadaşlarla da görüşüp Birliğin lşletmekta 
olduğu Gümüşsuyu Öğrenci Yurdundaki kantinde de aynı yasakla. 
mayı uyguladık. Yurt kantininin denetimi ise bana bir başka cemi
yet başkanına ve Birlik Yönetim Kurulu üyesi olan işletmeler Ko. 
misyonu Başkanına aitti. 

Gazoz fabrikasının satış müdürleri ve başka temsil�iler gel. 
diler. Bize iltifatlar ederek fabrikalarına, patronlarıyla görüşmüş. 
ler yapmaya davet ettiler. Bu davet çeşitli araltklarla birkaç kez 
tekrarlandı. Gitmedik. Birgün lzmlr bölgesi satış müdürü olan bir 
bey geldi: ·Bu gazoz Türkiye'de imal ediliyor. bizim kendi malı. 
mızdır. Neden satmıyorsunuz?. dedi. Cevapladık: 

•Memleketin ilaç ihtiyacı ve benzeri daha ciddi ihtiyaçları 
döviz yokluğundan ka;şılanmazken gazoz sanayii istemiyoruz. üs. 
telik biz biliyoruz ki bu gazozun Türk malı olan kısmı sadece için
deki terkos suyudur.·Şişesi ve esansı dışardan geliyor. Ayrıca bu 
gazoz mide için zararlı ve bünye için zehirleyici etkiler doğuruyor. 
Amerika'da bu gazoz bir ara mahkeme kararıyla yasaklanmış. için
de kafein bulunduğu için Fransaya giriş de önce yasaklanmış. Fa. 
kat sonradan oraya da girmiş. Bizim Türkiye'ye ise elini kolunu sal. 
!ayarak geliyor.• 

·Yakın zamanda şişesi de özü de burada Oretilecek, sanayi 
kuruluşu ·henüz tamamlanmadı. fakat tamamlanacak. Bizi esas en
dişelendiren nokta gazozun buradaki birkaç kantinde satılıp, sa .. 
tılmaması değil. Siz buradan mezun olunca gittiğiniz yerlerde de 
şantiye ve ışıetmelerde yasaklarsanız diye endişe ediyorum• de. 
yince. 
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·Bizim 4111acımız da zaten yalnızca ·iti k_.tlnde bunu sattır
mayıp elli ya da yüz liralık bir döviz tasarrufu değil. Memleketin 
bunca önemli son.mu dururken sağlık açısından zararlı olan bir 
gazoz ithalinin saçmalığını duymak istiyoruz• diye cevapladık. 

•Sizinle mutlaka sık sık görüşelim. Fikrinizi değiştireceği. 
nizi umuyorum, buyuru fabrikamızı görün, istediğiniz zaman sizi 
arabaya alıp fabrikaya götürelim sonra yine 'arabayla geri getiri
riz• dedi. Biz sözü uzatmamak için: 

•Biz bu kararı tek başımıza almadık,• dediğimizde. 
•Kaç kişi isterseniz buyurun, sizin için otobüs getirelim• de-

di. 
•Vaktimiz yok bizim• deyip sustuk biz. 
•Ne zaman vaktiniz olursa, beyefendi. Biz size tabiyiz. iste

diğiniz herhangi bir zaman buyurun.• 
·Bu işe vaktimiz olmaz bizim• deyip konuşmayı bitirdik 

. Aradan iki hafta kadar bir zaman geçmişti ki Gümüşsuyu kan-
tinini işleten arkadaş geldi: 

•Abi gazozcular geldi. Otomobil'i burada çıkarırsak bizim ga. 
zozu satar mısınız, diye sordular. Ne cevap vereyim?• 

O zamanlar gazoz kapağından otomobil çıkıyordu. Biz, anında 
cevap verdik: 

·Bu gazoz burada satılmayacak.• 

TALEBE CEMİYETİ KONGREMİZ 

1965'in sonbaharında bizim Cemiyet ile Taletıe Birliği Kong
resi çakıştı. Esasında önce Talebe Birliği Kongresi olacak sonra 
da bizim Cemiyet Kongresi olacaktı. Fakat Birlik Kongresi uza
dıkça uzadı ve Cemiyet Kongresiyle aynı günlere geldi. Ben, Bir
lik Başkanlığına adaydım. Daha önce ilan ettiğimiz Cemiyet Kong. 
resini yine iki gün önceden gazetede ilan edip, vilayete bildirerek 
erteledik. 

1965 yılının sonbaharında kongrenin yapıldığı dönemlerde ben, 
anti-emperyalist bir çizgiye gelmiştim. Zamanın iıktidar partisi ile 
de ters düşüyorduk. Bu ters düşme hem ilericilik - gericilik kav
ramında ve hem de anti-emperyalist tavrımızda ortaya çtkıyordu. 
iktidar benim ve benim gibi arkadaşlann Blrli�e girmesini lst_eml-
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yordu. Hayatımda Ulc ·rüşvet teldifJni o zaman aldım. Bu somut 
bir tekliften çok nabız yoklama niteliğindeydi ve yarı şaka, yarı 
ciddi bir havada yapılmıştı. Doğrusu ben, komünistlerin beni kan. 
dınnaya gelmelerini bekliyordum ama sağdan rüşvet teklifi bekle. 
miyordum. Bizim cemiyet yönetim kurulu iyi çalışmıştı ve öğren
ciler arasında geniş bir desteğe sahtptik. Rüşvet tarağında bezi
miz olmadığı anlaşılınca işler karıştı. 

Bir grup çıktı ve bizim kongreyi erteleme kararımızı tanıma. 
dı. Kendi kendine bir toplantı yaparak Şafak Gözpınar başkanlı. 
ğında bir de Yönetim Kurulu seçti. Biz ise, erteleme ilanımızda 
belirttiğimiz gün ve saatte normal kongremizi yaparak Nail Şahin 
başkanlığında yönetim kurulu ve diğer kurulları seçtik. lstanbul 
Emniyet Müdürlüğü 1 .  Şubeye bağlı Cemiyetler Masası bize de
ğil, öbür tarafa sirküler verdi. Gerçi, bu sirkülerin hukuki hiç bir 
değeri yoktu. Ancak, Fakülte Dekanlığı da ·Biz, vilayetin tanıdığı 
grubu tanırız• diyerek i·ktidarla beraber olma tavrını gösterdi. 

Onların yaptıkları kendi aralarında bir sohbet toplantısından 
başka bir şey değildl. Ne var ki, vilayet ve dekanlık onları tanı
mıştı. Cemiyet olarak onları muhatap alıyorlardı. Biz ise, haklı O
larak onları tanımadık. Böylece talebe cemiyetimiz çift başlı oldu. 

Ben, Birlik Başkanlığı adaylığından çekildim. Talebe Birliği 
Kongresine diğer grup katılsaydı. Birli•k yönetimi de iktidarın çiz. 
gisinde seçilebilecekti. Birlik genel kurulu kendi yetkisini kulla
narak uyuşmazlık bulunduğu gerekçesiyle bizim ta:ebe cemiye. 
tinden gelen her iki delegasyonu da kongreden çıkardı. Bu karar 
bizim önerimizle ve ilericilerin oylarıyla sağlandı. 

iktidar Talebe Birliğini de ele geçirmeye, hiç değilse işleme? 
hale getirmeye çalışıyordu. Kongrenin ertelendiği bir akşam, ik. 
tidar yanlıları Gümüşsuyu"ndan çıkıp Taksim'e giderlerken Park Q __ 

telin önündeki kaldırımda toplanmışlar ve kendi aralarında bir 
kongre yaparak bir kongre başkanı seçmişlerdi. Kongre Başkanı 
seçtikleri kişi inşaat Fakültesi Öğrencisi Cemil Yı!dız'dı. Bu kişi 
aynı zamanda bize karşı yapılan inşaat 1<ongresinin de başkanlığı. 
nı yapmıştı. iki gün sonra bir gerici gazetede bir Han gördük. ilan. 
da -1.T.Ü. Talebe Birliği'nin devam etmekte olan kongresinin mütea. 
kip toplantısının Eminönü Öğrenci Lokalinde •ki gün sonra yapıla. 
cağı. Genel Kurul ·Başkanı Cemil Yıldız tarafından açıklanıyordu. 
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Durum ortadaydı. Kendi aralarında toplanacaklar ve bir zabıt 
tutarak seçim yaptıkadiyecekler ve cemiyetler masasından sirkü. 
ler alacaklardı. Öyle de yaptılar. Fakat Talebe Birliği'nin Kongre. 
sinin ertelendiğine ve Cemil Yıldız diye birinin kongre başkanlığı. 
na seçilmediğine Üniversite Rektörümüz bizzat tanıktı. Çünkü, 
son toplantıya rektör Karafakioğlu da katılmıştı ve kongre onun da 
önünde ertelenmişti. Sayın Karafakioğlıı. iktidarın çirkef oyunları. 
na katılmadı ve gördüğünü gördüğü gibi söyledi. Fakat buna rağ. 
men Cemil Yıldız'ın çağrısıyla yapılan toplantıda Rafet Çıngıl diye 
bir inşaat fakültesi öğrencisinin başkanlığında bir yönetim kurulu 
seçildiği açıklandı. Bu Rafet Çıngıl, hayatında bir gün bile Talebe 
Birliği'nin kapısından içeri girmeden ara sıra ben başkanım diyerek 
sağ gazetelere beyanatlar vermeye devam etti. Rafet Çıngıl, Necip 
Fazıl Kısakürek'in sağ koluydu. Daha sonra Adapazarında yapıla. 
cak TMTF Kongresine el atacak ve bizim delegasyonumuzun kong. 
reden atılmasını sağlayacak ve TMTF'de çift başlı hale gelecekti. 
Sencer Güneşsoy ilericilerin Ekrem Özer ise, gericilerin başkanı 
olacaktı. 

Durum o kadar kanunların dışında ve 'iktidarın isteğine göre 
gelişiyordu ki bir gün cemiyetler masasına gidip hakkımızı ·ka. 
ounlara göre savunalım• dedik ve başladık tartışmaya. Biz, kanun. 
lara uygun kongrenin bizimki olduğunu, karşı tarafın yaptığının ise 
alelade bir toplantı olduğunu söyledik. Durum çok açıktı. Yaşlıca 
bir memur: 

•İkide bir ne gelip, gidiyorsunuz buraya, siz ne kadar haklı 
olursanız olun, biz, bize verilen emre göre hareket ediyoruz. Baş. 
ka türlü de davranamayız. iş yukardan dönüyor siz gelip, gelip bizi 
sıkıştırıyorsunuz• deyince artık tartışmayı bıraktık. 

·SEN O ZAMAN, BEN BU ZAMAN• 

1. Şube Cemiyetler Masasında hiç bir şeyi çözmenin müm. 
kün olmadığı bizce anlaşılınca konuyu dekanltk aracılığı Ue çöz�
Mm istedik. Ve bir randevu alarak inşaat Fakültesinin o zamanki 
Dekanı Cemil Ilgaz ile görüşmeye gittim. Durumu kısaca anlatıp 
bizim !kanuni ve haklı olduğumuzu ifadeyle: 

·Eğer siz tarafsız davranrr ve bk' nevi arabulucu olursanız, 
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tatsız olayların doğması önlenir, gerekirse yeni bir seçim yapılır. 
Biz, her zaman yeni seçimi de kabul 8deriz. Şu an diyelim ki bir 
karış�klık var, gerçekte o da yok ve yasal olarak biz haklıyız, an
cak iktidar cemiyetlere el attı politik oyunlar oynuyor, durum böy. 
le sürüncemede kalırsa üzücü olaylar sürer gider. Siz arabulucu 
olun ,konu çözülsün• dedim. Hiç unutamam dekanın cevabı şu ol
du: 

·Harun, vaktiyle ben sana Ahmet Güryüz Ketenci'nin beya. 
natını tekzip et dedim. Etmedin. Şimdi de benden arabulucu olma. 
mı istiyorsun. Yapmam senin hiç bir işini. Zaten siz, burade bir 
tş yapıyorsunuz. Sonra bir Ankara'da bütçe görüşmelerinde tah. 
sisat alamıyoruz. Vilayet kimi tanıyorsa ben onu tanırım.• 

Evet, Cemil Ilgaz böyle dedi. O an aklıma çocukluk hayatım. 
da sık sık duyduğum bir söz geldi: mahalle çocukları kendi ma. 
hallelerinde pek kabadayı olurlar ve güçlerinin yetmediğine: 

•Sen bizim mahalleden geçerken ben sana gösteririm• der. 
lerdi. Bir fakülte dekanının bana bu çağrışımı yaptıracak şekilde 
konuşması, beni ne kadar şaşırttı anlatamam. Diyecek söz bula
madım. 

Ahmet Güryüz Ketenci'nln adı geçen konuşması birkaç ay 
önce yapılmıştı. Ketenci o konuşmasında özel yüksek okulları e
leştiriyor ve: 

·Bunca yıllık bir geçmişe ve çok daha geniş �mkanlara sahip 
olan inşaat Fakülteleri bir ders yılında fazlasını eğitemem diye 
1 80 öğrenci alırken, dün kurulmuş bir inşaat Özel Yüksek Okulu 
nasıl olur da 300-400 öğrenci alır?• diyordu. işte bu söz üzerine 
Dekan Cemil Ilgaz beni çağırmış ve bu sözü tekzip etmemi iste. 
mişti. Ben ise: 

• Bu sözde bizi veya bizim fakülteyi suçlayan bir yan yok. Bu 
beyanatla Ahmet Ketenci özel okulları eleştiriyor, ben bu sözün 
neresini tekzip edeyim• demiştim. Benim bu beyanatı tekzip et
memiş olmama dekan pek içerlemişti. 

·Demek tekzip etmeyeceksin• diyerek hayret dolu bakışlar. 
la bana bakmıştı. 

Şimdi olayı anarak •benim işimi yapmamıştın, şJmdi sen bi
zim mahalleden geçiyorsun• dercesine konuşması ,tüm fakülteyi 
ve üniversiteyi çok küçülttü gözümde. 
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HAYATTA tLK MAHKEMEM 

Vilayetten sonra fakülte dekanlığının tavrını da kesin olarak 
öğrenince, bize bir tek yol kalıyordu, mahkeme. O günlerde benim 
için mah-kemeye düşmek cehenneme düşmek gibi bir şeydi. Mah
kemeye düşeceğim aklıma geldikçe olduğum yerde duramıyor ve 
gece uyuyamıyordum. Olayların hareketli temposu geçtikten, biraz 
daha yalnız kalıyorduk. Talebe Cemiyetinin davasıyla pek uğraşan 
kalmadı. Bir tek yeni başkan ve bir arkadaş kaldı çevremde. Diğer 
herkes ayrı bir hava tutturdu. 

Ben mahkemelik olacağım diye, an latılmaz üzüntü'.er içinde 
kıvranırken, karşı taraf •eski başkan Harun Karadeniz cemiyetin 
para ve evraklarını bize devretmiyor• iddiasıyla beni mahkemeye 
verdi. Ben ise, daha önce onları dava etmeyi düşünmüş, fakat e
dememiştim .Diyorum ya mahkemeye düşmek benim için ölmek, 
yok olmak ya da çok kötü katil, hırsız gibi bir şey olmaya eşdeğer
di. İyi adam mahkemeye düşmezdi, iyi dürüst adamların mahke
melerde ne işi olabilirdi?" Benim gibi adamların mahkemeye düş. 
mesi olacak iş değildL Sözün kısası ben, mahkemeden o kadar 
korkuyor ve çekiniyordum ki , cemiyet davasından bile vazgeçebilir 
ve nerden incelmişse ordan kopar deyip davayı bı rakabilirdim. Fa
kat bunu yapmak için bütün inandıklarımı inkar etmem gereki
yordu. Bu iş ne dürüstlüğe, ne de adalete sığardı. Uzatmayalım, 
direndik direnmesine ya hayli zor günler yaşadım. Bu zorluğun en 
büyük kaynağı da sadece üç arkadaş kalmamızdı .  

Karşı taraf beni dava edince işler ilerlemeye başladı. Ben de 
onları dava ettim ve karşı dava açtım. ·Bunlar yönetim kurulu 
filan değil, cemiyetin yönetim kurulu Nail Şahin başkanlığındaki 
kuruldur ve ben cemiyetin neyi varsa onlara devrettim.• 

Biz, böylece karşıl ıklı davalı ve davacı olduk. Nail Şahin de 
davaya müdahil olarak girdi ve artık duruşmaları izliyoruz. Bu ara
da bizim üçüncü arkadaşımız Abdi Yalçınkaya, imza toplayıp öbür 
yönetim kurulunu olağanüstü kongreye çağırdı, fakat onlar ·Bu 
kişiler cemiyet üyesi değil• dediler. Mahkeme de •bu kişilerin ü
yelik durumu bell i  değili •  diye davayı reddetti. Gerçekten cemiye. 
tin bir üye defteri filan yoktu. O güne dek fakültenin bütün öğrenci
leri cemiyet üyesi sayı lıyordu ve Abdt Yalçınkaya fakülte mev-
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cudunun beşte birinden fazlasın ın imzasını toplayarak dava açmış. 
tı. 

·Esas davayı kazandık kazanmasına, lakin aradan iyi yıl geçti .  
Nail Şahin başkanlığıııdaki yönetim kurulu yeni bir  kongre yaptı 
ve bu nedenle Yaşar Yılmaz başkanlığındald yönetim kurulu çalış. 
maya ·iki yıl sonra başlayayabi ldi. Dava ıiki yıldan fazla sürmüştü. 
Bütün bu zaman içinde iktidar birçok kanunsuzluklarla bazı örgüt. 
teri ya ele geçirmiş ya da işlemez hale getirmişti. 

Bizim talebe cemiyetinin çift başlı hale geldiği 1965-1966 dö. 
neminde Talebe Birliği Baykan Kalaba başkanlığında •ilericilerde 
'kaldı. Sonra s ı rayla Hasan Yalçın, ben, Tarıh Almaç ve Gökalp E
ren olarak devam edecekti. 

ÇiFT BAŞLI ÖRGÜTLER 

Yıllar i lerlemiş ve hakkımdaki davaların sayısını bilemez ol
muştum. Adalet ve yergı adına pek hoş olmasa da mahkemelere 
düşenlerin gerçek namussuzlardan çok. namuslular olduğunu gör
meye başlamıştım. Evet, bir ara hakkımda açılan dava sayısını 
mer�k ettiğimde otuz dört davanın sürmekte olduğunu görmüştüm .  
B i r  günde beşi sorgu, olmak üzere yedi ayrı davadan yargı landı
ğımı hatırlıyorum. Fakat bütün bunlara rağmen artık farklı düşü. 
nüyor eskisi kadar çekinmiyordum. inandığım sözleri söylüyor ve 
inandığım : işleri yapıyordum. Artık mahkemeye düşmek benim için 
eski anlamını tamamen yitirmişti. Mahkemeye düşmek yurdun ve 
halkın çıkarlarını savunanların ·iktidar tarafından cezalandırı lmak 
istenmesinden başka bir şey değildi ve çekinilecek, utanı lacak bir 
yanı da yoktu. Diyebil i rim ki mahkeme ·korkusu i lk  mahkemenin a. 
çılmasıyla yok olup gitmiş, onun yerine inandıklarını  mahkemede 
de olsa savunmanı n  huzur ve güveni gelmişti. 

Evet ben, ilk defa çift başlı hale gelen bir talebe cemiyeti i le  
i lgi l i  olarak mahkemeye düşmüştüm. Fakat 'benim anlatmak istedi
ğim esas konu bu değil. Burada bu olayları bazı noktalarda detay. 
lara inerek anlatıyorum, çünkü önemli bir başlangıç ve önemli bir 
karşı tavrın metodlaşması var. 

İnşaat Fakültesi Talebe Cemiyetinin çift başlı hale getirilme
si  olayı yalnızca -bir başlangıç; daha önce de değindiğim gibi in. 
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şaat Cemiyetinden sonra lT.ü. Talebe Birliği ve 1966 yılında TMTF 
çıift başlı hale getirilerek, hiç olmazsa bi.r grup ,o örgüt adına ik
tidarın borazanlığını yapıyordu. AP iktidarı için örgütleri çift baş. 
lı duruma getirme 'konusu yalnızca gençlik örgütlerinde kalmadı. 
Bilindiği gibi daha sonra Odalar Birliği de çift başlı hale getirildi. 
Zamanın iktidarına muhalif grubun başkanı olan Necmettin Erba. 
kan, Odalar Birliğinden polis marifetiyle çıkarıldı. 

Kısaca özetlemek gerekirse üzerinde durulması gereken Ö
nemli konu iktidarların kendinden olmayan örgütlere uyguladığı 
ve her an yeniden uygulayabileceği metoddur. İktidar bir örgütü 
çift başlı duruma getirdiği zaman en azından kendi aleyhine ola. 
bilecek çalışmayı baltalamış olmaktadır. Kaldı ki bu çoğu kez ken. 
di isteğine uygun diğer sonuçları da sağlamaya yararlı olabilmek
tedir. 

Örgütleri çift başlı duruma getirmen·in birinci adımı çatışma 
çıkarmaktır .Bu çatışmalar yerine göre sert tartışma biçiminde o
labildiği gibi çoğunlukla kavgaya varan ve yaralanmalarla sonuçla
nan olaylardır. 

Çatışma çıktığı anda hemen polis müdahalesi hazıi"dır ve yet
kili iktidar adamının vereceği beyanat da hazırdır: 

• Çatışrr.a çıktığı için polis müdahale etti.• 
İktidarın çatışına çıkararak polisi müdahale ettirdiği olaylar 

yalnızca öğ�enci örgütlerinde değildir. Öğretmen toplantıları, mes. 
lek odaların!:ı toplantıları da benzer olaylara konu edilmektedir. 

Çatışmadan son�aki adım ise bir bahane bularak ya tüm ör
gütü ele geçirmek ya da çalışamaz duruma sokmaktır. Bu arada 
yetki kendi grubuna verilir. Daha doğrusu kendi ç:ırubunu tanır ve 
yayın organlarıyla lanse eder. Bütün bunları yaparken kanunlara 
uymak ya da uymamak diye bir problemi de yoktur. Yeter ki mah
kemeler iktidar aleyhine karar vermesin. Üstelik bütün mahkeme 
kararları da uygulanacak değildir. Zaten mahkeme karar verinceye 
dek, bir sürü yeni durumlar doğar ve yeni oyunlarla iktidar prog
ramı belli oranda yine yürütülür. İktiracfm kendi lehine yaptıkları 
ise ·iktidar olmanın nimetleri• diye dilimize yerleşmiştir zaten. 

Şimdi yine biraz gerilere dönelim. 
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Yıl 1960. lisedeyiz. Samsun 19 M�ıs lisesinde en politika. 
damlar biZ!iz. Birkaç arkadaş DP'yi savunuyor biı1caç arkadaşla be. 
raber ben de CHP'yi savunuyorum. Tartışmalarımız çok yüzeyde 
kalıyor. Fakat lstanbul ve Ankara'da olan öğrenci olayları bizi etki
liyor, bu etkilemeye paralel olarak bizim tartışmalar da sertleşiyor 
ara sıra. 

•19 Mayıs Gençlik ve .Spor Bayramı yapılmayacak• denildi. 
Bizi o gün toplayıp Bafra'nın Gümenöz sahillerine pikniğe götür
düler. Biz sonradan öğrendik ki iktidar bütün okullarda gösteri ola. 
bileceğinden ıkorkuyormuş. Üstelik bu gösteriler tam tören sıra. 
sında olursa diye korkmuşlar. Biz, bu durumdan habersiz gittik 
pikniğe. Bir hocamız hafifçe bir şeyler çıtlattı, ama biz pek •kavra
yamadık işin iç yüzünü. ·Bu piknik emri Ankara'dan geldi. Ben, bu 
emre uymayacağım ve gitmeyeceğim ama siz gidin• dedi. Doğru
su, bir stadyumda üç, dört saat güneş altında yanmak yerine, bir 
sahilde piknik yaparak denize girmek cazip geldi, kalkıp gittik. E
sasen Lise müdürlüğü pikniğe katılmayı zorunlu olarak bildirmiş. 
ti. 

Aradan sekiz gün geçmişti ki, bir sabah komşudaki radyonun 
sesiyle uyandım. Bizim radyomuz yoktu. Komşunun radyosu çok a. 
çıktı ve davudi sesti bir adam bağıra bağıra konuşuyordu. Sözlerin 
tamamını anlayamamıştım. Radyodaki ses çok •iddialıydı. Benim 
anladığım bir sürü vaad vardı 'İşin içinde. O sabah PTT'ye gidip 
ağabeyime tel çekecektim. Ben, evden çıkarken komşu radyosu 
ara sıra marş çalıyor arasıra yine o iddialı ses nutuk atıyordu. 

·Hadi be siz de, dersiniz ders·iniz de hiç birini yapmazsınız• di
ye söylenerek evden çıkıp PTT'ye gittim. PTT'nin kapısında iki as
ker vardı Aralarından geçip içeri girdim. PTT memurları ortalarda 
yoktu. Memurlar bölümünde oturan birini 'gördüm ve: 

•Tel çekmek istiyorum• dedim. 
·Tel tilan çekmek yok hemen buradan dışarı çık, seni kimse 

görmesin• diye beni çevirdi. Kapıdaki süngülü askerlerin arasından 
dışarı çıkınca farkettim ki, bir acayip hava var ortada. Yol orta. 
sında insanlar toplanmış konuşuyorlardı. 

•Ne var? Ne olmuş?• 
·ihtilal oldu. Ordu Menderes'·i devirdi.• 
·Belliyd·i böyle olacağı.• 
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B u  kon uşmay ı d uyd uktan sonra doğ ruca lis eye gitti m. O gün 
lis e ıkapalıyd ı. Ertesi gün lise nin bahçe si nde top landı k. Büyük bi r 
bayrağı dört köşesinden tutup , yürüme ye başladık . Yüz kiş i filan 
dık , faka t kimseden korkumuz y oktu. Çi ftlik cadde si , Subaşı Me
cidiye cadde si, Cumhuri ye t  alanını do laşıp lise ye döndük . 

Yol bo yu bağı rdığımı z sloganlar şunlardı : ·Ya ya ya şa şa şa 
ord u ord u ç ok yaşa• •Hür riyet Hürri yet, hürriyet• • Diktatör ler kah 
rolsun , di kta tör ler ıkahrols un• ·Ya ya ya, şa şa şa ord u ord u ço k 
yaşa ... • 

1960 SONRASI ÜNiVER SiTE ORTAM! 

1960 so nrası Oniversite gençliği , yurt so ru nla rı ü ze rinde sö z 
sahibi ·idi . Gençliğin fikri öne ll}l·iydi. Çünkü ge nçl ik 27 Ma yıs ü ze .  
r tnde hak sahibi sayılıyo rd u. Ge nçlik 27 Mayıs ön cesinde ·Hür ri
ye t, hür riye t• di ye rek DP ik tidarı na karşı di ren mişti. Gençliğin 
başla ttığı hareke ti o rdu tamamlamış ve 27 Ma yıs ge rçekleşmişti. 
Faka t, Tür ki ye'nin hi ç b ir p roblemi çö zülmemişti. aksi ne her ge . 
çe n gü n problemle r bi raz daha artı yordu . Üs telik 27 Ma yıs 'ı be 
nimseme mi ş  büyük bir ki tle va rdı ve zaman zaman 27 Ma yısa te rs 
düşen da vranış larda b ulunuyord u. işte böy le bir o rtamda gençler 
27 Ma yısı savun uyorlar ve 27 Ma yıs 'ın geti rdikle ri ile Atatü rk 
ilke lerin i bağdaştırıyor ve 27 Ma yıs'ı bir iktida r değişik liğinden 
öte bir dev rim ha reke ti ,  en azı ndan Atatürk de vrimle rine yenide n 
sahip çıkma ola rak değe rlendi ri yo rla rdı. Atatü rk devrimle rine 
ve 27 Ma yısa ka rşı yapıla n he r ha re ket ka rşısı nda ge nçliği bulu 
yo rdu . Bü tün bunları o dönemde ya yı nlanmı ş bildi rile rde açıkça 
görmek mümkündür . Bi ldi riler ü ze ri nde yapıla cak kısa bir in ce le 
me o d öne mlerde gençl iğin düşünce lerin i ve gelişimini o rta ya ko
yar. İş te ba zı örnekler : 

(20 Nisan 1 961 taritıU Ulus ga ze te sinden ) 
1 9  Nisan 1 960 günü Anka ra Kızılay'da lnö nü ye yapıla n 

sev gi gös terileri ve po lisin ge nçl eri zor kullana rak , döveretc 
da qı tması o laylarının 1 .  yıl dönümü dolayısıvla TMTF'nln bi l
diri s i: 

·B ugün kan uns uz blf' idareye ka rşı baş kaldır an g en çU-
• 
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ğ in ıitk harek etin.in, y ı l dön ümünü fdrak e diyoruz. 19 Ni sa n-
1 960 günü T ürk tarihi nde dM<ta rejimlerinin payida r olaca
ğın ı inanmak gafletine düşenl erin , unut amay acakl arı müs 
tesna b ir gün ola rak kalacakt ır. Eğe r  o gün bas iretleri bağ 
la nmış , kaderin se vkine ra m olmuş, bi<r avuç ·insan 4<:endHe 
rine tev di o lu ll8n maku l ve mü layim ikazla ra göz yu mmamış 
o lsa la r  ve içe ri sinde bu lunduk lar ı gaf let uykusundan uya 
na rak da la le tten ıkurtu la bi lmiş olsa la rdı , bugünk ü akibet le 
rinden be lk i  d e  end işe etmemek mevkiinde bulunabi lfrlerdi. 
Zulmete götü rmeye çal ıştık la rı bir mille tin muha lefet, basın 
ve gen çl ik ola rak ya pt ık la rı ikazla ra aldı rış etmemekte inat 
göste ren lerin , kendi ler ini büyük ka ranlıktan çe kip çıkarma la 
rı elbette imkansızdı. 

Bu iki 'yı l dönümünde o mücade lenin devamının he r a �  
nında fe ragat ve cesaret le ye r a lrT)JŞ o lan la rı hü rmet le yade
diyo ruz.• 

Yuka rda sözü .ed ilen olay i çin SB F'de ş u  bi ld i riy i yayınlıyo r
du . (20 Nisan , Ulus ) 

· 28-29 Nisan ve 27 Mayısın hazırlayıcıs ı o lay la rın ilk i 
olan 1 9  N isan Kızı lay nümay işlerinin yıldönümünü id rak et 
m iş bulunuyoruz. Yu rtta demokra siyi soysuz laştırmaya , hat ta 
büsbütün o rtadan ka ld ı rmaya matu f tedbi r ve ka ra rla rın il 
k i  olmak üze re sa bık ikt idar tara fından mahut ta hkikat ko 
m isyonu ku rulması için hazı rlanan kanun tasa rısının meclis . 
te müzake re olunduğu o gün dem ok ras i rej imine ve insan 
haklarına inanmış bir mille tin gençleri o larak , Kızılayda ya p. 
tığım ız göste riler pek manidar ve önemli dir. B iz ,  o günkü 
gösteri le re büyük bir çoğun luk la kat ılmış , b ir kısmımız po Hs 
tarafından co planmış , bazı larımız Menderes hakim le ri ta
rafından ha pse atılı p, ancak o rdumuzun yerinde ve mesut 
müda hales i ile hü rr iyet ler ine kavuşmuş SBF öğ ren ci le ri O
larak , bu olayın yı l d önümünden dem okras iye , insan h ak ve 
hü rriyet le rine inanc ımızı bir kere daha be l irtmek iste riz.• 

28 Nisan olayla rın ın bi rinci y ı l dönümü do layısıy la MTIB ta -
ra fından yay ın lanm ış bildi ri :  (28 Nisan 1961 U lus } 

•28 Nisan 1 960 Tü rk ta rihinde unutu lmaz mü stesna bi r 
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gün olarak, Türk milleti ile birl i<kte ebed ile şe cektir . Yütcs ek 
tah sil gençl iğ ini şa hlandıran bu gün de, zu lüm kurşun la n  _ile 
şeh it düşer ek vatan to pr aklarında vat an laşan aziz vatan şe 
hit lerim iz, hür vatan u fuk larını aydın latan birer sönmez me 
şale olarak kalpler im izde ve gönül ler im izde yaş ayacaktır . A 
tatürk, nes l i ,  m i l l i  yetçi, dev rim ci ve ideal ist Türk gençl iğ i 
dün olduğu gib i  bu gün de ,yarın da ö lme z Ata'nın yo luna d i
k i le cek hürr iye t düşmanlarını kahreden bir kuwet olacaktır . 

Hürr iyet idea l i  u ğruna ne siller boy unca binlerce şeh it 
ver miş b ir m il let in vatansever gençler i o larak , hür riyet i ca 
nımızdan az iz bilerek ica be derse bu uğ urda yen i şeh itler ver 
m ekten çekinm iyeceğ iz . Bizler i yürekten sarsan haz in bir 
yıldönümü , hürr iyet şe hitler in in az iz hatıra ları önünde hür 
met ve m uha bbetle eğ il irken onların ölme z ruhları nı bir bay �  
rak gi bi selamları z.• 

29 N isan 1962'de TMTF-MTTB ve A ÜTB tara fından 29 N isan' 
ın ikinc i yı ldönümü dolayısıy la yayın lanan bild ir i �  (29 N isan 1962 
UL US) 

·O günün heyecanı bütün tazel iği ile iç im izde , tı pkı 
o gü nkü gibi yek vücudu z. - B ir l ik ve bera berl iğ im iz o günden 
bu güne h iç bir şey kay betmed i. B ir m illet in adı Türk Mil leti i

se , bu m i llet in ve gençl iğ in kal binde buram buram Atat ürk ko
kuyorsa, bu m illet in genç liği o as i l  kan ile meş bu ise e lbet
te 29 Nisan o lacaktı. Ve bu böy le devam ettiğ i müddetçe 
aynı ş a rtlar t ahakk uk ederse y ine o lac akt ır. Atatürk 'ün c um 
hur iye ti b izlere emanet etmes inin manasını müdr ikiz. Va 
tan pe rver insanlar müster ih olsunlar. ldrakimizden korkan 
lar olmuştur . Hatta fi i len telaş emareler i dah i gösterm işler -

. dir. Onl ara ihtar ed iyoruz . Her 29 N isan birl ik ve beraberl i
ğim iZ'in b ir n işane si olac aktır . 29 Nisan ruhu as l i  Tü rle ka 
nını taşıyanların ruhud ur .  

Büy ük Tü rk milleti bizl ere güvenin iz, as il heye canları 
mız her t ürl ü men faat kay gısı ndan u zak, da ima doğru yolda 
tece l l i  e tmiştir. Kal pler imizde ta şıdığımız bu m ukaddes he 
yecanımızdan hiç btr fedakarlık ya p mamaya a zim �i)11z. Türk. 
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olmanın mutlulu�u yanında Türk genci olmanın mutluluğunu 
da taşıyoruz. 

Büyük Atatürk, sana inanıyoruz sana gOveniyoruz. 29 
Nisan senin eserind.'r.• 

29 Nisan 1 963'te TMGT, TMTF ve Ankara Üniversitesi Talebe 
Birli�İ (A.T.Ü.B.) 'nln ortak bil idrisinde ise şöyle deniyordu: 

·28-29 Nisanlar Tüıık gençliğinin, her tıirlü istismarcı
lara ikarşı ıl<azandığı büyilk zaferin bayramıdır. Temsilcileri 
bulunduğumuz Türk gençliği adına kendini bilmezlere, par
lamenter rejimin aleyhtarlarına, Anayasa düzeninin ve onun 
ruhundan doğan kanunların karşısında bulunanlara, Atatürk 
·ilkelerine karşı olanlara, 27 Mayıs'ı gölgelemek ·isteyenlere, 
şerefli Türk ordusuna ve Türk gençliğine dil uzatanlara, bü
yük Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü ve huzurunu boz
mak isteyenlere, daima 28, 29 Nisanı hatırlatır, ıl<endilerine 
gelmelerini bir defa daha ·ihtar ederiz.• 

27 Mayıs 1 963'te MTIB şöyle diyordu: (27 Mayıs 1963 Ulus) 

• Atatürkçülüğün fi l l i  bir davranışı olan 27 Mayısin 3. 
yıldönümünde Atatürk gençliği olarak, onun devrimlerine u. 
zanacak kirli elleri bir kere daha kırmaya hazır ve Atatürk
çü goruşun bir neticesi olan batılı anlamdaki gerçek 
demokrasinin tavizsiz gerçek savunucuları olduğumuzu Türk 
kamu oyuna arzederiz. 

Anayasa ve Hürriyet Bayramı'mızda siyasi partilerimi
zin kısır politik çekişmeleri bir yana iterek ulusal meselele
rimizin çözülmesinde elbirliği ile çalışmalarını. milli kalkın
mamızın gerçekleştirilmesinde iıl<tidar i le muhalefetin aynı 
sorumlulukla davranması zaruretine inanıyor ve bu anlayışta 
birleşmelerini istiyoruz. 

Tarihin her devresinde memleketin kötüye gittiği anda 
asıl görevini daima yerine getiren şerefli Türk silahlı kuv
vetler�ne olan inanç ve güvenimiz tamdır. Türk yüksek öğ
renim gençliği olarak 27 Mayıs ruhuna 1nanıyor ve onun mah
kum ettiği zihniyeti lanetliyoruz. 
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27 Mayısın ilçOncQ yıldönDmD hepimize kutlu olsun.• . 

1 9  Mayıs 1964 tarihli Cumhuriyet gazetesinde çeşitli genç.. 
fite: kuruluşlarının açıklamalarını görüyoruz. 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 45. yıldönümü müna
sebetiyle bildiri yayınlayan ve basın toplantısı yapan gençliık tem
silciler!, bayramlarına üzüntüyle girdiklerini açıklamışlar ve çıkar. 
ları uğruna toplumumuzu uygarlığa ulaşmaktan alıkoyanları lanet
lemişlerdir. • 

MTIB'nin yayınladığı bildiri özetle şöyledir: 
·Türk gençliği olarak 45 yıl önce olduğu gibi bugün. 

de aynı duygu aynı ülkü aynı heyecanı taşıyoruz. 1 9  Mayıs 
yurt mutluluğu için çarpışan ülkücülerin, devrimcilerin, u. 
luscuların, Atatürkçülerin bayramıdır. 

Geçmiş 45 yıl içinde yurt kalkınması için çalışanları 
minnetle anıyor, ulusun asil duygularını kendi çıkarları için 
sömürenleri. toplumumuzu uygar uluslar katına çı·kmaktan a. 
lıkoyanları lanetliyoruz. 

Dün olduğu gibi, bugün de yurdumuzu 45 yıl geriye gö. 
türecek şeriat düzeni istiyenlerle komünizmi savunmaları, 
Atatürk ilkelerinin yılmaz ·bekçisi Türk Gençliği olarak, bun. 
dan sonra birer birer açrklayacağımızı Türk kamu oyuna du. 
yuruyoruz.•  

Aynı gün bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul Üniversi
tesi Talebe Birliği Başkanı Osman Zeki Telci • Bavramımızın 45. 
yıldönümüne üzüntülü gireceğiz •  diye biten konuşmasında şunları 
söy!üyordu: 

·Atanın çizdiği yoldan yürümenin, istediğini yapmanın 
ATATÜRKÇÜLÜK olacağını çok iyi bilen sahte Atatürkçüler, 
düşmanlıklarını çok kez ATA'nın adını kullanarak gizlemek 
sinsiliğine. basitliğine, adiliğine düşmekle yetinmeyip, son 
zamanlarda daha ileri gidiyorlar, kampanya açıyorlar, kötü 
siyasi emellerine ulaşmak için geçmiş devrin özlemcisi ol. 
dı.rklarını birtakım sloganlarla söylemekten çekinmiyorlar, 
menfaatlerine alet ediyorlar. Cevap verme zamanımızı bek. 
liyoruz.• 
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15 Haziran 1964 MTIB , Atatürk dsminin dstisma rın ın ön len . 
mes ln l is tiyor ve b k  bi ıuiri yay ın lıy ord u: ( 15  Hazi ran C umhu ri
yet.) 

•Atatürk' ün flılclrle rl d ünyaca tanınan ve ben imsen en 
b ir insan o lması sebeb i i le ad ına de rnekler ve teşki latla r ku. 
rulması, O 'nun şa hsiyetini k ilç illtür, kanaatindey iz. Ay rı ca 
bu k işi le rin esnaf ve t ücca ra baskı yapa rak, bakanlık ve u
mum m üd ürlükle re ya nlış b ilgi ve re rek, yüksek m ik ta rda 
madd i me nfaa t temin ettikle rini tesb lt e tmiş bu lunmaktayı z. 
Em niye t makam la rı nın ve teşe kk ül ümözün gaye t yakından 
ta nıdı ğı bu k işi ler hakkında he r zama n b ilg i alm ak mümkün . 
dür. 

Maksatla rı ş ahs i  menfaat temin etm ek olan bu ;s tis. 
ma rc ı  k iş ile re ka rş ı  uya nık dav ranılmas ın i tavs iye ede riz.• 
T MT F  ge ne l başka nı Ahme t Güryüz Ke te nc i 10  Kas ım 'da ya. 

pı la n  Ata'yı a nma tö re ni nde şu nla rı söyl üyo rdu : ( 1 1  Kas ım 1 964 
D ünya ). 

•Hakimiye t ıkayı tsı z şa rts ız m il le tind i r, ilke sıi miHi mü. 
cade le nin i lk adım ında n itiba ren tıe r şey in ha lk için ya pıl . 
dığı nı n  de li lid i r. O'nu n dev rimc i li ği Ata türk ideo lojis inin fi.le. 
ri teme lini teşk i l  ediyo rdu. 

Dev rim cil ik m emleke tin sosya l ve eko nom ik s is temin 
de zo rlama la r ve sıç rama la rla değ iş ik Hk ya pmak dem ektir. 
De vrimc i  ise ,  ge l işe n  uy ga rıık akımı na ayak uydu ra n  sos. 
ya l bünyede ge rekli o la n  değ iş ik l iğ i ya pmakta n çek inmeye n 
ka ra rlı ve aziml i  kimsed ir. 

Uta nıyo ru z  Atam ! se ni n  yu rdu nda köy e ns titüs ünü sa. 
vu na nla ra 'kom üns ttlr' diyen fik i r  fuka ras ı yay ga racı la r va r. 
Ka fa ta sçı la r va r. 

T ürk ge nç l iğ i  bu gün, çıka rc ı  ve tav izc i  pol itika nın bile 
rek yo lu nda n çıka rdığı Cumhu riye ti ve ge rçek l ik yo lu nda n u. 
zakl::ışan ünive rs itey i Atatürk' ün an lad ığı a nlamda ye niden 
ka ides ine o tu rtmak ve bütün bu ha lkı n o rtak mutlu luğu nu 
sağ la mak iç in  u lusa l bir d i re nişin eş iğ inded ir. 

Türk genç liği , ta rihi n ge ri çev ri lmesi ne ve zaman ın o. 
lum lu yolda ki akışın ın du rdu rulması na m üsaade e tm lyecek. 
tir.• 
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Yine 1 0  Ka sım 1964 günü ba şka bir törend e MTIB Genel 
Ba şkanı Yüksel Çengel şunla rı söyl üy ordu : 

· Dünyanın g enç v e  özgü r, bağımsız ,itibarlı c umhu riy e. 
t i  T ürkiye, de rin b ir yas iç in e  gömülmüş tü r. Büy ük kur ta rıcı 
A tatü rk ö lmüş tü r, f aka t O 'nun f ikirl eri, ülküle ri yaş ıyor , h ız. 
la gel işiyo r. Türkiy e 'd e  yıl la r geçiyo r. İç ind e bulunduğumuz 
du rumu hatı rlayınca uta ncımı zc:!:.n b irb irim izin yüzüne baka
mıyo ruz. 

Refo rm la rınla Da rülfünu n du ru !llundan ku rta rd ığı n ü n i
vers ite, s enin ilkelerind en, s eni n ülkü nd en ay rılmış , s e nin 
he r ş ey i  ema net ettiğ in g ençl iğ i ezm ey e  ça lışıyo r. To plu
mumuzu ilmen y üks el tec ek o lan la r, yüks ek am el iya t ve mü 
şav irlik üc retl er iyle s enin ist iklal Ha rbind eki ce phe müca. 
hitl erini nasıl soyacakla rını düşünüyo rla r. 

Neredes in Büy ük Ata tü rk? Mi lletçe s en i  a rıyoru z. Kal 
dı r başı nı A nı lte pe'd en b iz e  kuwet v er, b ize ışık tut, b ize 
yö n v er.• 

(28 N isan 1 965, Akşam ) 
•28 N isan a nılıyo r 
G enç l ik, Faş izm v e  g eric i l ikle mücad el e  ed ec ek. 
28 Nisan olayla rının 5. yı ldö nü mi.i bugün öğ ren ci v e  

gençl ik ku rul uşla rınca düz enlenen tö renl erle anılacaktı r. 
TMTF ta rafından düzenl enen tö ren · Fa tih Şeh i r  T iya tro. 

s unda • ,  27 May ıs Fik i r  Kul übü nün dü zenled iğ i  tö ren Beyazı t 
Rüya Dü ğü n Salo nu nda v e  İ .Ü.T.B. ta rafı nda n düz en len en tö. 
ren is e Ma rma ra öğ renc i loka l ind e ya pı lac ak tı r. • 

28 Nisa n olay la rı nın yı l dönümü dolayısıyla MTIB g ene l  baş. 
kanı Ayd ın Vel ioğ lu yayı nladığı b ild iride : · Bugün, o d ev rin ka ran. 
lık anıla rını yaşa rken müc adel em iz so na erm em iş , bu s ef er d e  
ka rşımı za ha lkı pol itika a trak siyonla rıy la söm üren büy ük s ermay e 
trös tl eri, d in simsa rla rı v e  to prak ağala rı çıkm ış tı r. Mem leketin 
m i ll i  serv etl erini, y aba nc ıla rla iŞ'birliğ i yapa rak pay laşa n, ha lkın ik 
tisad i sosya l ve kü lt ürel eg em enl iğ ine ka rşı koya nların , 28 Nisan 
196 0 T ürkiye 'sinde n  ibret a lmaları la zı mdır. Aksi hal de Türk g enç.. 
l iğ i  Atat ürk'ün ist ediğ i anlamdaki direnişini kullanacaktır.. de

nilmekte dir. 
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ôte yandan TMTF Genel Başkanı Ahmet Güryüz Ketenci, 
ITÜB Başkanı Bozkurt NuhoğJu, ITÜTB Başkanı Uygut Bayaz ve 
TMGT Genel Başkanı Erol Onat birlikte yayınladık ları bildiride: 
28 Nisanın Türk siyasi tarihindeki yerine değinmekte ve • Bü
yük bir üzüntü i le  görmekteyiz ıki , kuwetini d ış  kaynaklardan a
lan ve Türkiye içindeki çıkarcı çevrelerce de desteklenen bazı fa_ 
ş ist akımlar, demokratik düzeni, temsi l  ettikleri gruplar ve yararına 
bozmak istemektedirler. Devrimci Türk Gençl iği  gerici ve sömü
rücü her tecavüzü yok edecek güçtedir.• demektedirler. 

Siyasal Bi lg i ler Fakültesi ,  Hür  Düşünce Kulübü ise yayınladı
ğ ı  bi ldiride: •Türk gençl iğinin içte ve dışta, vatan ımızı ve ulusu
muzu sömürmeye çabalayanların karşısında, gerçeklerin demokra
sinin ve O'nun müesseselerinin savunucusu olduğunu Türk ulusu
na duyururuz.•  deni liyordu. 

FİKİR KULÜPLERİ 

Evet, 1 960 sonrasında üniversite ortamı böyleydi. Denebi l ir  ki . 
1 960'dan 1 965'e kadar gençlik hareketleri üç aşağı beş yukarı ay
n ı  karakterde olmuştur. Bu •karakter daha önce de ifade edi ldiği 
gibi Atatürk i lkeleri ile 27 Mayıs'ı benzeştiren ve o güne dek ne
l ere devrim deni lmişse .onlara sahip ç ıkma ve yaşatma olmuştur. 
Bir başka deyişle, 1 960 ile 1 965 arasındaki gençl i k  hareketleri , A
tatürk i lkelerine ve 27 Mayısa karşı olan davran ışlara cephe a lan 
i lerici tavırlar nitel iğindedir. 

1 965'ten sonradır ki ,gençlik örgütlerinin b i ld i ri lerinde ve yö
neticelerin in  konuşmalarında · SÖMÜ R Ü • ,  · FAŞİZM •, · EMPER
YALİZM · sözcüklerine sık sık rastlamaya başlıyoruz. 

Esasen 1965 yı l larında çeşitl i adlar altında fikir kulüpleri ku
rulmaya haşlandı .  Bu fikir kulüpleri genel l ikle sol düsünceyi be
n imseyen ayd ın lar tarafından kuruluyordu ve çoğu gençlik kuru
luslarıyd ı .  B i r  süre sonra fikir kulübü yerine · Sosyal ist Fiki r Kt•
lübü • kurulmaya başlandı .  Kısa bir süre sonra da Fikir  Kulü!)le
ri Federasyonu, TİP'e paralel olarak örgütlendi . 

FKF'n in gel iş imi 1965 sonrası  olayları içinde ayrıca görüle
cektir. Ancak. biz burada 1 960, 1 965 arası genç l i k  olaylarının bir
kaç özel l iğine daha değinelim. 
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1 960.1 965 arası gençl ik  olaylarının konuları yalnızca Atatürk 
ilkeleri ve 27 Mayıs değildi. Fakat diğer bütün konular bu i ki te. 
mel üzerinde ele al ınıyordu. Örneğin demokrasi, cumhuriyet, A
nayasa, basın,  gericHik i lerici l rk, komünizm tartışmaları , öğrenci 
ve üniversite reformu konuları daima 27 Mayıs ve Atatürk i lkele
rinin ışığında ele a l ınıyordu. Dolayısıyla sonuç Atatürk i lkelerine 
uygun bir demokrasi, Atatürk i lkelerine uygun bir cumhuriyet, A
tatürk ilkelerine uygun Anayasa, isteme çizgisinde kal ıyordu.  

Bu dönemin bir  başka özel l iği  de gençl iğin pek hakim bir eda 
i le  sesleniyor oluşudur. Bir başka deyişle bu dönemin bildi ri lerin. 
de ve konuşmalarında gençlik adeta Atatürk ve 27 Mayıs adına 
konuşmaktadı r. Bu hava 27 Mayıs üzerindeki rolünden geldiği gibi 
Atatürk'ün Gençliğe H itabesi'nden ve Bursa Nutkundan, da kay. 
naklanmaktadır. 

Yine o dönemin yaygın kanıs ı ;  iyi insanlar ve kötü insanlar 
vardır. Bir başka deyişle, bir yanda gerçek Atatürkçüler, bir yan. 
da ise Atatürkçülüğü maske olarak kullanıp kişisel çıkarlar pe. 
şinden koşan sefi l ler vardır. işte gençlik, bu ikinci tip ıkötü insan. 
farın karşısında yer almaktadır. 

Bu dönemin çeşitli konulardaki görüşlerinin izleri daha son. 
raları değişik biçimlerde sürüp gidecektir. Esasen yukarıda sö. 
zünü ettiğim özel l i1kler herhangi bir örgütün değil de genel olarak 
öğrenci -kitlesinin özel likleridir. Yoksa, özell ikle 1 962'lerden sonra 
bazı gençler sosyalist bir çizgiye yaklaşmışlardır. Çeşitli toplan. 
tı larda oldukça tutarl ı  görüşleri savunan tek tek kişiler vardır. 
Bunlar zaman zaman kitleyi etki leyebilmişlerdir. Öte yandan ö
zellikle 1 960 yı l larına doğru gençl ik  örgütleri içinde sosyaf.ist dün. 
ya görüşünü benimseyenler ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak, 
bunlar daha sonraları sosyal ist dünya görüşünü kitle önünde sa. 
vunacaklardır. 1 960.1 965 dönemiyle i lerki dönemleri'll gençl iğin a. 
rasındaki bi l inç farkının görülmesi için 28 N isan 1 968'den bir bildi. 
riyi •incelemek yeterl idir: 

.ORTA K BASfN B iL DİR iS i ·  

28 Nisan, 1 960 direnişi, bugünkü anlamda bi r  direniş olmak" 
tan çok, yüzeysel re fonnlar is teyen bir ha rekettir. 



28 Nisan, Tür1'iye'nin sosyal ekonomik ve politik yapısının iyi. 
ce tcavranmadığı bir dönemin hareketidir. Bu nedenle 28 Nisan 
gençliği Türkiye'nin bağımsızlığı ,  iç ve dış sömürüden kurtulma
sına yönelen çözüm yolları getirememiştir. Ne var ki, bugünkü bi
linçli gerıçlitc ile 28 Nisan gençliği arasında organrk bir bağ yoksa 
da bugür.ün gençliği onların tarihi bir halıkasıdır. 

BugLnkü gençlik, biçimsel demokrasinin ve biçimsel devrim
lerin bekçisi olmak yerine; madenlerin, petrollerin sömürül
mesine karşı çıkmakta, ikiH anlaşma ve yabancı üslerden annmış, 
NATO'dan ayrılmış, sosyalie! Türkiye'nin kuruluş savaşını ver
mekted ir.• 

FKF lst. Sek. Veysi Sarıözen, 1.0. Mctisat Fakültesi T.C. Baş
kanı: Toygun Eraslan, l.T.0.0.B. Genel Yazmanı Ayhan Ôze r, 1 .0. 
Orman Fakültesi T.C. Başkanı: Fahri Aral. l.T.Ü.T.O.T.B. Bşk. Çe
tin Uygur. 

Biz, yine olayların akışına dönelim. 

CELAL BAYAR'I 
PROTESTO YÜRÜYÜŞLERİ 

Yıl 1 963 Üniversitedeyim. Tam değilse de 1960 sonrasının, 
Atatürk devrimlerine ve 27 Mayısa söz söyletmeyen bir üniver
site l isiyim. İlkokul, ortaokul ve l isede Atatürk, Atatürk diye dolmu
şuz ve o minval üzere 27 Mayısı da benimsemişiz. Üstelik öyle bir 
benimsemişiz ki , 27 Mayıs ı bizzat biz yazmışız gibi. Diyebilirim ki .  
27 Mayıs ı yapanlardan çok benimsemişiz. On lar savunmasa bile, 
biz savunacağız 27 Mayısı. 

O tarihlerde ben. biraz merakla Hgileniyorum olup bitenlerle 
fakat Atatürk ve 27 Mayıs söz konusu olunca tereddütsüz katılı
yorum olaylara, lider olarak birkaç kişiyi tanıyoruz. Nejat Şen. 
Bozkurt Nuhoğlu, Öcal Okay ve başkaları. Hareketlerden görüp ta
nıdığımız llderler bunlar. 

1 963 Mart'ının sonuna doğru Kayseri Cezaevinden Ceıaı Ba. 

yar'ı serbest bıraktılar. Bu olay yalnızca rahatsız bir hükümlünün 
serbest bırakılması olarak kalmıyordu, bu vesile ile bazı AP'liler 
27 Mayısa ve giderek Atatür1<"e dil uz&tıyortar ve ver yer gösteri
ler yapıyorlardı. ôte yandan Celal Bayar, Yassıada'da yargılanır. 
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ken takındığı korkusuz ve biraz da müstehzi tavrını sürdürüyordu. 
Söylenenlere baıkı l ırsa, önce Ankara'ya gidecek ve sonra da 

İstanbul'a gelecekmiş. Bu seyahatler 27 Mayısın iflasını ilan eden 
birer gösteri gezis·i gibi bir hava estiriyordu. Bazı gazeteler, Celal 
Bayar'a alkış tutuyordu. 

Celal Bayar'ın cezaevinden tahl iyesi bir anda olmadı tabi :  Ce
lal Bayar'ın hastalık nedeniyle tahl iye edi leceği aylar önceden söz 
konusu edilmeye başlanmıştı. Tahl iye söz konusu olunca da grup
lar halinde Bayar'ı ziyaretler yapı l ıyordu. Bu ziyaretler bir gösteri 
niteliği  de taşıyordu. Bu konu i le  i lg i l i  olarak TMTF uzun bir bil
diri yayınlamıştı. (24 Ocak 1 963 U lus.) 

· Uzun süredir Kayseri Cezaevinde bulunan Celal Ba
yar'ı ziyaret etmek amacıyla üniversite içinde yapılan orga
nizasyonu dikkat ve ibretle takip etmekteyiz. Bugüne kadar 
çeşitli yayın organlarında Türk yüksek öğrenim gençl iğinin 
yarattığı esere ihanet edercesine hareket etmek durumuna 
düştüğü zehabını uyandıracak yayınlar karşısında gerçek dü
şüncemizi kamuoyuna açıklamayı,  memleket borcu bildik.  

M i l leti ortaçağ karanlığına sürüklemek isterken, keyfi 
idareyi bir terör havasıyla yurtta estirmek isteyenlere dire
nen gençliğe karşı girişi len menfur hadiseleri unutmadık. 
27 Mayıs'ta anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla 
meşru luğunu kaybettiklerin in  sabitl iği dünyaya i lan edilen
lerin icap ettiği ' takdirde tekrar aynı akıbeti göreceklerinin 
yakın olduğunu hatırlatmak i steriz. 

27 Mayıs öncesi zihniyet Atatürk i lkelerine ihanet et
tiği için ebediyyen mahkl11l1 edi lmiştir. 

Şunu tam bir kesinl i kle ifade etmek isteriz ki, Türk 
yiilc:sek öğrenim gençliği  bu zihnyeti ve bunun zaval l ı  tem
silcilerini ebediyyen affetmiyecektir. Siyasi bir yatırım bul
muşçasına masum vatandaşları af teraneleriyle avutmak yo
lunu tercih edenlerin bu gidişle hüsrana uğrayacakları gün 
yakındır. 

Atatürk ilkelerine sadakat ve onları benimsediklerini 
i lan edenl er, 27 Mayısa saygı duymak zorundadırlar. 

Günlerce üniversite ve yüksek okullarda organizı;ısyon 
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yaparak bedava seyahat vaadi i le adam toplamak için çalı
şan AP Gençlik Kolu Başicanının başına gelenler, eğer bu tu
tum devam ederse daha ağırıyla ti:ıcel li edecektir. 70 bin 
yüksek öğretim genci içinde birkaç yüz genci. ayartarak 27 
Mayısa meydan okurcasına bir parti tarafından organize e
dilen bu hareketi yapanların akibeti çok feci olacaktır. 

Ne hazin tecellidir ki, 27 Mayıs öncesinde gençliğe 
•bir avuç çapulcu• diyenler şimdi onlardan medet ummak
tadırlar. Atatürk i lkelerini  s iyaset sergisinde haraç mezat 
satı l ığa çııkaranlar, şimdi de Atatürkçü gösteri lmek isten
mektedir. Demokratik o l mayanlar, şimdi demokrasi tarafta
rı kesilmişlerd·ir. 

Önünü göremiyecek kadar gaflet uykusunda olanlara 
hatırlatmak isteriz, SBF'ye s ıkılan kurşunların izleri hala dur. 
maktadır. Hüseyin Onur, hala tahta bacağıyla dolaşmaktadı r. 

Bütün bunlardan sonra, Türk adaleti önünde mahkum 
edilmişler için ziyaretler tertiplemek isteyenler bilmelidir
l er ki, Türk yüksek öğrenim gençl iği yarattığı eserini canı 
ve kanı pahasına korumasını bi lecektir. Eğer bu memleket
te intikam peşinde koşanlar varsa, kesinl ikle ifade edel im 
ıki .  zafer yine Atatürkçülerin olacaktır. 27 Mayısı inkar e
denler için bu ihtarımız son bir fırsattır. 

Türk yüksek öğrenim gençl iğinin demokrasiye inancı 
tamdır. Ve kesindir. Ancak demokrasi h akların tstimalidir, 
suistimal i değil .  

Atatürk i lkelerini ve 27 Mayısı lnkar eden bir demokra
tik düzen hiç bir zaman yaşama ortamı bulamayacaktır.• 

YÜRÜYÜŞLER 

Celal Bayar'ı protesto yürüyüşleri, iki gün üstüste yapıld ı .  
B1:1  yürüyüşlerin özellikle ikincisi ,  1 960 sonrasının en  büyük öğren. 
ci gösterisi oldu. Bu ikinti yürüyüşe yirmibeş bin kişi katı lmıştı . 

i lk  günkü yürüyüşte kalabal ık Karaköy'den Bankalar Caddesiy. 
le Tünel 'e vardığında, Yeni lstanbul Gazetesi aleyhinde gösteri 
yapı ld ı .  Gazeteden bayrak asması isteniyordu. Gazete bayrak as. 
mamakta direndi .  Gençler gazeteye saldıroı. -Bina taşa tutuldu. 
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Ben, taş atı�masına engel olmaya çal ışıyordum. Neden sonra bir 
pol is memuru binaya bayrak astı. Gazetenin bayrak asmasının is
tenmesindeki neden, bir nevi pişmanl ık  beyanı yapmasıyd ı .  27 Ma
yıs aleyhine yayınları protesto edil iyordu. Patis pencereye bir bay
rak astığı zaman, uzun bir alkışlamadır  koptu. Alkışlardan sonra yü
rüyüş istiklal Caddesi yoluyla Taksim'e yöneldi. Taksim'de yapılan 
konuşmalarla o günkü eylem son buldu. 

Ertesi sabah gazeteleri a l ınca gördük ki, Yeni İstanbul Gaze
tesi bizim · komünist, komünist çok yaşa• diye bağırdığımızı ya
zıyordu. Halbuki böyle bir olay olmamıştı. Aramızda pek sosya
l ist de yoktu. Genel çizg i i lericilik çizgisiydi .  Bu yazıyı okuyunca 
tepem attı.  Benim gibi herkesin çok kızdığı görünüyordu. Öğlen 
saatinde yürüyüş. Beyazıt'tan başladı ve yine aynı güzergaha yürü
dük. Sultanahmet, Sirkeci ,  Karaköy, Bankalar Caddes·iyle Tünel'e 
geldiğimizde, gazeteyi darmadağan edecektık. Bir gün önce ben 
taş atılmaması için çabalamıştım. Fakat o gün makinaların ı  ben 
kıracaktım. Fena halde niyetlendim. Bir  grup arkadaşla da konuş
tuk, böyle yalancı ve sahtekar bir gazetenin makinaları kırı lmal ıy
dı .  

Fakat Tünel'e geldiğimiz zaman gördük ki ,  cemsel er binanın 
önüne uç uca dizi lmişler ve binayı kordon altına almışlard ı .  27 
Mayıs düşmanı bir gazete, 27 Mayışçı ordunun arkasına sığınarak 
el imizden kurtuldu. Gazetenin önünde bir süre bağ ırıp çağırıp 
yürüdük. Yürüyüş yine Taksim'de yapılan toplantıyla sonbuldu.  

Toplantıda konuşanlar, gününe göre oldukça i leri görüşler be
l irtti ler . .Sazıları i l k  kez CHP çizgisini aştılar. Gerçi bu aşılma 
CHP'nin ve öze l l ikle İnönü 'nün Celal Bayar'ın affına i l işkin tavrına 
karşı çıkma biçimindeydi .Ancak, yapı lan konuşmalar içinde, İnö
nü'nün yurt gerçeklerine ters düştüğü ve gençlik olarak artık lnö
nü 'ye eskisi gibi güvenilemeyeceği belirtiliyordu. Yürüyüşlerin 
büyilklüğü CHP'yl bile şaşırtmıştı. 

Aziz Türk Mi l leti , seni insanca yaşamak •için yapılan 
gayretlerden soğutup tahriklere alet etmek isteyenler var. 

Bunlara itibar etme. Atatürk ilkelerinden başka çıkar yolun 

olmayacağını asla hatırından çıkanna.• 
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Devrimci gençliğin düzenlediği mitingde, karşı harekete gi
rişen gerici bir grubun hırpalanması ve AP merkezinin tahrip e

. di lmesi ile neticelenen eylemler sooocu MTTB, şu bildiriyi yayın
lamıştır. (28 Mart 1 963, U lus). 

• 1 - 27 Mayıs bir mefkuredir. Bu mefkureyi hazme
demeyen gafil lere gençtik olarak ihtar etmenin zamanı gel
miştir. 

2 - Mil li menfaat mihverinde gençlik ve ordunun ku
cak kucağa olduğunu ve olacağını bir kere daha ispet etmiş 
bulunuyoruz. 

3 - Anayasa teminatına dayanan temel kurumlara l isa
nen yada fi i len tecavüze tedbirler kanununun tatbik edilme
yişini şiddetle protesto ederiz. 

4 - Düşük iktidarı kal·kan olarak 1kul lanıp, menfur fi
kirlerini yaymaya çalışanlar, şunu bilmelidirler ki ,  bir gün 
kendil iğinden hakikat zincirinin halkaları arasında boğulma
ları mukadderdir, 

5 - Türk gençliği hiç bir siyasi emelin,  gayri kanuni 
ve gayri mil l i  bir ideolojinin vasıtası olamaz ve olmayacak. 
tır.• 
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BÖLÜM 2 

1965 GENÇLiK OLA VLARINDA DECIŞIM 

1 960-1 965 arasında genç l i k  hareketleri genel olarak Atatürk 
ilkelerini ve 27 Mayısı savunma ç izgisinde, çeşitl i yı ldönümlerin
de ve bazı olaylar karşısında tav ır  a lma biçiminde devam ederken, 
her geçen gün sol yayınlar çoğa l ıyordu. 

1 960 sonrasında en öneml i  sol yayın olarak Yönü görüyoruz. 
1 961  Aral ığında 1 60 kadar aydının imzası i le çıkmaya başlayan Yön 
Dergisi  dışında özel l ikle Akşam"da Çetin Altan ve Cumhuriyet'te 
f lhan Selçuk, bel l i  başl ı  sol yazarlar olarak beli riyordu. Gerek Yön 
Dergisi  ve gerekse Çetin Altan ve İ l han Selçuk gençl ik  üzerinde 
çok etk i l i  olmuşlardır. Bu etkinin nedenleri ise yazılan yazı ların Tür. 
kiye gerçeklerine daha doğru ve daha temelde çözümler önerme. 
lerindPdir. Evet, o güne dek genç l iğin yurt sorunlarına bakışı · A
tatürk i lkeleri ve 27 Mayısa uygunluk ·  sözlerinin pek ötesine geç. 
miyordu. Sol yazarlar ise, sorunların ekonomrk olduğunu ve bu 
ekonomHc sorunların çözümü sağlanmadan hiç bir sorunun çözü� 
lemeyeceğini söylüyorlardı. 

Burada 'Yön' hareketinin el eştirisine girecek değilim. Belir
l emek istediğim nokta Yön hareketinin,  yurt sorunlarına getirdiği 
b:::kış açısı ve bunun gençl ik olaylarına katkılarıdı-r. Yön dergisinin 
çıkış bildirisine imza atanlar arasındasosyal istler de vardı .  
Sosyalistlerden başka sosyal demokrasiyi savunur görünen ya 
da savunanlar da bu bi ldiriyi imzalamişlardı. Yön Dergisi incelen
diğinde yeni bir devletçil i-k görüşünün yanında, Türk Sosyal izmi ,  
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lslArn Sosyal izmi veya az gelişmiş memleketler sosyalizmi g ibi 
görüşlere de rastl ıyoruz. Bütün bu görüşlerin ötesinde gençliği  
etki leyen özell iğin,  yurt sorunlarını sergilemiş olması d iye ta
nımlamak pek fazla hatalı olmasa gerektir. Çünkü yurt sorunları
na öteden beri sahi p  ç ıkan gençli k, gerçekte yurt sorunlarını pek 
bi lmiyor ve •Atetürk i l keleri • deyip duruyordu.  Atatürk i lkeleri 
kavramı ise karşıt görüşte olanlar tarafından da rahatça kullanı
labi l iyordu. Sol yayınlar ve yazarlar ısrarla çeşitli siysal davranış
ların ekonomi k  nedenlerini araştırıyor ve hemen her hareketin 
bir  ekonomik nedeni olduğun ugösteriyorlardı .  

1 965 yıl ı  gençl i k  hareketleri için önemli değişikl ikler getir
miştir. 1965 yı l ı ,  1 960 sonrasında aydınlar arasında yayı lan sosya . 
l ist dünya görüşünün gençl ik hareketlerine yansımaya başladığı  
yıldır. Bu kanaatimi i leri sürerken tek tek gençlerin sosyalist olma
larından söz etmiyorum, genel olarak gençlik örgütlerinin yapısını 
belirlemek istiyorum. 1 965 öncesinde de gençler arasında sosya
list d ünya görüşü taraftar bulmaya ve hatta benimsenmeye başla
mıştı . Fakat sosyalist d ünya görüşünün gençlik hareketlerine yan
s ıması özellikle 1 965 yı l ı  içinde olmuştur. 

Gençl ik örgütlerin in  bildiri leri ekonomik sorunları içermeye 
başlamıştır. Soyut kavramlardan öte yurt sorunları üzerinde i lk 
bi ld iri ler bu dönemdedir. Petrol sorunu bu dönemde ortaya atı l ır. 
Gençlerin çıkardığı i l k  sol yayın, · Dönüşüm • bu dönemde yayınla
nır. İ l k  sol gençl ik  örgütleri diyebi leceğimiz Fikir Kulüpleri bu dö
nemde kurulup yaygın l ık  kazanmaya başlar. Bu nedenle 1 965 döne
mi olaylarını bi raz geniş olarak ele almak gerekir. 

Bunun açıklanması için çeşitli yurt sorunları üzerine görüş 
öne sürmüş gençli k  kuruluşunun b i ld i rilerinden bazı bölümleri 
aynen buraya aktarıyorum :  

1 6  Şubat 1965 CTMTF 1 9. dönem çalışma raporundan) .  
TMTF Genel Başkanı Ahmet Güryüz Ketenci , İÜTB Başkan 

Toktamış Ateş,  İTÜTB Başkanı Uygut Bayaz, IYOTB Başkanı Din
çer Şekerci imzalarıyla yayınlanmıştır: 

« 1 .  Emperyal izme ve feodalizme karşı ortak bir plat
formda bütün devrimci güçleri mücadeleye ve birleşmeye 
çağırırken ,şu veya bu siyasi partinin organı veya yeraltı 
teşkilatı şeklinde kaba bir iftira ·i le suçlamak ve bizi peşin 
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hükümlerle lekelemeye teşebbüs etme'k ulus ve yurt düş
manlarının yeni bir taktiğidir, diye kabul ediyoruz, 

2. Açık ve seçik olarak belirtmek isteriz ki, yurdumu
zun doğal kaynaklarının yabancı sömürgecilere peşkeş çe-
kildiği bir ortama gelinmiştir. 

· 

Biz, Türkiye'nin kalkınması, politi'k ve ekonomik bağım
sızlığına kavuşması için takip edilecek metodun antifeodal 
ve antiemperyaiist bir kal·kınma yolu olduğuna inanıyoruz. 
Bunun için hangi taraftan ve ne yönden geHrse gelsin,  kaba 
iftiralara ve çamurlara rağmen mücadeleye kararlıyız. 

Önderimizin Bursa Söylevi ve ikinci Cumhuriyet Ana
yasasının kabul ettiği direnme hakkını yerine getireceğimiz
den kimsenin şüphesi olmasın. 

3. Bu tehlikeli ortamı yaratanlar ve açıkladığımız hu
susların gerçek olduğunu görmek istemeyenler ve bu or. 
tamdan kendi politik çıkarları için iyi niyetimizi istismar e
denleri, Türk yüksek öğrenim gençliği olarak biliyor ve gere
kirse şamarımız ile onları d üşürebileceğimizi ilan ediyoruz. 

4. Türkiye'nin tehlikeli bir ortama doğru sürüklenme. 
sinde, Amerikan diplomasisinin çirkin bir entrikasını çevir. 
meye çalışan, ve faal bir rol oynıyan, büyükelçi Sayın Ray. 
mond Haere'in istenmeyen şahıs olarak kabul edilmesini is
tiyoruz. 

Başkan Jonnson'un, Türk-Amerikan ilişkilerinin tehlikeli 
bir seyir almaması için büyükelçisini geri çekmesinin en 
doğru hareket olacağı kanısındayız. Saygılarımızlar. •  

5 Haziran 1 965 tarihti Cumhuriyet Gazetesinde TMTF 
Genel Başkanı Ahmet Güryüz Ketenci imzasıyla yayınlanan yazıda 
da şunları görüyoruz: 

.. 

·GENÇLiK VE TÜRKiYE SORUNLARI· 

Türkiye, geri kalmış bir ül'kedir. Türkiye bugün hemen 
bütün rktisatçıların birlestiQi gibi geri kalmış bir ülkerlir. 
Geri kalmış ülkelerde feodal unsurların yani toprak aoalıqı 
denen kurumların hala varlığını sürdürmeleri. işsiz yıöınının 
günden güne artması, topraksız 'köylülerin şehire akınının 
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gün geçtikçe hızlanması, bu fükelerin özell4klerinden bazı la. 
ndır. 

Geri kalmış ütkelerin bağımsız ütke olmaktan çok. yarı 
bağtmlı halde olmalan diğer özellfk:leridir. 

Sanayileşme zorunluluğu: 
Avrupalılaşmak bugün hemen her1cesln dileği. ne var 

ki, Avrupayı Avrupa yapan ve ondaki gel işmeyi sağlayan, sa. 
nayinin tcurulmuş olmasıdır. Türkiyemizde sanayileşme gün
den güne yurdumuzda artan işsiz yığınına iş bulabileceği 
gibi, dışarıya kaçırdığımız emek gücünün de yurdumuzda de. 
ğerlendirilmesini sağlayacaktır. 

Gerçek demokrasi sanayi leşmiş bir temel üzerinde ye. 
şerir. 

Türkiye'nin kalkınması 'kapitaHst o lmayan bir düzenle 
olabil ir .  

Bütün yukarıda saydığımız aksak durumlardan bizi kur. 
taracak yol hangis id ir? Özel teşebbüs sayesinde Türkiye 
bu çıkmazdan aydınl ığa ulaşabilir m i ?  Bu 27 Mayıs 1960'dan 
sonra Türkiye'nin fikir ortamında tartışı lan başlıca konudur. 
Biz, istiklal Harbini yapmıs bir  mil letiz. istiklal Harbimizin an. 
lam ve ehemmiyeti, diğer savaşlara benzemez. O zamana ka. 
dar ya::ıtığımız savaşlat" bir düşman ordusuna karşı idi.  istik
lal Savası Türk Ulusunun yalnız siyasi istiklali deği l .aynı za. 
manda iktisadi özgürlüğü için yapı lmıştır . . .  

Atatürk bunu şöyle belirtir: · Biz yutmak isteyen, em. 
peryal:zme ve kapital izme karşıyız. •  Emperyalizm, geri kal. 
mış ü! �elerin kurtu luş yolu olan sanayileşmeye karşıdır. 

Çünkü gelişmiş ülkeler, geri kalmış  ülkeleri var olan halleriy. 
le, yani geri kalmış sanayi leşmemiş durumlarıyla tutmak is
terler. Gelişmiş ülkeler için pazar hal inde olmamız ve onların 
göndereceği malları satın a l ıp, iç zenginl iklerimizi dışarıya 
akıtmamış, emperyal istler için ne kadar iyi ise. bizim için de 

o kada� kötüdür. Demek ki, bizdeki özel teşebbüs yolu i le 
kalkınr.ayı en başta yabancı sermaye engellemektedir. 

SOSYAL GÜÇLER 
Türkiye'yi kapital ist olmayan yola sokacak olan sosyal 
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güçler, için şüphesiz zinde kuwetlerdir. (Gençlik, işçi ler, ba
sın, ordu, düşünürler.) 

işçi lerimiz, Türkiye'de ka•kınmamız için en büyfrk yü. 
kü çeken ve karşı l ığında en az nimetlere sahip güçtür. Or. 
dudan sonra teşkilatlanması en fazla gereken kuvvettir. Oy. 

sa k i ,  send ikaların başında bulunan liderler, işçinin itici gü. 
cünü yok etmek, onun toplum meselerinde söz sahibi olması. 
nı  önlemek için gayret göstermektedirler. işçilerin en uyan ı k  
olması gerekn husus işte b u  olmalıdır. Köylüler, ırgatlar, kü. 
çük toprak sahipleri, büyük sermaye eşrafının mali gücü kar. 

ş ısında gün geçtikçe ezilmektedir. Menfaatleri işçi toplu. 
luklarıyla ortaktır ... 

Genç!Pk: • Geri kalmış ü lkelerin en uyanık gücüdiir.• Em. 
peryal izmi lanetleyen, haksızl ıkların karşısına çıkan gerçe. 
ğin savunucusu. halkın savunucusudur. Devrimci eylemlerin 
öncü kuwetidirler. Hiç bir menfaat bağı ile şartlandırı lma. 
mış olduklarından en objektif karar alma niteliğine sahip o. 
lan güçtür. 

Bu itibarla daima ulusun yanında ve onun hizmetindedir. 
Teşkitlatlanma zorunlu luğu: 
Türkiye gerçekte büyük dönüşümlerin olacağı bir dev. 

reye giriyor. Her şey Atatürkçü ve devrimci güçlerden yana, 
ne var ki, bu güçler teşki latlanmış bir durumda deği ldir. Ata. 
türkçü devrimci güçler, bir an evvel geniş anlamı i le baskı 
grubu olabi lecek bir güç haline gelmel idir. 

Türkiye 'nin istediği sosyal reformları yaptıracak ve ge. 
teceğin aydın l ık  ülkesi haline getirecek tek kuruluş yolu. sos. 
yal güçlerin teşkilatlanmasındadır. Mutlu yarınlar, devrimci. 
lerin ve Atatürkçülerindir.• 
· MiLLET YAPAR· kampanyasını destekleme bi ldirisi :  
5 Mayıs 1 965 tarihinde yayın lanan bi ld iri (TMTF 1 9 . dönem 

çal ışma raporu) Yayınlayan lar: TMTF Genel Bşk. Ahmet Güryüz 
Ketenci ITÜTB Bşk. Uygut Bayaz. ITÜB Bşk. Bozkurt Nutıoğlu, 
IYOTB Bşk. Dinçer Şekerci, ITÜTOTB Bşk. Faruk Yalnız. 

·Cumhuriyet Gazetesinin vatansever teşebbüsü saye. 
sinde açılan A.B.D. yardımlarıyla Yunanistan lehine bozul
muş olan Türk-Yunan donanmaları arasındaki dengeyi tek-
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rar ;kurma kampanyasına Türk gençl iği o larak bütün gücümüz-
le katıl ıyoruz. 

· 

Kanımızca bu 'kampanya Türiclye'yi bugüne dek sahte 
dostluk gösteri leriyle uyutmuş olan Ameri'kan Emperyal iz
mine •DUR· anlamında olacaktır. 

Ayrıca bu kampanya Kuvayi Mi l l iye ruhunu canlandı
racaktır. 

Ancak, bozulmuş bulunan bu dengenin sadece bu 
kampanya i le düzeltilmesi düşünülemez. Çünkü gerektiğin
de Kıbrıs davasında kullanı lacak o lan si lahl ı  kuwetlerimizin 
büyük çoğunluğu, bu davada bizi desteklemiyen NATO'nun 
emrine verilmiştir. Bu konuda ulusça gösteri len çabaların 
amaca ulaşabilmesi için bu kampanyanın yanı sıra bazı ted
birlerin a l ınmasının gerektiğ ine Türk gençliği olarak inan
maktayız. 

1 .  Deniz ve Hava Kuwetlerimizin tümü ve Kara Kuv. 
vetlerimizin hiç o lmazsa bir kısmı NATO'nun emrinden a. 
l ınmalıd ır. 

2. Stratejik önemi büyük olan petrol ve demir çelik sa
nayi i  mi l l i leştiri l ip, yabancı ş i rketlerin bu alandaki bozgun
cu faaliyetlerine son veri lmelidir. 

3. Dominik ve Vietnam olaylarının da gösterdiği g ibi , 
A.B.D. çıkarı gerektiği zaman devletler hukuku kaidelerini 
de hiçe sayarak ülkelerin ulusal bağımsızlıklarına karşı sal
dırı larda bulunmaktadır. A.B.D.'nin Türkiye'ye yapabileceği 
müdahalenin hukuki dayanağını teşki l edebi lecek olan ik i l i  
ar!laşmalar bir  an önce gözden geçiri lmel idir. 

Gençl ik  olarak bu kampanyayı u lusumuzun yeniden u
yanışının ,  d ı ş  müdahalelere karşı g iriştiği hareketin bir  bö
lümü olarak görüyor ve destekl iyoruz.• 

30 Ağustos 1 965 tarihinde yayınlanan bir başka bi ldiri :  
Yayınlayanlar: TMGT Genel Bşk .  Alp  Kuran. TMGT ikin. 

ci Bşk. Hüseyin Günday, TMTF Genel Bşk. Ahmet Güryüz 
Ketenci, Türk Devrim Ocakları Genel Bşk. Prof. Tarık Zafer 
Tunaya, TEKSİF Genel Bşk Şevket Yı lmaz, Türkiye İzci ler 
Birl iği Başkanı Talat Akgül ,  Türk Kadınlar Birl iği Genel Bşk. 
Günseli Ôzkaya. 
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· H<TISADI iSTiKLAL SAVAŞI 
VE 
30 AÔUSTOS ZAFER BAYRAMI 

Türk anayurdunu işgal ederek, Türk Ulusunu siyaseten 
ve ·iktisaden esir yaşatmak isteyen dünyanın  en büyük dev. 
!etlerine ve kişisel çıkarları için onlarla işbirl iği yapan iç 
hainlere karşı kazanılan zaferin 42. yıl  dönümünü kutluyo. 
ruz. 

Bu zafer Türk Ordusunun ve onun değerli komutanla. 
rmın etrafında aynı iman, aynı zevk, aynı fedakarl ık ve kah. 
ramanl ık la  birleşen yüce Türk U lusunun eseridir. Bu zafe. 
rin temel inde Türk U lusuna ve onun mucizeler yaratan üs. 
tün kudretine inanç yatmaktadır. 

Bugün eğer bağımsız bir ülkede namus ve şerefimizle 
ıaşıyorsak, bunu tarih boyunca bu vatan için sonsuz feda. 
karl ık lara katlanan ve şehit o lan nesi l lere borçluyuz. 

43 y ı l  önce ulaşılan sonucu korumak ve ulusal bağım. 
sızl ığı  devam ettirmek istiyorsak. ulu önder Atatürk"ün işa. 
ret ettiği yol lardan yürümek, gösterdiği hedeflere doğru git. 
mek zorundayız. 

Asla şüphe yoktur ki, başkA ulusların bil im ve tekni� 
alanda süratle i lerledikleri günümüzde. Türk U lusunun varlı. 
ğını koruması ancak çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne 
cıkmasıy!a mümkündür. 

Ortada olan bir gerçektir k i .  iktisaden hür ve bağım. 
sız olmayan, en modern araçları kendisi yapmayan bir u lu. 
sun, günümüzde sefaletten ve yabancı devlettere peyk ol. 
maktan kurtulmasına lmkan yoktur. Bir u lusun maddi ve ma. 
nevi gücü, mutlu luğu ve zenginl iği ,  savunma kudreti hep ik. 
tisadi gücüne bağl ıdır. Bu sebeple bir kere daha Atatürk'ü:ı 
söylediğini  yapmak. �kinci bir istiklal Savaşına girişmek, a. 
ziz yurdumuzdan sefalet ve geri l ik sebeplerini sünnek, kı.  
sacası 43 yı l  önce başarılan zaferi iktisadi istiklal Savası  i le 
tamamlamak zorundayız. 

Bunun için:  
1 .  43 yıl önce, istiklal Savaşı'nda o lduğu grbl, ülkenin 
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maddi ve manevi bütün kaynakları ve güçleri seferber edil
melidir. 

2.  Kadın erkek h er Türk, iktisadi lstlklat Savaşının ve 
ka�kınma ordusunun bir askeri haline gelmel idir. 

3. i leri ve büyük devletler, i leri bir toplum düzenine 
dayanır. Çağımızın ileri toplum tipi ise dalma sanayi toplu
mudur. Şu halde bütün kaynaklar ve güçler sanayi leşme he. 
define teksif edilmelidir. 

4. Ka•kınma ancr.k yatırımla,  yatırım ancak tasarrufla 
mümkündür. Bu sebeple her türlü lüzumsuz harcamalar ve 
lüks önlenmelidir. Yalnız sanayi leşmeye yardımcı olacak 
maddeler ithal edilmeMdir. 

5. Plansız kalkınma, plansız savaş gibidir. Aynı sonuç. 
tarı doğurması mukadderdir. Kalkınma plan gereğince ya. 
pılmalıdır. 

6. Süratle kal kınmak için, çağdaş iktisat i lminin kural. 
(arına uygun o larak, i ktisadi hayatın ki l it noktaları devletin 
el inde bulunmal ıdır. 

7. Petrol mi l l i leştiri lmel idir. 
8. Ağalar saltanatına son vermek, re}imin kişilerin ya. 

rarına deği l ,  ulusun yararına işlemesini sağlamak, nüfusuıı 
yüzde 77.S'unun tarım alanında çalıştığı Türkiye'de sosyal 
adaleti gerçekleştirip, komünizm tehl ikesini önlemek, tarım 
alanında sak l ı  olan işgücünü harekete geçirebi lmek ve üre. 
timi arttırmak üzere köklü bir toprak reformu yapı lmal ıdır. 

9. Politikacılar kişisel  ve partizan çıkarları peşinde koş. 
maktan vazgeçmel i .  Demagoji lere ve bölücü faaliyetlere sor 
vermeli ,  yalnız iktisadi ve sosyal sorunlar üzerine eği lmeli 
ve • Her şey Türkiye için•  i l kesini benimsemelidir. 

1 0. Kalkınmanın i l k  ve temel şartı olarak, Anayasa ve 
kanun hakimiyeti sağlanmal ı ,  demokratik hukuk devletinin 
sınırları içinde kalkınmanın mümkün olacağı yeni bir Türk 
mucizesi olarak bütün dünyaya ispatlanmalıdır. 

Türk ulusunun geleceği demek olan Türk gençl iği  bu 
ikinci kurtuluş savaşını mutlaka başaracak, Türk ulusu mut. 
laka çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak, mutlu 
ve müreffeh yaşayacaktır. 
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3 0  Ağustoz Zafer Bayramı yüce Türk ulusuna kutlu ol. 
sun. 

MiLLi PETROL KAMPANYASI 

1 965 yıl ın ın en öneml i  gençl ik  olay ı ,  petrol lerin mil lileştiril. 
mes'i konusunda açılan kampanyadır. Bu kampanya gençlik örgüt. 
ferin in  ekonomik alanda yaptığ ı  i lk  eylemdir. 

1 965 yı l ı nda Türkiye Petrol leri Anonim Ortakl ığı  daha fazla 
sayıda kuyu açabi lmek ve daha fazla petrol çıkartabilmek için çaba 
harcamaya başladı.  Özel l ik le Genel M üdür Ihsan Topaloğlu bu ko
nuda aydınlardan yardım istedi .  

Petrol konusunda i l k  çal ışma l .T.Ü.T.B. tarafından yapı ldı .  
Ve bu çalışma 1 3  Ocak 1965 'te bir bas ın toplantısı i le  başladı .  Ben, 
o yıl l .T.Ü. inşaat Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı olarak Tale
be Birl iği  Yönetim Kurulu  üyesi bulunuyordum. Talebe Birliğinin 
Başkanı Uygut Bayaz ve Sekreteri Cavit Savcı ,  petrol konusunu 
Talebe B irl iğinin Yönetim Kurulu'na getirdi. H emen bütün cemiyet 
başkanları ve diğer yönetim kurulu üyeleri petrol sorununu be
nimseyip incelemeye başladık Ben, lran petrol lerin i  ve Musad
dıi< olayını araştırma görevini a lmıştım .  Edindiğimiz bilgi leri Bir
l ik  Yönetim Kuruluna geti rdik.  Her araştırmada petrol konusunun 
önemi biraz daha ortaya ç ıkıyord u .  

Petrol konusunda b i r  eylem planı düşünü ldü. Buna göre bir 
basın toplantısıyla petrol sorunu,  kamuoyuna duyurulacak ve va
tandaşların yerli petrol kul lanmaları istenecekti. Bu konudaki ba
s ın  bi ld irisi hazırladı. B i ldirin in  yanı sıra 1 5-20 santim ebadında 
kartonlara: · VATANDAŞ YERLi PETROL KULLAN - PETROLÜNÜ 
PETROL OFiSTEN AL, YABANCI PETROLE HAY I R ·  sloganları ya
zıldı. Bu  kartonları basın  bi ldirisi yay ı nladıktan sonra bütün araç 
sürücülerine dağıtacaktık. Ven ondan sonra olacak gel işmelere gö
re • Kampanyamız ı •  sürdürecektik. 

Biz, petrol sorununu incelediğimizde hemen şunları görmüş
tük: Türkiye'de 1 1  yabancı şirket ve bir  de yeril T.PAO. petrol 
arama ruhsatı almıştı. Devlet kuruluşu o lan T.P.A.O. yabancı şir. 
ketlerin haklarına sahipti. Fakat 1 1  yabancı şirketin her biri seki. 
zer kuyu açarak toplam 88 kuyu açabiliyordu. Buna karşı t*'< 
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T.P.A.0. Türkiye Cumhuriyeti adrna ancak 8 fcuyu açabiliyordu. 
T.P.A.O. i le zamanın hükümeti arasındat<İ antaşmazlık 9. kuyu aç. 
ma isteğine olumlu cevap verilmemesinden çıkmıştı. işte bu an

laşmazl ık döneminde T.P.A.O. aydınlardan yardım istiyordu. 

ôte yandan yabancı ş irketlerin Türkiye'dekl petrol üretimi 
toplamı, bir tek T.P.A.O.'nun üretiminden daha azd ı .  Açtkça gö. 
rülen oydu ki, yabancı şirketler Türkiye'de petrol üretmek deği l ,  
petrol be lgelerinl 1kapatmak için ruhsat almışlardı .  Çünkü, bu 
u iuslararar.ı petrol şi rketlerinin başka fükelerde daha verimli 
kuyuları vardı ve o dönem ürettikleri potrolü tüketebilmek için 
kendilerine pazar gerekliydi. Bu nedenle Türkiye'deki petrol böl. 
gelerini kapatıyorlar ve T.P.A.0.'nun yeni kuyu lar açmasına engel 
oluyorlardı .  Bu çatışmada hükümet petrol kanununa dayanarak ya. 
hancı şi rketlerden yana tavır al ıyor ve T.P.A.O.'nun 9. kuyu açma. 
s ın ı  engell iyordu. Petrol kanununun yabancı şi rketlerin temsi lcisl 
b i r  avuKat hazırlamış ve bu tasarı pek değişikl i�e uğramadan mec. 
l isten çıkarı lmıştı . Yabancı petrol ş irketlerinin bizi engellemeler! 
b ir  yana, başka ülkelerde ürettikleri petrolü bize. Avrupa ülkele. 
rine sattıkları fiyattan yüzde 35 daha pahalıya satıyorlard ı .  Ünlü 
petrol kanununa dayanarak yapılan anlaşmalara göre bu satışı 
sürdürüyorlardı .  Örneğin Avrupa ülkesi diye , Yunanistan'a sattık. 
ları petrol,  bize sattı·klarırıdan yüzde 35 daha ucuzdu. 

Biz, bunları yaptığımız i lk  araştırma sonucunda öğ�en•niştik 
B i lgi lerin çoğu T.P.A.0. tarafından bize veri lmişti . Yapılacak iş or. 
tadaydı .  Türkiye aleyhine olan bu durumu kamuoyuna duyuracak. 
tık. Öyle sanıyorduk ki ,  biz bu durumu açıklayınca bas ın çarşaf 
çarşaf yazacak. bütün i lg i l i  kurumlar, ulus ayağa kalkacak ve bu 
sorun kökünden çözümlenecekti . Şu an, düşünüyorum da o za. 
manki bu saf inancımız, sorunun açıkça Türkiye alE!yhine olduğu. 
nu görmemizden gel iyordu. Yapacağımız işten o kadar emindik ki . 
basın toplantımızın bomba gibi patlayaca�ını  zannediyorduk. 

1 3  Ocak 1 965 tarihinde Birl ik  Başkanı Uygut Bayaz. Sekreter 
Cavit Savcı ve Fakülte Cemiyet Başkanları basın ayağımıza gel
mez diye Cağaloğlu 'na giderek TMTF binasında bir basın toplan. 
tısı yaptık. Önceden hazı rlanm ış bildi riyi Birlik Ba$kanı basın 
mensuplarına okudu. Basın mensuplarının son.ı.larını Birl ik Başka
nı ve Sekreteri cevapladı .Bir basın mensubu: 
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·Yani siz, Rusya'dan ea petrol alal ım mı demek i stiyorsu. 
nuz?• diye sordu. Cevap: 

· Batı l ı  şirketler, Yuna:;istan'a verdikleri fiyattan yüzde 35 
fazlasına bize petrol satıyor. Rusya daha ucuz verirse, onlardan 
da alabi l iriz. Bunda sakınca ;örmüyoruz.• oldu. 

Basın toplantısından so1ra, bastı rdığımız kartonları Cağaloğ. 
lu'ndan geçmekte o lan araç sürücü lerine dağıttık. Doğrusu bi raz 
neşemiz kaçmıştı. Basın to� ·antısı ,  pek istediğimiz gibi geçme. 
mişti . Hele dağıttığımız kar.:nları bazı sürücüler almak b i l e  iste
memişlerdi. 

Ertesi gün, merakla gaz:telere baktığımızda, basın toplantı
mızla i lg i l i  haberi zor bulab: dik. Bir iki gazete tek sütun üstün. 
den bi rkaç cümle ile verm:sti toplantıyı. Hele bunlardan biri :  
· Gençler gerekirse, Rusya'dan da petrol al ınsın diyor•,  g ib i  bir  
cümleyle bize pek sempati ka.zandırmayacak biçimde, vermişti ha. 
beri . Çok bozulmuştuk. Öne:-i i  bir memleket sorununu inceliyo. 
ruz, açığa çıkartıyoruz, ne ba.: ın yazıyor, ne de kimse a ld ırış edi.  
yordu. Düşünüp, taşındık ve �onuyu üst örgütümüz olan TMTF'ye 
götürmeye karar verd ik. 

TMTF'NIN PETROL KAMPANYASI 

TMTF petrol sorununu e e aldı .  Ve petrol lerin mi l l i leşttri l
mesini isteyen bir kampanya açtı. Bu kampanya 1 965 Mayısın ın 
son haftasında yoğun bir biç : -:de uygulandı .  Konuya basın ın  yer 
vermesi, şu iki öneml i  özell ikten ötürü mümkün oldu. 

1 .  Sokaklara yazı lar yazdı.  2. Geniş bir afişleme kampan. 
yası açı ld ı .  Caddelerde asfaltn üzerine yazılan yazıların resim. 
!erine geniş yer verdi .  Bu sokaklara yazı yazma yöntemi b i r  süre 
sonra sağcı gençler tarafından bize karşı kullanı lacak ve: • Kah
rolsun Komünistler• kelimeler'.. kırmızı boyayla caddelere yazı. 
l acaktı. Ancak ilk yazı ldığı kaear i lginç olmayacaktı . Şunu belirt
mek istiyorum ki, M i l li Petrol Kampanyası'nın kamuoyuna male
d ilmesinde caddelere yazı olayının i lk  defa kullanı lmasının önem
li etkisi olmuştur. Bu yazılardan bazı ları serbest fırçayla büyük 
boy olarak caddelere yazı lmış, bazı ları ise saçtan kestirilmiş şab
lonlarla daha küçük boy olarak yazı lmışb. Saçtan kestiri len şab-
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fonlar Aksaray'da bir tenekecide hazırlatılmıştı. işin ikötü yan ı ,  
emniyet kuvvetleri caddelere MiLLi PETROL yazı lmasını engel l i
yorlardı.  Bu nedenle yazıları gece geç saatlerde yazdık 26 Mayışı 
27 Mayısa bağlayan gece lstanbul caddeleri • Mi l l i  Petrol• ,  • Pet
roller M i  l lileştiri lecektir• ,  • Kahrolsun Emperyal izm•, • Kahrolsun 
Yabancı Petrol Şirketleri • sloganlarıyla süslendi. 27 Mayıs sabahı 
uyananlar şehrin caddelerinde bu sloganları . okudular. Emniyet 
mensupları ise, o gece yazı yazanlardan 50 kişiyi tutuklamışlard ı .  

Petrol kampanyasında kul lanı lan afiş d e  çok güzeldi. Afyon
karahisar heykel i  bu afişte kullanı ldı .  Ve heykelin yanına şu slo
gan lar yazı ld ı :  • Kahrolsun Emperyal izm• ,  · Ezilen U luslar Ezen
leri B i r  Gün Yok Edecektir•, • Türkiye'yi Sömüren Yabancı Şirket
ler Kahrolsun•, · Petrol Mi l l i leştiri lecektir•. Bu afişler siyah, kır
mızı,  sarı ve mavi olarak başlıca dört renkte hazırlanmıştı. Afyon 
heykel in in  yan ında yukardaki sloganlardan sadece birisi bulu
nuyordu ,  d iğer afişlerde öbür sloganlar tek tek yazı l ıydı .  Bu afiş
ler  üç bin kadar bası lmış, Anadolu'da bazı şehirlere de gönderi l 
mişti.  Denilebi l i r  ki,  öğrenci eylemlerinde i lk  ve en büyük afişle
me bu o layda kullanı ldı .  

Olayla i lgi l i  olarak TMTF tarafından 13 Mayıs 1 965'te yayın
lanan bası n  bi ldirisinde şöyle denil iyordu: 

•Türkiye gibi az gelişmiş bir ü lkede ekonomik gelişmeyi ve 
s iyasal bağımsızl ığ ı  engelleyen ülke içi ve dışı bağıntı ların ın  b ir  
an  önce gözden geçiri lmesinin gerektiği kamu oyunca kabul edi l 
miş, b i r  gerçektir. 

Türkiye'yi dışardan sümürme imkanı veren petrol kanunu bu 
bağlantı ları n tip ik  örneklerinden biridir. 

Son bi rkaç ay içerisinde petrol konusunda yapılan tartışma. 
lar, petrol kanununun tanıdığı kapitülasyon nitel iğ indeki haklar. 
dan yararlanan yabancı şi rketlerin ülkemizin ekonomisini  adeta sa. 
bote ettiklerini ortaya koymuştur. Durum bütün açıklığı i le orta. 
dayken Türkiye Cumhuriyeti H ükümeti Enerji  ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Turgut, mevcut kanunu savunmakta bir sakınca 
görmemekte ve yabancı ş irketlere tanınan imtiyazların ortadan 
kaldır ı lmasın ı  isteyen gerçek vatanseverlere işgal ettiği makamın 
ciddiyetle bağdaşmayacak bir şekilde saldı rmakta ve onları ajan. 
! ıkla suçlamaktadı r. Bu garip iddialar karşısında petrol davasını. 
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tamamen benimseyen Türk yüksek öğrenim gençliği, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanının savunduğu görüşle, Amerikan petrol 
şirketlerinin çıkarları arasındaki paralelliğe Türk kamuoyunun 
dikkatini çekmeyi bir görev bilir. 

Petrol kanunu kendi aleyhimize hükümler taşımaktadır. Pet
rol kanununun Türk mil letinin yararına olarak değişti rilmesi yo. 
!undaki mücadele ülkemizin gerçek bağımsızlığa ulaşmasını iste
yen her Türk'ün ortak mücadelesidir. Ancak bu mücadelede ba. 
şarıya ulaşmak için radikal tedbirlerin alınması gereklidir.• 

28 Mayıs 1 965 tarihinde Ahmet Güryüz Ketenci imzasıyla ya
yınlanan TMTF'nin basın bülteninde de şöyle deniliyordu: 

·Ülkeyi ekonomik ve siyasal yönden yarı sömürge du. 
rumuna düşüren ve bağımlı olma karakterinin örneğini ve. 
ren, 1960 yılı eweli zihniyetinin ortaya çıktığını 1 965 Türki. 
ye'sinde görmek, bilhassa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Turgut tarafından bu zihniyetin savunuculuğunu 
yapmak çok üzücü olduğu kadar düşündürücüdür de. 

Dokunulmazlık hakkına dayanarak vatanseverleri so. 
rumsuz bir şekilde suçlamaya kalkışan Sayın Bakanın par
lamento kürsüsü gibi kutsal bir yerden Mobil ve Shell  şirket
lerinin sözcülüğünü yapmaya kalkışması en hafif bir tabir. 
le gaflettir. 

Maden kanunu hakkında bilgi verecek durumda olma. 
dığını itiraf eden bir bakanın bu sözlerinin hemen ardından, 
maden ve petrol kanunlarının yabancılara aşırı imtiyazlar 
tanıdığını, bunların mil l i  menfaatlerimize uygun bir duru. 
ma getiri lmesini istiyenleri, bilgisizlik, kötü niyet ve aşırı 
solculukla suçlamaya yeltenmesi, hiç bir iyi niyet ve va. 
tanseverlik ölçüsüyle bağdaşmaz. 

Bakan, yürürlükteki �.etrol kanununun kapitülasyon hü. 
kümleri taşımadığını, TPAO'nun bir bölgede 8 ruhsattan faz. 
la ruhsat alabileceğim iddia edebilmek cesaretini göster
miştir. Bu beyanlar ya cehaletln, ya da bakanın mensup ol
duğu zihniyetin tipik ve gerçekleri ters gösterme çalışma. 
!arından biridir. 

Türkiye Cumhuriyeti 'nde trıç bir bakan, Mehmet TLH'. 
gut'un yaptığı _gibi, kutsal Meclis Kürsüsünden Mobil, Shell 
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gibi yabancı sennaye tröstlerinin reklamını yapmaya cesa. 
ret edememiştir. Türkiye Cumhuriyeti taı:itrinde hiç bir ba. 
kan Mehmet Turgut ve Morrison Müteahhidi Süleyman De. 
mirel gibi, vatanına sahip çıkan yurtseverleri Amerikan pro
paganda broşürlerinin kullandığı 1lfadelerle suçlamak cesa. 
retini gösterememiştir. 

Bu vatanı bizlere emanet eden u lu  önder Atatüri<'ün, 
Türk gençliğine hitabesinde çizdiği tablo bu davranışlardan 
farklı deği ldir. 

Ya mil lete reva gördüğün •iftiraları ispat edersin, yahu1 
da işgal ettiğin mevkii derhal terkedersin.• 

TMTF'nin yürüttüğü · MİLLİ PETROL· kampanyası çeşitli açık 
oturumlar ve toplantı larla sürdürülüyordu. Bu arada TPAO'nun 
hukuk müşavirl iğini yapan Prof. Muammer Aksoy petrol konu. 
sunun kamuoyuna mal edilmesi için önemli  katkı larda bulundu. 
Çeşitli konuşmalar ve beyanatlarla TPAO'ya daha fazla hak sağ. 
!anmasını yabancı şirketlerin i mtiyazlarının azaltı lmasını isteye. 
rek, Mi l l i leştirme öneren lerin yanında yer a ld ı .  

Petrol konusu artık basının en çok i lgi lendiği konulardan bi .  
r i  olmuştu. Bütün yazarlar bu konuda yazı yazıyor, bütün parti 
l iderleri görüş beyan ediyorlardı . Biz ise konunun gazetelere ge. 
niş geçmesinden memnunduk. Petrol konusu daha uzun süre ak
tüel olarak tartışı lacak ve sonra yabancı ş i rketler bize sattıkları 
yüzde 35 fazla f iyattan biraz daha ind i rim yapacaklar, Kıbrıs bom
bardıman ında yabancı şi rketler bize uçak benzini vermeyecekler ve 
konu yeniden alevlenecekt i .  Dünya enerj i  buhranı yıl ları diyebile. 
ceğimiz 1 973 ve sonrasında mil li  petrol sorununl!n önemi bir kez 
daha ortaya ç ıkacaktı .  Bütün bu gelişmeler için petrol sorunu ba. 
na ve daha birçok insana devlet, emperya l izm, işbirl ikçi ler, m i l l i
yetçi l ik  gibi  konularda çok şey anlatacaktı . 

1 965 yı l ında · Mil li  Petro l •  mücade lesi  oldukça sert nokta. 
lara varmıştı . TPAO i le  Petro l.iş arası nda anlaşmazl ık çıkmış,  
bu anlaşmazlığa TMGT Genel Başkanı Alp  Kuran i le  TMTF Genel 
Başkanı Ahmet Ketenci arabulucu olmuş ve anlaşmazlık çözüm.  
lenmişti . öte yandan Mehmet Turgut: 
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· Petrolün mil l i leştirilmesi içkl uğraşanların aklı başında de
ği ldir• demiş ve gençl i k  kuruluşları 13 Eylül'de bakanı cevapla
mışlardı .  Ayrıca gençl i·k kuruluşları, üzerinde Mobi l ,  BP, Shell ve 
Castrol tröstlerinin armaları bulunan avukat cübbesini Enerji Ba
kanı Mehmet Turgut'a göndennişlerd i r. Turgut bu olaya çok kız. 
mış ve gençleri mahkemeye vermiştir. 

1 3  Eylül 1 965 tarih inde yayınlanan bakana cevap bildirisi şöy. 
ledir: 

• Uzun zamandan beri yabancı petrol şirketlerinin Tür
kiye'yi sömürmek, ulusal çıkarlarımızı alabora etmek için her 
türlü çabayı gösterdikleri ,  hatta gizl i  teşki latları vatansever 
ve mi l l iyetçi genel müdürleri n değiştirilmesine yönelttik
leri şu günlerde petrol 'ün m i l l i leşti rilmesini savunan tüm 
Türk gençl iğini ,  basını ,  bütün aydınları gayri ciddi, akl ı  ba
şında olmayan insanlar olarak vasıflandıran ve onları so i 
culukla itham eden Enerji ve  Tabi i  Kaynaklar Bakanı Meh
met Turgut'u Türkiye 'n in sahibi  ve hakiki bekçisi Türk yük
sek öğrenim gençliği  o larak ne idüğü maalesef bel l i  olan 
fikir fukarası ,  yaygaracı ve hala uşak olma hüviyetinden 
kurtulamayan bir zava l l ı  olarak Türk kamu oyu huzurunda 
tesbit ediyoruz. 

Evet, üzülerek iddia  ed iyor ve diyoruz ki, Meh�et Tur
gut Türkiye 'de yabancı petrol ş irketlerinin bol ücretl i b i r  
avukatıd ır. Türkiye'nin petro l lerinin yabancılara peşkeş çe. 
kilmes ine yatakl ı k  yapmaktad ı r. 

Nesil ler boyu uğruna kan lar  döktüğümüz kendi toprak
larımızda, petrol aramak ve işletmek hakkında, yabancı 
tröstlerle mi l l i  kuruluşları eş it olarak görmek, kapitülasyon 
hükümleri taşıyan ve bunun gerçek olduğu artık su üstüne 
çıkan, petrol kanununun deği ştiri lmesinden yana olmamak, 
ele geçen gizli mektuplarla, Türkiye'nin çıkarlarını yabancı 
firmalara karşı savunmada vatansever bir örnek veren Pet
rol Ofis Genel Müdürünün değ işti rilmesi için, politik baskı 
tavsiyelerine i ltifat edip, Genel Müdür'ün azledi lmesini te
vessül etmek ve yabancı şirketlerle amansız bir rekabete 
girişmiş olan Petrol Ofisi G enel Müdürlüğünün ·Yeniden 
bayitik dağıtılmasını i ki nci bir emre kadar durdurmasına ka-
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rar vermek• nihayet devlet sektörünün en tyi ve en verim
l i  şekilde kul lanı lmasında öncü olan ve dünya serbest re. 
kabet piyasasına nazaran petrolü Türk ulusuna yüzde 35 
daha fazlasına satan, Türkiye'de bol petrol yatakları bulup 
istihsal etmeyen, yabancı şirketlere karşı giriştiği mil l iyet. 
çi mücadele i le sömürücülerin gerçek hüviyetin i  kamu oyu. 
nun gözü önüne seren, petrol taşıt borusu meselesinde A. 
merikan ş irketlerinin çevirdiği  düzenbazl ıkları ortaya koy. 
mada büyük çaba gösteren TPAO Genel Müdürünün dört 
defa · tevessül etmeyi ,  artık bir parti görüşü ola. 
rak izah edemiyoruz. Daha yüzlercesini sayabi leceği. 
miz hadiseler bir tesadüf deği ldir. Olaylar dünya� 
da mi l l i  kurtuluş savaşlarının en büyüğünü vermiş olan A. 
tatürk Türkiye'sinde mi l l i  ç ıkarlarımızı ve ulusal iktisadi öz. 
gürlüğümüzü savunanların karşıs ına hep bu adamı çıkarıyor. 
Şurası bütün açıkl ığı i le  b i l inmelidir ki petrol ,  yarın ın  Tür
kiye'sin i  yaşayan genç nesi l lerin damarlarında dolaşan kan. 
d ı r. Bu nesi l yok edilmedikçe petrol yabancılara verilmeye. 
cek, ulusal iktisadi kurtuluşumuz için mi l l i leştirilecekti r. 

Türkiye'yi karanl ık akibetlere götürmek isteyenlerin so. 
nunun hüsran olduğunu b i r  defa daha hatırlatıyor, Anayasa. 
yı savsaklayarak demokratik hukuk düzenini yıkmaya çalışan 
fakat Türk kamu oyunun huzurunda hesap vermeden inti. 
har eden Eski Dahi l iye Bakanı Namık Gedik'in yolunda ol
duğunuzu da size bi ldirmeyi ve sizi uyarmayı ulusal bir gö. 
rev bil iyoruz. 

Saygı larımızla . . .  • 

TMTF Genel Bşk. Ahmet Güryüz Ketenci , ITÜTB Bşk. Uygut Ba. 
yaz, ITÜTOTB Bşk. Faruk Yalnız. IYOTB Bşk. Dinçer Şekerci ,  ITÜB 
Bşk. Bozkurt Nuhoğlu. 

1 965'IN DICER OLAYLAR! 

Petrol lerin mi l l i leştiri lmesi ·için açılan 'kampanya gençliğin 
i lk öneml i  ekonomik eylemidir. Antl-emperyalist bir çizgide sür. 
dürülmüştür. Fakat kanımca bu eylemin en önemli yanı gençliği 
ekonomik sorunlarla yüz yüze getirmesidir. Çünkü, 1 960 son. 
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rası gençl iğinin «Atatürk i l keleri ve 27 Mayıs • sözlerin<len ötede 
ayağının yere değmesine yöne l ik  bir adım olmuştur bu eylem. 
Gerçi özell ikle TİP'in kuruluşundan itibaren öğrenciler arasında 
sosyalizme ve TİP'e sempati duyanlar artıyor ve sorunlar eko. 
nomik alanda ele alınıyor ve herşeyin, her sorunun esası ekono. 
mik  olduğu bel i rti l iyordu. Fakat, petrol sorunu çok iyi bir somut. 
lama oldu. Esasen şunu söylemek gerekirki 1 960 Anayasası 'n ın ge. 
tirdiği ortam içinde hürriyet. ekonomik sorunlar ve nas ı l  ka lkına
cağız tartışması en inde sonunda böyle bir noktaya gelecekti 

Petrol sorununu benimsemek için sosyalist düşünceyi be. 
n imsemek gerekmiyordu. B iraz dürüst olmak ve Türkiye'den ya. 
na olmak yeterl iydi .  Petrol sorununun üzerine gitmek bizi derhal 
uluslararası bir sömürüye götürüyordu. Bütün ekonomik sorunlar. 
da olduğu gibi petrolde de bizi sömürüye ve çrkar çatışmalarının 
analizine götürdü. 

27 Mayıs 1960 sonrasında söylenen ve ne anlama geldiği de 
pek bi l inmeyen « Hürriyet• i::ıteği giderek yerini • ekonomik  kal.  
k ınma• kavramına bırakmıştı. Bu arada TİP ' in kuruluşu ve kalkın. 
ma model i  olarak sosyalizmin öneri lişi ekonomiık sorunları d aha 
da fazla tartışı l ır hale getirmişti. Bütün bu tartışmalar bir  nokta. 
da gençl iğe de yansıyordu. 1 965 yaz aylarında Ankaralı gençler 
« Dönüşüm • adlı bir gazete çıkarmaya başlad ı lar. · Dönüşüm• 
gençlerin çıkardığı i lk  sol gazdte idi. Zamanın  iktidarı b ir  gazete. 
yi satan öğrencı lere sağcı gençleri saldırttı . Yaralamalarla s0nuç. 
lanan çatışmalar oldu. • Döniişüm •ün satışı engellenm ek istendi . 
Bütün patırtı gürültü arasında gazete bir süre bas ı l ı p  satı labild i .  

•Dönüşüm•  gazetesi konusunda TMTF'nin Ankara'da bulu. 
nan ikinci başkanlığı aleyhte tavı r  ald ı .  Fakat lstanbul 'da bulunan 
Genel Başkanlık, •Dönüşüm •e yapılan saldırı ları kınadı. 

1 965 yı l ında sol gittikçe güçleniyordu, bu durumu gören sa. 
ğ ı n  rahatı kaçıyor ve saldırı lara başvuruyordu. • Dönüşüm • satan. 
lara saldırın ın  yanında, esas saldırı l arını TIP'e yönelttiler. Bursa 
TİP kongresi bası ldı ,  delegeler dövüldü. 

GÜMÜŞSUYU YURT BASKINI 

1965'e kadar daha çok i leric i.gerici genç l ik  biçimindeki ay. 
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nm. 1965'ten sonra yavaş yavaş solcu, gerici ve giderek sağcı, 
solcu biçimini al ıyordu. Gençliğin sol� tcayması egemen güçleri 
rahatsız etmeye başlamıştı. Daha önceleri CHP'ye yakın bir çiz. 
gi izleyen tlerici gençler, 1 965'ten sonra artık yavaş yavaş TIP'. 
e paralel bir çizgi içine giriyorlardı .  

AP, gençlik kesiminde o zamanın MHP'si 'olan CKMP'n in  ak. 
tif elemanlarından yararlanıyordu. AP, onları kendi işleri için or. 
taya sürüyor, buna karşılık onların çeşitli yasa dışı davranışlarına 
gözyumuyordu. Bazı gençler ise, hem AP'ye hem de CKMP'ye g ö2 
kı rpıyorlard ı .  

1966 yıl ında ITÜTB güya çift başlı hale geti ri lmişti , fakat yö. 
netim tamamen solcu öğrencilerdeydi .  Birl ik Başkanı Baykan Ka. 
laba, Sekreteri de Yücel Odabaşı idi .  Bir gün, MTTB'den gelen bir 
grup, bizim yurt lokalinde MTTB'nin gerici nitel ikteki bir b i ld iri. 
sini dağıtmak istemişlerdi .  Bazı arkadaşlar ise buna . karşı ç ıkmış  • .  

lar. Bi ldiri dağıtanlar daha sert çıkmışlar ve işi söğüp saymaya 
kadar götürmüşler ve hatta Talebe Birliğine girerek orada yalnız 
oturmakta olan Birl ik  Sekreterin i  hırpalamışlar sonra da çekip 
g itmişler. Olay ders saatine rastladığı için pek kimse yokmuş or
tal ıkta. Baskıncı ların başında ise o zamanlar bu tip işlere pek ka
rışan Nrettin ispir varmış. 

O gece saat 8 sularında l okalde bir toplantı yapı ld ı .  B i rl i k  
Başkanı Baykan Kalaba heyecanl ı  b i r  konuşma yaptı .  Ve  sonuçta: 

• Ben hesap sormaya g id iyorum, gelen benimle gelsi n •  d ed i  
ve  yürüdü. Yüz kadar öğrenci yürüyüp gitti. MTTB'ye vard ık .  Ka
pı ları tuttuk ve bir grup arkadaş yukarı çıktı. B ir  süre sonra dön
dü ler. Nurettin ispir orada yokmuş. Cağaloğ lu'ndan, S i rkeciye ka
dar yürüdük. Si rkeci'de bir troleybüse bindik ve duraksız G ümüş. 
suyu'na geldik.  

Herkes dağıldı g itti. Ben de yurdun bir inci katındaki b ir etüd 
odasına proje yapmaya çıktım. Ayağımda bir terlikle çalışıyordum 
ki bir arkadaş geldi  bi r baskın olabi leceğini söyled i .  Ben, ayağ ı m
daki  terl ik lerle yurdun alt katındaki Talebe Birliğine indim. B ir l ik  
içinde bir i ki k iş i  vardı. Baskın olur mu, olmaz mı?  diye konuşur
ken, 1 5-20 kişi l ik .bi r  grup geldi ve bize: 

• Haydi dışarı • dediler ve el lerindeki sopalarla bütün eşyaları 
kırmaya başladılar. Ben hayretten donaklamıştım. Masalar dev. 
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ril iyor, daktilo okaldırı l ıp yere çalınıyor, radyo sopayla  kın l ıyor
du. Birl ikte dışarı ç ıktığımda Süleyman Altun'un merdiven altın
daki yurt anonsundan : 

•Arkadaşlar yurdumuz baskına uğradı toplanın. Dikkat d ik
kat. Yurdumuz bası lmıştır• diye konuştuğunu gördüm. Hemen 
yanına gittim. Benim oraya varışımdan az sonra saldırganlar gel
d i ler. Kapıyı tutup açabilecekleri halde kapıyı bir sopayla kırarak 
içeri girdi ler ve biraz çekişmeden sonra anonsu susturdular. Ben, 
e l imde bir sandalye anons yerinden çıktım. Holün tam ortasında 
kalmıştım. Bir anda başıma sopa yağmaya başladı. Yurt öğrenci. 
feri de benim gibi şaşkındı ve olup biteni seyrediyordu. Öğrenci 
arkadaşlar hole açı lan lokal kapısında ve yurt merdivenlerin in  sa. 
hanlığında toplanmış bekliyorlard ı .  i lk sandalye lokal kapıs ındaki 
bir arkadaş tarafından fırlatı ldı .  Ve artık sandalyeler, tabure üst. 
leri, masa bacakları havada uçuyordu. Ben holün ortas ı nda e l im
deki sandalyeyi kalkan yapmış kendimi korumaya çal ışıyord:.;m.  Bir 
ara el imdeki sanda lye düştü ve kare kesitli bir tabure a'.- ağ ın ı�  
kafama doğru inmekte olduğunu gördüm ve b ir  an paniğe ka;:ı ı l d ım. 
Sopanın kafama indiği anda kendi kendime: 

a Hafifmiş. dediğimi iyi hatı rl ıyorum. Hemen hiç bir acı his. 
setmemiştlm fakat sopanın kafama inişini  seyretmiş ve tok bi r  
ses çıkarana kadar epey korkmuş düşüp bayı lacağımı filan san. 
mıştım. 

Çok geçmedi duruma hakim olduk. Herkes i lk şaşkın ! ;ğ ı  ge. 
çince kavgaya girmişti. Ben ise, sopa kafama inene kada� k im. 
seye vuramadım. Sopa aklımı başıma getirdi ve elime geçirdi. 
ğim sandalyeyi kafalara indirmeye ondan sonra başladım. Baskın. 
cı lar bizden fazla yaral ı  verdi ler. Fakat, benim kafa da dahi l  olmak 
üzere bizim kafalar da yarı lmıştı. 

Olaydan sonra durum şöyleydi. Talebe Birl iğinde ku! !anıla. 
bil ir hiç bir şey kalmamıştı. Yurdun kapı ve pencere camlarıyla 
anons odasın ın  kapıs ı  k ırı lmıştı . Bunların dışında bütün yerler 
sandalye ve tabure parçası doluydu. Her şeyi olduğu gibi muha. 
faza ettik tam iki gün bütün öğrenciler ve öğretim üyeleri gel ip 
durumu gördüler. 

Baskın ın  ertesi günü Taksim'e bir yürüyüş yapı ldı .  Ôğrenc" 
kitlesinin heyecanı büyüktü. Beyazıt'a yürümek istediler. Bazı 
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öğretim üyelerimiz Hci gün sonrası için bildirim�! yürüyüş yap ı lma. 
sı ha!inde kendi lerin in  de ıkatı lacakların ı  ve ıkaba tcwveti protesto 
edeceklerin i  söyledi ler kabul edildi. Ve 1ıki gün sonra beraberce 
Takslm'den Beyazıt'a yüründü. 

Bu baskını yapanlar. Kemal Efendioğlu, Ati l la Kı l ıçoğlu, Nu. 
rettin ispir ve diğerleri, tıiç bir kanuni takibata uğramadıfar. işin 
içinde AP'nilı CKMP i le ortakl ığı vard ı .  

Bu olay İTÜ içinde bizim geniş ölçüde güçlenmemizi sağladı .  
Çünkü bu baskını yapanlar bizim inşaat Fakültesi Talebe Cemi
yetini ve ITÜTB'yi çift başlı  duruma getimıeye çal ışanların dayan. 
dıkları insanlardı. O insanların yurda hunharca yaptıkları baskın 
ve hiç bir takibata uğramamaları, ITÜ'deki yandaşlarının yapayal
n ız kalmaları sonucunu doğurdu. Ayrıca bu baskın olayı geniş öğ
renci kitlesine bizim anlatmak istediğimiz çok şeyi anlattı . Ve ar
tık ITO içinde sağ , b ir  varl ık  gösteremeyecekti . 

BÖLÜM 3 

1 967'DE GENÇLiK EYLEMLERi 

1 967 y ı l ı nda genç l ik  eylemleri yeni boyutlara ulaşıyor ve 
gençlik kuruluşlarının bi ld iri lerinde artık sosyal izm sözcüğüne sık 
sık rastl ıyoruz. Bu yıl ın en hareketl i  örgütleri, ITÜTB, ITÜTOTB, 
İYTOTB ve ODTÜÖB'dir. Bu örgütler kendi aralarında sürekl i  bir 
b i rlik kurarak, birçok konuda beraber tavır almışlar beraber eyle. 
me ginnişler ve lstanbuLAnkara arasında yapı lan • Özel okul lar 
devletleşti rilmel idir• yürüyüşünü yine bu dört örgüt gerçekleş
tirmiştir. 
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Gençliğin bi l inç düzeyi i l erl b ir noktaya ulaşmıştır ve artık 
ekonomik sorunlar incelenmekte ve çözüm yolu olarak ·Sosya. 
l izm • gösterilmektedir. 1 965 y ı l ında kurulan · Fikir Kulüpleri Fe. 
derasyonu • 1967 yı l ında henüz örgütlenme dönemindedir. Fakat, 
yeni bir örgütlenme biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda 
İTÜTB 21. dönem çalışma raporunda şu yargıya rastlıyoruz: 

• Bu kuruluş daha yenidir. Hakkında uzun tartışmalarda bu. 
lunmak yerine şu kadarını söylemeliyiz ki, bu durumu ile olmasa 
bile, değişerek ve gelişerek, yarın ın  sosyal i st Türkiye'sinde var, · 
olacak gençl ik  örgütünün bir  model in i  kabaca ortaya koyacağı iş. 
ki l  götürmez.• 

1 967 yı l ını bir diğer yandan sosyal izmi öğrenme ve ekono. 
mik yapıya uygular:ıaya çal ışma y ı l ı  diye tanımlamak mümkün. 
dür. Bu tanımlamanın özelMkle gençl ik  açısından olduğunu he. 
men bel irtmeliyim. Gerek 1 966 ve gerekse 1 967 yıl ları sol ya. 
yın�arın bol bol çıktığı ve geniş kitle lerce okunup tartışıldığı yıl
lardır. 1967 yılının en önde gelen örgütlerinden biri olan İTÜB'nin 
başkanı Hasan Yalçın gençliğin s ınıfsal nitel iğini şöyle ortaya 
koymaktadır. (ITÜTB 21. dönem çalı şma raporu.) 

GENÇLIGiN SINIFSAL NİTELiG i  VE 
SAVAŞTA ALACAGI YER 

Türkiye'de üniversite gençl iğ i ,  geniş halk yığınları arasından 
çıkıp gelir, fakat sın ıfsa l bir ayrım uygulamak gerekirse, küçük 
burjuva sınıfına sokulabi l i r. Bu s ın ıfsal nite l ik  onun işçi ve köylü 
sınıflarıyla yanyana döğüşmesi zorunluluğunu ortaya koyar. Di
ğer yandan, öğrenci l ik  döneminden sonra izleyecekleri yol ve içi. 
ne girecekleri sınıf kesinl ikle beli rlenmese bi le, komprador bur. 
juvazisinin gün geçtikçe dolan kadroları içinde yer kaplamaları ola. 
nağının gittikçe azalışı gözönünde tutulursa, onların gene işçi ve 
köylü sınıflarının dostu olarak kalacakları söylebil ir. Yani ,  hem 
okul sıralarında, hem de daha sonra komprador burjuvazisi ,  top. 
rak ağası ,  tefeci sınıfların ın  yıkı l ış ı  öğrenci kitlelerinin somut çı. 
karlarıyla paralel l ik halindedir. Ôğrenci kitlesinin ç ıkar duygu. 
sundan uzak oluşu, gençl i k  durumu dolayısıyle karşı çıkış içinde 
bulunu�. yurtseverliOI gibi niteMklerinl bir yana b ıraksak bi le, yU-
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karıda derinlemesine o lmayan fakat açıklamalarımız için yeterll
l iği  su götürmez bulunan analiz, gençliğin devri_mci sınıfların ya. 
nında bulunması ve sosyalist savaşa katı lması gereğini açıiclar. 
Öyleyse buradan çııkaracağımız sonuç nedir? 

Buradan çıkaracağımız sonuç gençlik örgütlerinin sosyal ls1 
olmalarının zorunlu olduğudur. 

Birgün, geri kalmış bir ülke olan Türkiye'nin gençlik örgüt. 
leri, ya doğal yerlerin i yani sosyal ist savaş içindeki işçiler ve 
köylüler yanındaki yerlerini alacaklar, ya da halkla. öğrenci kitle. 
!eriyle olan zıtlaşmaları, yüzünden yık ı l ıp gideceklerdir.• 

Yukarıdaki yazı 1 967 dönemini oldukça doğru yansıtmakta. 
dır. 1 960'dan sonra önce hürriyet, sonra ekonomik sorunları ve an. 
ti.emperyal ist bir tutumla ülkenin  kalkınmasını  savunan gençleı 
1 967'den itibaren artık emekçi sı nıfların yan ında yeralmayı görev 
bi l iyor, bir başka deyişle emekçi halk ın çıkarlarını savunmaya baş. 
l ıyorlard r .  Bu savunma içinde ülkenin çıkarları da doğru çizgide 
savunulmuş oluyordu. 1967'den sonra bu savunma iyice yerleşe. 
cek ve gençlik artık her soruna s ın ıf açısından bakmaya çalışa. 
caktr. 

1 967'DE EYLEMLER 

1 967 baharı daha çok seri konferanslar ın yapı ld ığ ı  ve öğren. 
cinin politik b i l incin in artmasına yönelik çal ışmalarla geçti. lstan 
bul Teknik Üniversitesinde Hasan Yalçın baskanl ığ rnda seçilen 
Talebe Birl iği Yönetim Kurulu i l k  çal ışma olarak bir seri konfe. 
rans düzenledi. Bu konferanslar Çetin Altan ,  Bülent Ecevit ve 
Aydın  Yalçın tarafından veri ldi .  

Çetin Altan, bir gazeteci olarak konferans veriyordu. Bülent 
Ecevit ile Ayd ın Yalçın ise iki ayrı parti n in  bel l i  görüşlerin i  yan. 
s ıtacak kişi ler olarak Üniversitem ize çağrı lm ışt ı .  O dönem fa. 
külte y.önetim kurulları konferanslar için öğrenci lere salon verml. 
yordu. Bu nedenle Çetin Altan aşevi nde. Bülent Ecevit ve Aydın 
Ya lçın ise Gümüşsuyu'ndaki açık basketbol sahas ı nda konuştu. 
lar. Çetin Altan ve Bülent Etevit'e kitlenin saygısı  büyüktü. Ancak 
Aydın  Yalçı n  için aynı şeyi söylemek zor. 

Ayd ı n  Yalçın, o zaman bir AP' l i  olarak ve AP'nin ekonomik 
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sorunları yaklaşımında söz sahibi bir profesör olarak öğrenci kar
şısında kapitalizmin savunusunu yaptı. Ancak konferansın soru
lar ve cevaplar bölümünde yüzlerce soru yağmuruna tutul
du. Aleyhte bir tezahürat yoktu. Fakat Aydın  Yalçın hayli terledi ve 
soruların hepsimı cevap verme imkanı olmadığını ve artık yorul. 
duğunu bildirerek ıkonuşmasını bitirdi. 

Konferanstan sonra Talebe Birl iğinde dinlenirken şunları 
söylüyordu: 

• 1 965'ten bu yana öğrencinin iktisadi konularda bilgisinin 
hayret edilecek derecede arttığını  görüyorum.  Doğrusu bu kada. 
rını ummuyordum.•  

Evet, Aydın Yalçın 1 965'de de ITÜ'ye gelmiş ve Sadun A. 
ren'le · Sosyal izm mi Kapitalizm mi • konusunu öğrenci önünde 
tartışmıştı. Üniversite içindeki o ilk tartışmadan sonra gençleı 
gerçekten çok şeyler öğrenmişlerdi .  

27 Mayıs 1 967 gecesi Teknik Üniversite, Maçka ve Yıldız Bir. 
l ikleri, Açıkhava Tiyatrosunda bir gece düzenledi ler. Bu gecede 
yapı lan konuşmalarda 27 Mayıs övülüyor ve fakat yetersizliği, e. 
konomik tutarsızlığı da ortaya konuyordu. 

6. FILO"N U N  ÇELENGi YAKILIYOF 

1 967 yı l ında Teknik Üniversite'de Hasan Yalçın, Maçka'da 
Taner Çakıroğlu, Yı ldız'da Sait Bülbül Birl ik başkanıdırlar. Ve A 
dapazarı Konaresinde TMTF ikinci Başkanl ıöına secilen Faruk Yal. 
nız, Cağaloğlu'ndaki TMTF binasında çal ışmalarını sürdürmekte. 
cHr. Daha sonra Faruk Yalnız poMs zoruyla binadan atılacak. mah. 
keme TMTF ve binsını Nevzat Yalçıntaş isminde saqcı bir docente 
yeddi emin diye teslim edecekti. (Sonradan bu güveni l ir  kişinin 
TRT Genel Müdürü olduğunu da gördük). Faruk Yalnız. özemkle 
binadan çı.karılmadığı dönemde devrimci örgütleri bir araya topla. 
yabilecek ve onlarla beraber eylemlere girişecektir. 

1967 Haziran sonlarında, Amerikan 6. Filosu lstanbul Lima
n ına geldi. 1 965 v ı l ında lnönü'nün Basbakanl ıqı  sırasında vaoılan 
Kıbrıs Bombardımanında aldığı tavırdan ötürü, 6. Fi lo artık dost
ça karşı lanmıyordu. 1 965'ten sonra her gelişinde Filoyu protesto, 
artarak devam edecekti. 1969'un Kanlı Pazafından sonra uzun 
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süre lstanbul Limanına getmeyecek olan fi lo, 12 Mart sonrasında 
biz Selimiye'de yargılanırten Boğaz'ın mavi sularında yeniden 
boy gösterecekti. 

6. Filonun 1 967 Haziran sonunda gelişi teı*iyle b�ılandı .  
lı.k eylem olarak 6.  Filo Komutanlığının Taksim Anıtına tcoyduğu 
çelenk, Faruk Yalnız ve yukarıda adı geçen Birlik yöneticilerinin 
düzenlediği bir toplantıda yakıldı. Yakılan çelengin yerine, üze. 
rinde · EmperyaHzmin ·Kanl ı  Ali Atamıza Uzanmasın, Kırılacaktır• 
yazı l ı  gençlerin çelengi konuldu. Gençlerin çelengi bir saat için. 
de pol is tarafından kaldırı ldı. Btınun üzerine yüz kadar ITO öğren. 
cisi, üzerinde aynı söyler bulunan bir başıka çelengi götürüp anı. 
ta bıraktık. tkinci çelenk 'kaldırılmadı .  

Çelenk olaylarından sonra öğrenciler dolaşan Amerikan er. 
terinin başlarındaki kepleri aşınnaya başladılar. Bu şapka topla. 
ma bir kampanya halinde, özell ikle akşamları sürdürüldü. 

24 Haziran'da 6. Filoyu protesto için Beyazıt'tan Taksi m 'e yü. 
ründü. Taksim'de yapılan mitinge 1 0  binin üstünde insan katı lmış. 
tı. Yürüyüşçüler Dolmabahçe'den geçerken, Dolmabahçe rıhtı. 
mında asılı bulunan Ameri'kan bayrağı indiri ldi ve yerine Türık 
bayrağı çeki ldi. Miting gençlrk l iderlerinin konuşmalarıyla sona 
ermişti. M iting akşamı Alp Kuran ve bir grup genç, sokak ortasın
da pol is tarafından dövüldü. 

· Temmuz ayında o zaman TIP Mi l letveki l i  olan Çetin Altan ın 
dokunulmazlığının ·kaldırı lmak 1istenmesine karşı l ık  eyleme geçi l .  
di .  8 Temmuz 1 967'de Birinci Uyanış Mitingi yapıldı. Bu mitingde 
Çetin Altan ve çeşitli kuruluş temsilcileri ·konuşmuştu. Gençlik 
kuruluşları Çetin Altan 'ı sosyaMst bir mi l letvekili olduğu için 
desteklediklerini ve savunduklarını açıkça bel irtiyorlardı .  21 Tem. 
muz'da Çetin Altan'ın dokunulmazl ığı  kaldırı ldı . Bu konuda gençlik 
şu bildiriyi yayınlad ı :  

· Büyük Türk Ulusu, 
Ü lkenin kaderi tıergün biraz daha karanlığa götürül. 

mektedir. 
Asırlar boyu senden yana, senin için düşünen kafala. 

rı sinsice ezen, senin için yazan -kalemleri hunharca ve re. 
zilce tertiplerle kıran demir ökçe, son günlerde iyice a. 
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zıtarak şakırtı larını arttırmıştı r. 
Halk düşman-ları artı k  gözden kaçmayan bir ıküstah. 

l ık la, ş ımarıklıık ve vurdumduymazhk içine düşmektedir. 
l er.  

Halktan yana hareket güçlendikçe, terörün artması 
beklenen bir sonuçtur. Bu asla savaş gücümüzü kırmaya. 
caktır. 

Senin için her türlü çi leyi göze alan gençl iğin en bü
yük örgütü TMTF'yi yıkmak için soysuzca tertiplere başvu
ran, temsilci lerimize karakolda kan kusturan, senin adını 
dünya uluslarının başına iki  kere yazd ıran ünlü yazar Aziz 
Nesin'e tüm pol islerini saldırtan Ortaçağ kalıntıs ı  ziyniyet 
ve s iyasal iktidar bugün senin için yürek ve �ata koymuş 
bir yazarına, Çetin Altan'a zulmetmP. ortamını  hazırlamak. 
tadır. 

Tarih hiç bir zaman hal·kların ve halktan yana çıkanla
r ın yenilgisinıi yazmamıştır. 

Senin oylarınla iktidara gelip senden aldıkları gücü 
seni ezmek için, senin çıkarların a leyhinde kul lanan ların 
büyük gücü o labi l i r. 

Ancak senin nasırl ı  el lerin ve tarihe altın sayfalar kat
mış vatan sevgin,  imanın vard ır. Ve sen, nası rl ı  e l lerine . 
basarak karanl ığın kenarından doğrulduğun gün Türkiye 'nin 
ve dünyanıf'I kaderi değişmiş olacaktır. 

Asla hayalci değ • l iz. Düşmanın gücünü bi l iyoruz. De
mir  ökçenin yapacağı daha büyük kepazeliklere ve zu lüm
lere katlanmak ve karşı koymak için beynimiZ'i ve azmimizi 
b i lemekte, senin oğul larına sahip çıkarak kurduğun Anaya. 
sa için direneceğin günü beklemekteyiz . . .  

Mutlu yarınlar Türk Ulusunundur. • 
Faruk Yalnız, TMTF i l .  Başkanı, Hasan Yalçın. ITÜTB 

Başkanı ,  Sait Bülbül İYTOTB Başkanı ,  Taner Çakıroğl-u 
ITÜTOTB Başkanı .  

1 967'nin Ekim ayında 6. Fi lo yeniden geldi  lstanbul'a ,  genç. 
ltk örgütleri 7 E�im'de, Dolmabahçe'de bir oturma mitingi düzen
ledi ler. Ameriıkan erleri o gün karaya çııkamadılar. Gençler Fifo. 
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ya ıkarşı eylemlerini Dolmabahçe'de açl ı k  grevi ,  Amerikan erleri
nin görüldüğü yerlerde hırpalanması, şapkalarının toplanması ve 
kafalarına yumurta atılması biçiminde sürdürdüler. 

EKONO�K YAPIYA 
iLiŞKiN ÇAUŞMALAR 

1 967 yı l ında ekonomik yapıya il işkin olarak gençl iğin bazı 
araştırmalar yaptığl ve bunların küçük broşürler halinde yayınlan
dığ ın ı  görüyoruz. Bu araştırmalar içinde Urfa yöresinde yapı lan 
sosyo.ekonomik yapı araştırmasını , Atalan Köyü toprak sorunu. 
nun incelenmesin i ,  Zeytinyağı sahtekarl ığı  üzerine yapılan çalış. 
mayı ve • Singer Damgal ı  Mal ların Ardındaki Oyun ve Grev• adı 
i le yayınlanan çal ışmayı sayabi l i riz. 

Sosyo.ekonomik yapıya i l işkin öğrenci araştırmaların ın i lk i ,  
1 966 yı l ı nda ODTÜ Ôqrenci Birl iğinde,  · Suluova üretim sorun
ları ve ü;etim değerlendiri lmes i •  adlı Bekir Harputlu'nun yaptığı 
araştırma idi .  

1 967 yı l ında İstanbul Maltepe'de bulunan Singer Fabrikasında 
bir grev yapı lmış .  ve bu grev polisin sert müdahalesiyle kırı lmış. 
tı ,  sorunlara sın ıfsal açıdan bakmaya başlamıslard ı .  Bu grev i le 
t ı ,  sorunlara sın ıfsal açıdan bakmay bşlamışlardı . Bu g rev i le 
i lçıi lendiler ve Türkiye'deki S inger damgal ı  malların kaça üreti ldi
ğini .  işçiye ücret olarak ne veri ldiğini ve halka kaç l iradan satı l 
d ıq ın ı  uzun uzun anlatan bir broşür hazırlayıp bastırdı lar. Bu bro. 
sürü hazırlavanlar, TMTF, ITÜTB, IYTOTB,  ITÜTOTB ve ODTÜÔB 
idi .  Bu broşürde Singer'in Türklj·e'deki ·kazancıyla i lg i l i  olarak şu 
rakkamlara rastl ıyoruz: 

· Singer ne kazanıyor? 
1 9fi0 vı l ında 7598 dikiş makinası satı l ırken, 
1 965 yı l ında 34.394 . 
1 966 vı l fnda 37.603 dikiş makinesi satı lmıştır. Bütün bun. 

tarın vı:ınında 1 966 yı l ında d�kiş makineleriyle beraber: 
1 .843 trikotaj maklnası, 

· 

5.221 buz dqlabı , 
10 .426 radyo. 
1 .321 gaz sobası , 
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1 .1 47 çamaşır  makinesi satı lmıştır. Bu yaklaşık o larak 
1 00.000.000 (Yüz mi lyon) l ira l ık değer olarak ortaya çrkar. 

Singer kumpanyası bu sömürüyü devam ettirebi lmek için 
yalan açıklamalarda bulunmayı yeğ sayar ve Mr. Jack der ki ; 

• . . .  Resmen kabul edilen kapasitemizde, d ikjş makinelerin in  
komple olarak ithal edilmesi hal inde, döviz sarfiyatı 6 milyon 600 
b in  doları bulmaktadır. 1 966 y ı l ı  zarfında 1 965 yı l ı  ıkar ve patent 
hakkı olarak dışarıya sadece 374 bin 574 dolar transfer edi lmiş. 
tir.• 

Daha önce bel irlediğimiz gibi, yrlda ortalama 30 bin d i'kiş 
makinesi Singer el iyle Türkiye'ye ithal edilmektedir. Bir dikiş maki
nesinin satıcıya 350 TL. halka ise 990 TL'na satı ldığı  gözönünde 
tutulursa, Singer d i,kiş makinasın ın doğrudan doğruya ithal i  1 
mi lyon dolar tutmaktadır. Öyleyse 6 mi lyon 600 bin dolar yalan. 
dır .•  

Bu b roşürde Singer malların ın  kaça. al ın ıp, 'kaça satı ldığı.  
na i l işkin faturalarının foto-kopi lerin i  de görmekteyiz. 

Öte yand an Zeytinyağı skandal ın ı  incelemek için gençler Ege 
ge�isi yapıyorlardı .  Bi l indiği g ibi ,  zeytinyağı ihracatçıs ı  bir firma 
İtalya"ya sattığ ı  zeytinyağına makine yağı karıştı rdığı için, İtal. 
yanlar yağı geri göndermişler ve durumu protesto etmişlerd i .  Ara
dan bir süre geçtikten sonra bu yağların AnadoltKla halka satı ld ığ ı  
anlaşı l mışt ı .  Daha o dönem konu adliyeye intikal etmiş ancak dava 
uzayıp gitmişti. 1 971 Sıkıyönetim Mahkemeleri dah i l ,  bi rçok mah
keme davaya bakarken görevsizlik kararı veriyordu. Gençl ik  işte 
bu olay üzerine harekete geçiyor ve konuyu inceleyip kamuoyu� 
na duyurmaya çalış ıyordu. 

Urfa bölgesinde, Harran Ovasında yapılan araştırma i le  sağ. 
I rk düzeni inceleniyor ve bu çal ışma da .0y cehennem i l leri • a
d ıyla bir broşür hal inde yayınlanıyordu. 

Atalan köyünde ağalarla köylüler arasında ç ıkan toprak kav. 
gası duyulur duyulmaz, gençler Atalan'a koşuyor ve ağaya karşı 
köylünün yan ında yer al ıyordu. 

Yine 1 967 y ı l ı nda ,1 960'ta referandumla kabul edi len Anaya. 
sa, ITÜTB tarafından bastı rıl ıyor ve bu küçük kitapçığın kapağına 
· Anayasa sosyalizme açıktır• sözleri bir kaşe olarak konuyordu. 
Bu Anayasanın sağladığı  demokratik haklar daha sonraki iktidar. 
lar tarafından iyice kısıtlanacaktı . 

1 



Evet, yUkrda s ıralanan araştırmalar gösterlyor ki , 1 967'de. 
gençf.ik artrk sosyalist bi>r tavır içinde sosyo-ekonomik sorunları 
inceleyip ıkamuoyuna mal etme çalışmaları içine g i rm iştir. Bu yö
nüyle 1 967 y ı l ı  çal ışmaları büyük önem taşır. 

EN BÜYÜK ôGRENCİ YÜRÜYÜŞÜ 

Özel yuksek okul ların Anayasaya aykırı l ığı  i le olarak 1 965 yı
l ında söylenmeye ve tartışı lmaya başlandı .  Fakat her yıl çok sa
yıda l ise mezununun açıkta kalması ve özel okul patronlarının nü
fuzu sorunun çözümünü uzun süre engelledi. 

Türkiye'de ve sanırım bu nitel i'kte olmak kaydıyla en uzun 
öğrenci yürüyüşü 1 967 yı l ı  Kasım'ında İstanbul'dan Ankara'ya ka
dar yapılan • Özel okul lar devletleşti rilmel idi r •  yürüyüşüdür. Bu 
yürüyüş dört tekn ik birl iğin mali olanakları ve TMTF i l .  başkanlı
ğının katkısıyla yap ı ld ı .  

Özel okullar sorunu uzun zamanlard ır  tartışıl ıyor ve konu b i r  
türlü çözüme gitmiyordu. Özel yüksek okulların eğitimi ciddiyette� 
uzak hale getirmesi resmi okullarda okuyan öğrencileri rahat!ız 
ediyordu. Durum o kadar açıktı �i özel okul lara g iden hemen bü
tün öğretim üyelerin in  sınıf geçirme oranları, özel okul larda çok 
büyüktü. Bu oran resmi okul ların üç beş 'katına çıkıyordu.  Hal
buki özel okul larda eğitimin daha başarı l ı ·  olduğu söylenemezdi .  
Öte yandan özel okul lar düpedüz ticari bir müessese idi v e  zaten 
açanlar falan ya da fi lan isimli  ticari ş irketlerdi .  Özel okul lar so
rununu özel l ik le İTÜTB incelemekteydi .  1 967 yaz aylarında bu in
celeme devam etti . Çeşitl i görüşler belirmişti. Devletleşti ri lsin, 
yenisi açılmasın ,  'kapatı lsın. kapatılsın ve öğrenciler bir  imtihan
la resmi okul lara a l ın ıp  gece öğrencisi olsun ve benzerleri .  

Ben, 1 967 y ı l ınd a  öğrenci örgütlerinde görevll değildim .  An
cak, öğrenci b i rl iğ i  eylem planlaması yaparken ıkendine yakın be
nim gibi bazı arkadaşları da çağı rarak konuyu tartışırd ı .  Özel O
kullar yürüyüşü de öyle oldu. Ufak tefek hareketler yetmezdi .  Ya
pı lması gereken büyük bir eylemdi .  Üzerinde durulan tek konu 
İstanbul-Ankara aras ın ı  yürümekti . Ya bu hareket yapılacak ya da 
özel okullar <>l<luğu gibi 'kalacak demekti . 

Önce ne isteyeceğimizi yanf özel okullar konusunda önerimi-
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z·I tesbit ettiık. Ôzel okul ların kapatılması çözüm olamazdı, çünkü 
her yı l Ekim-Kasım aylarında ün iversiteye giremeyen öğrenci leri 
destekleyenler ve ün iversitelere alınmalarını  isteyenler bizlerdik.  
Özel okulların devletleştiri lmesi slogan olarak ve doğru çözüm 
olarak benimsendi . Özel l ik le dikkat edi lecek ve tek slogan tcuı .. 
lanı lacaktı. Çünkü bazı basın organları • Bunlar kendi lerinden baş. 
ka kimse okumasın  istiyorlar, özel okullar kapansın istiyorlar• 
d iye yayın yapıyordu.  Tek slogan la ortaya çıkıp devletleştirme Ö
neris i .  bu tür yayını  önleyebi l i r  ve belki de özel okul öğrenci leri
ni  de bizim yanımıza katabi l i rd i .  Esasen izlenebi lecek tek doğru 
yol da buydu. 

Özel okulların devletleşti rilmesin i  isteyecektik.  Fakat düşün
düğümüz yürüyü�ün b irçok zorlukları vardı .  inan ıyorduk ki Anka
ra'ya kadar yürüyecek yeterl i öğrenci çıkard ı .  Nitekim çıkt ı .  
Fakat. bu yürüyüşün etkili o lması  iç in bir iki yüz kişinin kendi 
kendine yürümesi yetmezdi .  Yürüyüşe katılmayan öğrenciler boy
kot yapmalıydı .  Evet, asıl sorun buradaydı .  Yürüyüş ortalama iki  
hafta sürede gerçek leşebi l i rdi .  ITO öğrencisinden ik i  haftal ı k  
boykot istemek o g ü n e  kadar görü lmemiş b i r  olaydı .  Üstel ik ba
zı cemiyet başkanları böyle bir  boykot olursa karşı çıkacaklarını 
bHd irmişlerdi .  Geniş öğrenci kitlesinin de böyle bir öneriyi ka
bul edeceği şüphel iyd i .  Zaten mi l itanlaşmaya yönelen öğrenci
ler yürüyüşe 1katılacaktı . Geriye kalanlar arasında boykot kırıcı. 
larına kim karşı koyacaktı ? işin sonunda hareketi gerçekleştir
memek de vardı .  Bütün bunlar uzun uzun tartışı ldı .  Karar almak bir
kaç gün sürdü. Sonuçta yürüyüşe karar veri ldi .  Boyk')t da yapı. 
lacaktı. Ancak bil iyorduk ki o güne dek ITO öğrencisi .�den böyle 
bk istekte bulunulmamıştı . O halde yapılacak iş de • İTL'yü o gO
ne kadar girmediği b ir .  ortama sokmak•tı. 

Evet, ITO çok değiş ik  bir ortama sokulacaktı . İTÜ'nün içi ve 
yöresi yazı larla donatı lacaktı .  Yerlere duvarlara yazılar yazı ldı . 
Elektrik ampullerine yaz!l ı  abajurlar takı ldı .  Yemekhane masaları. 
na çay içilen sehpaların üstlerine, sloganlar yazı ldı ve artık öğ
renci nereye baksa özel okulla i lgil i  yazıları görüyordu. Hareket 
tutmuştu. Her geçen saat yürüyüş ve boyt<ot taraftarı artıyor ve 
karşı görüşteki·ler azalıyordu. 

7 Kasım günü yürüyüş başladı. Ancak daha önceden Faruk 
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Yalnız, Ati l la Salt ve ben, Ankara'ya gitmiş ve dönüşte bir özel 
minibüsle, daha doğrusu bir sendika minibüsüyle dönerken yo1 
boyunca var olan yerleşme bölgelerini ,  özel l ikle çay ·içi lebilecek 
yemek yenebi lecek yerleri ve yatmaya uygun yerleri kapasitele. 
riyle birlikte tesbit etmiştik. Bu tesbiti ki lometrelere göre bir 
deftere kaydetmiştik. Yürüyüş boyunca bu bilgi ler işimize yara. 
yacaktı. 

Ankara'ya 13 günde yürüdük 20 Kasım günü Ankara'ya var. 
dığımızda bir miting yaparak eylemi biti rdtk. Yol boyu bütün i l  
ve i lçelerde m itingler düzenlendi, bütün köylerde konuşmalar 
yapı ldı.  Yürüyen öğrenci sayısı  ortalama 1 50 kişi kadard ı .  Yürü. 
yüş her gün bir birl ik başkanınca yöneti liyordu. Hasan Yalçın ,  
Taner Çakıroğlu ve Sait Bl.tlbül s ırayla yürüyüşün yönetimini  üst. 
leniyoriardı.  

Bu yürüyüş sırasında gördük ki , basın  üzerinde i lanların et. 
kisi çok büyüktür. Çünkü en küçük bir o laya geniş gen·iş yer ayı. 
ran basın, bu koca yürüyüşe pek az yer veriyor ya da hiç vemıi. 
yordu. Çünkü o günlerde bütün özel yüksek okul lar bas ına i lan 
yağdırıyordu. 

Bu yürüyüş sırasında bazı basın  kuruluşları ise, yürüyüşcü. 
leri lekelemek üzere büyük çaba gösterdi ler. Fakat her şey orta. 
daydı ve gençler özel okulların devletleşti rilmesini istiyordu .  Se. 
viyesiz basının bu yürüyüşe karşı takındığı tavır daha çok yürü. 
yüşçülerin nitel iğinden geliyordu. Yürüyüşe katı lanlar devrimc1 
sloganlar ve marşlar söyl iyerek yürüyorlar ve her vardıkları yer. 
de egemen sınıfların aleyhine, emekçi s ın ıfların lehine olarak ko. 
nuyu anlatıyorlard ı .  

Yürüyüşü gerçekleştiren örgütler siyasi parti lere başvura. 
rak devletleştirme konusunda ne düşündüklerin i  sormuşlard ı .  Bu 
konuya i l işkin mektupta şöyle deni lmektedir:  

• . . .  Partisi Genel Başkanl ığ ına,  
2 Hazi ran 1 965 tarihinde Resmi Gazete'de i lan edi lerel< 

kanunlaşan ve Anayasa Mahkemesine başvurma süresi  için. 
de hiç bir parti tarafından ele a l ınmayan, özel okul lar yasa. 
sı. Türk Eğitim ve Teknolojik  geleceğini  yok etme dönemi.  
ne  g irmiş bulunmaktadır. Ülkesini seven yüksek öğrenim 
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gençl iğin in sorumluluğu altında, partilerinlze başvurarak 
Anayasan ı n  39. maddesinin ışığı altında özel okulları dev. 
letleştirmek gere'kçesiyle konuyu MecHse getirmenizi d i l i .  
yoruz. 

Bu konuyla i lg i l i  düşüncen izi en kısa zamanda biz 
yüksek öğrenim gençl iğine yazı l ı  olarak bi ldirmenizi bek
liyoruz. 

Cevap a l ınamayan partilerin bunu olumsuz karşı lad ıkla
r ın ı  gençliğe ve kamuoyuna duyuracağımızı bel irtiriz. 

Saygı larımızla.• 

Faruk Yaln ız  TMTF i l .  Başkanı ,  Hasan Yalçın  İTÜTB Başkanı ,  
Taner Çakıroğlu İTÜTOTB Başkanı ,  Sait  Bülbül İYTOTB Baş
kanı ,  Cengiz Haksever ODTÜÖD Başkanı .  

Bu mektuba veri len cevaplarda. CHP ve TİP devletleştırmeyi 
benimsediğini b i ld irdi . Güven Partisi uzun bir cevapla konuyu in
celeyeceğini  bel i rtti . AP ise yazı l ı  cevap vermedi .  Ancak zamanı 
nın Mi l l i  Eğitim Bakanı İ lhami Ertem ve Devlet Bakanı Seyfi Ôz
türk · Özel yüksek okul ları devletleşti rmenin gereksizl iğ i  ve ola
naksız l ığ ın ı •  öne sürdüler. 

Yürüyüşten sonra TİP bir kanun teklif ederek ·devletleştir-
me• istedi . 

• 

Aradan yı l lar geÇecı* ve özel okul lar zorunlu olarak devlet
leştirilecek, ancak bu işlem sıras ı nda okullar gerçek değerleri
nin çok üstünde yapı lan ödemelerle bir kez daha ticari kar ko
nusu olacaktı . 

BARIŞ iÇiN ARI ŞÖLENİ 

Bütün üniversite ve okul ların kendine- özgü b ir  takım günle
ri ve törenleri vardır. Bu törenler çoğu kez birbirinin benzeri ve 
birtakım nezaket nutukları ve i lt ifatlar içinde her yı l  tekrarlanıp 
gider. Buna örnek olarak, okul ya da üniversitelerin açı l ış  günle
rinde düzenlenen törenleri gösterebiliriz ITÜ'nün de böyle bir tö-
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reni tıer yıl 21 N isan'da yapı lmaktayd ı .  21 Nisan , ITÜ'nün tcuru
luş günü kabul edilmiş olduğu ·için tıer yıl bu günde bir tören ya. 
pı t ır  ve üniversitenin geçmiş günleri anlatıl ır ve içinde bulunduğu 
sevindirici durumlar özetlenird i .  Aynı günün akşamı H i lton salon
larında bir balo veri l i r  ve böylel ikle ITÜ 'nün yükselmişl iği ,  toplu
mun en seçkin ( I )  tabakaların ın  arasında balo verebi l i rl iğ i  ispat
lanmış olurdu. Gerek törene ve gereıkse baloya daha çok ITÜ'lü ol
mayan lar katı l ı rd ı .  

1 968 Nisan böyle olmadı .  2 1  N isan 'dan başlamak üzere üç 
gün, üç gece sürecek bir şölen d üzenlendi. Şöleni n  ad ı · Barış 
İçin  Arı Şölen i •  id i .  Şölen bir yürüyüşle başladı .  Arı balosu ye. 
rine Arı Şöleni; Beşiktaş'tan Taks im'e yapılan yürüyüşle açı ld ı .  

Yürüyüş boyunca Ameri4<an emperya l izmini  temsil eden kap. 
kara bir top arabası ,  çıplak ayaklı  ve Üzerlerindeki gömleklerde 
çeşitl i geri ü lkelerin adları bul·unan öğrenciler tarafından çeki l
d i .  Ameri ka'nı n  s i laha ve zora dayanan gerçeği böylece anlatıl
maya çalışı ldı .  

Bu şölen üç gün sürdü. Bu süre zarfında folklor gösterileri 
gençl i•k ve ülke soruruarı üzerine açık oturum, film gösteri leri , 
karagöz eğlenceleri,  ve bir de Sulukule oyun ekibi gösteri leri 
düzenlendi .  

Bu  olayda bel irtmek isted iğ im ik i  öneml i  nokta var. Bun
lardan birincis·i H i lton'da yapı lan baloya karş ı .  hal.k eğlenc�si 
türlerinden biri olarak Sulukule ekibi geti r i ldi ve bununla b i r  
tabunun yıkı lmasına çal ışı ldı . İk inci  nokta : se ,  ülke sorunların ın 
eğlencelere de yansıması, eski cansız törenlerin yerine, yurt ve 
dünya sorun ların ı  tartışmak ve kü ltür paylaş ımına yönelmiş ol. 
maktı . Özel l ikle bu ikinci nokta, demokratik ün iversitenin b ir  
n itel iğidir kanısındayım. B ir  başka deyişi�.  b i r  üniversitenin ku
ruluş yı ldönümünde yapı lması gereken i ş ,  o üniversiten in toplum 
kars ısındaki konumu ve toplumla i l işki lerinin eleştiri lmesi ve bu 
tartışma içinde ün iversiteye verilecek yönlerin bel irlenmesi. en 
geniş anlamıyla b i r  kültür üretim i  yapmaktır. 

NATOYA HAYIR HAFTASI 

1 968 Mayıs'ına gelinceye kadar NATO üzerine aydın kesim-
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de olduğu g ibi gençl ik kesimde de çok şey söylenmişti. NATO, 
zaman zaman eleştiri lmiş ve zam an zaman protesto edi lmişti . Fa
kat, NATO'ya karşı i l k  kampanya 1 4  Mayıs 1 968 günü başlatı ld ı ,  

NATO'ya HAYIR HAFTASl 'n ın programı şöyleydi :  
• 1 4  Mayıs: Şaat 1 1 .00 Taksi m'de basın toplantıs ı .  Saat 18 .00 

Taşl ıtarla Dörtyol Yıldırım Sinemasında konuşmalar, halk oyun. 
ları ve halk ozanlarının katı lmas ıyla yapı lacak gece. 

15 Mayıs :  Saat 1 6.30 Gümüşsuywıda Çetin Özek tarafından 
verilecek · Emperyalizm ve NATO · konu lu konferans. 

1 6  Mayıs: Saat 18 .00 Pend i kte NATO'ya hayı r gecesi ,  konuş. 
malar. halk oyunları ve hal·k ozanları. 

17 Mayıs : Saat 1 8.00. lstinye'de NATO'ya hayır  gecesi ,  ko. 
nuşmalar. halk oyunları, halk ozan ları . 

1 8  Mayıs :  Saat 18 .00. Gebze'de NATO'ya hayı r gecesi .  ko. 
nuşmalar, halk oyunları ve halk ozanları . 

1 9  Mayıs :  Saat 1 9.00. Açıkhava Tiyatrosunda açık oturum , 
konuşmacı lar, Aziz Nesin,  Çetin Özek, Selahattin Hi lav ve par. 
ti lerin temsilci lerL • 

Bu program esas itibariyle uyguland ı .  NATO'ya karşı temel 
sloganımız,  NATO'nun gerçek nitel iğ in i  tanımlamaktan ibaretti : 
· NATO EMPERYALİZMiN SÖM Ü R M E  ARACIDI R . •  Bütün hafta bo. 
yunca yaptığımız iş , işç i  bölgelerine giderek, sömürüyü anlatmak 
ve • i şte bu sömürünün bekçisi NATO diye bir teşki lat var. 5iz,  
bu sömürme aracı olan NATO'ya evet mi  diyorsunuz ? --!ay ı r  mı 
diyorsunuz ? •  diye sormaktı .  Cevap aynıyd ı :  ·HAYIR ·  Taşl ıtarla' 
da. Pendik 'te, lstinye'de ve Gebze'de geceye katı lanlar var güçle. 
riyle bağ ırmışlard ı .  · NATO'YA H AYIR . •  

1 4  Mayıs saat 1 1 .00'de Taks i m 'de topland ık  ve 6 metre kadar 
olan büyük bir NATO amblemin i  yakarak haftayı başlattık .  Ora. 
da basına verdiğimiz b i ldi ri şuydu:  

· Basın Bildirisi  : 
Varl ığını  yoksul mkeleri sömürmekle sürdürebi len em. 

perya�ist Amerika bu çrkar düzenini devam ettirmek ama. 
cıyla askeri bir garanti aradı ve NATO'yu kurdu.  1 949. 

B ir  umacı yaratarak soyduğu ülkeleri • komünizm• teh. 
l ikesiyle kor11<uttu. Ve yandaş birer güç olarak bu örgüte kat. 
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tı. Nitekim yeryüzünde emperyalizm& tcarşı itk 'kurtuluş sa. 
vaşını vermiş olan Türldyemiz, ne garipitr tci, bu oyuna dü. 
şerek, kurtuluş savaşlarının baş düşmanı ve emperyalizmin 
sömürü aracı NATO'ya girdi .  1 952. 

O günden bu yana NATO hep aleyhimize çalıştı . Em. 
peryal izme karşı i li< kurtuluş savaşını veren ordumuz, son. 
radan NATO'ya girmemiz ne<lenlyle Kıbrıs'ta bi le kendi öz 
çıkarlarımızı i<orumaktan alakondu. 

Emperyalistlerin tepesine kurduğu merkeziyetçi NA. 
TO kumanda zincirinden dolayı  Türkiye'nin NATO içinde kal. 
i<ıp yeni statüler arama ol!!nağı yoktur. 

Bu ne<lenlerden, emperyalist Amerika'nı n  hasta ei<o. 
nomik yapısının askeri uzantısı olan NATO'ya hayır demek 
şartt ı r. 

NATO'ya hayır diyoruz, çünkü .  Amerika'ya karşıyız .  
NATO'ya hayır diyoruz, çünkü, emekçi halk  yığ ı n ! a rr. 

nın yani Türkiye'nin çoğunluğunun çıkarlarından yanay ız .  
1 4- 1 9  Mayıs tarihleri arasını  NATO'ya HA YIR  Hafta. 

sı olarak i lan eden aşağıdaki örgütler bugün bağımsız l ık  
kahramanı Mustafa Kemal' in anıtı önünde biz i  bağıml ı  !o. 
lan NATO'nun amblemini yakarak haftayı açıyoru7 

Amacımız bağımsızl ık  sorununu, ya l n ızca biz genç 1.:· in  
ve ayd ınların sorunu olmaktan çıkarıp emekçi halkımıza mal  
etmektir. 

Çünkü, her zaman halklar galip gelm işti r. Vietnarr 'da 
böyle o lmuştur, Türkiye'de olacaktı r . •  

İTÜÖB, TÖS İst. Şubes i ,  İ Ü .  lkt. Fak. T.C.  İY .  Tekn : .:e r  
O.  TB.  Ege Ü .  Fen .  Fak. T.C. ODTÜ.  İda. İ l .  Fak. ÖD.  İTÜTCTB 
FKF. lst. Sek. İÜ .  Orm. Fak. T .C .  İ Ü .  Cer. T ıp  Fak. Ö.C.  
ODTÜ . Müh. Fak. E lk .  Ö.D. IYTOTB. IAYTOTB İ Ü .  Diş H ek. 
Fak. T.C. Siyasal B i l .  Fak. Ö.D: Halk Ozan ları Der. ODTÜ 
Mak. Müh. Ö.D. 

NATO ambleminin yakı l ış ı  basında büyük ölçüde yer a lm . s
t ı .  Taş l ıtarla'daki gece basarıl ı  olmuş, olay çıkarmak isteyen b ' r. 
kaç ıkişiyi kalabal ık  bizzat susturmuştu. istinye'de b i r  yazl ık si.  
nemada özel l i kle Kavel işçi leri iç in gece yapacaktık. Sinema sa. 
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hibine baskı yapı lmış ve sinemanın sahibi kirayı iade ederek vaz 
geçtiğini bildirmişti. Bize son anda bildirdiği için kabul etmedik ve 
yazlı  s inemanın kapıs ın ı  açıp kendi kendimize girdik. Kapıdaki 
asma ki l ide bir anahtar uydurmak bu işe yetmişti. Pendik'te bir çay 
bahçesinde yapılan geceye ise, bir grup AP'l i CKMP'l i saldırdı.  
İlk üç dakika içinde, duruma hakim o lduk ve geceyi iyi bir biçim
de sürdürdük. Toplantımız  bittikten sonra otobüslerle şehre döne
cektik, polis bizim çarşıdan geçmememizi. sahilden Kaynarca'ya 
giderek Arrkara asfaltına ç ıkmamızı ve oradan dönmemizi istedi : 
Meğer o yol üzerinde pusu kuru lmuş ve pol is bizi tuzağın içine 
gönderiyormus. Otobüsümüz taşlandı ve bir süre bekledikten son
ra İstanbul'a döndük. Otobüsten hiç kimsenin inmemesini ve ça. 
tısmaya katı lmamasını  istemiştik. Gebze'de bir kapalı sinemada 
yapı lan gece ise, özel l ikle inşaat. fabrika ve tarım işçilerinin katı l
dığı  ve işci lerce çok beğeni len bir gece oldu. Devrimci türkülerin  
söylendiği ve  folklor gösteri lerinin yapı ldığı bu  gecede kitle o ka
dar coşmuştu ki, konuşmacı olarak ben ç ıktığım. zaman:  

· Ben Giresun vilayetinin, Aluçra kazasının, Armutlu Kö
yünden. Rıza Oğlu Harun"  diye söze başlayınca salon alkıştan yı. 
kıl ıyordu. Konuşma bittiqinde bütün salon • NATO'ya HAYIR •  di
ye büvük bir  coşkuyla in l iyordu. 

NATO'ya hayır haftas ı  dolayısıyla küçük bir brosiir bastır. 
dık. · Emperyal izmin sömürge aracı NATO'ya hayır• adı ı  ou bro
şür, devrimci örgütlere ve halka geniş ölçüde dağıtı ldı.  NATO 
konusunda bir özetleme n itel iğinde olan bu broşürün metni şöy. 
ledir: 

NATO'YA HAYIR ;  

EMPERYALiZMi N  SÖMÜRME 
ARACI NATO'YA HAYIR  

Çünkü, Türk Ulusu Kore'de kurbanlık koyun gibi cepheye sü
rülmüştiir. Bundan sonra da isteğimiz dışında Amerika'nın isteme
si i le savasa gi rebil iriz. 

NATO'VA HAYIR; 

Çü,.kü, NATO'da kald ığ ımız sürece düşmanlı klarımız .;e dost-
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luklarımız ve savaşa gkip glrmememlz Amerika'nın çıkarlarına 
ve kararlarına göre ayarlanacaktır. 

NATO'YA HAYı.R; 

Tü�iye AmerW<a için değil ,  Türldye için savaşmalıdır. 

NATO'YA HAYIR:  

Çünkü NATO yardım diye soktuğu si lahlarla, mi l li silah sa. 
nayimizi yok etmektedir. 

NATO'YA HAYIR ;  

Çünkü , NATO anlaşmasına üye olan devletlerin hepsi (yal. 
nız Türkiye hariç) eskiden beri fakir dünya halklarını sömüren 
ülkelerdi r. 

NATO'YA HAYIR;  

Çünkü, Türkiye'yi Amerika'ya ekonomik yönden bağıml ı  kı 
lan imtiyazların bekçi l iğini yapmaktadır. 

NATO'YA HAYIR ;  

Çünkü ; semalarımızda çok yı ldızlı  Amerikan bayrağı i ste. 
mlyoruz. 

NATO'YA HAYIR :  

Çünkü: Amacımız özgür v e  mutlu TÜrkiye'dir. 

Amerika, Fransa, ispanya, İtalya, Hol landa, Almanya, Porte. 
kiz gibi batı l ı  ü l•keler yüzyıl lar boyu Atrrka, Asya ve Güney Ame. 
r�ka'nın mazlum halklarını ezerek, yok ederek onları sömürge tıa. 
! ine getirdiler. Fakir ü lkelerin zenginliklerini  kendi ülkelerine ta. 
şıyarak kendilerini daha zengin, onları ise daha fakir bıraktılar. 
lspanyol İar, Güney Amerika'da sekiz mi lyon yerli halkı esir etti. 
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!er öldürdüler, deri lerini yüzdül er. Güney Amerika madenlerin i ,  
l(atJÇuğu, buğdayı, kahvesi Avrupal ın ın  kullanımındaydı .  Güney A
!'Tlerika'l ı lar ise açlığa mahkum edi ldi l er. 

Amerika' l ı lar onbeş mi lyon kızı lderi l iyi öldürdü. Afrika'nın 
zenci halkı yüzy ı l lar boyu esir olarak Amerika'nın pamuk tarla. 
arında, fabrika larında öldüresiye çal ıştı rı ld ı  .Amerikal ı ların zen
;inl iği m i lyonlarca mazlum halk ın a l ınteri ve kanı üzerine kurul
:ju, 

İngi ltere koskoca Çin halkın ı  afyon. esrar ve kültür emper
·ıal izmiyle yüzyı l larca uyuşturup, zenginHklerini lngi ltere'ye ka
� ı rd ı .  Afrika. Güney Amerika ve Asya devletlerini-halkları yüzyıl lar 
ca Amerika ve Avrupa'yı besled i ,  doyurdu ve zenginleştirdi . 

HER AMERİKALI VE AVRU PALl 'NIN ALNI YÜZYI LLAR BOYU 
ÖLDÜRDÜ KLER İ  M İ LYONLARCA MAZLU M INSANLARIN KANLA
=11 İLE DAMGALIDIR.  

Amerika ve Avrupa devletle ri zengin l iklerini korumak için. 
fakir halkları esirleştirmek, onların ü lkelerini soymak ve malla. 
rını  fakir ülkelere satmak zorundadırlar. Bu yüzden fakir halkların 
gerçek düşmanı Amerika ve Avrupa ü lkeleridir. 20. yüzyılda ezi 
:en dünya ulusları, kendi lerin i  sömüren ü lkelere karşı kurtuluş sa. 
vaşları verdi ler  ve veriyorlar. Ü lkelerini kanlarıyla sulayarak bu 
savaşı •kazanan halklar özgürlüklerine de kavuştular. 

Türkiye; ezilen dünya ulusları arasında kurtuluş savaşın ı  
i l k  veren ül.J<:edir. lngi ltere, Fransa, ltalya, Yunanistan ve perde 
arkasındaki Amerika'yı kurtuluş savaşı i le,  bugün Amerikan 6 .  
Filosunun demirlediği l iman lardan denize dökmüş ve ül"esinden 
kovmı ıştur. Mustafa Kemal ' in deyişiyle :  •ezi len uluslar ezenleri 
bir gün mutlaka yok edecektir.• 

Birçok mazlum ü l kenin özgü rl üğünü kazanması i le dünya jan • 

• darmal ığ ından yorulan ve gücünü kaybeden lngi ltere yerini Ame. 
rika'ya bırakmak çabası i le  1 947'de General  Marshal l ve Emest 
Bevin arasında özel ve giz l i  görüşmelere baladı .  Ve NiSAN 1 949'
DA 12 EMPERYALiST DEVLET NATO ASKERi ANTLAŞMASINI,  BİR
LEŞMiŞ MiLLETLER ANTLAŞMASINA VE DISİSLERI BAKANLAR! 
KONSEYi KARARLARINA AYKIR I  OLARAK IMZALADILAR. 

Bundan sonra 'ise Amerika ve silah arkadaşlarının emper. 
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yalizmi dünya üstüne ç6ktü. Amerikan jetleri, toplan Kongo'da 
çıplak ve aç zencilerin üzerine kan tcustu. Çünkü Kongo, en zen
gin madenlere sahipti ve bu madenleri Amerikan şirketleri işle
tiyordu. Bugün Amer•ka ve silah arkadaşların ın  çticar savaşları 
Vietnam'da. Taylan'da, Fl l ipinler'de, Dominik'de, Afrika ve Güney 
Amerika mkelerinde bütün şiddetiyle devam ediyor. 

TÜ RKiYE NATO'YA GiR İYOR 

26 Nisan 1 949'da Başkan T ruman, Cumhurbaşkanı İnönü'ye 
· NATO'nun meydana gelişinin aynı zamanda Türkiye'nin de gü. 
venliğine h izmet ettiğin i •  bel i rti r. ancak Türkiye'nin NATO'ya gir
mesini kabul etmez. 

1 949'da Amer.lkan Genelkum.ay Başkanı General Bradley, A. 
merikan yurttaşlarını kurtarmak i; ln i lk darbeyi vuracak deniz aşı. 
rı i leri · karakol ülkelere ihtiyaç olduğunu, Amerikan temsi lc i ler 
mecl is ine ihtar etti . Bundan sonradır ki .  Türkiye'nln i ler i  bir  kara. 
kol olarak NATO'ya al ınması düş�rıüldü. 

1 950 D.P. İkt:darı ve onun da·ıand ığı egemen sınıflar dış ka. 
pita l izm ve err.peryalizmle ·işbirl i:O:çil iğe başlamışlardır .  

1 Temm:..:z 1 950. - TBM M ·n:ı savaş açma yeti<isini  hiçe s�
yan D.P.  ve işbir l ikçileri Kore Sa •asında empervaPc:t devletlerle 
kurtuluş savaşı veren, sömürülen mazlum Kore halkına karşı sa
vaşa karar verdi .  Ve Türk asker ieri sömü rücü Amerikan asker. 
feriyle birl ikte mazlum Kore halk : ı ı  öldürdü ve kendileri de ö l 
dü.  Bize bu utanç verici savaşı ,  b:.ıgün b i le  zafer olarak yansıtı
yorlar. 

Bunun mükafatı ise, Kore �praklarında kalan onbinlerce 
şehidimiz, 1 1 3 madalya ve NATO'ya kabu lümüz oldu. 1 5-20 Ey. 
lül 1 95 1  'de Ottowa'da al ınan bu ka·erlardan hemen sonra D.P. İk
tidarı  ve işbirl ikçilerinin Başbakanı . Amerika'nın sömürüsünün po. 
l is l iğ in i  yapan NATO'yu, halka · insan dehas ının keşfedileceği en 
kuwetl i  ve teminatl ı  müdafaa mar.z:.ımesh olarak sundu. 

Ancak NATO'ya gi rerken Türk ':-<ı batı l ı  ü lkelere büyük taviz
ler verdi .  Ü lkemizde üsler, radar isto;syonları kuruldu. Amerika'i ı lar 
Türkiye üzerinde 35 mi lyon metrekarel ik b i r  toprağa yerleşti ler. 
Ve Türkiye NATO'nun nükleer silar. deposu hal ine geldi. 54 ik i l i  
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antlaşma ile Amerikaya bağ landık.  Ve Amerika'nın barış gönül
lüleri adı verilen casus lar, misyonerleri ve uzmanları Türkiye'ye 
doldu. 

İki l i  antlaşmalardan sonra binlerce askeri i le Türkiye'ye yer
leşen Ameriıka' l ı lar kurdukları üsler i le Türkiye'yi savunacakları
nı söylüyorlard ı .  Asl ında bütün bunlar Türkiye'yi koruyan deği l ,  
harbe sokan unsurlar o lacaktır. Tıpkı 1 .  Dünya Harbinde bir  oyun 
düzenl iyen batı l ı lar ın ,  Yavuz Zırhl ıs ı  vasıtasıyla harbe isteğimizin 
dışında sokmaları g i bi . Amerika 'n ın yurdumuzdaki üsleri gelecekte 
bizi istemediğimiz b i r  harbe sokacaktı r. Böyiece Türk mi l letinin 
kaderi Amerika i le Rusya arasındaki anlaşmaya bağl ıdır. 

NATO Antlaşmas ı ndan sonra . Türk Ordusu NATO emrine ve. 
r i lmiş ve Washington'daki b ir  NATO Kurmay Başkanl ığ ına bağlan. 
mıştır. Türkiye, Orta Doğu 'da İngi ltere'de petrol Çfkarlarını koru. 
yan Bağdat Paktına g i rmek zorunda b ı rakı lmış ,  bu ise Türkiye'nin 
Araplarla arasını açmı ştır. Bağdat Paktın ın yıkılmasından sonra 
ise, ayn ı nitelikteki CENTO kurulmuştur. 

Kurtu luş savaşımız l:ı  kovaladığımız sömürücü batı şi rketleri , 
Türkiye'nin NATO'ya g i rmesinden sonra kredi leri ve yatırımları 
ile tekrar Türkiye 'ni n üzerine çöreklend i ler. Hammaddeleri d ı .  
şardan gelen montaj fabr�kaları i le  sağ ladıkları mi lyonlarca lirayı 
her yıl ü lkelerine taş ıd ı lar. Ve montaj fabri1kaları ekonomik yön. 
den bizi batın ın  esiri ha l ine get i rd i .  Çünkü, bu fabrikalar batıdan 
ham madde ve yedek parça gelmezse çalışamazlar. Üstelik bu 
fabriıkalar Türkiye'nin temel ihtiyaçlarına cevap verecek nitel tkte 
deği ld ir. Hepsi lüks ihtiyaçları karşı layan fabrikalard ır. Örneğin :  
Televizyon, radyo, buzdolab ı ,  otomobil vs . . .  g ibi .  Diğer taraftan 
yap ı lan her yatı rım antlaşması ekonomik yönden bizi Amerika'ya 
daha çok bağlamakta ve onun el i ne bakar duruma sokmaktadır. 

Yapı lan bütün anlaşmalar bizi ekonomik  yönden Ameri1ka'ya 
bağ l ı  duruma getirmişti . Ekonom i·k özgürlüğünü kaybeden bir ül
ken in siyasi özgürlüğünü koruyabi leceği şüphelidir. Örneğin: Tür
kiye Bi rleşmiş Mi l letlerde Amerika'nın bir uydusu gibi davranmış, 
Ameri1ka'nın evet dediğine evet demiş, hayırdediğine hayır de
miştir. Ü lkesini sömüren Fransız' lara karşı kurtuluş savaşı veren 
Cezayir aleyhine sömürücü ü lkelerle birl rkte oy kullanmıştır. 

Mil l i  gel irin yüzde 5 ' in i  NATO'ya ayıran Türkiye, ekonomik 
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y6nden olduğu gibi NATO'nun askeri stratejisine dev sanayi ve 
nilldeer gücü ile yön veren AmerHca'ya askeri yönden de bağımlı 
ohnaya başlamıştır. Bugün Ameri4ca, Türkiye'ye sadece nükleer 
silah deposu, bol ve ucuz a�keri kaynak ve Heri ·karakol olarak 
bakmaktadır. Bu yüzden de Türle Gene•kurmayına •Kumandan ye. 
tiştirme çabalarından vazgeçmesini ve •karargah subayı ll'iteliğin
de subay yetiştirmesini • öğütlemektedir. 

NATO ve tkili antla�alarla Türk siyasi hayatını da etkileyen 
Amerika anti-demokratrk D.P. iktidarı ile işbirliğine devam etmiş, 
27 Mayıs itıtilAl1nde kol1ku verici unsu.r olmuştur. 5 Haziran 1 964'de 
Kıbrıs olayları sırasında, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesi söz 
konusu olunca Johnson, lnönü'ye yazdığı mektupta: •Türk Hükü. 
meti, Amerika'nın muvattakatı olmadan . . . NATO silahlarının kul. 
lanılmasına izin vermeyecektir• ve •Askeri yardımın veriliş mak. 
satianndan gayri gayelerde kullanılmaması  için, hükümetimizin 
Amerffca'nın iznini almasının gerekli olduğunu• bildirmiştir. 

Bir saldırıya •karşı Türkiye'ye ilkel silahlarla yardım ederek 
ve Türk:lye'nin bütünlüğünü rkorum3k değil, ancak Torosların önün. 
de tutunmaya çalışacak NATO için Türkiye 4 milyar lira bütçe. 
sinden, 1 ,5 milyar lira dış yardımdan, yarım milyar da -yurt için. 
deki transferlerinden olmak üzere toplam altı milyar lira harca. 
makta ve 440 bin asker beslemektedir. Bu Türkiye gibi ge l is. 
metc çabasında olan bir . ülke için çok ağır bir yüktür. Türk iye . 
NATO'ya asker beslemek veya kalkınmak tezlerinden birini ter. 
cth etme4c zorundadır. 

NATO için Türk milleti .  Amerikan sömürüsünün Orta-Doğu'da 
bekçiliğini yapan kurbanlık askerlerden, Amerika tarafından sö. 
mürOlen bi;r füke olmaktan ötede bir şey değildir. 

NATO ile beraber Türkiye'ye gelen Amerikalı'lar bugüne ka. 
dar çeşitli suçlar işlemişler, ancak bunlar, ya vazife başında idi 
denerek veya Amertkan mahkemelerinde yargılanac�ları gerek. 
çeslyle Türk: mahkemelerinde yargılanmamışlardır. işte bunlardan 
biricaçı: 

1950: Bir Amerika'lı motorsikletle, oynayan bir çocuğu öl. 
dürdü. 

1951 : Kolombiya HIEGTS gemisi ile iki  Türk kızı kaçırılmıştı • .  
1955: Bir  Amerika'lı, bir Türk poNsine hakaret etti. 
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1 956: Arnerika'lı bir subay, kocası i le  gezen bir 4<adına sal-
dırdı. 

ezdi .  

1 956: Amerika'lı bir çavuş, küçük bir Türk kızına tecavüz etti. 
i 956: Amerika'lı erler, Türk erlerine ateş açtı , bir asker ö ldü .  
1 959:  Ankara'da Amerika' l ı  b i r  subay, bir assubay ve erimizi 

1 954- 1 960 arasında Amerika' l ı lar  Türkiye'de toplam olarak 
2.99 suç i şled i .  Yüzde 98'i Amerikan mahkemelerinde yargı lanarak 
Jeraat etti ler. 

, . • ı .  

. : :.i .  

Cezası mahkemelerce veri lemeyen bazı olaylar şunlardır:  
1 - Amerika' l ı  Çavuş Bal lan, Eskişehir'de üç çocuğu çiğne-

2 - Amerika' l ı  Arneld ,  İzmir'de bir Türk'ü çiğneyerek öldür-

3 - Amerika' l ı  Joseph Lee, Konya'da bir Türk çocuğunu çiğ
·eyerek öldürdü. 

4 - Amerika' l ı  Gally Charles ,  Kayseri'de bir Türk çocuğunu 
: ğne/erek öldürdü. 

5 Amerika ' l ı  Jeans Jonsan,  Ankara'da üç Türk'ü çiğneyerek 
' 'dürdü. 

1 96 1 : Bir Amerika'l ı ,  Topkapı Sarayında eşya çalarken yaka
andı . 

1 961 : Ameri ka' l ı  W. Martin,  Türk Bayrağını yırttı ve küfür et-

' 96 1 : G. Mee Gyan, bir Türk'ü çiğnedi ve Yunanistan'a kaç-
. ,  ' . 

1 962: Amerikalı arkeolog, eski eserlerimizi  kaçırırken ya. 
ka iandı . 

1964 : Amerika' l ı  bir çavuş ve bir yüzbaşı ,  Türk bayrağına ha. 
�aret ettf. 

1 967:  Amerika'l ı  askerler, radar üssünde Türk kızlannı çı
r :çıplak soyup oynattı lar. 

1967: Adana'da Amerika' l ı  erler, evli kadın lara sarkıntıl ık  et
ti ve gereken şamarı Adana'lılardan yediler. 

istanbu1 Teknİ!k Üniversıitesıi Öğrenci &'rl iği - lstanbul Tek. 
nik Üniversitesi Tekniic OkukJ Talebe Bi1'liği - İstanbul Yüksek 
Teknik Okulu Talebe Birl iği - fiıkir Kulüpleri Federasyonu lstan • 
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bul Sekreterliği - lstanbul Akşam Yüksek Teknik Okulu Talebe 
B irl iğ i  - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakü ltesi Talebe Cemiyeti-
i .O. O rman Fakültesi Talebe Cemiyeti - İ .Ü.  Dişhekiml iğ i  Fakü l
tesi Talebe Cemiyeti - i .ü .  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Talebe Ce
miyeti - İstanbul Yüksek Teknik Oku lu Talebe Cemiyeti -Ege O. 
n iversitesı Fen Fakültesi Öğrenci Derneği - Türkiye Öğretmen ler  
Sendikası İstanbul Şubesi - Orta Doğu Tekııik Üniversitesi Mü
hendis l ik  Fakültesi, Elektrik Bölümü Öğrenci Derneğ i - ODTÜ i
dari İ l im ler  Fakültesi Öğrenci Derneği - ODTÜ Makina Mühen
disl iğ i  Fakü ltesi Öğrenci Derneği - Halk Ozanları Derneği . n  

ÜNİVERSİTELER İ  İŞGAL 

Gençl iğ in  üniversitelerin iç sorunlarıyla i lgi l i  eylemleri ol
dukça eskidir.  Üniversite içinde yapı lan eylemlerin bir s ı ralaması 
yapı lacak olsa,  muhtemelen birkaç ci lt l ik kitap hacmine u las ı r .  
B iz ,  bu l<onuda ün iversite eylemlerin in  en sert biçimi o lan .  üniver
sitelerin işgal i  olaylarını ve bu olayların öncesindeki gel iş imi  k ı 
saca özetlemeye çal ı şacağız. Bu özetleme, kitabı n  s ın ı r ları iç i nde 
kalacak yani 1 960 sonras ından işga l lere kadar olan dönemi kap
s ıyacakt ı r. Ancak, sanı lmamal ıd ır  k i ,  daha öncesinde hiç b i r  ey
lem olmamıştır. 

Ünivers ite lerimizin kuru lusundan itibaren zaman zaman. ü n i .  
vers ite iç i  sorunları.n çeşit l i  eylemlere neden olduğunu görmekte
viz. Darülfünün 1 863 y ı l ı nda açı lm ış  ve 1 365 y ı l ında i l k  öğrenci 
örgütü ku rulmuştur. · Cemiyeti T ıbbiyeyi Osmaniye .. adı  i le kuru
lan bu örgüt yer.i konulmak istenen ders leri ön lemeye ça l ışmışt ır .  
1 870' 1erde. hükümet öğrenim harçlar ın ı  arttı rmış,  bu konu öğren
ci ey lemlerine sebep olmuştur. Ç ıkan öğrenci olayları ndan ötürü 
Darü lfünün 1 890'da tatil ed i lmiş ,  öğretim sistemi yeniden düzen
lenerek öğrenci ler üzerindeki baskı arttı r ı lm ıştır. Bu baskıya karşı 
d i renen lerin  başında Tıbbiyel i leri görüyoruz. 

1 900 y ı l ı nda Darülfününu Şahane kurulurken öğrenci eylemle
r ın ı  önlemeye yönel ik  tedbirler peşi n olarak a l ınmıştır .  1 908'de 
fv1esrut iyet i lan edi ld ikten sonra Talebeyi Hukuk Cemiyeti çal ış-
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maya başlamış. 1 9 1 0'da ·ise Tıp Talebe Cemiyeti yeniden kurul
muştu. Yine 19 10  y ı l ın ın  Ekim ayında • Darülfününun lsmani Talebe 
Cemiyeti • kurulmuştur. Bunun yanı sıra yöresel cemiyetler de 
kurulmaya başlamıştı r. Fakat bu kurulan cemiyetler çok uzun ö
mürlü olamamışlard ır. Ancak, zaman zaman yeniden ortaya çık
mışlardır. 1. Dünya Savaşından sonra Tıp talebeleri yeniden ce
miyet kurmuşlardır.  Bu dönemde Tıp Cemiyetinden başka şu ce
miyetlere de rastlıyoruz: · Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi Talebe 
Cemiyeti • •Talebeyi Umum Cemiyeti �.  · Mektebi Senai i  Talebe 
Cemiyeti •. · Mühendis M ektebi Talebe Cemiyeti . •  

1 927 y ı l ında C H P  kongresi genç l i k  olaylarının ve cemiyet
lerinin denetimi için MTIB'i  kurdu. Bugüne kadar yaşayan M .T .T.B. 
yaşamasını  iktidara para lel tavrı na borçludur. Gençlik olayları 
1 945 y ı l ından sonra artt ı .  1 948 y ı l ı nda Türkiye Mi l l i  Talebe Fe
derasyonu kuru!du.  MTIB"nin esas kurulusu ise 1 9 1 6  yı l ına daya
nıyordu. MITB'nin genel çizg isi Hatk Partisi paralel inde olmaktı. 
Kuruluşundan bir süre sonra TMTF'de MTIB'ye paralel bir çal ış.  
maya yöneldi .  1 950 öncesinde kayda değer bir cemiyet de ·. Yük
sek Tahsi l Gençl iğ i  Cemiyeti ·dir. Bu Cemiyet · Hü r  Gençl ik·  adlı  
ve olaylara sınıfsal açıdan bakan i lk sol dergiyle sesini duyurmaya 
çal ıştı . Özell ikle Nazım H ikmet'in affı gib i  konularda sert ç ıkış_ 
lar yaptığından ötürü dergi kapatı ld ı ,  cemiyetin çal ışması önlen
di. 

1 950- 1 960 dönem i  için � Pasif dönem • deme-!< doğrudur. 27 
Mayıs öncesi öğrenci olayları dısında çok az sayıda eylem olmuş
tur. Bu eylemler 1 950- 1 953 y ı l ları arasında Mustafa Kemal hey
kellerine yapı lan saldır ı l arı kınama, 1 957 sonrasında nurculuğa 
karşı tepkiler, 1 957 y ı l ında Kıbrıs için · Kıbrıs Türktür - Türk ka
lacaktı r ·  sloganı ile yapı lan gösteri ler olarak sayı labi l i r. ( 1 )  

1 960 sonrasında gençl ik  bir anlamda iktidara ortak olmuş_ 
tu. Bunu gençl iğe Kurucu Mecliste üyel rkler veri l mesi olayında 
da görüyoruz. 1 960 sonrasındaki gençl ik  olaylarının üniversite 
içine dönük olan larında genel çizgi olarak Atatürk i l keleri ve 27 

( 1 )  Daha geniş bi lg i  için Bak. Osman S. Arafat, ·Türkiye'de Genç
l ik Hareketleri • 
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Mayıs savunuculuğunu görmekteyiz. 
1 960 sonrası i l k  önemli üniverşite olayını 1 964 yıl ında gör. 

mekteyiz. 1 964 yıl ında üniversitede ıharçlar arttırı ldı .  Gençlik ku. 
ruluşları zammı şiddetle protesto etti ler. MTTB (30 Temmuz 1 964 
Cumhuriyet) yayınladığı bi ldiride şunları söylüyordu : 

• Üniversitenin her geçen gün okuma şartlarını biraz 
daha güçleştirici, dayanaksız kararlar a l ıp uygulaması bir 
i l im,  araştırma ve yetiştirme müesseses inin gerçek anlamı. 
na uymamaktadır. 

Ü niversite Senatosu korkunç denecek bu kararı a l ır. 
ken öğrenci temsi lc i l iklerinden hiç birine müracaat edip  öğ. 
renci leri  i lg i lendi ren bu konudaki kanaatlerini almamakla da 
büyük bir hataya düşmüştür. Türkfye'nin yüksek öğrenim 
yapmış kişi lere çok daha fazla ihtiyacı o lduğu bu devrede 
senatonun almış olduğu kararlar az gelir l i  vatan çocuklarını 
bir yana iterek küçük bir azın l ığın yüksek öğrenim yapma 
imkanını arttı rıp, bel l i  grupların ü l kemize haki m  olma art 
fikrin i  desteklemekten başka bir şey olamaz . •  
Bu harçların arttırılma konusu özel l i kle MTTB'nin yürüttü

ğü bir kampanya biçiminde uzun süre protestolara sebep oldu.  
O dönem MTTB Başkanı Yüksel Çengel id i .  Yüksel Çengel ,  
rv�TTB'nin 1 960 sonrasında i lerici çizgiyi benimseyen bir  iki baş. 
�anından en önde geleni id i .  

Harçlar konusundaki tepki 1 964 sonbaharında daha da bü
::i.imüş olarak devam ediyordu. 

(21  Eylü l  1 964 Cumhuriyet) 
u TMTF Genel Başkanı Ahmet Güryüz Ketenci .  MTTB 

Genel Başkanı Yüksel Çengel .  İTÜB Başkanı Osman Zeki 
Telci ve İTÜTB Başkanı Hi.iseyin Avni Sağesen dün sabah 
müştereken İstanbul Üniversitesi bahçes i nde düzenledi·kleri 
basın toplantısında, öğrenci sorunlarına. özel l ik le de harç. 
lar konusuna değinmişlerdir. M i l l i  Eğitim Bakanına cevap 
teşki l  eden basın bi ldirisinde genel başkan ve başkanlar 
harçlar konusunda al ınan kararı Anayasa ile asla bağdaştı
ramadıklarını .  yüzde BO'ni cahi l  ve yarısı ac bir mi l letin .  yük. 
sek öğrenim yapmak isteyen gençlerini kösteklemek çabala
rını sosyal demokrasi kavramı ile izah edemediklerini bi ldir-
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dikten sonra : 'Ne yazık ki Üniversite yetki l i leri ve Milli E
ğ itim Bakanı kdt>alı  odalarda bizimle 'konuştuklarını kamuo4 
yunda konuşmaktan çekinmişlerdir.  Üniversite harçlannırı 
haberi olmadan arttı r ı ldığını  bizzat söyleyen Sayın Bakan, 
son basın toplantısında bu harçl'c'lrın planlamanın tavsiye. 
siyle yapı ldığını  ifade etmekle anlaşı lmaz b i r  çelişlkllöe 
düşmektedir' demektedirler. Genel Başkan, ve başkanlar 
bundan sonra ün iversite öğretim üyelerinin yetersizl iklerine 
değinerek şöyle demişlerdir ;  'Öğretim üyesinin de kendi 
sorunlarına i lmi  bir dis ipl in  içinde eğilmediğin i  gördükçe, 
esasen i lmi  yetersizlikleri ve 'koltuk kavgaları yüzünden ken. 
dilerine karşı olan itimatsızl ığı bir  kat daha arttırmaktadır. 
lar .• 1 
Harçlar konusundaki tepki , 23 Eylü l  1 964'te Yüksek Ôğre. 

nim Genç l iği Ü niversiteler Komitesinin zamanın Başbakanı IS
met İnönü 'ye çektiği şu telgrafla sürmüştür. 

· Üniversitenin, harçların arttı r ı lması hakkındaki karan 
gençl iğin kalbinde telafisi kabil  o lmayan bir yara açmış ve 
bir infial uyandırmıştı r. Büyük sosyal problemleri olan ulu. 
sumuzun genç kuşağına bu suretle indirilmek istenen darbe, 
asl ında halkçı ve demokratik rejim temeline kundak sokma. 
yı hedef tutmaktadır .  Durumun vahim sonuçlar doğurmasına 
engel olacak ani ve kesin kararlar a l ınmasında sayısız fay. 
dalar vardır . •  

ÜNiVERSiTEDE REFORM 

Harçların arttı rılmasını protesto olayları içinde yeni bir kooo 
yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Üniversite'de reform. Bu konudaf(I 
ilk  bildi rilerden biri İTÜB tarafından yayınlandı. ( 1 1 Eylü l  1964 Cum. 
huriyet). Bu bi ldiride bazı öğretim üyelerinin özel menfaatlanna 
göre kantınları yorumladıkları ve Anayasayı ihlal ettikleri öne ııa. 
rülüyor ve şöyle diyorlard ı :  

• . . . Öğretim üyeleri kendi lerini yoktan var eden dev-
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let9i eğitim sisteminin zararına, bugün fırsat buldukça dip. 
loma ticareti yapan mutlu azınl ı�ın yüksek okul lanna koş. 
maktadır. 

Aynı öğretim üyeleri i l im ve öğrenci yer•ne, idare he
yeti <iyeli'kleri, özel <klinik ve büyük ücretle avukatlı4< pe. 
şindedlrler. Üniversite kürsülerini usul.fünığ münasebetle. 
ri ile yönetime ıkal'kar, pek azı kitap yazıp derleme yapar. 
çoğu ise yalnızca tercüme ederler. 

Üniversite 'kürsülerinin usul.füruğ şeklinde yönetimi 
Anayasaya ayicırıdır. 

Sonuç olarak diyoruz ki, sorumsuz bir devirde Anaya. 
sa'nın ihlal ini  nası l önledikse bugün de bütün gücümüzle 
Anayasa'da kayıt l ı  eğitim h aklarımızın koruyucusu olaca. 
ğız. • 

Tartışmanın sertleşmesi özel l ikle öğretim üyelerinin kişi.  
sel çı4<ar temini i le suçlanması sonucu,  İstanbul Üniversitesi açı. 
l ış  töreni yapmama •kararı a ldı .  Çünkü tören yapı lsa geleneğe gö. 
re öğrencilere de söz veri lecekti . Söz veri lecek öğrenci de Talebe 
Birliği Başkanı Osman Zeki Telci o lacaktı . Osman Zeki Telci de. 
Üniversiteyi ve öğretim üyelerin i  eleştirenlerin başında yer alan. 
!ardan biriydi. Bu nedenle törenin iptal i ,  · Sorumsuz ve cüretkar 
olabilen b i lim adamları n ın  gereken şekilde tecziyesi ·için olayı ka
muoyu ve üniversite camiası önünde nefretle telin ederiz· d iye 
biten bir bi ldiriyle kınandı .  (29 Ekim 1 964 Cumhuriyet). Ayrıca öğ. 
renciler kendi aralarında açı l ış töreni yapmaya karar verdi ler.  Bu 
konuda yayınlanan b i ld iride Osman Zeki Telci şunları söylüyordu :  

« 27 Mayıs 'tan beri hoca larımız la beraber yaptığı m ız 
açı l ış ,  bu yı l  İstanbul Ü niversitesi Yönetim Kurulunun aldığı  
kararla yapılmayaca1<tı r. Kararın bize verilen konuşma hak. 
kımızı e l imizden a lmak için al ındığı muhakkaktır. Hiç bir 
gerçek sebep olmadan a l ınan bu karar karşısında lstanbul 
Üniversitesi Talebe B i rl iği  olarak biz üniversitemizin açı l ış  
törenini yapıyor. bu kutsal günümüzde bütün arkadaş!arımı.  
zı davet ediyoruz . . .  • 

2 Kasım 1 964 tarihinde öğrenci ler üniversite bahçesinde bir 
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toplantı yaparak Atatül'k anıtına bir  siyah çelenk koydular. Ve 
• 1 964 Türkiye'sinde İstanbul Üniversitesinde öğrenci olmak, eıı 
fena esir kampında bulunmaktan daha kötüdür. Siyah kordela ve 
siyah ·kapl ı  kitaplar üzüntümüzün sessiz bir ifadesidir. • • Biz, ge. 
rektiği takdirde en kuvvetl i yumruğumuzu i l im yobazlarına, i l im 
dolandırıcı larına vurmasın ı  bi l i riz• gibi konuşmalar .yap: ldı .  Aynı 
gün Marmara Öğrenci Loka l i nde bir tören düzen lendi v e  öğrenci. 
ler Üniversite yönetimini k ınayan ve ü niversitede reform isteyen 
konuşmalar yaptılar. 

Öte yandan MTTB, İÜTB ve İTÜTB Başkanları ortaklasa yayın. 
ladıkları bir bildiride üniversite öğretim üyelerini  şiddetle itham 
etmişlerdi .  (2 Kasım 1 964 Cumhuriyet.) 

Bazı öğretim üyelerin i n :  · Hürriyet insanltk ve i l irr havari l i 
ğ i  yapar gözükerek b i l imse l  dolandırıcı I rk yaptıkları • : · eri sürü
len bi ldiride ithamlar 1 2  madde hal inde s ıralanmıştır. 

Bu ithamlarda özetle şöyle deni lmekteydi :  
·Sınıfta bıraktığı bi r k ız öğrenciyi geçireceği vaadi i le  mua. 

yenehanesine çağı rarak iğfal eden. tekrar gelmediği içir gene sı
n ıfta bırakan ve öğrencin in i ntharına sebep olan öğre:•m üyesi 
bu üniversitededi r. 

Bi l imsel muhtariyet in tamamen tersine döndürü lmüs ve şah
si ç ıkarlar için ku l lanılan ekonomik muhtariyet haline ·�eti ri ldiği 
yer İstanbul Üniversitesid i r .  

Özel okul lardaki başarı oranı  yüzde 93  olan aynı öğretim 
üyelerin in ,  üniversitedeki başarı oranı  yüzde G yüzde 9 arasında
dır .•  

Bazı hocaların vergi kaçakç ı l ığ ı  ve toplumu sömürr-e suçla. 
rıyla da itham ed i ldiği bi ld i r i  şöyle devam etmekteydi : 

• Üniversitemiz kendi nden beklenen bi l imsel çal ışmalara baş. 
lamalı .  ulus gerçeklerine eği lmel idir .Bu görüş açısı  içinde muhta. 
riyete hürmet ediyoruz. Bunun dışında bir muhtariyet fT'i l l i  hak i. 
r '.yete ve Anayasaya ayk ır ıd ı r .  İtaat etmiyeceğiz . •  

Bu ithamlardan sonra b ir  soruşturma komisyonu kuruldu.  
Gençler soruşturma komisyonunun kuruluş şekl ine it iraz etti ler 
ve komisyonun üniversite, bas ın ,  hükümet, ve öğrenci temsi le-ile. 
rinden kurulmasını istedi ler. 

Özel l ikle öğretim üyelerine yönelti len ithamdan sonra üniver-
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site sorunu çok aktüer hale geldi . Basın 'konuya geniş yer veri. 
yordu. Bu çatışma sürüp giderken gençlerin isteği •Üniversitede 
Reform • sfoganı çevresinde birleşti. 

1 0  Aralık 1964 günü gençler · Reform ·iç.in yed1 gün mühlet 
verdi ler.• ( 1 1  Araltlc 1 964 Cumhuriyet) Bu yedi gün içinde M i l let 
Meclisinden Üniversitede refonnun başlatı l ması isteniyor ve ak
si takdirde: ·Ün iversite kapı ları kapatılarak ve çağı geçmiş zih
niyetin kapısına •ki lit ası lacaktır• denil iyordu. 

18 Aral ık'ta veri len müddet bitiyor fakat gençlik hükümet 
yetki l i lerinin refonn çalışmalanna başlanacağı vaadi üzerine ya. 
pı lacak m itingden vaz geçiyordu. Gençler oyalama taktikleri ya. 
panların a ldanacaidarını ifade ederek reform çal ışmalarının so
nucu a l ın ıncaya 'ka<:lar ·Alamı halinde bekleme• kararı veriyorlar
dı .  

BÖLÜM 4 

1 968 DÖNEMİ 

1 964 y ı l ındaki öğrenci eylemleri ve reform )stekleri esasa İ 
l işkin olmayan konularda a l ınan bazı tedbirlerle yatıştı rı ld ı .  O ta
rihte 1 968'e kadar geçen süre içinde reform çalışmaları • Komisyo. 
na havale edi ldi • .  Üniversite komisyonları , Üniversitelerarası ko
misyonlar, üniversite senatoları Mi t l i  Eğitim Bakanl ığ ın ın  kurduğu 
komisyonlar sayıları kırka yaklaşan üniversite kanun tasarıları n ı  
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hazı r layıp durdular. Fakat 1 968 yı l ına gelindiğinde konu yeni bo
yut !a-a varmıştı. 

1 964 yı l ında bazı konularda reform n itel iğ inde a l ınacak ted. 
bi rlerle ü n ivers itede b i r  sessizl i k  sağlamak m üm kündü. Fakat 
1 968. 1 939 yı l larındaki genç l i k  art ık  reform değ i l  " i l ko kuldan Üni .  
vı:ırsitey e kadar Eğitimde Devrim »  istiyordu. 

1 963 baharında Avrupa'da ve özel l ik le Almanya ve Fransa'da 
öğrenci olayları Türk Yüksek Öğrenim gençl iğin i n  heyecan düze. 
yin in artması na sebep oldu.  Esasen 1 968 yı l ında Türk yüksek 
öğre,im gençliğinin b i l inç düzeyi ,  mevcut eğitim kurumların ın  heı 
yönüyle  reddini  ve ün iversitenin yeni değerler üzerine kurulması 
gere1<tiğ i n i  görecek noktadaydı .  

B iz .  tekn ik  örgütler o larak, üniversitede var o lan potansiye. 
li 1 968 Kasım dönemi nde değerlendi rmeye karar vermiştik.  Bu 
kararı m ı z  Avrupa'daki gençl i k  o layları başlamadan a l ı nmışt ı .  Te. 
mel s loganımız · Eğ itimde Devrim "  olacaktı . Ancak bu konunun 
enine boyuna i ncelemesin i  yapma k  ve çok umut hedefler bel irl i .  
yere1< sonuç almak taraftarıydık. Daha önceki reform istekleri g i .  
b i  ce l i rs iz  amaçlara yönelmemek gerekiyordu. Bunun  iç in  Kasını 
ayına kadar Türkiye'deki eğitim düzeni ve özel l i k le yüksek öğre. 
nim sor;..ınu üzerine araştırma yapacaktık .  Fakat bizim dış ımızda 
gel işen olaylar bu planı değeşti rmemize sebep oldu.  

Hül<ümette. kamuoyunda ve üniversitelerde öyle b i r  hava var. 
"' i k i .  Türkiye'de de b i r  öğrenci hareketi ha baş lad ı ,  ha başlayacak. 
t ı .  Buna karş ı biz tekn ik  ö rgütlerin yöneticileri Kas ım döneminde 
çok güç l ü  bir hareket koyacağı mızı ve o zaman ü niversitenin ça. 
l ı şma dönemi olacağı için bu eylemin  daha etki l i  olacağın ı  söylü
yor ve b i r  hareket yapı lmamas ın ı  istiyorduk. Çünkü , önümiiz üni.  
vers!ten in  tati l dönemiydr ve biz,  eğitim sorununu yeterince in. 
celememiştik ,  dolayısıyla ne istiyeceğimizl de somut olarak bi l 
miyord u k. Bütün bi ldiğimiz var olan eğitim düzenin i n  biz i  egemen 
s ınıf ların ç ıkarına b i rer robot olarak yetiştirdiği ve eğitim düze. 
n in in  baştan sona değ iştir i lmesi, halk ve yurt çıkarlarına yönel ik  
ha le  geti r i lmesiydi. 

Biz. Kas ım için kendimizi hazırlarken Türkiye'deki i l k  hare. 
ket Ankara'da Di l .  Tarih ve Coğrafya Fakültesinde patladı .  Ge. 
l işmeleri yerinde incelemek üzere derhal Ankara'ya gittik .  Tek-
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nik  örgütlerin başkanları olarak yaptığımız b u  gezi sırasında hare. 
ket lstanbul Üniversitesine de sıçrayıverdf. Ankara'daki hareket 
Celal Kargılı ,  istanbul 'daki hareketi 1se, Deniz Gezm1ş ve diğer 
DÖB'lü arkadaşlar yürütüyordu .  

1 968  Haziran'ında Ankara ve  İstanbul'da üniversiteleri işgal 
olayların ın  başlamasından önceki öğrenci ler in durumunu bel i rle
mek bakımından ITÜ"deki gel işmelere b ir göz atarsak şunları gö. 
rüyoruz. ITO M imarl ık Fakültesi öğrenci leri ,  18 Mart 1 968 tarihin. 
de yayınlad ıkları bi ldiride : · Bundan böyle öğrencilerin olayları 
açtklamak yolunda bi l imsel yöntemlere sahip o lduklarını ve var. 
dıkları bu b i l inci eyleme aktaracakların ı  b i l iyoruz. Bizce tek de. 
ğer, gerçek mutluluk,  Türk toplumunun büyük çoğunluğu iç ; nde 
yer almaktır .  Bu noktada daima daha i leri g itmek. halkın çıkarle. 
rının her a landa savunuculuğunu bi l imsel yöntemlerle yapabi lmek .  
b i l inci keskinleştirmek ve bu bi l inci büyük k itlelere aktarmak gö. 
revimizdir• denil iyor ve şunlar öne sürülüyordu. 

· Arıkadaşlar, 
Biz, neden bize uygulanan yönetmel ik ler in hazı riarnıa. 

s ında söz sahibi olmaya! ım? 
B iz ,  neden rektörümüzü, dekanı mızı

. 
seçmek hakk ına 

sahip o lmayal ım? 
Biz ,  neden ü lkemiz gerçeklerine aykır ı . kokuşmuş bir  eğ 't im 

sistemiyle yı l larımızı harcaya l ım? 
B iz ,  neden toplumumuzu i lg i lendiren sorunlara eği lmel.:te:ı 

al ıkonal ım? 
ITÜ 'f i  arkadaşlar, Üniversite düzeyi ve öğrenci özgüri üğ(J 

adl ı bir direniş hareketine başladık. KATIL! w ( İTÜ M imarl ık Fakül. 
tesi öğrenci leri 231 imza) .  

İTÜ Ta lebe BirHği 'n in admın  değiştir i ld iğ i  ve ITO Öğrenci Bir .  
l iğ i  yapı ldığı  ve benim de Bir l ik Başkanı olarak görevlendir i ldiğ im  
ITÜÖB 22. Genel Kurulu 23 Mart 1 968 t< �hinde aşağıdaki kararı  
al ıyordu : 

� ITO Öğrenci lerin in dikkat ine :  
Üniversite 'İçerisinde öğret im üyesi ve öğrenci ,  fakültelerde 

yönetici ile öğrenci i l i şkilerinin olanaksal demokratik düze) e l!
laşması ve özel likle bu i l iş:kier konusunda öğrenci lerin onuru:ıun 
en az öğreti m  üyeleri kadar gözönünde bulunduru lması .  ha!erı yü. 
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rürlükte bulunan yönetmel ik lerin öğrenciyi düşürdüğü ya da dü
şürmesi büyük ölçüde mümkün görülen durumlar ITÜ Öğrenci 
Bir l iğ in in  22. Genel Kurulu  gündeminin 5. (Üniversite yönetim ve 
öğrenci özgürlüğü) maddesinde görüşül mesi sı ras ında delegeler 
tarafından yakılarak dile geti ri l miştir. Bu görüşmeler  sırasında a. 
l ınmış bulunan kararlar aşağ ıdaki sıraland ığ ı  b iç imdedir: 

Karar no: 1 .  
a) ITO Rektörü. İTÜ öğrencileri tarafından seçi lmelidir. 
b) İTÜ Fakü lte Dekanları bu fakülte öğrenci leri tarafın. 

dan seçilmelidir . 

c) ITO kesin olarak mali  özerkl iğe ıkavuşturulmal ıd ır. 
d) Yönetmel ikler ve öğretim programları İTÜÖB'nin 

seçeceği temsi lci lerin katı ldığı  komisyonlarca gözden ge. 
ç i r i lmel i ,  gereken değişikl i kler buna göre yapı lmal ıdır .  

ITÜÖB 22 .  Genel Kuru lu  Başkanı Cavit Savc ı . .  

İŞGALLER 

İstanbul Üniversites in in  işgal i  bas ında geniş olarak yansıdı . 
Ne var k i ,  o yı l larda İstanbul Üniversitesi nin yapıs ından ötürü iş. 
gal eyleminde devrimci sloganlar rahatl ı kla kul lanı lamıyordu. 
1 964 yı l ında üniversitede reform olaylarında daha bütünsel hare. 
ket edebi len İstanbul Ünivers itesi, bu işgalde kitle desteğ ini sağ. 
lamak için •sağ sol yok, boykot var• gibi s loganlar kul lanmak zo. 
runda ka i ıyorlardı .  Ancak işga l in  yönetimi ve yürütümü tamamen 
devrimci öğrenci lerin el indeyd i ,  işgal in öneml i  is imleri Deniz 
Gezmiş .  Bozkurt Nuhoğlu ve Kemal Bingöl lü idi .  

İ stanbu l Ün iversitesin in işgal i  o tarihe ,kadar yapı lmış en 
5".!rt öğrenci eylemi idi .  Kamuoyunun büyük ö lçüde di kkati çekil. 
miş ve eğit!m sorununun çrkmazda olduğu yeniden sergi lenmiş. 
ti. Ne var ki. işgalin uzayıp g itmesi öğrenci eylem ini bir ç ıkmaza 
doğru götürüyordu.  Gerek Hfrkümetin gerekse diğer i lg i l i lerin doğ. 
ru dürüst bir iş yaptıkları ve yapacakları yoktu . Onlar öğrenci ha. 
reketinin k ı rı lması için zaman kazanmaya çal ışıyorlard ı .  Bu onla. 
r · '.1  genel taktiği id i .  İstanbul Üniversitesi nden sonra Türkiye 'nin 
birçok yerindeki üniversite ve yüksek oku l lar i şgal  edi lmişti ve 
eğ itimde devrim isteniyordu .  Ancak, aradan bir iki hafta geçince 
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olayların i lk heyecanı azalıyor ve basın ,  öğrenci isteklerine az 
yer vermeye başlıyordu. İşte böyle bir noktada,  biz teknik camia 
olarak ·K�sım harekatı • olarak aldığımız kararı yeniden gözden 
geçirdtk. 

Bizim Kasım ayında düşündüğümüz büyük öğrenci eyleminin 
gerçekleşme ihtimali azalıyordu. Çünkü Türkiye'de var olan po
tansiyelin hemen hepsi bu dönemde kul lanı l ıyordu .  Bizim Kası m  
ayında yapmayı düşündüğümüz hareketin öne a l ı nması fikri or
taya atı ldı.  Bu fikri önce Öğrenci Bir l iğ i  ve yak ın  arkadaşlar ara
sında tartışıp, 1şgal kararına vardık. Ancek, bu kararın esas ge
rekçesi belli bir duraganl ığa varmış bulunan öğrenci eylemlerin i  
güçlendirerek •eğ itimde devrim •  çabasına katl<ıda bulunmaktı. 
Bir başka deyişle Kasım ayında yapacağımız etkiyi şimdi yapa l ım 
d iye  işgal kararı a l ındı .  Bu  işgal kararı on  1kişi l i k  bir toplantıda a
l ı nmıştı r. Ancak öğrenciler bu kararı benimsedikleri takdi rde uy
gulanacaktı. Biz, Öğrenci Bir l iğimizin bir kararına çoğunluğun evet 
d iyeceğini bi l iyor ve ona güveniyorduk. ITO ve ITÜTO içindeki 
devrimci gençlerin büyük çoğunluğuna güvenerek aldığ ımız bu  
kararı uygulamaya koyduk. 

işgal kararını öyle bir  anda almıştık ki ,  ertesi sabah yaz dö
nemi imtihanları başlayacaktı. O akşam Gümüşsuyu Öğrenci Yur
du Lokal inde bir forum düzenled ik. Öğrenci desteğinden emin ol
duğumuz için işgali yapmak üzere bütün hazırl ık lar ımızı tamamla
mıştık. Düzenlenen forumda çok aksi bir durum olmazsa işgal 
planı derhal uygulanacaktı .  Lokaldeki forumda işgal lehine konuşa
cak arkadaşlar aramızdan saptand ı .  Forumda çoğu işgal lehine O
lan konuşmalar yapı ldı .  Bu arada bazı 1konuşmacı lar  Öğrenci B i r. 
Lğ i 'n in  görüşünü sordular. Öğrenci Birl iği olarak ben ve diğer yö. 
net im kurulu üyesi arkadaşlar işgal lehinde konuşunca foruma 
katı lan ların büyüık çoğunluğu işgal taraftarı oldu. Ancaık, bel l i  bir 
grup öğrenci işgal eylemi aleyhinde tartışmayı sürdürüyordu. Biz ,  
kitle içinden yeterli  desteği sağladığ ımız anda harekete geçti·k 
ve daha forum devam ederken işgal başlasın dedik 

Bir süre sonra Maden Fakültes'i 'nin işgal  edildiği ,  Maçka 
Tekn ik Okulu 'nun bütün bölümlerinde işgal yapı ld ığ ı  haberi foru
ma duyuruldu. Teknik Okul öğrencileri kendi araları nda yaptıkları 
forum sonucunda işgale gitmiş lerdi .  Maden Fakültesi'nin i şgal i 
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ise bizim isteğimiz üzerine yap ı lmıştı. Maden Fakültesinin işgali 
hareketi foruma duyuru lurken ;  

• işgal başlamıştır. Şu anda Maden ve Kimya Fakülteleri işgal 
edi lmiş durwndadır•  deni lmişti . Biz, Öğrenci Birl iği olarak artık 
tartışmanın  gereksizliğini belirtip bütün öğrencileri hareketi des. 
teklemeye çağırarak forumu bitirdik .  

Daha önceden a l ınan karar uyarınca işgali  yürütecek kadro
lar Öğrenci Birl iği Yönetim Kuru lunun dışında o luşturuldu .Her 
fakültede bir işgal konseyi ve bunların üzerinde de İTÜ işgal kon. 
seyi kurularak çal ışmaya başladı . 

İTÜ ve ITÜTO işgale gittiği i lk andan itibaren ,  devrimci slo. 
ganlar kullanılmaya başlandı .  Çünkü, çekini lecek bir yan yoktu. 
Ve öğrenci lerin büyük bir çoğunluğu devrimciydi ve zaten bu 
sloganları istiyordu .  İ lk slogan .. i l kokuldan, Üniversiteye dek E. 
ğitimde Devrim •  oldu.  

Bütün işga l boyunca, işgal komitelerine bağl ı  komiteler çalı. 
şacak ve işgal komitesi seri bildi ri ler i le görüşlerini ve isteklerini 
açıklayacaktı. Ben, burada bir noktaya değinmek istiyorum. Bütün 
işgal lerde öğrencilerin üniversiteyi kendi evleri kadar korudl�la. 
rını gördük, bu bizim için gerçekten sevindirici bir durumdu . 

1 963 işgal ler dönemi nde yayınlanmış bazı bildiri ler aşağıya 
al ınmıştır. 

Teknik Birli klerin 1 5.6 . 1 968 tari h l i  bild irisi şöyleydi :  

EGİTİMDE DEVRiM GEREKLİDİ R  

Türk yüksek öğrenim kurumlarının bugünkü durumu.  
bizdeki eğ itim düzen inin tam bir  çöküntü i çinde olduğunun 
ispatıdır. 

Yüksek öğrenim kurum larımızda zaman zaman ortaya 
çıkan buhranlar bugüne dek ciddi bir biçimde araştırı l ıp  eği. 
tim pol itikamız iyi bir temele oturtulmamıştır. Bugüne dek 
olan buhranlar, birtakım teferruatlar üzerinde yapı lan biçim
sel değişik l iklerle geçiştiri l miştir. Ancak, çok kısa bir sü
re sonra yeni buhranlara düşülmüştür. Bütün olaylar gös. 
termektedir ki, eğitim pof.iti-kamız esasl ı  bir temele otur. 
madığı sürece önlendiği zannedilen buhranlar bir  süre son. 
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ra daha büyük olarak ortaya çrkmaktadır. 
Yüksek öğenim fc�rumlarının yönetmeliklerinde yapı la

ca:k birkaç değişikltk belki bugünlerdE,ki olayları duro11rabi
lecektir. Fakat buhran ı  gideremeyecektir. Çünkü, bugünkü 
eğitim düzenimizin temel felsefesi yanl ıştır. 

Türkiye'de gerçekte yapı lması gereken bir üniversite 
reformu deği l ,  E<'.°;İTIMDE DEVRİM'd ir  Bu eğitimin devrimi 
i l kokuldan üniversiteye dek bütün öğretim kurumlarında ya. 
p ı lmal ıd ır. 

Türkiye 'de eğitim düzeni n i  buhrandan kurtarabi lmek i-
çin , eğitim felsefemiz kökünden değişti r i lmel id i r. 

ÇÜNKÜ : 
Bugünkü eğitim düzeni burjuva eğitim düzenidir .  
Öğrenci ler i l kokuldan ün ivers ite sonuna kadar şartlan. 

d ı rı lmaktadı r .  
Öğrenci ler kapita l ist düzen iç in b i r  robot, b i r  üretim 

aracı o larak yetişti r i lmek istenmekted i r .  
Bütün öğretim kurumlarınca ü lke g erçekleriyle bağdaş. 

mayan bi lgi ler okutu lmaktadır .  
Fak i r  ha lk  çocukları n ı n  okuma olanakları yoktur. 

YAPILMASI GEREKEN İSLER : 

1 )  Eğitim s istemin in  amacı ortaya konmal ıd ır .  O amaç 
halka dönük b i r  eğitim felsefesi  iç inde olmal ıd ı r. 

2) Yüksek öğren im kurumları meslek adamı yetişt i r. 
mek yan ında ü lke gerçekleri n i  b i len  ve m esleğ in i  halk yara. 
r ına ku l lanacak b i l inç l i .  devri mci  ve k i ş i l i k  sah ib i  öğrenc i .  
ler  yetişti rmeyi amaç edi nmel i d i r. 

3 )  Eğitimdeki amaç, ü l ke sorunlar ına çözüm getirecek 
bir b iç imde tespit ed i ld i kten sonra bu amaca nas ı l  g id i le. 
ceğ i araştı r ı lma l ı  ve i l kokuldan ünivers i teye kadar bu ama. 
ca yöne lmel id i r. 

Bu arada ticari amaçla kurulduğu b i l i nen ve patronla. 
r ın sömürme aracı durumunda olan bütün özel oku l lar dev. 
letleşti ri lmel id ir .  

4 )  Bugüne dek ortaya çıkan buhranlar ın en büyük re. 
den ler inden bir i  ele öğrenc i ler in  öğreti m kurumların ın yö. 
netiminden uzak tutu lmalarıdı r. 
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Bugünkü buhranın çözümü için temel tedbir, öğrenci. 
lerin Öğretim kurumlarının yönetimine f<atılmalandır. Bu 
i lk tedbir, uzun sürede devam etmeHdir. Çünkü, öğretimde 
ana unsur öğrencidir. Ana unsur olan öğrencilerin öğretim 
kurumu üzerinde söz sahibi olması en doğal hakkıdır.• 

İTÜÔB Bşk. Harun Karadeniz, İTÜTOTB Bşk. Çetin Uy. 
gur. İYTOTB Bşk. Cengiz Gülderen. IAYTOTB Bşk. Şevket 
Açıkeli i .  

İTÜ iŞGAL KONSEYİ BASIN BLDiRISi 
Bi ldiri No: 10 
1 .  Konseyimiz aşağıdaki konular kesin çözüme bağlan. 

madan işgali kaldımıamağa kararl ıdır. 
a) Öğrencinin üniversite yönetiminde söz ve oy sahi. 

bi olması hususunda varılacak prensip anlaşması üzerine 
görüşmelerin başlaması.  

b) Eğitim ve öğretim yönetmeliklerinin yeniden hazır
lanmasına öğre:ıci lerin katı lmasının kesinlikle kabulü. 

c) Öğretim üyelerinin özel okullara gitmemeleri için, 
senato hazırlıklarının hemen başlatı lması, 

d) Disiplin yönetmeliği kaldırı larak, öğrencinin katıl
masıyla yenisinin hazırlanmas ı .  

e )  Staj sorun iarını çözümlemek için öğrenci ve öğre. 
tim üyelerinden oluşmuş ·bir komisyonun kurularak hemen 
çal ışmalara baş:aması .  

f)  Öğrencinin örgütlenebi lmesi ·için bütün maddi ve 
manevi baskıların !<aldırı lması , örgütlerimize çalışmaları i
çin üniversite içinde maddi, manevi her türlü olanağın ha. 
zırlanması .  

2. Konseyimiz hazırlamakta olduğu geniş değişWdik Ö
nerisini en kısa zamanda kamuoyuna ve yetkili lere sunacak. 
tır. Hazırlıklar bütün ITÜ'lilerin katı lmalarıyla devam etmek
tedir. 

3. Konseyimiz her geçen günü Türkiye ve öğrenci kit. 
lesi için bir ·kayıp sayar. Ve zamanla konseyt yaralayacağını 
uman yöneticilere bir kere daha hatırlatır ki, ITO'l iler hak
larını al ıncaya kadar direnmeye kararlıd ırlar. Konseyimi� 
bu direnlşfn yöneticisi olarak, yukandaki konuları görüşmek 
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üzere toplantılar yapılmasına her tür.lü ön yargının ötesin
de hazır oldu!":)unu açrklar. Görüşmelerin gecH<mesinden do
ğacak zararların sorumluluğu geC'iktirici lere ait olacaktır. 

4. Konseyimiz. ITO Öğrenci Birliği Başkanı Harun Ka
rademz'i görüşmeleri yapacak ekibimizin başkanl ığına ata
mıştır. Görev, Karadeniz tarafından benimsenmiştir. i l k  gö
rüşmenin bugün rektörle Harun Karadeniz arasında yapıl
ması uygun görülmüştür. 

5. Konseyimiz yarın {22.6.1968 cumartesi) saat 10 .00'
da, Mimarl rk Fakültesi Dekanlrk toplantı salonunda asistan .. 
larla bir toplantı düzenlemiştir. Bütün asistanların bu top
lantıya katılarak görüşlerini konseyimize i letmelerini di leriz. 

İstanbul Teknik Üniversitesi İşgal Konseyi (21 .6.1 968) · 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSiTESİ TEKNİK  OKULU BOYKOT 
iŞGAL VE REFORM KOMİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSUNA İSTEK
LERiNİ SUNAR. 

• Türkiye'de eğ itim s istemi ulusumuz ve toplumumuz 
ç ıkarlarına aykır ıd ı r. Türıkiye'nin 'kalkınması nda öneml i  ve 
yeri inkar edi lmez bi r toplu luk olan teknik camiamızda tek
nik öğrenim i n  Türkiye gerçeıklerine ve de Türk Ulusuna ya
rarlı olacak bir şeki lde değişti r i lmesini istiyoruz, bunun 
iç in:  

A) Teknik Ü niversite Senatosu'nun kabul edip uygu
lamak istediği  iki kademel i s·istemden Teknik Oıkul öğrenci
leri i le ayı r ım gözetmeksiz in yararlanmal ıdır .  

. B )  İk i  kademeı: sistemin  tam uygulanmasına geçilene 
kadar İTÜ Senatosundan isteklerimiz  şunlardır :  

1 .  Teknik Ün iversite öğrenci lerine tanınan bütün hak
lar Teknik Okul öğrenci lerine de tanınmal ıdır .  

2. Teknik Oku lumuz mezunları biti rme sonuçlarına ba
k ı lmaksızın imtihanla İTÜ Fakültelerine devam etmel idi r ler. 

3. Yaz pratiği Türkiye'nin teknoloj ik şartlarına uygun 
düzenlenmelidir.  

4.  Ü niversitenin yetki l i  yürütme organlarının bütün top
lantılarına öğrenci temsi lci leri ıkatı l ıp  oy kul lanmal ıdır .  
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BU İSTEKLERİMİZ KABUL EDİLİNCEYE KADAR BOY� 
KOTUMUZ DEVAM EDECEKTİR. 

İTÜ, Te1<n�k Okulu Boykot işgal ve Reform Komitesi . •  
B i ld i ri No :  1 5  

l stanbul ,  23 Haziran 1 968 

Basın Bildirisi 

Konseyimizle İTÜ asistanları arasında yapılmakta olan 
toplantı lardan i lk i  sona ermiş, Üniversite'de yapı lmasını is
ted iğ imiz  reorganizasyona esas olmak üzere, aşağıdaki tas
l ak oy b i rl iği i le  kabul edilmişti r. 

Konseyimiz i lg i l i lerle yapılacak toplantılarda, bu tasa. 
rı lar üzerinde çal ış ı lmasını isteyecektir. 

İTÜ işgal Konseyi 

Tasarı 

1 - ANAYASA TEMİNAT! ALTINDA OLAN ÜNİVER
SİTE ÖZERKLİCİ b i l imsel . yönetimsel ekonomi k  ve siyasal 
özerk l iğ i  içeren BÖLÜNMEZ BİR KURUMDUR. 

2 - ÜNİVERSİTE. ÖGRETİM ÜYELERİ .  ÖGRETİ M Ü
YELERİ  YARDIMCILARI VE öGRENCILERDEN OLUŞAN ve 
bunları n bir inin katı lmasıyla nitel iğ in i  y iti ren BÖLÜ NMEZ 
B İR  YAPIYA SAH İPTİR .  

3 - ÜNİVERSiTE ÖZERKLİGINİN İŞLEMESİ VE DENE. 
TİM İ ,  Ü NİVERSİTENiN,  2. MADDEDE BELİRTİLEN BÜTÜN 
ÖC'iELERİNIN KATILMASIVLA OLUŞACAK PARLAMENTER 
sısTEM iÇİNDE ÖRGÜTLENMESİYLE GERÇEKLEŞEBİLiR. 

YLl'karıda s ıra lanan temel fi-kelerin gerçekleşti r i lmesl 
iç in ,  ünivers•ite ,bütün üyeleri ve ıkuruluşlarıyla eyleme geç
meli ve bu eylemi bütün olanaklarıyla sürdürmelid ir. 

Parlamenter sistemde yeniden örgütlenen üniversite 
yönetimi ,  parlamenter sistemin doğal gereği olarak, bir çe. 
şit yasama ve yürütme organı olan i�i temel kuru l  tarafın. 
dan yürütülmelidir. 

· 

. - 99 -



FAKÜLTE KURULLAR! 

Genel Kurul : 

A - Öğretim üyeleri i le  öğretim üyeleri yardımc ı la. 
rının tüinünün ve bunların sayısına göre ağırl ıkların ı  duyu. 
rabilecek oranda katı lacak öğrencilerden kurulmalıdır .  (Sa. 
dece doktora, doçentlik ve profesörlük bi l im  jürisinin seçi. 
mi  ve doktora doçenUik ve profesörlüklerin onaylanması sı. 
rasında öğretim üyesi yardımcı ları ve öğrenciler oylamaya 
katı lamazlar.) 

B - Fakülte i le i lgi l i  tüm sorunları görüşüp okarara 
bağlamak ve yürütme kurulunu denetlemekle yükümlü ol. 
malıdır.  

C - BaŞ'kan ve yardımcıları ,  öğretim üyeleri arasın. 
dan, genel kurul tarafından gizli oyla seçi lmef.i, raportör. 
ler de. öğretim üyesi yardımcıları ve öğrenciler arasından 
g iz l i  oyla seç ilmel idir. 

D - Çeşitli konuları incelemek üzere kurulacak bütün 
komisyonlar, eşit sayıda öğretim üyesi, öğretim üyesi yar. 
d ı ıiıcıs ı  ve öğrencilerden kurulmal ıdır. 

Yürütme Kurulu : 
A - Bel l i  oranda ve genel kurul tarafından seçi lecek 

öğretim üyelerinden ve yardımcılarından ıkurulmalıC:ı r .  
B - Genel Kurulun kararına uymakla yükümlü ve ge. 
C - Yürütme Kurulunun baş'kanı olan dekan, öğretim 

üyeleri arasından ve gizl i cyla Genel Kurulca seçi lmel id i r. 

ÜNİVERSiTE KURULLAR! 

Üniversite Genel Kurulu : 

A - Bütün üniversiteyi i lgi lendiren tconularda. fakül. 
telerarası koordinasyonu sağlayan bir Genel Kurul nitel iğ in.  
de olmalıdır. 

B - Fakülte Genel Kurul ları başkanları, dekanlar ve 
her fakülteden 'kendi Genel Kurulu tarafından seçi lecek hl-
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rer öğretim üyesi, öğretim üyesi yardımcısı ve öğrenciden 
kurulmal ıdır. 

C - Üniversite Genel Kurulu, Fakülte Genel Kurul. 
iarının kararlarını onaylar. Bir defaya mahsus olmak üzere 
veto hakkına sahip olmalıdır. 

D - Üniversite Genel Kuru lu Başkanı olan rektör, 
bütün fakülteler genel kurul larının ortak toplantısında gizl i  
oyla seçi l melid ir. 

Üniversite Yürütme Kurulu:  
A - Üniversite Genel Kurulunun kararlarını uygula. 

makla yükümlü ve Üniversite Genel Kuruluna karşı sorumlu 
olmalıdır. 

B - Fakülte Yürütme Kurullarının bi rer temsilcisin. 
den ve dekanlardan kurulmalıdır .  Başkanı rektör olmalıdır .  

BASIN BİLDİRİSİ 

Bir süred i r  Türkiye 'nin çeşitli yerlerindeki üniversite 
ve yüksek oku l larda öğrenci ler okullarını işgal etmekte ve 
boykot yapmaktadı rlar. Bu durum Türkiye'deki eğitim düze
ninin tümüyle bozuk olduğunu açıkça gözler önüne serme. 
ye yetmektedir. Bugüne dek öğrenci lerce yöneticilere veri
len çeşitl i  istekler ciddiye al ınmamış, yüksek öğren�m 
gençMği gereken i lgi ve yard ımı görememişti r. Şu anda, boy. 
kotların yarattığı genel hava içerisinde gündelik bazı istek
ler çözüme ulaşabi l i r .  Ne var ki , sorun temelded i r  ve çö. 
züm yolu · ECITIMDE DEVRIM ·dir. 

Türkiye var olmak için tekniğe sahip olmak zorunda. 
dır .  Bu yolda eğitim amaç değ·i l ,  tekniği yaratan bir araç o. 
lur. Ve sorun bireyler açısından deği l ,  toplum açısından in
celenir. Böyle oldukça eğitimin halkçı ve ulusal olması ge. 
rekir. 

Eğitimin ticaret aracı o lmaktan çıkarı lması, eğitimi ti. 
carete sürükleyen ve öğrencileri ülkelerine yabancı laştır. 
maya yarayan bütün unsurların atı lması geretcir. Politik kay. 
gulardan uzaıkta ve çağdaş yöntemlerin ışığında eğitim, 

, halka dönük ve halıktan yana olmalıdır. 
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Sorun ancak temelden ele al ınd ığında ve kökten bir 
değişiklrkle çözüme u laşacM<tır. Köklü bir değişikHk söz
konusu olduğunda, bizler de bize düşen görevi sürdürecek 
ve almamız gereken yEN"i alacağız. 

Boykottaki bütün arıkadaşlarımızı hakl ı  i steklerinde tüm 
gücümüzle desteklediğimizi ve her türlü yardıma hazır  ol. 
duğumuzu bi ldiririz .•  

ROBERT KOLEJ öCRENCI BİRLİCi 
Genel Baş!<anı 
Faruk Pekin 

FİKİR KULÜPLERİ FEDERASYONU 
İSTAN BUL SEKRETERLICİ 

· BASIN BİLDİR İS İ  

21  Haziran 1 968 

1 )  1 2  Haziran 'da başlayan ,  kaynağın ı  tüm öğrencilerin
den alan işgal ve boykot hareketleri meşrudur. 

Bu meşruluk, işgal komitelerini muhatap almasa dahi 
yetersiz de olsa üniversite içi değişikl iklere karar veren İs.. 
tanbul Üniversitesi Senatosunca bizzat tesci l  ed i lmiştir. 

Meşru luğun diğer bir ispatı . 27 Mayıs Devrimini meşru 
ki lan i l ked ir .  Bu Hke hareket yönetici lerinin tüm tabanın 
desteğini ve gücünü sağlamasıdır. 

2) Bütün bunl ara rağmen, İ stanbul Üniversitesi Sena. 
tosu bi lerek ya da b i lmeyerek şöyle bir oyunun içindedir 
ve öğrenci hareket in in  meşruiyetine şu biçimde gö!ge dü
şürmek istemektedir . 

a - Tür öğrencin in  temsilcisi  işgal komiteleri icra 
Konseyi i le  İstanbul Ü niversitesi Senatosu muhatap olmak 
istememektedi r. 

b - Görüşmel ere yanaşmadan 23 Ha i randa işga l i n  
kalkmasın ı  şart koşmuştur. 1 Temmuzda da  okulu acacaktır. 

c - El altından kış.kı rttığ ı  birtakım kimseleri 23 Ha. 
ziran ya da 1 Temmuzda üniversitede olay ç ıkarmaya zorla
yacaktır. 
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d - Şüphe yok ki ; burada düşünülen ve istenen, meŞ
ru öğrenci gücünün, hareketi kırmaya kalk ışanları bertaraf 
etmesi ve kan dokülmesidir. 

e - Demagojiyle, kürsü lerin i n  verdiği yetkileriyle 
boykot ve işgal hareketin in meşruiyetine gölge düşüreme
yenler, bu yolda işgal komite leri rcra konseyini kanun dışı 
yol lara saptırmak isteyeceklerd i r. 

f - Meşru hareketler. ancak gayri.meşru yollarla kı
rı l ır  . . . 1 .0. Senatosu bunu b i lmektedir k i ,  bu yola sapmakta4 
d ır .  

g - Eğer oyunları başarıya ulaşırsa gayri meşru du
ruma düşecek olanlar kardeş kanı akmasına sebep verebi
lecek bir inad ·içinde ve kurnazlrkla işgal komiteleri icra 
konseyi i le görüşmeyi kabul etmeyen Senato üyeleridir. 

Senato üyelerine seslen iyoruz: 
ANAYASAMIZIN BAŞLANGIÇ KISMINI BiR KEZ DAHA 

OKUSUNLAR. Haksız yönetime karşı direnmenin meşruluğu 
orada yazmaktadır. 

İşgal komiteleri icra -konseyi haksız bir fi i l i  ortadan kal. 
dırıcı haklı bir d irenme içindedirler. Bu d i renişe karşı dur
mak oyunlar hazırlamak elbette • Bozuk eğitim düzeninin 
sahipleri • nce vazgeçi lmez bir haktır. Ancak tarih imizde, öğ
renciyi öğrenciye k ırdırarak, i kbal sürdüren hiç bir üniver
site senatosu görülmemiştir. Eğer Türkiye'mizde bu end işe 
verici durum yaratı lmak isteniyorsa, sonucun yükleyeceği 
sorumluluklara da katlanmak gerekecekti r. 

FKF İSTANBUL SEKRETE R LICI ,  öğrenci birlik ve bera
berl iğ in i  giderek, hal·kımızın birl i1< ve beraberl iğ ini bozucu 
her g i riş imin karşısında olduğunu b ir  kez daha kamuoyuna 
duyurmak ve sayın rektörün şahsında tüm senatoyu real ist 
olmaya davet etmek gereğini duymuştur. 

Sayg ı larımızla .•  

Veysi Sarısözen 
FİKiR KULÜPLERi FEDERASYON U  
ISTANBUL SEKRET'ERI 

Üniversite işgal leri 1968 Haziranında bütün yurda yayıldt. 
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Bu eylemler sırasında hemen bütün üniversiteler, yüksek okul lar 
ve Onlversltelerln bölümleri sayısız bildiriler yayınladılar. Bu bll. 
dlrllerde ortak olan tek yan •öğrencinin yönetime katılması• idi .  

1968 yı l ında patlak veren olaylar btr yanıyla mevcut öğrenim 
dOzenini reddediyordu. Üniversitelerin örgütlenişinden, yöneldiği 
amaçlara dete: eleştiriliyor ve yeni değerler geUriliyordu. Üniver
sitelerin yönetim kadrolarının bu yen'i değerlere uymas ı , üniver. 
ıltelerln toplumun ihtiyaçlarını gen'iş kitlelerin çıkarına olarak 
karşı lamaya yönelmesi kolay olmayacaktı .  Üniversitenin yeni de. 
ğerler üzerine kurulması ancak demokratik bir üniversite ortamı 
içinde yap ı labi l ird i .  Şu açıkça görülüyordu ki, 1 968'1n yüksek öğ. 
rernm gençl iğ i  yurt sorunları üzerinde, hocalarından daha bilgi l i  
ve ileri b ir  noktadaydı .  Bu nedenle de yeni ünievrsitenin kurulu. 
şunda öğrenci ler görev almal ıydı . Bir ba$ka deyişle öğrenciler yö. 
netime katı lmalıyd ı .  

1968 yıl ında öğrenci ler kend i lerinin yanlış yetiştiri ldiğin i  söy. 
l iyecek ler ve eğitim kurumlarını b ir  robotlaştırma kurumu olarak  
nltel iyeceklerdi .  Öğrenciler•n eğitim kurumlarına yönel ik  olan iti
razları hakkında bir fiki r  vermek üzere ITO Öğrenci Birl iğ i  22. dö. 
nem raporundan bir bölümü aşağıya alıyorum: 

GENÇLİK VE s'v ASET 

Gençl iğ i ,  mke sorunlarıyla ilgi lenmeyen bir  ulusun sonu gel. 
miş demektir. Gençliğin ülke sorunlarıyla ilgilenmesi, ıkurulu dü. 
zeni etki lemekte ve bu düzenden aşırı kar sağlayanlar: · Gençl i k  
siyaset yapıyor . ..  diye feryadı basmaktadır .  Egemen sınıfın iste
§lne kal ı rsa onlar bizi yönetecekler. emperyalist devletlerle ömrü. 
müz boyunca acısını çekeceğimiz iki l i  anlaşmalar yapacaklar ve 
kaderim i z i  onlara bağlıyacaklar. Fakat biz kadere boyun eğeceğiz, 
bu i ki l i anlaşmalara karşı çıkmayacağız. Doğu Anadolu'yu mayın 
tarlası yapacaklar, yurdun 101  yerine Amerikan üssü kuracaklar, k ı
saca b i r  doğu.batı savaşı nda onlar Türkiye'yi bi r nükleer hedef 
hal ine getirecekler, fakat biz buna sebep olan NATO'ya karşı 
çıkmayacağız. 

Onlar bütün yeraltı kaynaklarımızı Amerioka'ya peşkeş çeke. 
cekler, fakat biz bu sömürünün hesabını sormayacağız. 
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Köylünün ürününü ucuza kapatacak, köylü kardeşlerimizi 
sömürecekler. Fakat biz köylüyü sömürüyorsunuz dahi demeye. 
ceğiz. 

Kıbrıs'ta yolumuzu kesen ve Türkiye'de1ci yabancı şirketleri 
soygunlarını bekleyen 6. Fi lo dost maskesi altında lstanbul Uma. 
nına demirleyecek, fakat biz filoyu protesto etmeyeceğiz. 

Meslek bi lgimizi kullanarak lüks binalar, büyük oteller inşa 
edeceğiz, fakat bu otel lerde 6. Fi lonun askerleri Türk kadınlarıyla 
göbek attığ ı  zaman ses çıkarmayacağız. 

Mühendis olarak si lahlar yapacağız. fakat bu s i lahlar düşük 
ücretlerine zam isteyen grevci işçi kardeşlerimize çevrildiği za. 
man susacağız. 

Kapital ist düzende ekonomik yapının gereğine uygun olarak 
düzenlenen eğitim kurumları gerçekte birer robotlaştırma kuru. 
mu olarak çalışmaktadırlar. ÖğrenC'i lere : ·Memleket meseleleri 
sizin nenize gerek, oturup dersinize çal ış ın ,  okulunuzu bitirin•  di
yenler, gerçekte öğrencilerin robot meslek adamları olarak 
yetişmesini  isteyen egemen sınıf ın isteğin i  d i le getirmekte. 
dirler. Bu duruma göre öğrenciler dersleri d ış ında hiç bir ülke 
sorunuyla i lgi lenmeksizin ders çal ış ıp okulu biti recekler ve bir işe 
girerek üretime katılacaklard ır .  Yani öğrenciler kim iç in ,  ne için 
üretim yaptliklarını düşünmeks izin üretim yapan bir robot, bir üre. 
tim aracı olacaktır. 

Egemen sınıfın art n iyetli görüşü o lan «Öğrenci lerin siyaset 
yaptığ ı ·  görüşüne karşı şunu söylüyoruz : Ülke sorunlarıyla i lgi. 
lenmek ne s iyasettir, ne de suçtur. Tam · tersine ülke sorurY ırıy. 
la i lg i lenmemek suçtur. 

iLK FABRİKA iŞGALi :  DERBY 

�ı 7 üniversite işgal i ,  reform ve eğitimde devrim çalışmala. 
rıyla uğraşırken ,öğrenci birl iğine bir sendikacı geldi ve bell'im. 
le tek görüşmek istediğini söyledi .  Ve fısı ltıyla <konuşmaya baş. 
ladı: 

• Uzun süredir Derby'de g rev halindeyiz, grev hiç etki l i  ol. 
muyor. Biz fabrikayı işgal edeceğiz. Bu iş yarın sabah yapılacak. 
Bize yardım eder misiniz?•  Durum son derece ciddi idi. Öğren. 
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cilerin üniversite i şgal leri, işçilerin de fabri:ka 1şgaHne yönel. 
meler! için bir adım olmuştu. Konuyu uzun uzun konuştuk. Fab
riıka işgalinde işçileri destekleyecekt�k. fakat nasıl? Bizden iste
nen yalnızca lşgal·in kamuoyu önünde desteklenmesi ve jşgal in  
meşruluğunun duyurulması idi. Anlaştık ve ayrıldıik. 

1 968'in temmuz başında Derby işgal edildi. Biz öğrenciler 
olarak, 4<al1<ıp gittik ve yapı lan eylemin 'haklı olduğunu ve bütün 
öğrenci lerle desteklendiğini  bel i rten konuşmalar yaptık. Zaman 
zaman öğrenciler Derby'ye gittikse de esas olarak işçiler öğren
ciye peık ihtiyaç göstermeden yürüttüler eylemi. 

Derby işga l ine karş ı burjuvazinin tepkisi değişiık oldu. Alamı 
zi l lerini çaldı lar ve harekete geçti ler. Fakat Türkiye işçi sınıfı ar. 
tık yeni bir düzeyde eyleme başlamıştı ve bu işoal daha sonra 
Demir-Döküm, Hisar Çe l ik  gibi fabri'kalarda sürecekti .  

Demir-Döküm işga l i nde ise çatışma emniyet kuwetleri i le 
işçi aileleri arasında geçecekti . işçi ler fabrika içinde emniyet 
kuwetlerince kuşatı l ı nca işçi ai leleri çoluk çoc1.J1k topl�nıp kitle 
hal inde çetışmaya girecekti. 

·SAMSUN-ANKARA YÜRÜYÜŞÜ • 

1 968 y ı l ın ın  önem! i  öğrenci eylemlerinden biri de Samsun'
dan Ankara'ya yapı lan yürüyüştür. Bu yürüyüş özel l ik le amacı a. 
çısından önemle üzerinde durulması gereken bi r eylemdir. 

Bir süre sonra bu yürüvüş bizzat yürüyenler tarafından da 
söz konusu edi lmeyecek. sanki böyle b ir  iş  olmamış g ib i  bir ta. 
vır takın ı lacakt ı .  Bu yü rüyüşü esasta Dev.Güç düzenledi .  Ve 
başta ilk MDD'ci ler diyebi leceğimiz DÔB'lüler olmak üzere DEV. 
GENÇ tarafından gerçekleştir i ldi .  

30 Ekim 1 968'de Samsun Atatürık anıtının önünde başlayan 
yürüyüşün 10 Kasım 1 968'de Anıt Kabir'de bitiri lmesi planlanmıs
tı . Bu yürüyüşün açıklanan amacı, yol boyundaki i l  ve i lçelerde 
Mustafa Kemal ideal ler in i  anlatmak böylece Ata'yı · dinamik bir  
şekilde anmak· bir  de · S iyasi İktidarı Ata'ya ve Halka şikayett i . •  

Yürüyüs ancak 8 Kasim 1 968'e kadar devam etti. 8 Kasım'da 
- Mamak yakınlarında bir  anlaşmazlı·ktır ç ı•kt ı .  Bu çatışmada taraflar. 
dan biri de Kadri Kap lan'dı .  Çatışmanın  konusu yürüyüşün Anka. 
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ra içindeld bölümünün nası l  devam edeceği ve bu bölümde hangi 
sloganların ıkullanı lacağı ve hangi lerinin kul lanılmayacağı üzerin. 
deydi .  Ankara içinde sadece • Kahrolsun Demire l •  s loganı kul la. 
n ı ls ın  isteniyordu. Ve özel l rkle • Kahrolsun Ameri-ka • denmemesi 
isteniyordu. Tartışma uzadı .  Yürüyüşün orada dağı lması uygun bu. 
lundu ve yiirüyüş 8 Kasım 1 968'de · M amak yakınlarında arazide 
yapı lan bir toplantıyla sona erdiri id i . •  

Kısaca Samsun'dan Ankara'ya kadar yürünmüş ve fakat Ma. 
mak yakın larında araz ide yapı lan b i r  top lantıyla yürüyüş biti ri lmiş. 
t i .  Bu biti rme biçimi daha sonra. « Günün şartlarındaki durum ge. 
reği " olarak açı,klanacaktı . 

Dev.Güç kuruluşundan sonra biz • NATO'ya HayırM haftası dü
zen lemiştik Bütün hafta boyu Dev.Güç 'ten ses çıkmamıştı. Dev. 
Güç'ün eylem çizgis i ,  27 M ayıs ve Atatürk i lkeleri id i  ve son tah. 
l i lde 27 Mayıs benzeri bir darbeyle i'ktidara el koymaktı .  27 Mayıs 
1 96 1  Anayasasını geti rmekle i leri b ir  eylem yapmıştı .  Fakat Tür. 
kiye'yi sosyal izme götürecek yol ,  Dev.Güç taraftarlarının iddia et. 
tiği g ib i  27 M ayıs benzeri bir darbeden deği l ,  geniş kitlelerin des. 
teğinden geçiyordu.  

Samsun • Ankara yürüyüşü de Dev • Güç tarafından bir 
cunta çağrısı olarak planlanmıştı. Fakat tutmad ı ,  dağı ld ı . Bu ta. 
rihten sonra ise art!k Dev.Güç'ün ortalardan s i l indiğini görüyo. 
ruz. Daha doğrusu art ık  pek b ir  varl ık gösteremeyecek, onun ye. 
rine Dev.Genç duruma hakim olacak ve benzer çizgiyi izleyecekti . 

1 968 TEM M UZ OLAYLAR! 

1 968 Temmuz'undaki öğrenci o layları ,  öneml i  olaylard ı .  6. 
Fi loya karşı protesto hareketleri giderek sertleşmiş. Gümüşsuyu 
Vurdu bası lmış ve Vedat Demircioğ lu  öldürülmüştü . Temmuz olay. 
!arının ıbi r başka yönden önemi ise  gençl ik  içinde eylem çizgis i  
ftlrkl ı laşmasının bu dönemde başlamış  o lmasındadır. 

6.  Fi lonun gel işi 1 968 Haz iran işgal lerinden hemen sonraya 
rastlamaktaydı .  B iz  işgaller döneminde ele a l ınan eğitim sorun. 
larını incelemeye devam ediyorduk. 6. FHoyu protesto edecektiıl< 
fakat ciddi b ir  planımız yoktu. 1 968 işgal leri ,  öğrenci eylemlerin
de bir nitelik değişmesi geti-rmişti . Bu niteMğe göre eylemlere 

- 1 07 -



biraz daha Şıiddet unsuru girmiş oluyordu. O tarihten 1tibaren 
öğrenci eylemlerinde şiddet unsuru daha çok görülecekti. 

6. Filonun geldiği günün akşamı ,  biz devrimci örgütlerarası 
· Eğitim Kurulu• toplantısı yapmıştık. Bu toplantıya lstanbul 'da bu. 
l unan birçOk örgüt temsilci leri katı lmıştı. Toplantı geç saatlere ka. 
dar sürdü. 6. Filo sorununu yeterince ele alamamı ştık ve ne tür 
eylem yapacağımızı tam kararlaştırmamıştık. Sadece kararımız, 
bi ldiriden mitinge kadar çeşitli biçimlerde sürecek eylemler bi. 
ç imindeydi. Eğitim toplantısından çıktığımız zaman, birçok arka. 
daş, Beyoğlu'na gidere4< işkembe çorbası içmeyi istedi .  İ şkembe
c i ler geç saatlere kadar açık oldukları ve biz de geç saatlerde top. 
lantı yaptığımız için sık sık çorba içmek üzere Beyoğlu 'na g ider. 
dik .  O akşam da öyle oldu. İkişer üçer kişi l ik guruplar hal inde, 
düzensiz bir biçimde Taksim'e doğru yürüyorduk. Ben ve bi rkaç 
a rkadaş önden gittik. Ayazağa 'dan Taksim'e çıkan yerde bir grup 
toplum pol isinin yolu kontrol altı na aldıklarını gördük. Biz oradan 
geçip gittikten sonra toplum po l isleri yolu kesmişler ve bizden 
sonra oradan geçmekte olan arkadaşlarımızı alıp götürmü şler. Gö. 
türülen 1 1  öğrencinin arasında Hasan Yalçın da var. 

Ben yanımdaki arkadaşlarla yurda döndüğümde durumu öğ. 
rendim. Burada şunu bel irtmek istiyorum: Biz o akşam gerçekten 
ç orba içmeye gidiyorduk ve başkaca herhangi bir niyetimiz yok. 
tu.  Pol is ,  arkadaşlarımızı tutuklayınca tek kelimeyle tepemiz attı. 
Çünkü o gece bütün Beyoğlu'nda sazlarda, barlarda Amerikan 
erleri gezip eğleniyorlard ı .  Biz bu memleketin gençleri o larak 
çorba içmeye gidemiyorduk. Durumu öğrenen herkesin tepesi 
atıyor ve Öğrenci Birliğine koşuyordu. Öğrenciler, kendi l iğ inden 
örgüt1eniverdi .  Yurdun önünden geçen yol kontrol altına a l ındı .  
Ame rikalı taşıyan araçların geçmesi engel lenecekti. Bu engel le. 
me o 4<adar doğal bir haıktı ki ,  bizim gezemediğimiz kendi vata. 
n ımızda Ameri·kan erlerinin gezmesini  düşünmek bile i nsanı de l i  
ediyordu.  6. Fi lo düpedüz işgal ordusu konumuna gel iyordu gö. 
zümüzde. Biz sokağa çıkmaya korkuyorduk. Fakat yurdun hemen 
karşısındaki bir  otelin kapısında bir lmpala taksi duruyor ve için
den bir Amerikalı er ile bir Türk hanım i niyor ve otele g iriyorlar. 
d ı .  Bu sahne yüzlerce defa öğrencile�n ve polisin gözü önünde 
tekrarlanıyordu. Polis otelin kapısında nöbet tutuyor ve yoldan 
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geçen artadaşları topluyordu. H iç bir kleok>jM< yapısı oknayan 
gençlerin bile en azından isyan edeceği olaylardı bunlar. Nitekim 
öyle oldu. O zamana kadar pek bir işe karışmayan bi rçok genç, 
oteli taşa tutup camlarını indirdi ler. Bana soruldu önce. •Evet• 
dedim. Ben de son derece kızgındım ve zaten hayır desem de 
inecekti camlar. 

6. Filo gldene dek yurt önünden ve ardından Amerikal ı  taşı. 
yan arabalar geçemiyecekti. Yol ların kontrolü ertesi akşam da 
devam etti . Taşkışla ve Gümüşsuyu Üniversite yapılarına sığınan 
öğrenciler, Amerikalı taşıyan bi rkaç arabayı taşladılar. 

İkinci akşam saat gece birbuçuk sularındayd ı .  Ben, artrk 
bir olay çıkmaz diye arkadaşlardan iz·in alarM<: yurdun üst katına 
yatmaya çıktım. Merdivenleri henüz çıkmıştım ki aşağıda birta
kım gürültüler olduğunu duydum. Koşup aşağı indiğimde gördüm 
ki bir sivil polisi gençler hırpalamışlar ve öğrenci birliğine getir
mişlerdi. Duruma el koydum. Önce memurun yüzünden akan kan. 
ların s i l inmesini istedim. Arkadaşlar, memUru ıbir kenara oturta. 
rak Hk pansumanları yaptı lar. Memurun başındaki yaralar sargı 
gerektirmeyecek çizikler şekl indeydi v1 zaten memurun da u. 
murunda olan yaraları değil  tabancasıydı. 

•Ya beni öldürün ya tabancamı verin. Tabanca benim şere. 
fimdir onsuz yaşamak istemem. Tabancamı verin • diye sürekli 
söyleniyordu. 

Ben olayın detaylarını o zaman öğrendim. Bizim arkadaşlar. 
dan biri yine karşı otele doğru bir taş atmış.  Bu memur ise yukar. 
dan aşağı sanki yoldan geçen b i r  yolcu gibi geliyormuş, Tam ar. 
!<adaşın yanına gelince birden a rkadaşın üstüne atlayıp yakalamak 
istemiş. Arkadaş ise .kim olduğunu ve ne olduğunu bilmediği bu 
yolcuyla boğuşmaya başlamış. O s ırada bahçed�i arkadaşlar da 
çıkıp yolcuyu çekip içeri al ıvermişler ve bakmışlar ki tsbancası 
var, tabancayı alıp zararsız hale getirmişler. Polis olduğu ise da. 
ha sonra çıkmış ortaya. 

Durum birden nazikleşmişti. Yurt bahçesinden epey uzakta 
bulunan polisler komiseri geri istiyorlard ı .  Yurda saldırma1< ·ko. 
nusunda polislerin ken�i aralarında dövüştüklerini görüyorduk. 
Heyecan çok artmıştı. Polisin baskın yapacağı anlaşı lıyordu. Ge. 
cenin o saatinde ITO Rektörü Bedri Karafakloğlu'nu aradım. Ve 
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durumu anlatarak araya g irmesini ve daha büyük olayların doğma
sını önlemesini istedim. Rektör: 

· DurLHTiun daha evvel emniyetçe kendisinden sorulduğunu 
ve senato üyelerin in  bazı ları i le de görüştükten sonra Gümüşsu. 
yu yurt binasını Üniversite kabul etmedi klerini • bana söyledi. 

Artık yurdun bası lacağı tces·i nd i  ve  aramızda şu tartış ı ld ı :  
Biz bu !komiseri verirsek mi basıl ırız, vermezsek m i?  Memurun 
tabancasını iade ettik önce. Sonra bazı a rkadaşlar bir kağıt hazır
layıp imza etti rd i ler komisere. Bu kağıtta ·Kapı önünde birini ya. 
kalamak isteı1cen h ırpaland ığ ı  ve fakat öğrenci 'birliğinde iyi mua. 
mele gördüğü . yazı l ıyd ı .  Biz memuru b ı r�ıyorduk ki , büyük b ir 
uğu ltu i le saldırı baş ladı .  Toplum pol isi  tam bir galeyan 'halinde 
saldırıyordu. Ca'.Tlların kırı l ış ı  i le  bağrışan insan sesleri birbirine 
karış ıyordu. Ber hayatımda o kadar dehşet verici bir saldırı gör
memiştim. 

Saldırı bas adığı anda biz yurt kapısı ile PTI'nin orta yerin
de bulunuyordu�: . Oraya kadar memuru yolcu etmek için yürü
müştük. Bir anca ortal ık kar ısmış ve biz kendimizi yurdun içine 
zo� atmıştık. M ı: �diven camekanına yağan taş yağmurundan, mer
divenleri çıkam::d ım.  Herkes bir yana kaçışıyordu.  Ben yurdun lo
kal ine girerken ::ıol isler yurt kapısından içeri g iriyorlardı .  Ben lo
kalde beklemeden a•evinin önündeki çatıya atladım. Çatıda adım. 
larken gördüm ı. · yurdun dört bir yanı sar ı lmıştı . Açık olan bir pen. 
cereden aşevirı: g i rdim ve benim gib i  yapan bi rkaç arkadaşla 
bir odaya girere;; saklandık .  

Çatırdılar .  �ğu ltular ve çığl ı klar bütün şiddetiyle bir  süre da
ha devam ettik:en sonra ses ler kes i ld i .  Pol isler, birçck arkadaşı
m ızı öldüresiye dövmüşler ve otuz küsür arkadaş ımızı  da alıp gö. 
türmüşlerdi .  Y?.: i lan baskının h iç  bir yasal yan ı  yoktu ve tek kel i
meyle barbarca yapı lmışt ı .  

E l l iye yak ı �  arkadaşımız  bayı ltıncaya kadar dövülmüştü. Ve. 
dat Demircioğlı.: dövülüp pencereden atı lmış ve sc • . •  a da üç yüz 
metre ıkadar a�. ak larından tutularak yerde tekmelenerek sürük
lenmiş ve PTI '.)nünde öldü d iye terkedi lmişti. Büyük bir infial le 
Taksim'e yürüc jğümüzde gün ağarmıştı . 6. Filo ismi bir kez daha 
yerleşti kafalar .�ıza. 
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ITO SENATOSU iSTİFA EDiYOR 

Ba$kından sonra, yurt b inası harabe halindeyd i .  B ir  ara R�
tör Karafak ioğlu geldi .  Konuşmak istedi fakat konuşturu lmadı .  
Yuhalandı ve susturuldu. Gelmiş geçmiş rektörler arasında öğren
c i lerce belki de en s�vilen rektördü Karafakioğlu .  Fakat bir hata 
yaptı ve susturuldu. Gerçi önce pek az b i r  öğrenci yuhaladı rek
törü fakat sonradan kimse d inlemedi sözlerini .Fakat sanırım ki 
durumu gören rektör de pişmandı •yurdu Üniversite saymıyoruz • 
dediğ ine. 

İTÜ Senatosu yaptığ ı  bir toplantı sonunda istifa ett i .  Bu is
tifa karşısında birl ikler olarak b i r  bi ld iri yayınladık 

• BASIN BÜLTENİ 

ITO Senatosu üyeleri, 18 Temmuz 1 968 günü yapı lan 
toplantı sonucu istifa etti . Gerekçe olarak öğrenci lerin ha
reketlerin i  gösteren senato üyeleri gerçekte , iş ledikleri ha
taya örtü bulma çabası iç indedirler. 

Bugün ha l k  yararına bir düzen ·kurulması çabası güden 
Tekn ik  Ün iversite gençl iğini yoketmek amacıyla hazırlanan 
baskında, bi lerek veya b i l meyerek görev almışlardı r. 

Üniversitenin göbeğ inde bulunan ve Tekn i k  Üniversi
te öğrencisinden 'başka öğrenci barındı rmayan yurt, üni
versiteden ayrı düşünülemez. Her şeyiyle bir bütün oldu
ğunu kend i lerin in  de rkabul ettirkleri üniversiten in ana un
suru olan öğrenci lerin i .  pol is in cop ve kalkanlar ın ın  altına 
itmeleri , hatanın en büyüğüdür. Harplerde bile eşine ender 
rastlanan baskından kurtulabi lenlerin tepkisine kızarak isti
fa edenler, hastanelerde komada yatan, gözlerin i  kaybeden, 
şu ana kad�r ne oldukları bi l inmeyen öğrencile rinin  karş ı
sına nasıl çıkacl'lklard ı r. 

Bir dönem önce, bugünkünden daha küçük b ir  sald ı rı 
iç in öğrencileriyle en önde yürüyen ler, vahş iyane olayın 
karşısında susmakla kalmayıp, öğrenci lerin tepkis i  so
nucu istifa etmiş lerdir. BildirH erinde kendi lerin i  · her türlü 
1kaba kwvetin tezahürlerini takbih eden • sözüyle bel ir l i -
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yenlerin, pol is ba9kınından hiç söz etmemeleri bizi düşün
dürmektedir. 

Bildiri lerinde açıkça beHrlemiyorlar. Öğrenci eylem
lerine kızarak istifa ediyorlarsa şunu bilmek istiyoruz: Na. 
sıl bir gençliık düşünüyorlar? 

Amer;ka'nın sınırları Kars'tan başlar diyen bir baŞ:ka
nın ülkesinin askerlerine alkış mı tutmalıydık? 

Türkiye'de istediği düzeni kurmak için •200 aydın ve• 
rin yeter• diyen Amerikan diplomatının bu isteğine uygun 
mu olmalıydık? 

Açıık denizlerde aylarca ıkaldıktan sonra, cinsel buna
lımlarını gidermek için gelen kişi leri, Ameriıkan genelevleri 
biçiminde çalışan otel lere taşıyan komisyoncular mı olsay. 
dtk? 

Kendi ülkesinde yaşayan zenci lere insanlık hıtld<ı ta
nımıyanların askerlerine çiçek mi verseydik? 

insan haklarından ve barıştan söz eden liderleri, kur. 
şunla susturan ülkenin askerlerine selamamı dursakdık? 

Doğal ıkaynaklarımızdan sömürdüklerini, lstanbul so
kaklarında dolaşan askerlerinden dilenerek mi geri alsay. 
drk? 

Daha dün Kıbrıs olayında karşımıza çıkanlara sevgi 
gösterisinde mi bulunsaydrk? 

lktisaden daha güçlü olabilmek için kasıtlı olarak sür
dürdüğü savaşta Vietnam halkına işkence edenleri, el etek 
öperek karşılayan kişi ler mi olsaydık? 

Tekni'k Üniversite öğrencisi !olu tür düşünülüyorsa, ya. 
nı lmmaktadır. Bu tür düşünce içinde olanların da saldınları 
ne kadar büyük olursa olsun yok olmaya mahkumdur. 

Bizler senatonun ·kendilerine karşı yapılmış küçük bir 
taşkınlık sonucu deği l ,  öğrencilere karşı yapılan ve hukuk 
devleti anlayışına sığmayan korkunç olayın sonucunda -istifa 
etmesini beklerdik. 

Bu tür göstermelik hareketler, hiç bir çözüm getirmi. 
yecektir.• 
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İTÜTOTB Bşık. Çetin Uygur 
ITÜTB Bşık. Harun Karadeniz. 

· DOLMABAHÇE OLAYLARI• 

6. Filo gelmeden biz 'bi r  grup arkadaş Dolmabahçe'ye inmit 
ve oradaki bayrak direğine yarıya kadar bir bayrak çekerek ge. 
ri dönmüştük. Dolmabahçe rıhtımı Amerikan erlerinin çıkışı için 
kullanı lacaktı . Biz ise daha önceden bir bi ldirim yaparak Gümüş. 
suyu'ndan Dolmabahçe'ye ve Dolmabahçe'den Taksim'e bir yürü. 
yüş planlamıştık. Fakat Val i l i k  Dolmabahçe'ye inmemizi yasakladı 
ve Oolmabahçe'ye inmemiz halinde pol is zoruyla dağıtı lacağımız 
bi ld iri ldi. Yurt baskınından sonra öğrencilerde bell i  bir  yılgınl ık 
görüyorduk. Bu nedenle yeni b ir  çatı�ma olsun istemiyorduk 
Çünkü çatışma çıkınca filo olayı ortadan si l in iyor ve geriye sade. 
ce çatışma haberleri kalıyordu. 

htanbul Ün iversitesinde etkin olan DÖB'lü arkadaşlar ve di. 
ğer l\..Z>D'cilerle i lk defa Dolmabahçe yürüyüşünde tam ayrı düş. 
tük. Bu arkadaşlar ile bizim farkımız şu noktada beli riyordu: On. 
far bir potansiyel buldular mı derhal en sert eyleme yöneliyorlar. 
dı. biz ise hareketl i ölçülü yapal ım istiyorduk. Onlar, her potan. 
siyeli bir çatışm-;ıya sürükleyerek kullanıyorlar ve bunun sonucu o. 
larak zaman zaman öğrenciden büyük destek gördükleri halde, za. 
man zaman yapayalnız kalıyorlardı .  Biz ise potansiyele göre de� 
ği l ,  gene plana göre çatışmaya yönelik olmayan bir biçimde ey. 
lem planlıyorduk ve bunun sonucu kitle ile bağımız sürekli idi . 

Onların çatışmaya yönelik tavı rlarının en öneml i  kaynağı 
ise · Devrimci bi r cunta• ( ! ) umudu oluyordu. Onlara göre her fır. 
satta polisle çatışma çıkacak ve •asker, sivi l ,  aydın zümre• i kti
dara el koyacaktı . Nitekim 27 Mayıs'ta böyle olmuştu. Biz ise sü. 
rekli olarak cuntayı ve cuntacı l ığ ı  reddediyorduk. işte bütün bun. 
far, Doimabahçe yürüyüşü s ırası nda ters düşmemizi getirdi .  

Yürüyüş yapılacağı gün, Gümüşsuyu yurdu önünde toplan. 
dık. Kalabalığımız yediyüz i le b in arasında. Biz çatışma çıksın is
temiyoruz, onlar her zamanki g ib i  çatışmadan yanalar. Kalabalı. 
ğın çoğu ITÜ'lü olduğu için onlar pek bizi bir kenara atıp yürü. 
yemiyorlar. Yoksa Mustafa Gürkan fi lan sürekl i  ajitasyon yapıyor 
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ve hemen yürünmesini 1istiyor. Biz ise yürüyüfü bekletiyoruz. Bü
tün amacımız öğrencilerin ezileceği yeni bir çatışma çrkmasın. 
Çünkü bir çatışma çıkar ve öğrenciler ezilir. bi rkaç kişi ölürse bi
Zim örgütler çevresinde pek kimse kalmaz. Çünkü çevremizde 
sosyal ist bir partinin profesyonel mil itanları yok. Çevremizdekiler 
sol düşünceyi benimsemiş, son tahlilde ıküçük burjuva gençler. 
Var olan potansiyel i  bir anda harcamak kolay. Fakat bu işin sonra 
ıı da var. 

Biz yürüyüşü gecikti rirken çatışmayı önlemesi için Merkez 
Komutan ına başwrduk. Pol isin gaddarlığ ını  gördükten sonra, ça. 
bşma önlensin diye akhmıza ge len her yola başvuruyorduk. Mer. 
kez Komutanryla bizzat ben konuştum. Öğrenci bir l iğ i  çok dolu 
olduğu için Merkez Komutanl ığıyla görüşmemizi Aşevinin telefo
nundan yapıyorduk. Bir grup arkadaş orada durumu değerlendiri
yor ve b ir  yandan da Merkez Komutanından telefon bekl iyorduk. 

M erkez Komutanıyla benim aramda şu konuşma geçmişti : 

· Efendim ben ITÜÔB Başkanı Harun Karadeniz. Çok önemli  
bir konuda s ize başvuruyoruz. Şu anda kalaba l ık  b i r  öğrenci son 
derece heyecanl ı  b i r  şeki lde bekl iyor. Biz daha önce vilayete yü. 
rüyüş ıbi ld irimi yapt ık  fakat vilayet Dolmabahçeye ini l mesi halin. 
de polis zoruyla öğrenci leri dağıtacağını söylüyor. Sizden iste. 
ğimiz kötü olaylar ın önlenmesi için araya gi rmeniz . •  

· Bize b u  kon uda herhangi b i r  emir veri lmiş  değ i i ,  biz ordu 
olarak bu olaya karışamayız. Kanunen buna i mkan yok.•  

· Efendim, kanunen hakl ıs ınız ancak pol is  pek kanuni davran. 
meyacağa benziyor. Biz zaten kanuni açıdan başvurmuyoruz. An. 
cak çatışmanın ön lenmesi için başka çaremiz kalmadığı  için size 
başvuruyoruz. Durum odu r  ki eğer siz pol is in  !:'ald ırısını durdur. 
mazsanız 20-30 Türk genci ölür kanısındayiz. Çünkü durum onu 
gösteriyor. Bu itibarla sizden rica ediyoruz pol is oradan uzaklaş. 
sın val i  ile görüşerek çatışmayı lütfen önleyin.•  

· Böyle b i r  çatışma olacaksa siz inmeyin oraya . •  
• Bu mümkün deği l çünkü ıkitle son derece heyecanl ı . •  
• Siz isterseniz inmez ler.• 
· Biz çatışma çıkmaması için inmemeye razıyız, fakat heye. 

can o kadar büyük ki ,  inan ın  bizim gücümüz yetmeyecektir . .. 
· Kanunen ıbiz müdahale edemeyiz. Siz oraya inmeyin.•  
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•Sizin bu olaya karışmamanız 20-30 kişinin ö lümüne göz 
yummak olur çok rica ediyoruz val i  i le görüşün.  LÜTFEN.• 

• Peki ben val i ile görüşeceğim. Sizin telefonunuzu bana ve. 
rin neticeyi bekleyin. Durumu b i ldireceğim.• 

· Peki bekliyoruz. deyip aşevinin telefonunu verdim. 
Evet bu konuşmadan sonra Merkez Komutanın ın  haberini 

telefon baş ında bekliyoruz. B i raz zaman geçmişti ki bir haber gel
d i .  

· Heyecan çok arttı. M ustafa f i lan da  sürekli ajitasyon ya. 
p ıyor. Artık kalabal ığ ı  durdurmak imkansız.• 

Hemen orada bir öneri geldi ortaya. • Önce Taksim'e yürü
ye l im,  zaman kazanır ız.• 

Ben ka lk ıp yürüdüm ve topluluğun önüne geçerekTaksim'e 
yürüneceğini söyledim. Ve Taksim"e yürüdük. Taks im anıtında ya. 
p ı l an  konuşmalardan sonra ben ve bi rkaç arkadaş daha toplantın ın  
bittiğ i ,  yurda dönüleceğini  söyledik. Bu toplantıda FKF adına Os
man S. Arolat ve FKF Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Orman Fa. 
kü ltesi  Talebe Cemiyeti Başkanı Fahri Aral konuşmuştu. 

Kalaba l ı k  k i t le geri döndü ve Gümüşsuyu yurd u  önüne gel in
d i .  B iz  örgüt yönetici leri aşağı ini lmemesini isted i k  ve el ele tu
tusarak topluluğun yurda girmesini istedik.  Ve: 

.. Biz örgüt temsilci leri olarak aşağı in i lmemesini  istiyoruz»  
c:ect im.  B iz  b ir  grup yürüyüp yurda g i rdik,  diğer grup ise  aşağı 
doğru yürüdü. 

Ben Dolmabahçe'ye inmedim. Orada olanları sonradan öğ. 
rendim.  Bizimle telefon görüşmesi yapan Merkez Komutanı kal. 
k ı p  bizzat Dolmabahçe'ye gelmiş. Vali i le konuşmuş mu? Konuş. 
mamış m ı?  Halen bi lmiyorum. Ancak o gün pol is  olaya müdahale 
etmiyor ve öğrenci arkadaşlar da bazı Amerikal ı ları tartakl ıyorlar, 
b i r  arabayı ve bazı Amerikan erlerin i  denize atıyorlar ve orada 
duruma ha.kim oluyorlar bir  süre ve sonra da dağı l ıyorlar. Bu ara. 
da Merkez Komutanını omuzlara al ıyor ve ordu lehinde gösteri 
yapıyorlar. 

Dolmabahçe'de bizim tahmin ettiğimiz sert çatışma olma. 
m ıştı .  Üstel ik Amerikan erleri denize atı lmıştı. Sonuçtan biz de 
memnunduk. Fakat bu sonuç Mericez Komutanı oraya geldiği için 
doğmuştu. 
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O günden sonra özell ikle ben MDD'ci lerin boy hedefi ol. 
muştum. 23 Temmuz'da çıkan 36. sayı l ı  •Türk Sol u•ndan başla. 
mak üzere, yukardaki olay nedeniyle sürekl i  saldıracaklard ı .  G'3r
çekte sebep yukardaki olay değildi. Cunta getirici çatışmalara kar. 
'9' çrk ış -'le sonu cuntaya yönelik saldı rı ların qercek nedeniydi .  
Y Ol<sa y ı l ı :ır yı l ı  yürüyen ve kendince bir şeyler yapmak üzet� 
çabalayan bana 'karşı sadece yukardaki olaydan ötürü ·Ooortünist. 
pasifist » denmezdi . 

VEDAT ÖLÜYOR (23 Tem muz 1 968) 

6. Filo g ittikten iki gün kadar sonraydı .  Vf!dat DEMIRCİOG. 
LU öldü. Biz ITO olarak gidip vilayete kara çelenk koyduk. Altı 
arkadaş tutuklandı . Çoğu DÖB'fü olan İstanbc l Üniversite l i  arka. 
daşlar da vilayete yü rüdü ve · kati l ler• d iye bağ ırd ı lar. Çatışma 
çıktı çok sayıda öğrenci tutukland ı ,  götürüldü. Vedat Denı i rc :oğ. 
lu 1 960 sonrasın ın ilk devrim şehidi o lmuştu. Biz ise Vedat'ın i' 
tümünden sonra emperyalizmin Türkiye 'deki boyutları hakk· 1da 
yeni bi lgi lere varıyorduk. 

Vedat Demircioğ lu 'nu. 28 Temmuz 1 968'de Ata lay Savas. 1 6  

Şubat 1 969'da M.  Turgut Aytaç. Duran Erdoğan.  1 9  Ey ! ü f 1 969'da 
Mehmet Cantekin . 23 Ey:ü l  1 969'da Tay lan  Özgü r . 9 A'a l ı k  � 969' 

da Mehmet Büyüksevinç .  1 5  A ra l ı k  1 969 'da Battal Mehetoği :� iz. 

leyecek ve bu 
·
kayıplar artarak devam edecekti . 

KOM��ER OLAYLA.Rf 

1 969 yı l ı  başında Tü·kiye 'n in A .B.D.  Büy·::ı1<elçi  '. i ğine Korr.rner 
tayin edi ldi . O yı l larda Amerika'n ın  V ietnam 'daki durumu pek i 
yiye gitmiyordu. Amerika 'n ın Vietnam'dan çeki lrr esi sözko-:usu 
oluyordu. Dünya üzerinde ise Vietnam'dan sor-ı ra er ha�eketli böl
ge Ortadoğu idi . Amerika 'n ın  v: etnam'dan çe'..: i lmes:  hal inde s i lah 
tüketimini hangi alanda yapacağı soru !duğu ıda. ·:er: ıen ce :ap. 
lar arasında Ortadoğu basta ge'iyordu. 

işte böyle bir dönemde eskiden v :etnar-ı 'da görev a l m ; s  ve 
.. pasifikasyon uzır .ını n o'.arak tanınan Komm�r Tü �l<iye'ye bC _:ük. 
elçi o larak atanıyordu. Kommer' in gel : ş iyle ola', ' a r  başlad ı .  

- 1 1 6  -



Amerikan yardımıyla 'kurulan ve Amerikan sistemine göre 
öğretim yapan ODTÜ Kommer'1n i l k  ziyaret ettiği yerlerden biri 
oldu. Her ne kadar Amerikan yardımı ve Amerika s istemiyle, A
merikan taraftarı bir gençl ik  yetişti ri lmek istenmişse de bu sağ. 
lanamamıştı. ODTÜ öğrencileri Türkiye'deki 1 960 sonrası fikir a. 

kımlarına, gençliğin gelişimine parale l  olarak sola kaymış ve 
ABD aleyhine tavır almıştı. Öğrenci örgütlerinin büyük çoğunlu. 
ğunun yönetiminde özeHikle son y ı l larda sosyalistler vard ı .  Kom. 
mer ' in  üniversiteye gelişi protesto göster i lerine neden oldu. Gös. 
teri ler s ırasında Kommer'in arabası yakı ld ı .  

Bu araba yakma olayı sert bir protesto biçimi olması açısın. 
dan öneml id i r. 1 960 sonrası öğrenci protestoların ın en serti yu. 
halama biçimindeyken bu olayda elçi n i n  arabasını yakmaya var. 
mıştır. 

Kommer'in lstanbul'a geleceği haberini duymamız  üzerine biz 
de derhal harekete geçtik ve 1 7  Ocak 1 968 günü M açka Teknik 
Okulunda b i r  bas ın toplantısı düzen led ik .  Kommer'in elçi gönde. 
ri lmesin i  sert bir di l le  protesto ettikten başka geri a l ınmasını  
talep ettik. Bu toplantın ın  sonunda ka labal ık b ir  öğrenci grubu 
daha önceden örgüt başkanlarının b i lg is i  dahi l inde hazı rlanan b ir  
Amerikan bayrağı ve Kommer'in resmi üzerine gaz dökerek ya. 
kı ldı .  

Ankara'da araba yakmak ve lstanbul 'da bayrak yakma olayı 
basında geniş ölçüde yansıdı .  M açka'da yakı lan Amerikan bay. 
rağ ı ,  Türkiye'de yakı lan i lk  Amerikan bayrağıdır .  Bu olaydan son
ra b irçok olayda ABD bayrağı yak ı lacaktı . 

Kommer'e karşı protestolar b i r  süre daha devam etti ve 
Kommer elçi l ikten geri a l ındı  ve protestolar bitti. Bu protesto. 
!arla i lg i l i  her olay ·için dava açıldı ve takibat yapı ldı ,  fakat Kom
mer geri al ındığı  için protestolar etki l i  o lmuştu. 

MONTAJ SANAYllNE HAYIR 

1 968'in sonlarına gelinceye kadar montaj sanayii konusun. 
da çok şey yazı ldı ,  çizi ldi ve söylend i .  Ancak montaj sanayiine 
karşı bir eylem konmad ı .  Birçof< gençl i k  bi ldirisinde konuya yer 
veri l iyor fakat b i ldiri dışında bir eylem yapılmıyordu. 
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TeknPk öğrenim yapan gençliği  montaj sanayii  çok yakından 
i lgilendiriyordu. Çünkü öğretim sonrasında birer teknik eleman 
olarak bu kesimde görev alacaklardı .  Durum onu gösteriyordu ıki , 
bizdeki eğitim düzeni üretime deği l  montaja dönük bir eğitim 
düzeniydi. Bir başka deyişle, te4<ntk kesimden mezun olacak genç. 
ler herhangi bir alanda gerçek bir üretim yapamıyacaklar, sadece 
bel l i  yarı mamul maddelerinin montaj ların ı  yapan bir çeşit robot
lar olacaklard ı .  Bu durum Teknik  öğrenim yapan gençlerin var 
olan ekonomik yapıyla bir  çelişkisiyd i .  Gençlerin ve ülkenin çı. 
karları ise montaj sanayiinde deği l ,  gerçek bir sanayide birle
şiyordu. Bu noktayı d ikkate alan bizler, hem gençlerin sorunu. 
nun geniş ölçüde tartışı lmasını sağlamak, hem du ülke zararına 
olan montaj sanayiine karşı çıkmak üzere harekete geçtik. 

Montaj sanayiini önce birçok kaynaktan inceledik O gün. 
lerde pek aktüel olan Tü�kiye"nin Ortak Pazar'a girişini de ele al
dık.  Türkiye'nin Ortak Pazara giriş şartları pek lehimize 
görünmüyordu.  Görünerı oydu ki. Ortak Pazara giri lecekti . 
Bu durumda henüz bitmemiş olan görüşmeleri biraz da 
olsa etkilemek mümkündü. Yaptığımız değerlendirmede o şartlar. 
la Ortak Pazar'a girilmemesi gerektiği 'kan ısına vardık. Ortak Pa. 
zer sorununu montaj sa'1ayi i i le  birleştirip, 24-30 Aral ı k  1 968'i 
· Montaj Sanayi i ve Orta� Pazara Hayır• Haftası olarak ilan et. 
tik. 

Bu hafta boyunca basın toplantıs ı ,  konferans, resim sergisi 
ve İzmit.İst::mbul arasında montaj sanayi ini  protesto yürüyüşü 
düzenledik. 

Çıta ve bezden yaptığımız büyük bir atı yakarak montaj sa. 
nayinin bir• Truva Atı »na benzeti l iş inden gel iyordu.  Bir  diğer yön. 
den ise, Türkiye'deki montaj sanayin in savunuculuğunu yapan si. 
yasi partinin ambleminin • at »  ol uşu id i .  Yakı lan Truva Atı beyaz 
bezden hazırlanmıştı . 

Montaj sanayi in in hicveden bir karikcıtür sergisi açtık. Bu 
sergiye çoğu profesyonel karikütüristler katı lm ışt ı .  Daha sonra 
montaj sanayiine karşı yayınlanan broşürde bu karikatürlerin ço. 
ğu kullanıldı. 

Montaj sanayiine karşı güçlü eylem koymak düşüncesiyle, 
lzmit-lstanbul yürüyüşünü düzen lemiştik .  Yürüyü�;·,,, bu arada ya. 
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pı lmasının nedwıi montaj sanayiinin en yoğun bölgenin burası olu. 
şu id i .  lzmlt'ten lstanbul'a yürünmesi ise, yürüyüş sonucunda 
m iting yapılması içindi. 

Montaj sanayii eylemi örgüt içinde farkl ı  görüşlerin ortaya 
çıkmasına sebep oldu. Bu eyleme gelinceye kadar bütün yöne. 
t im kuru lu  b i rl ikte hareket ediyordu. Bu eylemde tam b i rl ik sağ. 
lanamadı. Gerçi ,  yönetim kurulundaki arkadaşlar eyleme karşı 
ç ıkmamışlard ı .  Ancak üzerine düşen görevleri de benimseyip 
yapmıyorlardı .  Bu bölünmenin gerçek nedeni ise uzunca bi r süre. 
d i r  bize saldırıya geçmiş durumda bulunan MDD'cilerin bu ha. 
reketin karşısına çıkmalarıyd ı .  

M DD'ci ler bizi ve  özelikle ben i  yıpratmak iç in  yoğun çaba 
harcıyorlard ı .  Bu çabalar benim DEV.GÜÇ'ün kuruluşuna karşı çık. 
mamla i lg i l iyd i .  O tarihten beri aramızdaki çatışma açığa ç ıkmış. 
tı .  Bu eylemde ise temelde bir karşı çıkış yoktu. Ancak bu eyle
min gereksizl iğini savunuyorlar ve bana karşı kişisel yıpratma 
taktikleri kullanıyorlardı .  O günlerde • cebberrut başkan •  sıfatını 
bana uygun gördüler. Onlara göre, ben kendi bildiğince işler yapan 
ve montaj sanayi konusu öğrens i leri pe4<: i lg i '�ndirmeyen b ir  ko. 
nu olduğla :�!ilde, öğrencile ri eyleme zorlayan birisi idim.  Bana gö. 
re ise,  montaj sanayi hem ü�ke açısından çok önemliyd i ,  hem d� 
öze l l ikle teknik  öğrenim yapan gençleri yakından ·i lg i lendiriyord\I. 
Emindim 'ki .  eğer ben · Montaj sanayiine karşı • eylem yapmak ye. 
rlne herhangi bir  çatışma çı,karmayı önerseydim bana karşı olan 
arkadaşlar cani gönülden koşarak geleceklerdi. Bir başka deyişle, 
montaj sanayi eylemi içinde Cuntayı davet edecek çatışma ihti
mal i  yoktu . 

· 1 968'in sonlarında ve 1 969'un başlarında bize karşı yapılan 
eleşti ri ler şu noktalarda toplanıyordu: Öğrenci birl iği  parti gibi 
çal ışıyor, montaj sanayii i le i lgi leniyor, buradan kalkıp Gerze'ye 
•Tütün M itingi •ne gidiyor, fakat öğrenci sorunlarıyla i lgi lenmiyor. 
du.  Çık kısa bir süre sonra bize yapılan bu eleşti riler unutula
cak ve on lar Ege'de tütün mitingi yapmaya koşacaklardı .  Burada 
şunu bel irtmek istiyorum ki, bu eleştiriler bizi yıpratma taktM<le
rinden başka bir şey deği ldi  ve gerçek neden onların MDD dedi
ği ,  fakat son tahl i lde Cuntaya oynayan çizgiye benim ve bazı 
arkadaşların karşı çrkışımızdı .  

· 
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Bütün bu ayrı lığa rağmen , eylem yapıldı. İzmit.lstanbul yürü. 
yüşü gerçekleştiri ldi. lı:ınit-lstanbul yürüyüşü sırasında tanık oldu
Oumuz bir olayı burada bel·ktmek istiyorum. Özel Okullar Yürüyü. 
fÜ sırasında olduOu gibi Montaj Sanayiine karşı biz yürürken, 
gazeteler bu sanayinin i lanları ile doluydu ve bu yürüyüşe gaze. 
teler pek az yer verdiler. 

Montaj sanayi eylem i sırasında halka dağıttığımız bi l
diri ise şöyleydi:  

•24-30 Aral ıık MONTAJ SANAYİİ VE ORTAK PAZARA 
HAYIR HAFTASI.  

Vatandaş, 
Bizde büyük fabrikalar yok. Bizdeki fabrikaların maki

nelerin i  yapan fabrikalar dışarda. Almanya'da, lngi ltere'de, 
Amerika'da büyük fabri ka lar. Yani Türkiye'deki fabrik�ların 
kökü dışarda. 

Bizdeki fabrikalar. soyguncu memleketlerdeki fabrika. 
ların i lavesi .  Büyük fabrikaların sahipleri bizi daha iyi so
yabi lmek için Türkiye'ye montaj atölyeleri kuruyorlar. Mon
taj atölyesi  d iyoruz çünkü Türkiye'deki fabrikalar d ışardan 
gelen birkaç çeşit mal ı bir  araya getirir. Bu bi rleşme işine 
montaj denir.  Bi rkaç çeşit malı birleştiren binalar fabrika 
deği l ,  atölyedir. 

Mesela lastik fabri kası derler adına, lastiği burada ya. 
par. Fakat lastfk için gerekli  kauçuk dışardan gel i r. Otomo
bil fabrikas ı ·  derler, otomobi l in  her kıymetli parçası d ışar. 
dan gel ir .  Burada bu parçalar b irb irine eklenir. Gazoz fabri. 
kası derler. gazozun özü dışardan gel ir. Türkiye'de terkos 
suyuyla gazoz özü b i rleştiri l i r. Boya fabrikası derler. renk 
maddesi d ışardan gel ir .  K ısaca bizdeki sanayi d ışarıya muh
taç .  muhtaç da değ i l ,  dı sarıya bağlı' b ir  sanayidi r. 

SOYGUN 

Bizdeki bu  fabrikaları  kuranlar da doğrudan yabancı. 
soyguncular (yani  yabancı sermaye) yahut da yabancı soy. 
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guncuların işbirl ikçi leri .  Kökü dışarda fabrikaları ıkuruyorlar 
Tür1ciye'de. Sonra soy soyabildiğin kadar. 

Soygunun nasıl  olduğunu görmek için bir  örnek üze
rinde düşünelim: Diyelim ki; Almanya'da bir otobüs fab
rikası var. Bu fabr;kanın dertlerin in  başında yaptığı otobüsü 
satmak geli r. O fabrika için, otobüsünü satacağı b ir  pazard ı r  
Türkiye. İşin btrazını Türkiye'de yapmak için b i r  otobüs mon
taj fabrikası kurarsa ,Türkiye'de yapı lan (gerçekte monte e
di len) otobüs Türkiye piyasasına kolay hakim olur. Bunun 
için kanunlarımız  da müsaittir. Dışardan otobüs a lmayız 
içerdeki tutunsun diye.  Türkiye piyasasına hakim olan fab
rikanın  pazar derdi (satış derdi) ortadan kalkar. 

TÜRKİYE'DE İNSAN EMECİ UCUZDUR 

Almanya'daki fabrikada, sahibinin bir derdi de otobüsü 
ucuza ç ıkarmaktı r. Bunun bir yolu da işçiye az ücret vermek
tir. işçiye az ücret veri rse otobüsü ucuza çıkar. Öte yan
dan Almanya'da işçi ücreti yüksek, Türkiye'deıki işçi ücreti 
düşüktür. Ve otobüs yapma işinin bi razı ancak Almanya'daki 
fabri kalarda olur. Mesela motor. Fakat motoru, şasiye tak
ma işi Türkiye'de de yapılab i l i r. Bu durumda patron, işini  u
cuz yerde yaptırmak isteyecektir. işçinin ücretinin düşük 
o lduğu yer Türkiye'dir. O halde motoru şasiye takma işini  
Türkiye'de yaptırır. 

Kısaca Türkiye'de insan emeği ucuzdur. B ir  otobüsü 
yapmak iç in Türkiye'de yapılmas ı  mümkün işleri  bat ı l ı  soy
guncular, Türkiye'de yaptırmak yani ucuz ücretle Türk işçi
si çal ıştırmak için Türkiye'de montaj fabrikaları ıkurmaktadı r. 
Yoksa bizim ıkara gözümüz için değ i l .  

işçiyi ucuza çal ıştırıp Türkiye'yi pazar yapıp  bizi soy
mak için geliyorlar. 

· ONLAR ORTAK BiZ PAZAR •  
iŞTE SiZE O RTAK PAZAR 

Günümüzde soygun; kanun, nizam, anlaşma yoluyla 
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yapıl ır, Avrupa devletleri (Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, 
Lüksemburg ve Hollanda) l(endi aralarında bir ortaklık, bir 
bMM< ·kurmuşlar. Adına da •Avrupa Ekonomik Topluluğu• 
(Yani Ortak Pazar) demişler. Kısaca Avrupa devletleri 1ken
di aralarında bir ortaklık kurmuşlar. Ve sonra başlamışlar 
mallarını pahalı ,  pahalı satacakları pazarlar aramaya. 

Biz Ortak Pazara girersek ne olur, olsa olsa ortak dev
letlerin pazarı oluruz. Çünkü Ortak Pazara girince: 

1 - GÜMRÜK DUVARLAR !  
KALKACAK. 

Gümrük duvarları ka lkınca Avrupa sanayi inin ürünleri 
Türkiye'ye gümrüksüz girecek, o zaman bizim yerl i  sana
yi imiz çökecek. Çünkü bizim yerl i sanayi imiz Avrupa sana
yisiyle rek9bet edemez, ezi l i r  gider. 

2 - SERBEST SERMAYE DOLAŞIMI 
OLACAK. 

Yani Avrupal ı  patronlar daha rahat bir biçimde Tür
kiye'ye sermaye geti rip götürecek, yani Türkiye tam bir pa
zar olacak. O zaman bizim yerl i sermayemiz tamamen ba
tacak. 

3 - TÜRK PARASI BAGIMSIZLtGINI  
YİTİRECEK. 

Çünkü, batı l ı  patronlar d i ledi kleri zaman Türkiye'ye bol 
sermaye getir :p Tür:.: parasın ın  değer in i  düşürecekler. 

4 - Ortak Pazar giderek ortaklar ın  pazarı olan TÜRKL 
YE EKONOMiK BAGIMSIZLICINI  TAMAMEN YİTİRECEKTİR .  
Öneml i  yatı r ım ları , yabancı lar planlayıp yapacaklar. Elbette 
ki kendi çıkarları iç i1 planlar yapıp uygulayacaklar. 

Kısaca Ortak Pazara g irmek Türkiye'nin ekonomik ba
ğımsızl ığını tamamen yitererek ortaklara pazar olması yallıi 
Türkiye'nin intihar etmesidir. 

YABANCI SERMA YE VE 
MONTAJ SANAYll'N İN KARLAR! 

Genel olarak yoksul ülkelerden örnekler: 
5 Büyük Amerikan petrol şirketi Orta-Doğu'daki petrol 
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imtiyazının O/o 70'ini e l lerinde tutmaktadır. Amerika Birleşik 
Devletlerinin yayınladığı  resmi rakamlara göre 1 962'de A. 
merika'nın yabancı ü l kelerde petrolden sağladığı 'kar 1 mil. 
yar 716  milyon dolara erişmektedir. Yabancı ülkelere pet. 
rol için yatırı lan özel Amerikan sermayesi 4 milyar 245 mi l.  
yon dolar olduğuna göre sağlanan net kar % 40 demektir. 
1961 'de kapital ist memleketler yoksul ülkelerden kar ola. 
rak 5 mi lyar dolar, faiz olarak 1 mi lyon dolar. dış ticaret 
yoluyla da 5 mi lyar 800 mi lyon dolar transfer etti ler. Oysa 
1961 'de yardım adı altında veri len uzun vadel i  sermayenin 
toplamı 6 milyar dolard ı r. 

Türkiye'den örnekler: 
1 95 1 . 1 968'de Türkiye'ye gi ren döviz 39 mi lyon l ira. Tür_. 

kiye'den çıkan döviz ise 1 24 mi lyon l i radır. 
Unilever • İ ş  Türk Ticaret ve Sanayi Ltd. 1 952'de 5 

milyon l ira sermaye i le kurulmuştur. Sermayesinin ° o  80'i 
yabancıdır. 

YILLAR:  KAR 
1 954 7 .774.000 
1 955 . 1 0  379.000 
1 956 1 3 . 1 88.000 
1 957 1 5 .408.000 
1 959 1 6 .642.000 
1 960 1 5.6 1 2 .000 
1 961  1 6 .325.000 
1 962 20.997.000 

E.R. Squipp İ laçları Anonim Ortaklığı  1 951  y ı l ında 
milyon 400 bin l i ra sermaye i le kurulmuştur. Bunun O/o 71 'i 
yabancı sermayedir. 1 959 y ı l ı  karı 7 mi lyon T9 bin TL'dır. 

Türk Phi l ips 1 955 'te 4 mi lyon 600 bin TL. sermaye i le  
kurulmuştur. Sermayesin in  % 99'u yabancı ve 1 962 karı 
13 milyon 9 bin TL.'dır. 

SONUÇ 

Montaj sanayii ve Ortak Pazar bütün Türk halkının da. 
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vasıdır. Çünkü soyulan sömürülen bütün .halktır. Ekonomik 
bağımsızl ığını  kaybederek yabancı ların pazarı du-rumuna ge. 
lecek olan bizim vatanımız yani Türkiye'dir. 

Montaj Sanayi i sömürme sanayiidir. 
Ortak Pazar, Türi<iye'yi pazar yapma anlaşmasıdır. 
Bu ekonomik  gerçeği gören devrimci örgütler olarak, 

öğrencilerin,  öğretmenlerin ,  aydınların ve tüm emekçi hal. 
kın bu konuya eği lmesi için savaşıyoruz. Türkiye'deki haH<çı 
güçler ve halk  bu konuya eğil ince soygun sona erecekti r. 

MONTAJ SANAYİ VE ORTAK PAZARA HAYI R DiYEN 
DEVRİMCİ  ÖRGÜTLER ADINA SAYIN HALKIMIZA SAYGI. 
LAR. 

47 Devrimci Örgüt: 

İTÜ Öğrenci Birl iği  - ITUTO Talebe Birl iği  - İYTO 
Talebe Birl iği  - IAYTO Talebe Birl iği  - FKF Genel Merke. 
zi - FKF İstanbul Sekreterliği - İTÜ İnşaat Fakültesi Ta. 
lebe Cemiyeti - İTÜ Mimarlık Fakültesi Talebe Cemiye. 
ti - İTÜ Makina Fakültesi Talebe Cemiyeti - İTÜ Maden 
Fakültesi Talebe Cemiyeti - İTÜ Kimya Fakültesi Talebe 
Cemiyeti - ITÜTO inşaat Şubesi Talebe Cemiyeti - İTÜTO 
Makina Şubesi Talebe Cemiyeti - İTÜTO Kimya Şubesi Ta. 
lebe Cemiyeti - İTÜTO Maden Şubesi Talebe Cemiyeti -
İYTO Harita • Kadastro Şubesi Ta lebe Cemiyeti - İYTO İn
şaat Şubesi Talebe Cemiyeti - İYTO Elektrik Şubesi Ta. 
lebe Cemiyeti - İAYTO Elektrik Şubesi Talebe Cemiyeti -
İAYTO Makina Şubesi Talebe Cemiyeti - İAYTO İnşaat Şu. 
besi Talebe Cemiyeti - Devrimci Öğrenci Bir l iği  - Robert 
Kolej Öğrenci Bir l iği  - 10 Orman Fakültesi Talebe Cemi. 
yeti - 10 Eczacı l ı k  Fakültesi Talebe Cemiyeti - 10 Diş He. 
kimliği Fakültesi Talebe Cemiyeti - İ Ü  iktisat Fakültesi 
Talebe Cemiyeti - lü Kimya Fakültesi Talebe Cemiyeti -
AÜ Veteriner Fakültesi Talebe Derneqi - ODTÜ Makina 
Mühendisl iği  Öğrenci Derneği - Bursa Eğitim Enstitüsü Ta. 
lebe Cemiyeti - 1 9  Mayıs Fikir Kulübü - Selçuk Eğitim 
Enstitüsü Talebe Cemiyeti - Demokratik Devrim Derneği 
- Halk Ozanları Derneği - AÜ Siyasal Bi lgi ler Fakültesi 
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Öğrenci Derneği - Karadeniz T�nik Üniversitesi Flıklr Ku. 
lübü - Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu - DGSA 
Talebe Cemiyeti - İşsizl ik ve Pahal ı l ı kla Mücadele Derne. 
ğ i  - Toplumcu Atatürkçülük Derneği - AÜ Veteriner Fa
kültesi Fikir Kulübü - AÜ Siyasal Bi lgiler Fakültesi Fikir 
Kulübü - ODTÜ idari i l im ler Fakültesi Öğrenci Derneği . 

BÖLÜM 5 

KANLI PAZAR 

Kanl ı  Pazar olayı tek başına bir olay değildir. Bir olaylar di
zisinin son halkasıdır. 6.  Fi loyu protesto olaylarının haklcında çok 
şeyler yazı ld ı ,  çizi ldi . Fakat özel l ikle Kanl ı  Pazar adı v�i len ola. 
yın hakkında yazı lanlar çok yetersiz. Çüllkü bu olayın çok az kişi 
tarafından b i l inen :bazı yönleri de vardır. Ben; burada Kanl ı  Pazar 
ve öncesindeki olayları bütün detaylarıyla anlatacak deği l im.  Çün. 
kü bu an latım belki bir k itap belki de daha fazla tutar. Ben , bura. 
da b i r  özetleme yapacağ ı m .  Fakat sanırım ki, bu özetleme yine 
de Kan l ı  Pazar hakkında yayınlanmış en geniş döküman olacaktır. 

1 968 Temmuz'undaki fi lo olaylarında çok dağınıktık. Plan. 
sız ve programsız bir protesto hareketi koymuştuk ortaya ve üs. 
tel ik  Vedat Demircioğlu kardeşimizi de şehit vermiştik. Vedat'ın 
anısı  tazecikken ,  sallki hiç bir şey olmamışçasına filo yeniden ge
l iyordu.  Ac ımız ve kinimiz büyüktü. Daha önceleri yı l lar y ı l ı  gel
mişler ve çoğunda dostça karşı lanmış lardı . Fakat 1 960 sonrasın ın 
bi l inçlenme o rtamında Amerika'n ın  NATO'nun ve Filo'nun ger
çek yüzü anlaşıldıkça filoya karşı tepkiler de artıyordu. 

' Fi lonun geleceğini  Ocak ayının i l k  yarısında öğrendik Bu kez 
fi loyu nasıl  protesto edeceğimizi  düşünmek ve planlamak için  ye
terli vaktimiz vard ı .  Gençl ik  örgütleri olarak en büyük eksiğimiz 
bir üst örgütün olmayışı  idi .  6. Filo'nun yalnızca lstanbu l 'da pro
testo edi lmesi yetmezdi ,  bütün yurtta protesto edilmeliydi .  

i l k  yaptığımız i ş ,  lstanbul'daki devrimci örgütleri toplantıya 
çağırmak o ldu. 28 Ocak 1 969'da toplanarak fi loyu protesto hareke
tini yürütecek bir  • dayanışma kurulu• ıkurduk. Bu kurul bütün o-· 
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lanakları araştı racak ve yapılacak eylemleri yürütecekti. Ancak 
kurulun i lg i lendiği 4<onu yalnızca Fi lo 1konusu deği ld i .  Örneğin, 
gündeme alınan konular arasında, tütün üreticileri, teksif grevi,  
halk oyuncuları tiyatrosunun yakı lması,  Marmara Denizinde kul. 
!anı lan tirol ve küçük balıkçıların ezi lmes i ,  madenler sorununun 
yeniden ele al ınması, 1 968 işgal mahkemesin in  durumu, genel 
olarak örgütlenme ve benzerleri gibi konular bulunuyordu. 

Ele al ınan 1konuların çokluğu görev bölümünü gerekli kı ldı.  
Ben,  6. Fi lo'yla i lgi l i  olarak görevlendirilenler arasında yer ald ım.  
O .kadar yoğun b ir  çalı şma gerekiyordu k i  günlerimiz yetn;ıiyor ve 
gece birkaç saat uykuyla yetinmek durumunda kal ı yorduk. Da. 
yanışma kurulu üyeleri devrimci örgütlerin temsilci lerinden olu. 
şuyordu. Bu üyeler Filo konusunda yapı labi lecek her türlü hare. 
keti bize i letecekler ve bu eylemleri değerlendirip uygulamak bi. 
ze ait olacaktı. Daha i lk toplantıda birçok öneri gelmeye başlad ı .  

İ lk  toplantıda a l ı nan prensip kararları şunlardı : 

Fi lonun gel iş ine kadar kamuoyu filoya 1karşı hazırlanacak. 
6. Filoyu halka anlatacak bi ldiriler yayınlanacak. 
Duvar gazeteleri ve bez pano!ar hazırlanacak.  
Tutkal l ı  el i lanları bas ı lacak. 
Devrimci Anadolu basınıyla i l işki kuru !acak ve önceden ya. 

yın önerilecek. 
İstanbul'un çevre köy ve mahal lelerinden merkeze yürüyüş. 

ler düzenlenecek. 

cak. 

Yöresel cemiyetlerle ortak eylemler düzenlenecek. 
Anadolu'daki tüm devrimci örgütlere d '.reniş çağrısı yapı la. 

Filo gelinceye kadar bi rçok öneri geld i .  Filo olayların ı  yürü. 
tecek arkadaşlar olarak kırktan fazla eylemi değerl i bulduk. An. 
cak. bunların hepsini  uygulamak olanağı yoktu. Olayların akısı i
çinde her an yeni bir eylemi ortaya koyacak şeki lde hazırlığımızı 
yaptık. Her an yapı lması mümkün olan eylemlerin a ltını çizdik. 
Bunların ne zaman ve nerede yapılacağını  saklı tutuyoruuk. An. 
cak vi layete erkenden müracaat ederek b irkaç yerde gösteri ola
nağını sağladık Bu iş için bi rçok arkadaşı görevlend i rdik.  Bu ar. 
kadaşlar çeşitli güzergahlarda yapılacak gösteri ler için hemen 
bütün günleri kapadı lar. Bir başka deyişle, Fi lonun lstanbul'da bu. 
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lunacağı her gün için gösteri yapılacağı vilayete bi ldiri lereık kı. 
nuni yükümlülük yerine getiri ld i .  Biz. istediğimiz gün istediğimiz 
gösteriyi yapabilme olanağına ıkavuştuk. 

Daha önceki Filo protesto olayları çoğunlukla üniversite!� 
gençler arasında kalmış, geniş halk yığın larına varamamıştı. Bu 
kez tersini planladık, mutlaka geniş halk yığınları protesto hare
ketine katılacaktı. Bunu sağlamak için hemen her gün bir göste
ri yapı lacak fakat neticede bir tane esas miting yapı lacaktı . İ l k  
günden tespit ettiğimiz plan buydu. Fi lo'nun l imanlarımızda bu
lunduğu her gün yapılacak olan protestolarda kamuoyu iyice ha
zırlanacak ve sonuçta bir büyük miting ile protestoları 
noktalanacaktı .  Bu son mitingin 40-50 bin kişi l i k  olması amaçlan
dı. Gerçekten planımız büyük ölçüde uygulandı ve biz son mitingte 
40 bin kişi l ik kalabalığa yaklaştık. 

Eylemlerimiz Filo gelmeden başladı. El imizde var olan bü
tün adres lerle i l işkiler kuruldu. Esasen bizim dışımızda da Fi loya 
karşı protestolar düzenleniyordu. 

TAR İ H  SI RASINA GÖRE GÖSTERİ LER 

6 Şubat günü ilk hareket bir telgrafla başlad ı .  Bu telgraf za
manın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay i le  Genelkurmay Başkanı, 
Cemal Tural'a çeki ldi. Bu telgrafta 6. Fi lo'nun gelmesine engel 
olunmasını talep ediyor ve şöyle diyorduk. · Amerikan emperyaliz
minin bekçisi bu fi loyu ve askerlerin i  kendi donanmamızdan ve 
mehrnetçiklerimizden daha fazla görmekten usandık .  Soruşturma
sı hala açılmayar Vedat Demircioğlu 'nun ve Atalay Savaş 'ın öl
dürülmesi olayının doğurucusu Ameri kan askerini görmek istemi
yoruz . »  

VEDA T ' I  ANMA ve 

VEFA POYRAZ'LA TARTIŞMA 

7 Şubat günü bir basın toplantısı yaptık Toplantının yeri Ve
dat Demlrcioğlu'nun komaya sokulup öldü sanılarak bırakıldığı 
yerdi. Burası Teknik Üniversite'nin  Gümüşsuyu binasının girişi 
idi. Burada toplandık ve Vedat için saygı duruşunda bulunduk. 
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Toplantı yerine astığımız bir büyük bez afişte şunlar yazı l ıyd ı .  
•Vedat Demircioğlu burada öldürüldü, FHo gene geliyor.• 

Ve i lk  basın bi ldirimizi 7 Şubat .1 969'da yayınladık: 

• Hal'1<tan yana gençl ik örgütleri olarak Amerikan 6. 
Fi losu'nun gelişine karşı direneceğimizi açıklıyoruz. Halik. 
tan yana bütün gençleri de filonun gelişini protesto etmeye 
çağırıyoruz. 

6. Filo, 54 tane iki l i  an laşmanın ve 101 tane Amerikan 
üssünün bekçisidir ve halkımıza dost değil düşman bir kuv. 
vettir. 

6. Filo, d üşük ücretlerle ağır şartlar altında çalıştırılan 
işçilerin deği l ,  bu işçileri sömüren, bu işçi leri ücret kölesi 
olarak çalıştıran sömürgen ş irketlerin düzenini beklemekte
dir. 

6. Filo, Keban'da 1 400 işçiyi bir defada işten atan, iş. 
çinin kendi hakkın ı  aramasına izin vermeyen sömürgen fir
maların düzenini  beklemektedir. 

6. Filo Türkiye'de ağır  sanayinin kurulmasını engel le. 
yen ve montaj ve sanayii i le  Türkiye'yi daha kolay sömürme 
o rtamını  hazırlayanların düzenini beklemektedir. 

6.  Filo, tütün üretici lerinden tütünü 8 l i raya alıp 80 
l i raya satanların d üzenini beklemektedir. 

6. Filo ülkenin ç ıkarlarını düşünmeye başlayan öğren
ci lerin, öğrenim dış ı  bırakılmasına çalışanların düzenini bek. 
!emektedir. 

Kısaca 6. Fi lo bu çürümüş halk düşmanı düzenin bek-: 
çi l iğini  yapmaktadır. Daha değişi:k bir söyleyişle Türkiye'y� 
soyan emperyal izmin bekçi l iğini yapmaktadır. 

Emperyalizm Türkiye'deki çıkarlarını bir yandan filo 
bekçi l iğinde sürdürürken, öte yandan daha iyi sömürme 
planlarını gerçekleştirme peşindedir. Bu amaçla elçi olarak 
Türkiye'ye Kommer'i göndermiştir. 

Halktan yana gençl ik  örgütleri olarak 6. Filo'nun ger. 
çek yüzünü halka i leteceğiz. inanıyoruz ki , bu fi lonun gerçek 
yüzünü gören halk,  düşmanını içimizden atacaktı r. 

İTÜÔB _ İTÜOTB _ İYTOTB _ DGSAÔD - İÜ Ec. Fak. Tal .  
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1942 - 1915  



Özel Okullar Yürüyüşü 1 967 



6. Filo Eylemleri 1 968 



Harun ve Hülya 1 9"/U 



Harun, Hülya ve Gülçin 



_. 

1 5  Ağustos 1975 



l �  Ağustos 1 975 



Sonsuza LJogru 



Cem . •  10 O ı;,  Fak. Tal. Cem . •  10 Kim. Fak. Tal. Cem . •  E
lazığ i lerici Toplumcu Kalkınma Derneği • Konya Ereğlisl 
Kültür ve Tesanüt Cemiyeti • Anadoluhisarı Fikir Kulübü • 

Diyarbakır Öğrenci Derneği • ,FKF • Dev. Öğr. Birliği • IO 
Diş. Hek. Fak. Tal. Cem. • Sivas Devrimci Yü1<. Ôğr. Derne
ği • Ordu ili Yük. Ôğr. ve Kalkınma Der. ıfst. Şubesi • Ela. 
zığ Fikir Kulübü • Kırklareli Lisesinden Yetişenler Cemiyeti� 

Tarih yine 7 Şubat. Zamanın ın İstanbul valisi Vefa Poyraz Ör. 
güt temsilcilerini toplantıya çağ ırmış. Toplantıya çağrılan örgütler 
arasında sağcı dernekler de var. O zamanlar iyice göstermelik ör. 
güt durumuna gelmiş bulunan MTTB, TMTF ve Komünizmle Mü
cadele Derneği gibi güdümlü örgütler de bu çağrıya katı lanlar 
'<irasında. 

Valinin çağrısı sabahleyin olduğu ve biz o saatte Vedat'ın 
öldürüldüğü yerde basın toplantısı yaptığımız için vilayete geç 
kaldık. Vilayete vardığımızda vali 'ile görüşeceğimizi söyleyip 
makam odasına yanaştığımızda ıkapı açıldı ve bizden önce gelen 
sağcı öFgütlerin temsilci leri dışarı ÇFkmaya başladılar. Biz g irdik 
içeri ,  bizimle birlikte bir iki sağcı örgüt temsilcisi tekrar girdi. 
Vali önce gayet sakin başladı söze ve yasalara aykırı hareket e. 
di lmemesinl istedi ve · Dost ve müttefik bir devletin donanması 
şehrimize gelmiştir. deyince. devrimci örgütler adına ben ko. 
nuştum: 

·Amerika'nın dost olduğuna inanmıyoruz. Amerikayı dost ve 
müttefik olarak kabul etmiyoruz.• dedim ve ekledim:  " Amerika 
Türkiye'nin ve Türk halkının dostu değildir, bu nedenle biz filo. 
yu protesto edeceğiz. Üstelik bu protesto yalnızca lstanbul'da de. 
ği l  bütün yurt çapında olacaktır.• 

" Sizi ne teşvik ederim. ne de kanun dışı bir eylem olduğu 
takdirde müsamaha gösterilebileceğini söyleyebi l irim. Emniyet 
kuwetleri kanunun gereğini yerine getirecektir.• 

· idarenin tarafsızlığına inanmıyoruz. Komandoların katı ldığı 
hareketlere devrimci öğrenci  örgütlert ·katılmış olsaydı muhak. 
kak ki birçok arkadaşımız tutuklanırdı. Komandolar için hiç bir 
işlem yapılmamaktadır. Aksine teşvik gördüklerlne tanık oluyo. 
ruz.• Düzensiz tartışma Poyraz'ı kızdırdı.  
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•Burada tartıfftJa istemiyorum. Kanun sınırları içinde kal
maya mecbursunuz. Abi halde polis kimseden emir almadan ha
rekete geçecektir. fdare olarak bizim kanunlara karfı sorumlulu
llnnız vardır.• 

• Bizim sorumluluğumuz yalnızca kanunlara karşı deği l, tüm 
ulusumuza karşıdır. Btz kendimizi ülkemizin geleceğine karşı so
rumlu görüyoruz ve 1>u nedenledir ki Filo'yu protesto edeceğiz.•  
VaH görUşmenin bittiğini söyleyip kaçtı . 

BiLDiRİLERE EL KONDU 

8 Şubat, Dolmabahçe'ye inip direniş andı ;içi lerek gün baş. 
ladı. Bir grup al"kadaş Dolmabahçe'ye indik ve sol yumruklar ha
vada and içildi. · Bu güç 6. Filo'nun karşısındadır. Bizi ç iğnemeden 
lstanbul'da di lediklerince gezemezler.• denild i .  

Üniversitelerde forumlar düzenlendi. Fi lo protesto edi ld i .  
ITO'de boyıkot kararı a l ındı .  Bu boyıkot o günlerde devam etmekte 
olan ·Asistan Boyko•tunu desteklemek içindi .  

20.000 bi ld iriye pol is matbaadayken el  koydu ve bildiri leri 
getirecek: arkadaşları gözaltına aldı.  Bu bildiri ler onar binden iki 
cins bi ldiriydi . Saytsı çok olduğu için, matbaada basımı yoluna gi. 
di lmişti . 8 Şubat günü öğleden sonra bi ldirler matbaadan al ına. 
caktı . Birkaç arkadaş Cağaloğ lu'na bi ld iriyi almaya gitti. B i ldiri leri 
matbaadan alırken pol is bi ldiri lere el koymuş ve Necmi Demi r i l e  
Yusuf Gömleksiz'i gözaltına almıştı. 

Polis.in e l  lfcoyduğu bi ld iri lerden örnek olarak matbaadan al. 
dığımız bir:kaç tanesi elimizdeydi .  Bu bi ld iri l erin tam metnini aşa. 
ğıda bulacaksınız. 

Bildi11i lerden biri : 

·AMERiKAN -GAVURUNA VE 6. FiLOYA 
Dİ'RENİYORUZ SEN DE KATIL 
Türkiye Halkına 
AMERİKAN 6. FILO'SU GENE -GELİYOR. 
1 969 YILI iÇiNDE 6 DEFA GELECEK 
HANI KIBRISTAKI KARDEŞLERiMİZE 
YARDIMA GiDE N  TÜRK 
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DONANMASININ YOLUNU KESEN 
BiR FtLO VARDI YA, 
İŞTE O FtLO GELiYOR. 

Kııbrıs'ta kardeşlerimiz öldürüldüğü zaman KORE'de ba
rış için deği l  de, Ameriif<a'nın menfaatleri için çarpıştığını 
anlayan gazilerimiz KORE'de aldıkları madatyaları geri gön
derdiklerinde . . •  İşte o g ünlerde bize · BENİM VERDİGİM 
SİLAHLAR! SEN KENDİ İŞİNDE KULLANAMAZSIN• diyen A. 
merika'nın 6 .  Fi losu'nun gemi leri gel iyor. 

Bundan önce geçtiğ imiz temmuz ayında bir filo gel
mişti . O zaman Üniversite gençl iği, olarak bu fi lonun gerçek 
yüzünü ortaya koymak, bu fi lonun kimlerin menfaatlerini bek
lediğini ortaya koymak için fi loyu protesto etmeye başladık. 

Bizim bu Ameri1kan gavuruna 1karşı çıkmamız bu mem
leketi soyan Ameri1kal ı larla bir olanların hoşuna gitmedi .  

AMERİKAN FİLOSU'NUN HER GELİŞİNDE İSTANBUL'
UN LÜKS OTELLERİ  AMERİKAN GENELEVİ ŞEKLİNDE ÇA
LIŞI R .  POLISL.:ER BU AMERİKALILARI YAKALAMIYOR DA 
BU AMERİKALI LARA KARŞI Ç IKAN GENÇLERİ DÖVÜYOR
LAR.  

Amerikan genelevleri gibi çal ışan otel lerde, arama bi
le yapmayan pol is ,  bir  gece Gümüşsuyu Öğrenci Yurdunu 
bastı . Öğrencileri copla dövdü, öldürdü. 

Polise böyle emir veri lmişti . 
Kardeşimiz VEDAT DEMİRCİOGLU bu baskında polis 

dayağ ından öldü. Sonra Ankara'daki protesto olaylarında A
TALAY SAVAŞ kardeşimiz öldü. 

ARADAN BİR ZAMAN G EÇTİ. Amerikan Filosu'nun as. 
kerlerini rahatsız ediyorlar d iye, öğrencileri döven pol isler. 
den bir kaçını bir Amerikal ı  vurdu. Üç pol is, iki memur öldü. 
! fükaç polis de yaralandı .  Bu olaylarda el inden vurulan bir 
pol is ,  Ameriıkan askerlerini  korumak için Dolmabahçe'de 
öğrenci lere töbanca çeken pol isti. 

SONRA_ARADAN BiR ZAMAN DAHA GEÇTi. Tam 12 
yı l  Amerikan Casusluk Teşkilatında (CIA) çalışmış bir adam 
Amerika Türkiye'ye elçi diye gönderdi .  işte bu adamın ara. 
basını gençler Ankara'da yaktılar. 

- 1 31 -



BÜTÜN BUNLAR NiYE OLUYOR? 6. FiLO NiYE ÜSl 
ÜSTE GELİYOR ?  

B U  iŞTE KAR VAR D A  ONUN iÇiN GELiYOR. 
Amerikan şi rketleri bizi  soyuyor. Gaz yağını ,  benzini 

d i ledikleri fiyattan bize satan onların şirketleri. Arabaları, 
araba yedek parçaların ı  pahal ı  pahalı bize satan onlar. Bü. 
tün madenlerimizi ucuz ucuz alıp, götürerek bizi soyan on. • 

ların şir4cetleri . 
Bu şirketler bir  yı lda 250.000.000 ( i kiyüz el l i  milyon) 

l i rayı patent hakkı ve kar olarak Türkiye'den d ışarı çıkarı. 
yor. Kısacası bütün mi l letimizi soyuyorlar. 

işte 6. Filo bu soyguncu ve vurguncu gii:vur şi rketle. 
rini bekliyor. Bu Amerikan gavuru neler yapmıyor k i :  

EFES OTELİNDE TÜRK BAYRACINI PASPAS OLARAK 
KULLANDILAR, YERLERİ SiLDİLER BAYRAGIMIZLA. iNSAN 
HAKLARINDAN BAHSEDEN KENDi BAŞKANLARIN I  BİLE 
VURUP ÖLDÜRÜYORLAR.  TÜRKIYE'MIZIN 1 0 1  YERİ\JDE 
ASKERİ ÜSLER KURDULAR. BiZiM MiLLi SAVUNt-/ A 3A. 
KANIMIZI BiLE BU ÜSLERE SOKMUYORLAR .  BAŞKA '�L4R I .  
· AMERIKA'NIN SINIRLARI KARS'TAN BAŞLAR » (YANİ 
TÜRKİYE AMERİKA SINIRLARI iÇiNDEDiR) DİYOR . 

DOST DiYE iÇiMİZE GİRDi. SiNSi SiNSi BİZi SOYU. 
YORLAR? 

VATANDAŞ . . .  

B u  VATAN SiZİN. B U  VATAN HEPiMiZiN. BU VATANI 
BU SiNSi GAVURLARDAN KURTARMAK LAZl\1. SUt-..:UN 
iÇiN DiRENMELiYiZ. ANAYASANIN KANUNLAR! VATAN. 
DAŞLARA TANIDIGI PROTESTO MiTiNGLERi DÜZE�LİYE. 
REK. 6. FILO'NUN BİR Yll.DA 6 DEFA GELiŞİNE DUR DE
MEYENLERE PROTESTO TELGRAFLAR! ÇEKEREK, BiLDiRL 
LER YAYINLIYARAK BU DİRENiŞiNE KATIL. 

YAPACACIN DiRENiŞTE GENÇLICIN SENİNLE DAİ\M 
BERABERDiR. 

BU VATANIN GERÇEK SAHiBi BÜTÜN VATANDAŞLA. 
RA SELAM VE SAYGIMIZI iLETiRiZ. 

lstanbul Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti - ITO. Öğrenci 
Birl iğ i  - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci BHi�: -
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İYTO. Talebe Bir l iği  - İAYTO. Talebe Birliği - Türkiye Mil. 
l i  Gençl ik Teşki latı - Fikir Kulüpleri Federasyonu - Siya. 
sal Bi lgiler Fakültesi Talebe Cemiyeti - 10 Orman Fakül
tesi Talebe Cemiyeti - lü .  Diş Hekimliği Fakültesi 
Talebe Cemiyeti - lü. Eczacıl ık Fakültesi Talebe 
Cemiyeti İÜ .  Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti - ITÜTO. Ta. 
!ebe Birliği - Gazi Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği -
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Öğrenci Derneği - Dev. 
r imci Öğrenci B i rl iğ i  - 10. Fen Fakültes·i Talebe Cemiyeti -

Karadeniz Teknik  Üniversitesi inşaat Fak. Talebe Cemiyeti 
- İÜ.  �ıeoloji Ta lebe Cemiyeti - AÜ. Di l ,  Tarih, Coğrafya 
Fakültesi Öğrenci Derneği - AÜ. Tıp Fakültesi Talebe Der. 
neği - Robert Kolej Öğrenci Birliği - lü. Kimya Fakültesi 
Talebe Cemiyeti - Karadeniz Teknik Üniversitesi lnş. Mim. 
Fakültesi Talebe Cemiyeti - Elaz ığ  l teriCi Toplumcu Kal. 
kınma Derneği - Konya Ereğlisi Kü! tür  ve Tesanüt Derne. 
ği - Anadoluhisarı  Fikir Kulübü - Diyarbakır Öğr. Der. -
Samsun 1 9  Mayıs Fikir Kulübü - Sivas Devrimci Öğrenci 
Derneği - Ordu İ l i  Yüksek Öğretim ve Kalkınma Derneği 
İstanbul Şubesi - Kırklarel i  Lises:nde Yetişenler Cemiye. 
ti - Ordu Atatürkçü Fikir Derneği - Malatya Yurdu Ôğ. 
renci Derneği - Siverek Yüksek Tahsil Gençl ik Derneği .  

Polisçe el konan diğer bildiri : 
«AMERİ KAN EMPERYALİZMİNE ve 6 .  FILO'YA DiRE. 

N İYORUZ SEN DE KATIL. 
Türkiye Halkına:  
Amerikan 6. Fi losu yine gel iyor . . . 
Bu yıl  l imanlarımıza altı kere uğrayacak davetsiz mi. 

safirin İstanbul 'a ilk gelişi bu. 
NEDEN GELiR • NiÇiN GELiR 6.  FiLO? 
Bu sorulara cevabı Amerika'nın kendi mecl isinde söy. 

lenen şu sözler verebi l i r. 
· YABANCI PAZARLARA SERBESTÇE GiRMEK Dl.  

ŞINDA BİZi HiÇ B İR  ŞEY TATMİN ETMEYECEKTiR.  MAL 
LARIMIZI SATACAK PAZARLAR BULMALIYIZ, YOKSA 
AMERIKA'DA iHTİLAL OLACAK. BiZ KENDi ÜLKEMiZDE 
OLDU�U GİBi DIŞ ÜLKELERDE DE TRÖSTLER KURMALIYIZ.•• 
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işte bu sözler söylencHkten bir süre sonra aynı Ameri
·kan meclisinden ve Amerikan para babaların ın  ağızlarından 
şu sesler çıkmaya başladı :  • HİÇ BiR U LUSUN YAPAMADl
GI ŞEKİLDE iSTiLA ffiİK, SÖMÜRGELEŞTİRDIK VE TOPRAK 
BAKIMINDAN BÜYÜDÜK. ÜÇ YÜZ YILOAN ·BERi AMERi
KAN HAYATiNiN EGEMEN GERÇEGI, YAYILMA OLMUŞ
TUR.• 

Amerika, -kendi mallarını satabi lmek ve yeni mal lar 
yapmak için lazım olan hammaddeyi pol itik veya askeri 
kuwetlerle e le geçirdiği ü lkelerden sağ lamaktadır .  

Amerika, Türk halkı 1 .  Kurtu luş Savaşını verirken kira
ladığı ağızlara: · DÜŞMAN KUVVETLİ , AMERİKAN MAN
DASINI KABUL EDELİM ·  d iye bağırmıştı r. 

Ameriıka ,bu teklifi ·kabul edi lmediği için lzmir'in işga. 
l ine donanmasıyla katı lmıştır. Ameri1ka 35 mi lyon metreka
re toprağımızda sayısız askeri üsler kurarak ıbu üslerden 
kaldırdığı U-2, B-52 casus uçaklarıyla ve Lübnan'a çıkan A
merikan askerlerini Adana'ya getirerek 32 mi lyon Türk hal . 

• kının geleceğini tehlikeye sokmuştur. 
Amerika, Küba Adasındaki askeri üslerden doğan o. 

lay sonucu Türkiye'deki üsler için Rusya i le  pazarl ığa o. 
turmuştur. 

Amerika, Batı Almanya'nın kabul etmediği atomik ma. 
yınları doğu halkımızın yok olmasını  hiçe sayarak ülkemize 
yerleştirmiştir. 

Amerika, 54 tane iki l i  anlaşmayla ülkemizin kalkınma. 
sını önlemiş,  tarımla kalıkı nabi leceğimizi devlet işletmele. 
rine yerleştirdiği casus uzmanlarla kabul etti rirken bizi ken. 
disinden tonlarca buğday almaya mecbur bırakmıştır. 

Amerika, kendi istediği petrol ve maden kanununu ka. 
bul etmezsek buğday vermiyeceğini söylemiş ve bunun so. 
nucu Arap Şeyhlerinin bi le kabul etmediği yüzdelerle pet. 
rol lerimize el koymus. madenlerimizi •kontrol leri altına al. 
mıştır. 

Amerrka, yutturmaca kalkınma planlarına · Kemal izm • 
adını koyacElk kadar i leri -Samsın'da Amerikan askerleri 
tarafından Mustafa Kemal'in resimlerinin yırtı l ması. lzmir 
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Efes Otel inde Türk Bayrağını  paspas olarak kullanması -
gitmiştir. 

Amerioka, 17 milyon dolarl ık  yatırımı sonucu her yıl 
Türk hal1cın ı  soyarak ıkazandıklarının en az 25 milyon do1a. 
rını kar olarak 'kendi ülkesine götürmektedir. 

Amerika, Türk'iye'deki asıkeri üslerin in  belirli yerle
rinde çalıştırdığı Türık işçilerinin tati l ücretlerini :  · BURALA
R! AMERİKAN TOPRAGIDIR TÜRK KANUNLAR! YÜRÜMEZ• 
diyerek vermemektedir. 

Bugün üllkemizde 20 bin Amerikan Askeri, motorsi kle. 
tinin çamurluğuna dokunduğu için 1 1  yaşındaki Turhan'ı 
pencereden av tüfeği ile vurarak, kullandığı j ipi Türk asker
lerin in üzerine sürerek öldürecek kadar serbestiye erişmiş
tir. 

Amerika, Kıbrısl ı  kardeşlerimizin yard ımına giden do
nanmamızın önünü ıbu 6. Filo i le  kesmiş, · BEN İZiN VER
MEDİKÇE SAVAŞAMAZSINIZ · demiştir. 

·AMERİKA'NIN SINIRLARI KARSTAN BAŞLAR • diye 
sömürücü Amerika'nın bu soygunun devamını sağlıyan, ba. 
ğımsızlığımızı hiçe sayan 6. Fi loya ıkarşı direnmeliyiz. 

Haziran ayında bu di renmeyi gösteren üniversite genç. 
l iğ i  Atalay Savaş'ı ve Vedat Demircioğiu'nu şehit verdi.  

Böyle bfr  ü lkenin askerine karşı ,  yeryüzünde sömürü
cü devletlere karşı i lk  kurtuluş savaşı vermiş bir ü lkenin 
halkı olarak d irenmeliyiz. Bizleri ve geri kalmış ülke haNc
larını soyarak elde ettikleri paraları onlardan dilenerek al
mamalıyız. DUkkanlarımızın kapısını yüzlerine kapatmalı
yız. Arabalarımıza bindirmemeliyiz. Boyamayal ım ayakkabı.  
!arını ,  yi·yecek vermesin satıcı halkımız, halkları ağlatanları, 
eğlendirmemel idir salonlarımız. Gitsinler ü lkemizden. Tür. 
kiye'deki uşaklarını da birl ikte götürsünler. 

( İmzalayan örgütler diğer bi ld iridek-i lerin aynı .) 

V AtlYI PROTESTO -
ViLAYETE BEZ AFiŞ 

Tarih 9 şubat. Bize iki 
_
gün önce emoiyet kuwetlerinin ta-
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rafsızlığından ve kanunlardan sözeden van, hukuk dışı bir dav
ranışia blldlrilerimlze el koydu. Amert1<an 6. Fllosu'nun gerçek 
yüzOnü haika ·iletmek üzere bastırdıOımız broşürlerimizden 20.000 
tanesine poHsler tarafından el konması üzerine valiye çekilen telg. 
raf: 

·Sayın 

Vefa Poyraz 
lstanbul Valisi 

Sizinle önceki gün yaptığımız görüşmede Amerikan 
6. Filosu'nu protesto hareketleri sırasında tarafs ız olarak 
kanunların uygulanacağını  söylediniz. Fakat 8 şubat cumar
tesi günü polisler bastırdığımız broşürlere matbaa kapısın
da el koydular. Necmi Demir ve Yusuf Gömlel<siz Eidlı arka
daşlarımızı da alıp götürdüler. 

Hiç bir mahkeme kararma dayanmayan bu el koyma ha
reketini şiddetle protesto ederiz. Bize kanunların uygula
nacağını söyleyen siz bu el :koyma hareketini nası l  izah e
deceksiniz ? 

6. Filo'nun gerçek yüzünü halka anlatacak olan 20.000 
broşürümüz halen pol isin el indedir. B izler brosürlerim ize el  
koyan pol isleri mahkemeye vereceğimizi bild i rir  broşürleri
mizin derhal geri verilerek kanunsuz durumun giderilmesini 
di leriz.• ( İmza: Broşürlerde var olan örgütler) . 
Telgraf olarak yukardaki metni gönderdik. Fakat büyük bir bez 

afişi vilayetin g i riş  kapısının yanma astık. Bu afişte şunlar yazı
lıydı : 

·VEDAT DEMİRCİOGLU'NU . U NUTMADIK 
6. FiLOYU iSTEMiYORUZ · 

Bu afiş bir süre sonra ind irildi tabi i .  Fakat o günlerde arka. 
fi zamklı ve üzerinde • Fİ LO DEFOL• yazan etiketler  birçok gen
cin cebinde dolaşıyor ve en olmadık yerlere yapıştırılıyordu. Bu 
tip etiketlerle polisin uğraşması mümkün değildi çünkü, bir eti
keti elinin içine alan genç bunu diliyle hafifçe ıslatıp,  sonra san-

- 1 36 -



ki duvara yaslanıyormuş gibi yaparak yapıştırıveriyordu.  Etiketi 
otobüs duraklarına sinema girişlerine böylece yapıştırınca dö
nüp bakmak bile gerekmiyordu. 

KOMUT ANIN SÖYLEDİKLERİ 

Tarih 10 Şllbat 1 969. Sabahın erken saatlerinde 6.  Filonun 
gemileri gelerek Dolmabahçe - Kabataş açıklarına demirlediler. 
Dolmabahçe rıhtımı askeri bölge ilan edilmiş durumda. 

Sabah saatlerinden itibaren gençler de toplanmaya başla
dı lar. Hemen herkes ayakta, örgüt yönetici leri örgüt merkezlerin
de. Haberler gidiyor haberler geliyor, her an yeni bi r olay pat. 
layabi l ir .  Fi loyu boğaz sularında gören insanlar devrimci örgüt
lerin çevrelerinde toplanıyorlar. Toplantı yerlerinden birisi de İTÜ. 
nün Gümüşsuyu bahçesi .  6. Fi loyu protesto toplantı larını yürü
tecek arkadaşlarla birl i kte ben de oradayd ım. Bizim kararımız 
küçük gösteri ler yaparak filonun gidişine yakın büyük mitinge ka
dar potansiyel oluşturmak fakat harcamamak. Son toplantıda bü-

. yük halk kitlesiyle yürümek ve protestoyu bitirmek. 

10 Şubat günü için düşündüğümüz de bütün şehirde bild iri 
ve afiş dağıtmak. Birçok örgüt ve kişi görevlendi ri lmiş durumda. 
Taşlıtarla"dan, Sarıyer'den Pendik'e kadar birçok yerlere yazı lar 
yazıl ıyor, afişler ası l ıyor ve etiketler yapıştı rıl ıyor. Biz 10 Şubat 
için özel bir çağrıda bulunmamıştık fakat binlerce öğrenci üni
versite bahçesinde toplandı ve çeşitli sloganlar söylemeye baş_ 
!ad ı lar. ·Filo, defo l• ,  · Geldikleri gibi giderler•, • Fi lo  d ışarı • ,  
• Kahrolsun emperyal izm• ve benzerleri. Heyecan her  geçen da
kitca artıyordu. Öğleden sonrası na kadar bu böyle sürdü.  Sonra 
yürüme kararı veri ldi .  Önce Taşkışlaya ve oradan Taksim'e yürün
dü. Taksimdeki Atatürk anıtına üzerinde •Atam geldikleri gibi 
gitmişlerdi. - Yine geldi ler  - Geldikleri gibi yine gidec.ekler• ya_ 
zıh TMGT tarafından hazırlanmış  çelenk konuldu. Bağımsızlık ve 
filo üstüne konuşmalar yapı ldı .  Fi lo gidinceye kadar heyecan ar
taral< sürecektt. 

Taksim'den Elmadağ yolu  . i l e  Harbiye'ye yürüme teklif edil
di.  Ataya yapılan şikayet bir de orduya duyurulacaktı. Doğrusu or. 
duya böyle biT yaklaşım, bizim canımızı sıkmıştı Ve Üstelik bu 
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yürüyüş bizim baştan pl�nlamadığırmz bir yürüyüştü. Fakat yü
rüyüp har"'1<ete sahip olmak gere4ciyordu. Öyle yaptık ve 'kitle i l e  
beraber yürüdük. 

Sözün burasında hemen açıklamalıyım: öteden beri bizi 
rahatsız eden bir yönelim, Cunta darbesine ortam hazırlayacak 
kanlı çatışmalar çıkarılmak isteniyor olmasıydı .Zaman zaman kar
ş ı laşıp benimsemediğimiz bu yönelime göre: Çıkacak anlamlı ça
tışmalar sonunda iktidarın aczi ve mil l i  sorunlardaki tavrından do
layı • devrimci subaylar• ( !)  iktidara el koyacaklar ve Türkiye 
anti-emperyalist bir  çizgiden baş layarak devrimci yönde ' ilerliye
cekti . Biz ise tepeden bir devrime inanmıyor ve Cunta ihtimal in i  
barındıran her hareketten rahatsız oluyorduk. 1 0  Şubat günü 
Fi loyu ordu merkezine ş ikayete gidiş de bizi bu açıdan rahats ız  
ediyordu. 

Taksim"den Harbiye 'ye yürürken Hi lton Oteli g i rişi  yakınla
rında bulunan bir · Mob; ! .  bayrağı i ndir i l ip y ırt ı ld ı .  Radyo evi n i n  
karş ısındaki •Türk-Amerikan D ı ş  Ticaret Bankas ı »  taşlandı ve 
camları kırıldı. Toplum pol isleri banka önünde bari:kat kurdular ve 
biz yürüyüp geçtik. Kalabal ık  Harbiye'nin giriş  kapısında durdu 
ve şu slogan ları söylemeye başlad ı :  · MİLLİ ORDU » ,  « ORDU 
GENÇLİK ELELE• ,  u BACl 'v1SIZ TÜ RKİYE . »  

Komutanlarla görüsme talep ed i ld i .  Komutan bir  heyetle gö
rüşebi leceğini  bildi rince 'v1ustafa Gürkan ,  Enver Nalbantoğiu ,  Meh
met Mehti Beşpınar ve ben görüşmeye gittik.  1 .  Ord u  Kurmay Bas
kan ı Necati İşcen bizi kabul etti . Ve sakin bir sesle ne  istediğ imi
z i  sordu. Bazı arkadaşla� filo ve emperyalizm üstüne bi r şey ler  
söylemeye başlar başlamaz komutan kararlı b ir  ses tonuyla ve 
oldukça da sert b i r  biçimde: 

.. orduevi g i riş kap ısını derhal boşaltın. Ben görevli bir as
ker olarak size bunu söy'üyorum. H emen çeki l ip g itmezseniz mü
dahale ederim . •  

Bu kez ben söze karıştım v e  a rkadaşların heyecanlarının 
yüksek olduğunu, bizim de bir olay ç ıkmasını istemediğimizi ve 
heyecanl ı  topluluğun isteği üzerine görüşmeye geldiğimizi, olay 
çıkmaması için çaba harcanması gerektiğini beli rtip herhangi b ir  
müdahale olmamaS1nı rica ettim. 

Doğrusu ben komutandan bazı arkadaşların beklediği gibi  

- 1 38 -



.. Aferin •  beklemiyordum. Evet biz düpedüz kovulmuştuk. Ben 
komutandan itidal ve sükunet tavsiyesi beklerken, itidal ve süku
net talep etmek zorunda kalmıştım. Geriye öğrencilerin yanına 
döndüğümüz zaman ben komutanla görüştüğümüzü söyleyip Tak
sim 'e yürümeyi önerdim. Görüşmede konuşulanlar haıkkında bir  
açı klama yapamadım. Ancak Olgun Türk Gençliği olarak bir olay 
çı karmadan Taksim'e gitmek ve sonra dağı lmak gerektiğini söy
ledim. 

Fakat benden sonra söz alan Beşpınar ise: 
Komutanının çok memnun olduğunu, ve bize « Ah ben de si

vil olsayd ım da sizinle yürüseydim •  ded iğini söyledi kalabalığa. 
Bu sözün gerçekle en ufak bir  i lgisi yoktu. Biz asker ve polisin 
müdahale etmemesini rica etmiştik ve pol is  karışmazsa olay çık
mıyacağına söz vererek komutandan ayrı lmıştık. 

Fazla b i r  olay çıkmadan geri dönüp dağı ld ık.  

1 0  Şubat günü İstanbul Üniversite'si büyük g i riş kapısına 
4-6 metre ebadında bir  bez pano ası ldı .  Üzerinde • 6 . Filo defo l !  
Vedat Demircioğlu'nu unutmadık• yazıyordu. 

Ankara'da FKF'l i  gençler ise Zafer Alan ı nda ABD bayrağını 
yaktı lar 10 Şubat'ta. 

KULEYE BAYRAK OLAYI 

1 1  Şubat tarihinde İstanbul Ün iversitesinde forum yapı ld ı ,  
yangın kulesine Vedat Demircioğlu bayrağı çeki ld i ,  Beyazıt'tan, 
Taksim'e kadar yürüyüş yapıldı ve Taksim'de polisle çatışma çı·ktı . 

Hukuk Fakü ltes inde yapılan toplantıdan sonra ,tarafımızda11 
hazırlattı rı lmış olan Vedat Demircioğlu bayrağı birkaç arkadaş 
tarafından kulenin tepesine çeik:i ldi. Fi lonun bir önceki gelişinde 
Vedat'ı kaybetmiştik. Vedat bizim için hem i lk  şehidimiz, hem de 
fi loya karşı di renişte öldürüldüğü için gerçekten bir bayraktı . 
Bütün konuşmalarımızda, bütün bikiiri lerimizde ve bütün bez a
fişlerimizde Vedat vardı .  Nitekim lstanbul vilayetin i n  kapısına as
tırd ığımız büyük bez afişte de, lstanbul Üniversitesi dış kapı
sına �stığımız afişte de: •Vedat Demircioğlu'nu unutmadık· • 6 . 

FİLO DEFOL• yazılıydı. 
Vedat Demircioğlu bayrağının Beyazıt kulesine çekilmesini  
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biz planladık ve bayrağı biz hazırlattık� Bu eylem bize gelen elli
ye yakın öneriden biriydi .  istediğimiz an uygulanabHecek olan ve 
sakl ı  tuttuğumuz bir eylemdi. Evet üzerinde Vedat'ın resmi bulu
nan bayrağı biz hazırlattık ve birkaç arkadaş 1 1  Şubat günü kule
ye isteğimiz üstüne çekti. 

Tüm sağcı basının bu bayrağa · Kızıl  Bayrak• diyeceğini dü
şünmemiştik Esasen bu basın, biz ne yapsak aleyhimize yazaca
ğı için bizce çok önemli deği ldi .  Üzüntümüz o oldu •ki, bazı tartış
malarda bu eylem bazı devrimci arkadaşlarca da eleşti rildi. Sa
dece eleştirilmek deği l  bir suçlama sebebi olarak sık sık tekrar
landı sonradan. 

BiZ BUNLARIN ANALARINI AVRATLARINI . . .  

Vedat Demircioğlu bayrağı kuleye çeki ldikten sonra ,  Beya
zıt'tan Taksim'e yürüyüş yapıldı .  Büyük çoğunluğunu öğrencilerin 
teşıki l  ettiği bir yürüyüştü bu. S ultanahmet meydanında filandık, 
ihtiyar bir adam belirdi yanımda. Ortaboylu esmer, saçının çoğu 
dökülmüş 60 yaşlarında görünen fakat epey dinç ve heyecanlı bi
riydi bu. Yürüyüşü benimsemiş ve coşmuş bağır ıp çağırıyor ve 
bir yandan da el kol hareketleri yaparak bizimle beraber yürüyor
du. 

ihtiyar fazla söz bi lmiyor, söylenenleri anlamıyordu. O ken. 
di kendine : 

• Bu fi lonun ne işi var burda? Bu çocuklar Atatürk'ün ÇO
cufdarı ,• diye bağırıp çağırıyordu. Bu sözleri daha çok çevreden 
yürüyüşü izleyenlere söylüyordu. 

Bu minval üzere ihtiyar bizimle Taksim'e kadar yürüdü. Onu 
bazan gözden kaybediyordum. Fakat son defa Taksim'a. çıkarken 
gördüm ve o hala bağırıyordu : 

· Bunlar Atatürk'ün çocukları , bunlar ne Demirel ' in ne İnönü'
nün çocukları . . .  • 

Taksim an ıtına vardığımız zaman anıtın Beyoğlu'na bakan ya
nında deği l  .• Elmadağ'a bakan yanında toplandık. Bunun nedeni 
Beyoğlu'na bakan yanda Atatürk, Elmadağ'a bakan yanda Mustafa 
Kemal  oluşuydu. Ve gün o gündü ki ülkemiz içindeki düşmanı dı
şarı atmak için yine savaşmalıyd ı .  Ben istiklal Savaşını temsil 

- 140 -



eden yanda konuşurken, bizimle beraber yürüyen ihtiyar gözüme 
i l işti, yine heyecanlıydı .  Çağırdım arkadaşların yardımıyla anıta 
tırmandı. Ben takdim ettim: 

• S imdi bizimle beraber yürüyen yaşl ı  bir dedemiz konuşa. 
cak. • Dede konuşmaya başladı :  

• Bunlar n e  Süleyman'ın çocukları ne lsmet'in çocuklan. Bun. 
far Atatürk'ün çecukları . Bu fi lonun ne işi var burda çeksin gitsin
ler, biz bu piçleri kovarız buradan istemiyoruz bunları . . .  • 

Dedeyi dinleyenler önce alkış sonra da • Bağımsız Türkiye• 
diye bağırmaya başladılar. Baktım dede de bağırıyor. Dikıkat et
tim dede : · Bakımsız Türkiye• d iye bağırıyordu. Gençleri susma. 
ya davet edip: 

Dedemiz yeni bir slogan söylüyor. · Bakımsız Türkiye • hep 
beraber söyliyel im. Kalabal ık tekrarladı .  • Bakımsız Türkiye•, • Ba
kımsız Türkiye . . . • 

Kalabal ık dedeyi alkışl ıyor ve dedenin sloganı dahil çeşitl i  
slogan lar tempo tutuyordu ki dede yeniden başladı ·konuşmaya: 

• Bu gemi lerin ne işi var lan burda b iz bunların anaların ı  av. 
ratlarını . . . eriz. Anasını avradını . . . tiklerimin ne işi var burda? . . » 

Baktım dede ıkendini kaybetmiş  verip veriştiriyor. 
•Tamam baba tamam konuşma bitti• deyip güç bela indirdim 

aşağı .  Dede bunları söylerken kalabalPk slogan bağırdığı için be
reket fazla duyan olmadı .  Ben de mitingin bittiğini  mücadelenin 
devam edeceğini  söyleyerek indim aşağ ı .  

Beyazıt'tan Taksim'e 'kadar yürümüş, fakat yorulan b i le  ol
mamıştı sanki . Kalabal ık  istiklal Caddesine yürümek istedi. istik
la l  Caddesinin Taksim girişini pol isler tutmuştu. Kalaba l ık  pol is 
bari>katının önünde durdu ve s loganlar söylemeye başlamıştı ki 
polis aniden saldırdı. Saldırı sonrası bi lançosu şuydu: SO'den faz_ 
la yaral ı  68 öğrenci tutuklandı . 

Sonradan öğrendik ki pol isler filoya küfreden bizim dedenin 
dişlerini kınnışlar ve: •Al bunl ar sana hediyemiz olsun• diyerek 
d işleri dedenin el ine vermişler. 

ADLiYE ve BELEDİYE YÜRÜYÜŞÜ 

Tarih 12 Şubat 1969. Sabahleyin lstanbul Üniversitesi mer-
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kez binasında toplandık Birkaç aı1cadaş konuşma yaptık Bir ön
ceki günün kızgınlığı üzerimizdeydi. Ben bile o konuşmada polis 
böyle devam ederse silahlanarak kendimizi korumak zorunda ka
lacağımızı söyledim. Çünkü bir gün önce Taksim'de hunharca sal
dınlmış ve yarım saatten daha kısa bir sürede SO'den fazla arka
daşımız yaralanmıştı. 

Konuşmalar üniversite bahçesindeki Atatürk anıtının önünde 
yapıl ıyordu .Fakat pek az bir kalabalık vardı.  Ren o gün yürüyüş 
yapı lmaması taraftarı oldum. Çünkü her gün üstüste yürüyüş pek 
fayda getirmiyordu ve üstelik yürüyüş yapabilecek kadar bir ka
labalık da yoktu.\ôte yandan bizim esas planımıza göre her gün 
bir yürüyüşle pot�nsiyeli harcamak deği l ,  tıergün bir gösteri i le 
son mitinge birikim sağlamaktı. Fakat birkaç 1<işi biraraya gelince 
hemen yOrOyelim taraftarı olan DÖB ·kurucusu arkadaşlar yürü
yüşte ısrar ederek bir yürüyüş başlattılar. Ben yürüyüşü uzaktan 
izledim. Yürüyüşçü arkadaşlar önce Taksim'e gitmek istedilerse de 
olmadı .  Ad liyeye yüründü. Cağaloğlu'ndan gelen yolun Divanyolu
yla kesiştiği kavşaktaki pol is noktasına gel indiğinde, Mustafa Gür
kan trafik polisi yerine çıkıp Bursa nutkunu okudu ve adliyeye yü
rüneceğini söyledi.  

Ben adliyeye g itmedim. Adl iyede marşlar söylenmiş slogan
lar söylenmiş ve Üniversiteye dönülmüş. Ancak Üniversiteye va
rırken Belediye Başkanını protesto önerisi ortaya çıkınca derhal 
uygulamaya geçi lmiş.  Çünkü 6. Filo henüz İstanbul l iman ına g ir
meden Belediye Başkanı Fahri Atabey bir helikopterle fi loya gide
rek filo komutan ına • Hoş geldiniz• demişti. Ben kalabal ığın Bele
diye ·ye yürüdüğünü Beyazıt'a döndüğümde öğrendim. Başka işler 
için Gümüşsuyu 'na, yani öğrenci birliğine döndüm. 

Yürüyüşün bundan sonraki kısmını öğrenci b i rl iğine gelen 
telefonlardan ve arkadaşlardan öğrendim. Yürüyüşçüler, Beled i
ye önünde Atabey'i protesto ettikten sonra Saraçhane'den Un
kapanı yoluyla Taksim'e yürümek istemişler ancak Unkapanı köp
rüsünde kurulan polis barikatı geçilememiş. 

1 1  Şubat günkü Beyazıt - Taksim yürüyüşü bi ldirimli b i r  yü
rüyüs olmasına rağmen polisler Sultanahmet'te önümüzü kesip 
yürüyüşü dağıtmak istemişlerdi. Fakat yürüyen kalabal ık büyük ol
duğu için pol is  püskürtülmüş ve Sirkeci'ye kadar kovalanmıştı. 
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Yürüyüşü durduramayacağını anlayan polis Sirkeci'den sonra en
gelleme yapmaktan vazgeçmişti. 

Adliye ve Belediye yürüyüşünü düzenleyen ve yürütenler başta 
Gürkan olmak üzere diğer DÖB'lü arkadaşlardı .  Fakat 1 2  Mart 
sonrası S ıkıyönetimde Güri<an bu olaydan hiç sanık filan olmadı ,  
aksine o olaylara katı lmayan b e n  o olaylardan yargıland ım. 

•KIZLAR YÜRÜYÜŞÜ 

Tarih 13 Şubat 1 969. Çemberlitaş Kız Öğrenci Yurdu b ir yü
rüyüş düzenlemiş. Biz o gün başka yürüyüş yapmama ve kızlar yü
rüyüşünü destekleme kararı aldık Tezer Eraslan bu yürüyüşü dü
zenleyenlerden. Esas olarak Çemberlitaş Kız Yurdu mensupları ya
pıyor yürüyüşü. Sonra diğer 'kız yurtları ve halktan bazı hanımlar 
da katıl ıyorlar. 

Yürüyüş Beyazıt'tan Sultanahmet'e kadar sürüyor. Zaten böy
le planlanmış. Kız arkadaşlar el lerinde büyük bir flama taşıyorlar. 
Bu flama yaklaşık 5 metreye 7 metre ebadında siyah bir bez. üze
rinde bayrağımızdaki ay yı ldız, beyaz olarak işlenmiş ve •YA İSTİK
LAL YA ÖLÜ M ·  yaz ı lmış. 

İ lk  konuşan Ç·imen Keskin :  
· Hal ide Edib' in açtığı kara bayrağı tekrar açmak gereğ in i  

duyduk. Türk 'kadını  gerektiği zaman erkeği i le omuz omuza savaş
masını b i l i r. Doğuracağımız çocukları anti-emperyalist savaşa a
dadık.• 

Yürüyüşteki pankartlarda şunlar okunuyor: •Türk kadın ın ı  6. 
Filoya bir eşya gibi sunan iktidarı istemiyoruz•, ·Türk kadını  o. 

nurunu koruyacaktır•, • Türktye 6. Filo'nun genelevi deği ldir•, • De 
mire! ya istifa ya sehpa •,  · Yeni Fatmalar gel iyor. yeni Halide E
dip'ler gel iyor•, • Bağımsız Türkiye•,  •Amerikalı  it evine git• vb.  

B i r  gün önce Taiksim'de pol islerce dövülen Nuran Kurtuluş ve 
Birgül  Akkoca da bu toplantıda konuşuyorlar ve hayat boyu m ü
cadeleye and içiyorlar. Toplantı bitiyor. 

Biz o gün başka lbir eylem yapmıyoruz. Ancak şehrin her b ir  
köşesinde bildiri dağıtımı, zamklı etiket yapıştırma son hızla de
vam ediyor. 

Ankara'da bir gösteri yapı l ıyor ve 39 öğrenci nezarete al ın ı-
yor. 
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lzmir'de 9 öğrenci Filo gidene kadar •Açlı4c ve Konuşmama • 
grevine başlıyor. 

Arrkara'da 'iki Ameri-kalı generalin arabaları tahrip ediliyor. 

YILDIZ TEKNiK OKULUNDA TOPLANTI 

Tarih 14 Şubat 1969. Sabalı saat 1 1 .00 sularında Yıldız Tek
nik'te toplanıyoruz. Okul un önündeki bayrak direklerine yaklaşıl< 
5 metreye 7 metrelik bir bez afiş asıyoruz. Afiş burunüyle bir A
merikan bayrağı , fakat bayrağın tam ortasından bir genç fırlamış, 
sol yumruğu havada ·DEFOL• diye haykırıyor. Bu afişin önünde 
çeşitli konuşmalar yapıl ıyor ve hep bir ağızdan • 6. Fi la Defol ! •  di
ye bağırı l ıyor ve savaş andı içi l iyor. 

MTIB'nin • Bayrağa Saygı M itingi •  
14  Şunbat'ta öğleden sonra MTIB'nin Beyazıt'ta mitingi var. 

M iting sadece bize •karşı .  Dindar vatandaşlar, · Din e�den gidiyor• 
diye harekete geçir i lmiş. 

Mitingçller önce kuleye bayrak çekiyorlar  sonra üniversiteye 
bayrak astırıyorlar. sonra • Kahrolsun Komün:stler• .  · Polis gire
medi biz gi rdik• g ib i  sı loganlar söyleyerek ün:versite bahçesinden 
çıkıp Adl iyeye kadar bir yürüyüş yapıyorlar. Adl iye'"."·e bayrak as
tır ıyorlar. Ôncü Kitabevinden kitaplar al ıp yak ıyorlar.  

M itinge 5000 kadar insan katıl ıyor. MTIB Baskar ı lsmai l  Kah
raman çıkıyor kürsüye : . fstanbul'un genelev haline ?eldiğini söy
leyenler, karı larına sahip olsunlar. Biz buraya tarihi kararlar almak 
iç in toplan:l!k• d iye l:::aşl ıyor konuşmaya ve rrıiting. • Komünizme 
citıad açtık • .  • Pazar günü Taksim'de buluşal ım• sözl=riyle bitiyor. 

Aynı günlerde lzmir'de Osman Kibar: 
·Amer!'<al ı lar yurdumuzdan tatlı hatırala�la ayr � malıdır• di

yordu. 

Sağcı basının · Kızıl Bayrak• gürültüsüne karşı ,  Vefa Poyraz: 
. çelenkler hakkında kanuni işlem yapılma!-'.tadır. ;.(ule. üniver

site sınırla�ı içinde ta�ihi bir anıttır. Buraya bayrak ya da flama 
veya ne rerıl:te olursa olsun !:-ez çekme oradaki görevli lerin mani 
o':ııası gereken bir haldir .Kırmızı renk Türk toplu-rıunda al lerji 
ya ratmaktadır .  Neden sarı bir zeminli flama çeki lmeriştir? Kırmı
zi rı>nldi flama çek i lm'stir. Bundan hassas ola, bir bplum vardır. 
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\.'e ben bu hassasiyete de hürmet ederim. Ancak bu blr 'kızıl bay. 
rak asla değildir• diye konuşuyordu. 

MTTB'nin ve Komünizmle Mücadele Demeği'nin beraber dü. 
zenlediği bu miting ile i lgi l i  sağdan gazetelerin manşetlerinde 
şunlar vard ı :  

· Kızıl emperyalizmin para ile tutulmuş uşaklarını, en ufak 
(<ıpırdanışta gebertmek için and içildi.• 

· Kızıl ları boğmanın vakti geldi . •  
•Ya tam susturacağız. Ya Kan kusturacağız.• 

KOMMER: • PROTESTOCULAR 
YÜZDE ÜÇTÜR• 

1 5  ŞUBAT IZMIR ve TRABZON OLAYLARI 

1 5  Şubat'ta lstanbul'da çok önemli bir olay yok. Buna karşı. 
Irk yurdun her yanında çeşitli olaylar gelişiyor. 

Adana'da basın toplantısı yapan Amerikan Büyük elçisi Kom. 
mer: 

• Protestocular ancak yüzde üçtür.• 
• Ben de sizler gıibi bu olaylardaki gerçeği öğrenmeye çalışı. 

yorum.  Bu 1konuda çeşitli ve birbirinize zıt görüşler ortaya atılmak. 
tadır. B ir  yandan Amerikan filosunu protesto eden kuruluşların 
sayısının 22 olduğu ifade edi l irken, diğer yandan bu kuruluşların 
bütün öğrencilerin ancak yüzde üçünü temsil edebilecek güçte ol
dukları haber veri lmektedir. Bu bakımdan protesto hareketlerinin 
ne dereceye kadar Türk kamu oyunu temsil. ettiğin i  öğrenmeye ça. 
lışıyorum.•  · Demokrasi deyimi elastiıkiyet anlamını taşır. Gerek. 
tiği hallerde politikada yapılabilir ve yapı lmaktadır ... • ·Bir  zaman
lar Türkiye Avrupa'nın hasta adamı olarak acı çeken bir ülkeydi. 
Şimdi ise Tiiflkiye gelişme sancıları çeken bir mke olmuştur.• di
yordu. 

Kommer'in bu beyanatına ilk cevap TMTG Genel Başkanı Ka. 
zım Kolcuoğlu'ndan geliyor, 380 bin toplam üyeli çeşitli örgütle
rin üst kuruluşu olarak konuşan Kolcuoğlu: •Asıl yüzde üçü teş. 
kil edenler, Amerikan aleyhtan protestolara ıkatılmayan, Ameri
kan emperyalizmini destekleyenlerdir. Kommer'in sözünü ettiği 
22 kuruluş, Türk yüksek öğrenim gençliğinin hemen hemen tü-
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müdür. -:Azınhkta kalanlar Ameıika'ya karşı seslerini çı:karamayan. 
lardır. ABD'nin ısüyillc Elçisi bay Kommer'ln, yaptığı basın toplan. 
tısında adeta Tüı1clye'de sorumlu bir bakan veya başbakan gib>i ko
nuşması, gerçe1<te Amerika'nın Tür1fciye >ile olan tHş1cilerinln açık 
bir kanıtıdtr.• 

Kommer'e karşı cevabımızı biz planlad ığımız büyük yürüyüş. 
te verece1ctlk. 22 örgüt konusuna gelince: 'Biz Uk bildirimizde 22 
örgüt otara'k vardık fakat kısa sürede 76 örgüte ulaşmıştık. Bu 76 
örgütlük birll1c ise sanırım bütün Türklye'de gençHk olayları içinde 
pek rastlanmayan bir dayanışma örneği idi. Üstelik bu dayanışma 
yalnızca bildlrHere 'imza koymakla kalmıyor, olanakların ortak kul. 
!anılmasını da tçerlyordu. 

öte yandan 15 Şubat günü, lzmir'de yapılan mitingi sağcı. 
lar basıyor, üç genci denize atıyorlar ve çatışmada 23 kişi yarala. 
nıyordu. Yasal olarak yapılan mitinge sağcı ların saldırıcı polisin 
katkısıyla yapılmıştı. 

Aynı gün Trabzon'da da filo gösterileri oluyor ve yine çıkar. 
tılan çatışmada 20 !kişi yaralanıyordu. 

Ankara'da ise pol isle gençler arasında çatışma çıkıyor ve 1 6  
genç nezarete almıyordu. 

KANLI PAZAR ÖNCESİ 

Adı sonradan •Kanlı Pazar• konacak olan 16 Şubat 1 969 gü. 
nü büyük bir miting fi loyu protesto edecek ve kampanyayı nokta
layacakt�k. Filo henüz gelmeden hazırladığımız planın birinc1 bö
lümü üç aşağı beş yukarı uygulanmıştı .  F i loya karşı kamuoyu ön. 
ceden hazırlanmış ve hemen 1tier gün birkaç gösteri i le filo pro
testo edilmişti. Ancak bütün olaylarda hemen hemen yalnızca 
öğrenciler vardı .  Başka bir deyişle o güne dek yapı lan eylemler 
öğrencilerden öteye pek geçmemişti . 1 6  Şubat günü ise planın i
kinci bölümü uygulanacak ve kalabal ık bir ıkitle ile beraber yürü. 
necekti . Yürüyüşün Pendik'ten Taksim 'e yapı lması öngörülmüş. 
ancak valilik ·izin vermeyince Beyazıt - Taksim olara'k planlamıştı . 

Yürüyüşün tertip komites·i Kartal bölgesinden işçi lerdi. Yürü
yüş tamamen beraber planlanmıştı ve bütün çalışma tarafımızdan 
yönetiliyordu. Yani örgütler arası •dayanışma kurulu •nun görev. 
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lendirdiği d iğer arkadaşlar ve ben bütün filo protesto olaylarını ol
duğu gibi 1 6  Şubat'ta yapılacak yürüyüşü ·de gerçeıkleştirmekle 
görevl iydik. Esasen bu yürüyüş planımızın ikinci bölümü ve bir an
lamda da özüydü. 

16 Şubat yürüyüşünün adı : · Emperyalizm ve Sömürüye Karşı 
işçi Yürüyüşü • olarak kondu. Bu yürüyüşün gerçei<ten bir  öğrenci 
değil işçi yürüyüşü olmasına çalışı ldı ve sanırım oldu da. Yürüyü
�e b irçok örgüt katı lacaktı. Bütün örgütler kendi afiş ve flamalarını 
hazırlayacaklardı .  Bu konuda da görev bölümü önceden yapılmış
tı. Hazırlanacak afiş ve pankartlarda kullanı lacak sloganlar tesbit 
edi ldi .  Gerçi her örgüt kendince bazı değişik sloganlar da kullana
bi lecekti, fakat afiş ve pankartlar hazırlanırken kul lanı lacak slo
ganlar önceden l iste halinde çıkarı ldı ve örgütlere i leti ld i .  Bu slo
ganlar esasında öteden beri kul lanı lan sloganlardı. 

Öneml i  s loganlar şunlard ı :  

6. Filo Defol .  
Emperyalizme Hayır, Sosyalizme Evet. 
Emperyalizm ve Sömürüye Karşı işçi Yürüyüşü. 
Köylüye Toprak Yok, Amerikan Üslerine Toprak Çok. 
Bunlar bez afişlere büyük boy olarak hazırlanmıştı. Aşağı-

dakiler ise daha çok kartonlara yazılm ıştı. 
Siz Uyurken Biz İşteyiz. 
Herkes Hür Olmadıkça - Kimse Hür Deği ldir. 
Oy Attık Çamura Battık. 
6. Filo zammı sen mi getirdin (Filonun geldiği gün tekel mad
delerine zam olmuştu) 
Kara Sularımız Bizimdir Amerika'nın Değil .  
6 .  Filo,  Kimin Bekçisisin?  
Vedat'lar Tükenmez. 
Amerika Seni Vietnam'da Duyduk. Singerde 
Bildik. (Cevlzli'deki Singer Fabrikasının işçilerce işgali bü
yük bir çatışma sonunda kal•kmıştı.) 

Emek Bizden, Yemek Sizden.  
Em� En Yüce Değerdir. 
Vietnam'da Barınamayan Türkiye'da Tutunamaz. 
Köylüye Vaad Amerii<a'ya Toprak . 
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35 Milyon Metre Kareden Haberimiz Var. 
Bir dam'la Kan Bir  Damla Petro l .  
Montaj Sanayiine Hayır. 
Köyl üye Toprak H erkese iş. 
Zam, Zam, Zam, Ucuzluk Ne Zaman'? 
Alın Teri Bizden, Yan Gelip Yatmak Sizden. 
Geldikleri Gibi Gidecekler. 

Vı: benzeri sloganlar çeşitli boylarda hazırlandı .  ôte yandan 
yürüyüş yeterince emekçi 'kitlelere duyurulmuştu. Bu duyurma 
son on gün içinde yapı lan gösteriler ve dağıtılan b i ldirilerle sağ
lanmıştı . Hele o zamkl ı etiketler 6. Filo erlerinin elbiselerine va
rana dek yapıştırılmıştı . 

Yürüyüş öncesinde, yürüyüşü ıkontrol altına alabilmek için. 
bir çok arkadaş görevlendirildi. Yürüyüşe hakim olmak öneml i  bir 
sorundu. Çünkü en olmadık zamanlarında bir provokatör çıkabi l i r  
ve topluluğa yanl ış bir iş yaptırabi l i rdi. Bu prov�asyonu önlemek 
ve yürüyüşü istenen şeki lde gerçekleştirerek, Ta1<sim'de büyük bir 
miting yaparak fi loyu protestoyu noktalayabilmek için, gruplar ha
l inde öğrenciler görevlendiri ldi .  Bu arkadaşlar daha çok öğrenciler 
arasından seçi lmişti, çünkü yürüyüş tecrübesi olan öğrenci lerdi 
ve biz daha çok öğrenci leri tanıyor ve güvenil ir  kişi leri onlar ara
sında bulabil iyorduk. 

SÜKAN-BrLGİÇ İŞBİ H LİGİ  
ve SiLAHLANMA TARTIŞMASI 

Kanlı Pazar' ın öncesinde sağın hazırlıkların ı  yakından izl i ·  
yorduk. Zamanın içişleri Bakanı Faruk Sükan ve Ulaştırma Bakanı 
Sadettin Bilgiç bize karşı olan ·kampanyayı beraberce yürütüyorlar
dı. Bi lgiç, daha çok adam toplamak ve bu cahil insanları bize sal
dırtmak yönünden çal ışıyor. Sükan ise emniyet teşkilatına B i lg iÇ'
in planları yönünde direktifler veriyordu. Nitekim Kanl ı  Pazar günü 
fi loyu protesto edenlere saldıracak güçler de yine Bi lgiç' i n  özel 
gayreti ve çabasıyla toparlanıyordu. Bi lgiç, bazı partizanlarını Li
man lokantasında topluyor ve Adapazarı 'ndan, lstanbul'a nasıl in
san taşınacağını  konuşuyordu. Liman lokantasındaki yemekte 
planlanan saldırı Adapazarı 'ndan geti recek çoğu dindar masum ve 
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bi l inçsiz insanlarla gerçekleştirilecek ve 1 6  Şubat'taki •Emperya. 
l izm ve Sömürüye Karşı işçi Yürüyüşü• tarihimize Kanl ı  Pazar di
ye geçecekti. 

Sağın saldırı hazırl ıklarını, sağ basından açıkça görmek müm
kündü. 14 Şubat'ta Beyazıt'ta yapılan · Bayrağa Saygı Mitingi•  cu. 
m a  namazı sonrasına rastl ıyor ve din adına komünistlere cihad a. 
ç ı l ıyordu. Sağcı gazete sütunlarında •Ya Tam Susturacağız, Ya 
Kan Kusturacağız•,  · Kızı l ları Boğmanın Vakti Geldi•, · Kızıl Em. 
peryalizmin Para ile Tutulmuş Uşaklarını En Ufak bir Kıpırdanışta 
G EBERTMEK İÇiN AND İÇiLDi • gibi sloganları çarşaf çarşaf yayın. 
l ıyorlardı .  

Biz ise olaylara genel çizgiyle hakimdik, takat kendi aramız. 
da da her alanda bir birl ik söz konusu değildi. A'ksine aramızda 
Cuntaya oynayan bir  çok arkadaş vardı .  Onlar için öneml i  olan, 
Cunta müdahalesine imkan hazırlamaktı. Bunun yolu ise yönetimi  
acze düşürmekten geçiyordu. Evet onlara göre yapılması gereken 
yurt ve dünya sorunlarını iktidara ters ve fakat yurt çıkarlarına uy. 
gun bir  biçimde koymak ve bu arada iktidarı yıpratmaktı . İktidar 
yıprandıkça bir · Devrimci Cunta • ( ! )  gelecek ve sorun kökünden 
hal ledilmiş olacaktı .  O halde bütün çaba iktidarı yıpratmak olma. 
l ıydı.  B iz ise hiç b i r  Cuntanın faydalı olmayacağına inanıyor ve 
Cuntaya yönel ik  her eyleme karşı tavır al ıyorduk. Bizim amacımız 
yurt sorunların ı  halk.a götürmek ve halkın kendi sorunlarına sahip 
çıkmasını sağlamaktı. Bu yol uzun ve uğraşı isteyen bir yoldu. B i r  
başka deyişle onlar iktidara karşıydı, biz ise düzene karşıydık.  İk. 
tidara karşı olanlarla, düzene karşı olanlar ayrımı 1 968 ve 1 969 yıl. 
farı içinde kendi aramızda kul landığımız bir belirleme idi. Evet, 
son tah l i lde Cuntacı olan, o dönemin MDD'cilerl için iktidar de
ğişmeli ve yurt severler iktidara gelmeliydi .Biz ise tepeden inme 
bir i ktidar değişiminin yarar sağlamayacağına inanıyorduk. Kaldı 
ki her Cunta hareketi ,  bizim için ,  içinde birçok iyi niyetli temiz 
insanı barındıran fakat içinde az ya da çok ajan parmağı bulunan 
hareketlerdi. 

Bütün protesto olayları sırasında MDD'cilerle aramızda ufak 
da olsa bir sürtüşme sürüp gitt i :  Fakat çok somut bir konu vardı 
ortada ve beraber çalışmak gerekiyordu. Onlar sürŞldi çatışma 
çPkmasından yanaydı lar. 16 Şubatta ise çatışma çıkacağı ayan be-
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yan ortadaydı. ·Bu çatışmayı gal ip bitirmek için si lahlanmak gereği 
ortaya çıkıyordu. Külahımızı ortaya koyup düşündük. 

Bir grup aı1kadaş taşla bile olsa silahlanmak ve dövüşmek ta. 
raftarıydı .  Biz de Taksim'e varmak ve toplantıyı yapmak istiyorduk. 
Uzun uzun düşündük ve şu hesabı yaptık:  Bize karşı toplanae� 
olan ka'labal ıı!c en fazla üç, dört bin, bi lemedin beş bin olabi l irdi .  
Toparlayan bizzat iktidar olacaktı ama Amerikan 6 .  Filosunu pro. 
testo edenlere saldıracak adam bulmak kolay olmazd ı .  Ancak kan. 
dırma ve d in  istismarıyla biraz insan toplanabi l irdi .  Biz ise 40 • 50 
bin 1kişi olac�ktıık. Üç.beş .bin kişi l i k  bir :kalabal ığı,  40-50 bin ki. 
şiyle dağıtabi l ir  ve Taksim'de yapı lacak konuşmalarla mitingi ta. 
mamlayabil ird ik. 

Şunu çok iyi bi l iyorduk, pol is tarafsız davranmayacaktı ve 
karşı grupla beraber bize saldı racaktı .  i ktidarın tutumu ve bütün 
işittiklerimiz bunu doğruluyordu. Pol is  bize saldırmadığı anda si
lahlanmaya ger� yoktu. Polis bize saldırdığı anda ise si lahlanma. 
nın çapı çok büyüyordu. 3500 toplum polisi Filo olaylarında görev 
almıştı. B izim bunları silahlanarak dağıtmamız imkansızdı .  Bin
lerce kişiyi si lahlandırma olanağı yoktu. Üstelik bu olanak bu. 
lunsa bile bu çapta si lahlanmak bizim iş imiz deği ldi ,  olmamalıy. 
d ı  da. 

Gerçi o günlerde pek tanımadığımız kişiler istediğimiz ka. 
dar s i lah bulabileceklerin i  bize duyurdular ve : · Eğer isterseniz 
hemen ayarlıya l ım durumu• diye tekl iflerini i letti ler. Tereddüt. 
süz reddettik. Biz bir •ihtilal yapmak di leğinde ve konumunda de
ğildik. Binler mertebesinde silahlanmak bizim işimiz deği ld i .  Bi
ze yapılan si lah temini teklifini pol isin örgütlemiş olması da bü
yük olası l ı ktı. Bizim en küçük bir şekilde si lahlanmamız iktidar 
lehine bir provakasyondan baŞ'ka sonuç veremezdi .  

Durum ne kadar sakıncaiı olursa olsun biz silahlanmadan ve 
kendimizi kavgaya göre hazırlamadan yürüyecektik. 

Evet biz o zaman böyle düşündük ve öyle de yaptık. Son. 
radan bizi hata l ı  bulanlar ve eleşti renler oldu. 

· KANLI PAZAR • 

1 6  Şubat 1 969 günü ilk haber Dolmabahçe Camiinden geldi. 
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«alabal ık  bir grup cami çevresinde loplanmış namaz kılıyo'rdu. 
Saat 10 sularında durumu bizzat görmeye gittim. Topluluğun ço. 
iluoluğu sakall ı  bereli kimselerdi .  Bize saldıracak olan bunlardı. 
Şehrin yabancısıydı.garip bir sessizl ik  içinde ve merakla çevre. 
l&rini seyrediyorlardı.  O an düşündüklerimi anlatmadan geçemi. 
ye:ceğim. 

Bunlar, bizim insanlarımız ve sömürülenlerimiz. Yani 6 .  Fi. 
Ilı ve müttefiklerinin sömürdüğü fakir ve dindar insanlar. Bu in. 
saıılar. kandırı l ıp bir araya toplarnnış ve bize saldıracak zamanı 
bekl ıyorlar. Samimiler inanmışlar sonuna kadar ve ölümü göze 
alamk kalkıp gelmişler buraya. Dini  ve vatanı kurtaracaklar, can 
paha sına da olsa yapacaklar bu işi .  Onlara böyle söylenmiş, baş. 
kaca bildik1eri yok. Sömürü ne demek duymamışlar, yapacakları i
şin kime yarayacağını kestiremiyorlar. D ünyada olup bitenleri ve 
6. Filonun gerçek yüzünü göremiyorlar. 6. Fi loyu o kadar göre. 
miyorlar ki, Dolmabahçe Camis inin Kabataş tarafındaki fi lonun 
gemi lerini bile göremiyorlardı. Bu  hazin bir manzaraydı benim 
için. Çok değişİlk şeyler düşündüm o an, bizim bunca zamandı r  
halka anlatmaya çalıştığımız fi loya karşı namaz kılmama1 ıydı 
kimse. 6. Filo bir put ve bunca insan o puta tapınanlar olamaz. 
d ı .  Ah şu insan lar filonun gerçek yüzünü bir görebi lseler, sen o 
zaman seyreyle gümbürtüyü. Diyorıtm ya hazin bir manzaraydı 
gördüklerim. Esas sömürücüler ve onların yardakçı ları ,  bıyık al. 
tından güleceklerdi birkaç saat sonraki hal imize. Evet bir1<aç sa. 
at sonra bu insanlar bize saldıracak ve kardeş kanı akacalrtı.  

Sözün kısası esas düşmanla savaşamıyacaktık. Düşmanın 
kandırdığı cahil bir kalabal ık  çrkac&ktı karşımıza ve bizim, · EM. 
PERYALİZME ve SÖMÜRÜYE KARŞI iŞÇİ YÜRÜYÜŞÜ • arada kay. 
nayıp gidecek ve 1 6  Şubat'ın adı · KAN LI PAZAR · olarak kala. 
caktı. 

Bazen öyle kritik anlar olur ki , insanın tüm hayatı bir anda 
sinema şeridi gibi geçer ya kafasından. Benim de öyle oldu işte 
Neşem kaçtı temelH. Hele blrıkaç saat sonra olacaktan düşünün. 
ce, neşe adına bir şey ka'lmryordu içimde. Aşağı yukarı on gün. 
den fazla bir zamandır filoyu protesto ed iyorduk. Protesto eylem. 
leri pek başarısız sayılmazdı .  Bütün basın filo olaylarından söz 
ediyordu on gündür. Her geçen gün filonun ve Amerfılca'nın kirli 
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çamaşırları biraz daha sergileniyordu. 'Bu yönleriyle başarı1ı sa. 
yılwdtk. Fakat birkaç saat SOM& olabilecekleri düşünmek garip 
IHr acı veriyordu içime. 

Saat 14.00 sularında Beyazıt'ta toplandık. Yaptığımız çağ. 
rılar ve çalışmalar etkil i  olmuş ve gerçekten büyük bir kalaba. 
lı4c: toplanmıştı. 8eyazıt'tan yürüyüşe geçtiğimiz anda kalabalığı. 
mız 25 - 30.000 civarındaydı. Bu toplulıJk yürüyüş boyu daha da 
artarak 40.000'ltk bir yürüyüş olacaktı . 

Yol boyunca çeşitli sloganlar söyleyerek ilerl iyordıik. Sul. 
tanahmet, Slıiceci , Karaköy ve Tophaneye kadar topluluğa tam 
olarak hakimdtk. Bir yandan yürüyüşü yönetiyor öte yandan Tak. 
stm'deki durumdan sürekli haberler al ıyorduk. Sal ıpazarı 'na gel. 
diğlmizde topluluğun heyecanı son derece arttı .  Yürüyüş bir ko. 
fUya dömıüştü. Kabataş yöresinden 6. Filo göründüğü için potan. 
slyel her an daha da artıyordu. Tophane'den Dolmabahçe'ye kadar 
koşarak gidildi. Dolmabahçe'de yürüyüşe yeniden tıakim olduk 
fat<at bu hakimiyet tam değildi.  

Teknik Üniversite önünden geçerken Vedat Demircioğlu'. 
nun anısına saygı duruşu yaptrk. 

Taks'im'den gelen haberler iyi değildi.  Aralarında benim de 
bulunduğum beş kişinin fotoğrafları dağıtı l ıyor ve : • Bunları gör. 
düğünüz yerde öldüreceksiniz• denil iyormuş. 

Yine yürüyüş boyunca gelen haberlere göre : Taksim parkın. 
da üç araba oradaki gerici topluluğuna sopa ve si lah dağıtıyor. 
muş. O zaman verilen bilgiye göre bu üç araba şunlardı : • 34 HV 
189•, · 34 DD 363•,  ve • 34 FR 054• plakal ı  Opel araba idi .  

Bu arabalardan dağıtılan si lah ve diğer dövüş ma'lzemesine 
pol'isin aldırmadığı ve de bazı sivil polislerin bu dağıtımda gö. 
rev aldrkiarı orada bulunan arkadaşlar tarafından bize anlatıla. 
C8'ktı. 

Bizim yürüyüş konvoyu oldukça uzundu. Yürüyüşün önü Tak. 
slm 'deki Sular idaresinin önünü dönerken, bombalar patlad ı .  Bom. 
baların çoğu Ayazağa'dan meydana çıkan yerde patlamış ve yü. 
rüyüşün büyük çoğunluğunun Taksim'e çıkması önlenmişti. Ben 
de tam meydana çıkıs noktasında idim. Patlayan bombalar ara. 
sında yukarıdan taş ve sopa yağıyordu. Fakat bu noktada kala. 
balığı geri püskürten taşlar bombalar olmadı .  Katkanl ı  toplum po. 
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!isleri üstümüze saldırdı ve geri çeki1mek zorunda kaldık Aramız. 
da patlayan bombalar, üstümüze yağan taşlar ve dehşet saçan 
yüzlerce toplum polisi ve aralarında birkaç tane sağcı sivil mey. 
dana çıkışımızı engel ledi. Ara sokaklara dağıldık. 

Evet akl ımıza gelen ihtimalin daha da kötüsü olmuştu. Biz 
po'lisin karşı grupla bir olup bize karşı olacağını tahmin etmiş. 
tik. Fakat bizi pol is bizzat dağıtmıştı . Anlaşılan üç.beş bin kişi. 
nin bizi dağıtamayacağını görmüşler ve bu işi bizzat üstlenmiş. 
lerdi. ' 

Pol isin yasal görevi meydanı bize tesl im etmekti. Çünkü bi. 
zim yürüyüşümüz yasaldı .  Önceden yürüyüş bildirimi yaparak ge. 
rekll kanuni formaliteyi yerine getiren bizdik Fakat yasalardan 
üstün çıkarlar vardı  ve o çıkarlar yasa filan tanımıyordu. Nitekim 
yasalar tanınmadı .  Polis bizi dağıttıktan sonra sağcı'lar diledikleri 
gibi miting yaptı meydanda ve o da yetmedi Taksim'den Saraç. 
hane'ye kadar gece yürüyüşü yapıldı ve de Saraçhane'de gece 
mitingi yapılarak gösteri son buldu. 

Sonuç yüzlerce yaralı ve iki ölü: Duran Erdoğan Turgut Ay. 
taç. 

iKi BiLDiR i 

Kanl ı  Pazar öncesi sağcı örgütlerin yayınladıkları bi ldiri lerde 
6. Filonun ne olduğu hiç belirtilmeden komünistlere ıkarşı cüm. 
leler sıralanıyordu. Bunlardan iki tanesini aynen yayınlıyorum. 

·AZIZ TÜRK MiLLETi 

Amerikan 6. Filosunun istanbul'a gelmesini vesile bi le. 
rek harekete geçen komünist sergerdeler, son günlerde 
miting, yürüyüş g ibi bahanelerle huzurunuzu bozup prole
terya ihti lal ini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu militanla. 
rın 'kuzeyden emir aldıklarından şüphen olmasın. 

Bu geri l la  taslakları malum merkezlerin himayesin
de, gönderlerden Türk bayrağını indirip, yerine kızıl bayrak 
çekecek kadar i leri gittiler. 

Dinsizl iği  ve solculuğu ile öteden beri tanıdığın gaze • .  
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teler ise, Beyazıt <kulesine çeki len bayrağın t<ızıl -değil 
kırmızı bayrak olduğunu yazacak kadar bayağılaştılar. Bu 
arada üniversitede yuvalanan kara cübbel i  muhbirler ise 
gözleri önünde çekilen !kızıl bayrağı görmezl ikten geldi ler. 

Aziz mil letim, vatanın bu durumuna sen kayıtsız 'kala
maz, günlük işlerinle meşgul olamazsın. 

Mi l l i  ve manevi değerlerine saygılı Türk gençliği o la
rak uyarma vazifemizi yapıyoruz. Sen bu memleketin sahip
siz olmadığını ispata muktedirsin. 

SAHiPSİZ OLAN VATANIN BATMASl 
HAKTIR.  

-

SEN SAHİP OLURSAN BU VATAN 
BATMAYACAKTIR.  

· Müslüman Türl< Gençl iği•  
Diğer bildiri ise şöyle:  (Kanl ı  Pazardan sonra yayınlanmış
tır.) 

a Kim bunlar? Kim bu uzun saçlı hırpani kı l ıkl ı lar? Kim 
ki bunlar, Türk polisine satılmış, Türk ordusuna mill i  olma
yan ordu demek cüretini gösteriyorlar. Kim bu ağızları içki 
kokan sarhoşlar? 

Kim iki bunlar, -üniversiteleri işgal etmek cüretini gös. 
teriyorlar? 

Kim bunlar? 
Kim ki bunlar, senin reyinle iş başına gelenlere Moris

son Süleyman, cani uşak d iyebiliyorlar. Kim bunlar? Kim ki 
bunlar, sokaklarda her türiü •haksızlığa cüret edip t<ızıl Çin
l i lerin elbiseleriyle boy gösteriyorlar? 

Kim bun'lar? 
Kim ki bunlar: Büyük Fatihin kurduğu lstanbul Ü niver

sitesi bahçesindeki kuleye kızıl bayrak çekebil iyorlar. 
Kim bunlar? 
Kim ki bu soysuzlar, yerleştikleri gazete köşelerinde 

senin inançlarına, ibadetlerine hayasızca saldırıyorlar. 
Kim bunlar? 
Kim ki bunlar, senin mukaddes tanıdığın bütün mef. 

humlara küfür edehi l iyorlar? 
Kim ıbunlar? 
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Kim ki bunlar, pazar günü yanlarındaki fahişelerin çan. 
talarında taşıdı.f<ları bombalarla senin polisine senin askeri
ne saldı rıyorlar. 

Söyle 1<ardeşim kim bunlar? 
Kim bu sefi l ler? 
Kim bu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  far ki hal1kı tahrik edip, so-

pa yiyince yahudiler gibi ortal ığı  velveleye verip kendine a. 
c ındırmak 'istiyorlar. 

Bu ruh sefi l l iğine ancak tükürülür. Bir Türk böyle alçal. 
maz, öyleyse bunlar ne idüğü bel i rsizler Türk olamazlar. 

Kardeşler bu sefi l ler el lerindeki gazete'Ierle seni uyut. 
maya, sindirmeye ve böylece komünist ihtilal hazırl ığı yap. 
maya çal ışıyorlar. Kanma, korkma, inanma. 

İSTAN!füL KOMÜNİZMLE. MÜCADELE 
DERNEGİ ÜYELERİ 

M iting tertip komitesinin 13.2.1969 tarihl i  b i l ld irisi  : 

.. TÜRK HALKINA ÇAGRIMIZDIR ;  D 

Biz, lstanbul ve çevresinde birbirimizle irtibat kurabi len 
sanayi işçi leri, bütün Türk işçilerinin de bizim gibi düşün. 
düklerine inanarak, şu hususu belirtmek isteriz ki ,  sadece ça. 
l ışmak, yani mal üretmek, ne kend imizin ne de memleketi
mizin kalkınmasına yetmemektedir. 

Bizim ürettiklerimizi biz satın alamıyoruz. Ürettikleri. 
mizle zengin olanlar bu zengin l iklerini bize karşı ıkul lanıyor. 
far. Yarattıklarımız bizi 'kÖ'leleştiriyor. Sebep: SÖMÜRÜ DÜ1  
ZENi. 

Sömürü düzenini sürdürenler, emperyalist Amerikan 
gavurlarıyla işbirl iği etti ler. Ha�kımıza karşı anlaştı lar. Üret. 
tiklerimizi pay ettiler. Bu gidiş sürsün diye Ul1kemizin siya. 
setini Amerikanınki ile birleştirdiler. 

Bu11un sonucunda. Anadolu toprak'larını kafıkan yaparak 
muhtemel bir atom bombasına hedef etti ler. 

AMERiKA NEREDE DİYORLAR : Çalıştığ ımız petrolde, 
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sarı sen<likalarımızda, içilen gozazda . . .  
Bombalandığımız Singer'de;kurşunlandığımız ve binler. 

cemizin işinden atıldığı  'Keban'da, 35 milyon metrekarelik 
vatan toprağımızda. 

Şimdi de 6. Fil lo denilen, Akdenlz'de Araplara karşı Is. 
ral1 istilacılarını destekleyen Kıbrıs sularında Mehmetçiği 
durduran, donanmalarını timanlarımıza sokup, bizi güya zi. 
yaret ediyorlar . . .  Sebebi, sömürüye t<arşı direncimizi 4ur. 
mak, yerli ortaklarına güç vermek. 

işte komutanlarının açık beyanı :  · BiZ AMERİKA'NIN 
ORTA DOGU'DAKJ MENFAATLERiNi KORUYORUZ.• 

Bu Amer�kan gavurları içimizden çekip gitmeden, mil
letçe adam olmayız. Dünyanın bütün ezilen halkların ın acı
ları, bu dünyanın zorbaları yüzündendir. 

Yıl 1918  lstanbul l imanında emperyaHst savaş gemi le
ri ve Sultanahmet meydanı nda Kurtuluş M itingi .  

Yıl 1969 lstanbul l imanında Amerikan 6. Fi losu ve em. 
peryalizme karşı yürüyüşümüz ve de: • 6. FİLO'YA GELME
VlN DiYEMEYiZ· diyebilen yönetic i lerimiz. 

Artık bunları bi l iyoruz. Kandır ı ldık. Kanmayacağız. Di
reneceğiz. 

Dünyanın i lk  kurtuluş savaşın ı  zafere götüren Türk 
halkı, geri dönmemek üzere b ir  kere daha kesin görevini 
yapacaktır. 

işte bunun için biz işçiler, Amerikan gavuruna karşı di
renen öğrenci kardeşlerimize EVET diyoruz. Bu uğurda veri
len iki şehit kardeşimizin acı kin lerini içimizde taşıyoruz. 

Aşağıda programını  sunduğumuz ·EMPERYALiZME VE 

SÖMÜRÜYE KARŞI iŞÇİ YÜRÜYÜŞÜMÜZ·le Kurtuluş Sava. 
şına resmen girdiğimizi i lan ediyoruz. 

Bu hareketimizi destekleyen parti leri, mil letvekil lerini ,  
senatörleri, selldikaları, öğrenci leri ,  dernekleri, basını ve bü. 
tün YURTSEVERLERi bu yürüyüşümüze 'katılmaya çağırıyo. 
ruz. 

EZiLEN HALKLAR EZENLERi BIRGÜN MUTLAKA YOK. 
EDECEKTiR. 

PROGRAM : 
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1 6  Şı.i>at 1 969 pazar günü saat 14.00'de ·Beyazıt mey. 
danında toplanarak Taksim'e kadar yOrünecektir. 

NOT : 

Bu yürüyüşümüz. Pendik Dörtyol'dan başlamak üzere 
kararlaştırılmıştı. Fakat her haklı isteğimizde olduğu gibi 
bu sefer de, kanunları bize karşı yorumlayarak engellediler. 

MİLLi GÜVENLiK KURULU 
GENEL SEKRETERLIGINE 

ANKARA 

TERTiP KOMiTESi ADINA 
YAVUZ ÜNAL ( imza) 

GÜVENLiK KURULUNA ÇEKiLEN 
TEL : 20/2/1969 

Aşağıdaki hususları kurulunuza duyurmayı görev bil iyo. 
ruz. 

1 )  16 Şubat pazar günü yaptığımız 1kanuni mitingde po. 
lis görevini yapmamıştır. 

Şöyle ki : Taksim meydanı nda izinsiz toplanan saldırgan 
grubu dağıtıp meydanı izin alanlara boşaltmamıştır. 

Polis bu görev ihmalinin ötesinde çatışma boyunca 
saldırganlarta birlikte, yasal miting yapan bizleri dövmüş ve 
dağıtmıştır. Elimizde polisin karşı tarafla olan işıbirliğini be. 
l irten resim ve filmler vardır. 

Daha sonra polis, saldırganların Taksim'de miting ve 
Ta'ksim-Saraçhane arasında gösteri yürüyüşü yapmasına göz 
yummuştur. 

2) Amerikan 6. filosunun Türldye'nl n  çıkarlarını değil 
Amerikan şifiketlerinin çrkarlarını ıkoruduğuna inanan bizler, 
yasal haklarımızı kullanarak bugünlerde miting yapmıyoruz. 
Çünkü bizim yapacağımız yasal mitinglerle iktidar, Adapaza. 
rı .  Düzce gibi yerlerden din duygularını istismar ettiği va. 
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tandaşlarımızı bize karşı kışkırtıp getirmekte ve sonuç kar. 
deş kavgasına dönüşmektedi r. 

Kardeş kavgası istemiyoruz ve •inanıyoruz ki gerçek 
' müslüman yurttaşlarımız da 6. Filoya karşı i nsanlardır. 

3) Yurdun bütün il lerindeki olayların en belirgin nite. 
l iği küçük bir grubun mitinge karşı çııkarı lması ve polisin 
•Çatışmayı önleme• gerekçesiyle saldı rganları bırakıp, ya. 
sal mitingçileri dağıtmasıdı r. 

Bütün olanlar gösteriyor ki olaylar iktidarın bir terti. 
bidir. Olayları tertipleyenlerin tahkikatına güvenmediğimizi 
bel irtir, son olayların kurulunuzca enine boyuna incelenme. 
sini di leriz. 

1 .  ITOÖB 
2. ITÜTOTB 
3. IYTOTB 
4. İAYTOTB 
5. TMGT 
9. ODT0ÖB 
7. FKF Ankara 
8. Robert Kol . Ö.B. 
9. lst. Ün. l·ktisat Fak. Tal . Cem. 

1 0. İst. Ün. Onnan Fak. Tal. Cem. 
1 1 .  ist. On. Dişçilik Fak. Tal. Cem. 
1 2. lst. On. Eczacı l ık  Fak. Tal .  Cem. 
1 3. lst. On. Tıp Fak. Tal .  Cem. 
14 .  ist. Ün.  Fen Fak. Tal .  Cem. 
1 5. lst. Ün. Kimya Fak. Tal. Cem. 
1 6  . . lst. On. Jeoloji Fak. Tal. Cem. 
1 7. lst. On. Edebiyat Fak. Tal .  Cem. 
1 8. D.Ö.B. 
1 9. Ank. On. Siyasa l Bil. Öğr. Der. 
20. Ank. On. Oi l Tarih Coğr. Fak. Ö.D . .  
2 1 .  Ank. On. Tıp. Fak. ô.D. 
22. Ank. Ün. Fe11. Fak. Ô.D. 
23. Ank. On. Fen. Fak. Tabii İ lm. Tal. Cem. 
24. Ank. On. Fen Fak. Matematik Tal. Cem. 
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25. Ank. On. Kimya Fak. Tal. Cem. 
26. Gazi Eğ. Enst. O.o. 
27. OGSA Ö.D. 
28. Karadeniz Tek. Ün. lnş. Fak. Tal. Cem. 
29. Karadeniz Tek. Ün. Mim. Fak. Tal .  Cem. 
30. Ege Ün. Ziraat Fak. Tal .  Cem. 
3 1 .  İzmir tkts. lım. Öz. Y.O.T.C. · 

32. İzmir Yakındoğu Kim. Müh. T. Cem. 
33. İTÜ lnş. Fak. Tal. Cem. 
34. İTÜ Mim. F�k. Tal Cem. 
35. ITO Eleıkt. Fak. Tal .  Cem. 
36. İTÜ Makina Fak. Tal .  Cem. 
37. İTÜ Maden Fak. Tal .  Cem. 
38. İTÜ Kimya Fak. Tal .  Cem. 
39. İTÜTO M im .  Şb. Tal .  Cem. 
40. ITÜTO Kimya Şb. Tal .  Cem. 
4 1 .  İTÜTO Makina Şb. Tal. Cem. 
42. İTÜTO Maden Şb. Tal .  Cem. 
43. İTÜTO inşaat Şb. Tal .  Cem. 
44. İTÜTO Elekt. Şb. Tal .  Cem. 
45. İTÜTO Elekt. Şb. Fikir KulCıbü 
46. ODTÜ Mak. Müh. Ö.D. 
47. Karabük Akş. Teknik Ok. Ô.D. 
48. Bandırma Devrimci Genç. Der. 
49. Zonguldak Fiıkir Kulübü 
50. Erzurum Ata. Ün. ikt. Fik. Klb. 
5 1 .  Elazığ Fik. Klb. 
52. Anadoluhisar Fikir Kulübü 
53. Konya Ereğlisi Kült. ve Tes. Cem. 
54. Sivas Dev. Y.Ö.D. 
55. Ordu ili Y. Öğ. ve Kal .  Dem. İst. Şb. 
56. Ordu Atatürkçü Fikir Derneği 
57. Diyarbakır Ôğ. Dem. 
58. Elazığ ilerici Top. Kalk. Dem. 
59. lstanbul Yük. Tekniker Ok. Tal . - Cem. 
60. Siverek Yük. Tah. Genç. Der. 
6 1 .  19 Mayıs Ftkir Kulübü 
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62. Zonguldak Yük. Tah. Öğr. Yurdu 
63. FKF İstanbul Sekreterliği 
64. fTü Fikir Kulübü 
65. Devrimci işçi Sendikaları 
66. Tİ-SEN 
67. IYTO Harita ve Kadastro Tal. Cem. 
68. IYTO Mimarllk Tat Cem. 
69. İYTO M akina Tal .  Cem. 
70. İYTO Elektrik Tal .  Cem . 
71 . IYTO İnşaat Tal . Cem.  
72. İst. Akş. Yük. Teknik Okulu Efekt. T.C. 
73. ist. Akş. Yük. Tek. Ok. Mak. Şb. T.C. 
74. lst. Akş. Yük. Tek. Ok. lnş. Şb. T.C. 
75. Elbistan Kültür Derneği 
76. KTÜ Fikir Kulübü 
Ve • Emperyalizme ve Sömürüye Karşı Yürüyüş Komitesi. •  

Yuka rıda sıralanan örgütler 17  Şubat günü de  bir bi ldiri ya
yınlamış ve i4<tidarın oyunlarını açık lamış ve hükümet istifaya da
vet edi lmisti. Ne var ki i ktidar yerinde 1calacak ve aynı oyunları 
yı l lar boyu tekrar tekrar sahneye koyacaktı . Evet iktidarın en çok 
kul landığı  yöntem, devrimcilere karşı küçükte olsa bir grup Çı
karmak ve çatışma başlatmak. Ondan sonrası kolay, • Çatışmayı 
önlemek için müdahale eden güvenlik kwvetlerl . .. • 

Nitek: m  zamanın yetki l i leri : • Solu durdurmak için karşısı
na sağ ı ç •karı :ı yeter• formülünü bizzat ifade etmiş'lerdi ve be
n 'msemiş ve uyguluyorlard ı .  

GERZE TÜTÜN MİTİNGi 

Öğre nci B ir l iğinden ayrı lmadan ewel son eylemimiz Gerze'
ce Tütün \1 it: ng i  oldu. 1 969 tarihinde yapılan bu miting Türkiye'• 
::e i l k  tQ7jn mitingidir. Bu mitinge hazırl ıklarımız başladığı andan 
itibaren \f üD'ci arkadaşların eleştiri leri de başlamış oldu. Gerçi 
!::u eleşti -i ler M DD'cilerin takımı d iyebileceğimiz ıkişilerce yapıl ı
::ordu fa�:at esas amacı MDD'ye iman etmemiş olan bizleri y ıp. 
�atmaya yönel ikti. Tütün m itingi ne karşı çtkış nedeni şöyle dile 
getiri l iyo'."Clu. 
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•Öğrenci Birliği siyasi parti midir ki lstanbul'dan kalkıp Ger. 
ze'ye tütün mitingi yapmaya gidiyor? Öğrenci birl iği,  öğrenci ler a. 
rasında çalışmal ıdır.•  Evet böyle bir eleştiriyle eyleme karşı çı. 
k ı l ıyordu. Ve bu karşı çıkış daha çok İ .T.Ü .  içinden gel iyordu. Biz 
ise karar vermiş ve bunu duyurmuştuk. Kald ı  ki yaptığımız işin 
gereğine ve doğruluğuna da inanıyorduk. Eleşti riler b i raz neşemizi 
kaçırdı fakat sonucu etki lemedi .  Bizi eleştirenler ise çoC< geçme. 
den Ege bölgesinde Tütün mitingi yapacaklar ve hatta bizden bir 
yıl sonra Bafra Alaçam'ına giderek tütün mitingi yapacaklardı .  

Tütün mitingi iç in Kastamonu.Sinop üzerinden Gerze'ye git. 
tik. istanbul 'dan bindiğimiz araba Kastamonu'ya kadar götürdü bi-. 
l;. Oradan Boyabat'a gittik. Boyabat-Sinop arası orman yolu nite. 
riğinde olduğu için vasıta bulmak kolay olmadı .  Günde bir yada 
iki vasıta ancak gid iyormuş Sinop'a. Biz Boyabat'a vardığımızda 
o vasıtaları kaçırmıştık. Otobüsün biri eğer müşteri çıkarsa gide
rim dediği için biz de sonucu bekliyor ve bu arada kasabada dola. 
şıyorduk. 

Boyabat pirinciyle meşhur, az gelişmiş bir küçük kasaba. He. 
men herkes birbirini tanıyor. Bizim yabancı o lduğumuz ise gün 
gibi ortada. Bütün gözler bi!im üzerimizde. Kasabanın en geniş 
caddesinde gezinerek trnımaya çal ışıyoruz çevreyi. B ir  ara bizim · 

a�kadaşlardan biri benim i lk  yazdığım • Kapitalsiz Kapita l istler. ad. 
fı kitapçıktan oradaki birkaç kişiye verdi.  Bu kitapçıkta tütün baş. 
ta olmak üzere. sarmısak, pirinç ve benzeri ürünlerin köylünün e. 
linden nası l  ucuza al ın ıp yüksek fiyatlara satı ld ığ ından söz edil i.  
yordu. Esas tütün mitinginde dağıtmak için yan ımızda bir miktar 
kitapçık götürüyorduk. 

Kitap verme olayından kısa bir süre sonra yanımızda iki po. 
l is belird i :  • Kaymakam bey sizi ı;ağırıyor• dedi ler. 

Beraberce gittik bir odaya girdiğimizde i l k  soru: 
· Bu kitabı siz mi dağıttınız?• oldu. 
· Evet• dedik. Anladık ki dağıttığımız birkaç kitapçıktan bi

rini verdiğimiz 1kişinln el inden alıp karşımıza çıkarmışlardı. Kay. 
makam konuşmaya devamla; 

· insan böyle bir kasabaya geldiğinde önce bir bize gelir, ki
tap dağıtmak için izin ister, biz burada hük0met1n adamı olaralı 
bulunuyoruz . . .  • 
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• Beyefendi hükümetin değil de devletin deme�<'istediniz her
halde.• 

•Hayır HükUmetin.• 
• Beyefendi siz bir devlet me1TI1Jrusunuz hükümet sizin tayı. 

ninizl yapmış ama hü'kümet istifa etse sizin göreviniz son bul. 
maz, siz devlet memuru olarak görevinize devam edersiniz.• Kay. 
makam çok kızmıştı. 

·Siz niye izin almadınız onu söyleyin bakayım?• 
Söz .'konusu kitap benim 'kitabım olduğu için bu soruya ben 

cevap verdim. 
· Bu ıkitap benim kitabımdır. Ben kendi kitabımı, istediğim 

insanlara veririm. Bunun herhangi bir izni gerektirecek yanı yo4<. 
tur.• 

· Burada benden izinsiz kitap dağ ıtamazs ı nız.• 
· Bu kitap benim ikitabımdır. Baş:ka kimse karışamaz, istedi. 

ğim gibi dağıtırım, istersem imzalar imzalar  dağıtırım, siz buna 
karışamazsınız.• 

Kaymakam çok kızgın ses tonuyla b i raz bağırdı çağ ı rdı ve 
yanında oturan beye dönerek: 

· Buyurun savcı bey. gereken işlemi yap ın»  dedi. 
Savcı arkamızda duran polislere dönerek : 
· Bunları mahkemeye götürün ve beni bekleyin.• 
Bu hiç hesapta yoktu doğrusu. Arkadaşlar biribirimize bakıp 

gülüyoruz. Pol is gözetiminde adl iyeye götürülüp bir süre bekle. 
dikten sonra, savcı gelip ifademizi aldı ve bizi  hemen suçüstü mah. 
�emesine çı'kardı .  Bereket ki yasalar ve yargıç,  kaymakam ve sav. 
cının isteği gibi deği ldi ,  b ı rakı ldık. Akşama doğru Sinop'a gidece� 
otobüs biraz doldu ve Boyabat'tan ayrı ldık .  

GERZE'DEKİ TEHDİT 

Gerze'de miting yapacağımız günden önce, köyleri dolaşıp mi. 
tingi duyurduk. Elimizde bi ld iri ler ve afişler köy köy dolaşıp bun. 
ları dağıtıyoruz ve 1köylülerle konuşuyoruz. Akşamları ise Gerze'ye 
dönüyoruz. Bir  akşam kaldığımız otele b i r  del ikanlı geldi. Yirmi 
beş yaşlarında var yok. Orta yapı l ı  kumral b i r  deli4<anl ı  bu. B i ra2 
kafayı çekmiş, ara sıra sakin ara sıra sert ve heyecanl ı  bir sesle 
konuşuyor: 
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· Bu toplantı yapl'lmayacak, anlaşı ldı mı )apılmayacak. Eğer 
bu toplantı yapıl ırsa kan çıkar anlıyor musunuz. kan çıkar kan.• 

Ve bıçağını çekt i .  Sürmene iş i  ince uzun b:r  bıça4< . 
• Ben bu bıçağı süs olsun diye taşımıyorum. eğer toplantı ya. 

parsanız sizin için iy i  olmaz . •  
Üflesek devri lecek del ikanlıdan ve bıçağından korkman112 

söz konusu deği l .  
B u  nedenle biz onu konuşturma;a ve i ş · ı  arkasında ne!er 

olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Çesitli soru'.ar soruyoruz. 
• Peki bu toplarrtıyı niye istemiyorsun? Bu toplantıyı i steme. 

yen sen misin yoksa başkaları mı istemiyor? • 
" Ben de istemiyorum başkaları da istem::1or. Benden siıe 

son söz yapmıyacaksın ız bu toplantıyı . o kadar • 

Konuşma bu m inval üzere sürüp g iderken. '<asabanın bir baş. 
ka i nsanı  içeri g i rd i .  Sarhoş del hkanlıyı görünce çok kızdı ve : 

• Senin n e  i ş i n  var lan burda. Seni o peze·. enk mi  gönderd i ?  
Ne  söy l üyorsun bana söyle bakayım . .. 

De l i kanl ıda yel kenler suya i nd i .  
• Y ok ab i val lah i  b i r  şey yok. Yani o dedi �;  bu  miting yapıl. 

mas ı n  dedi ,  ben de o rada elçiyim . .. 
Yeni ge len sert ve kes in  konuştu : 

· Defol g i t  bu rda n .  çabuk. Seni buraya gör:!eren o herife de 

söyle,  "': ı l ı n ı k ıpırdatan ın  kel l esi  uçar. Anladın rr :  git o pezevenge 
aynen böyle söyle. • 

.. söylerim abi . . .  peki . . .  yani . . .  " d iyerek ç '<ıp gitti del : karı. 
l ımız. Öbürü bize döndü. 

· Kusura bakmayın ,  onun buraya geldiği rı '  duydum geldif'l'I 
Kasaba;ı ın  serserisi budur. İçki içip iç ip olay çıkarır, bu yüzden 
sık s ık  hapislere düşer. Burada bir şey yapmadı ya? •  

• Bi raz tehdit savurdu, o kadar. Başka b i r  sey yok. Konuş'J. 

vorduk. • 
· Onu buraya gönderen herif buran ın en büyük tütün tücce. 

rıdır. Y ı l lardır anasını  ağlattı m i l letin.  Son yıl !arda iyice azıttı 
fütünü hem çok ucuza kapatıyor, hem de parayı gramla veriy'lr 
Hiç bir şeyden çekinmeyin toplantıyı yapın.  Hiç bir şey yapamaz. 
iar size.•  

· Yapacağız zaten.• 
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MİTlNGE İZiN VERMİYORUZ 

M iting önceden duyurulduğu gibi kanuni formalitesi de ilçeye 
gidilerek yerine getiri ldi .  Üç kişi l ik  tertip komitesi iki gün önce
den IJ<aymakaml ığa d i lekçe vererek toplantı bildirimini yapmışlar. 
d ı .  Miting öğlen sonrası yapılacaktı. Miting gününün sabahı kay. 
makamhktan çağrı ldım. B ir  polis eşliğinde kaymakaml ığa kadar 
gittim. Genç bir IJ<aymakam vardı ,  lbeni odasına çağı rdığında : 

· Mitinge izin vermiyoruz• dedi. 
• Böyle bir yetkiniz yok.• 
·Yetkimiz var. miting yapmıyacaksınız.• 
•Yapacağ ız.•  
· izin vermiyoruz.• 
« Kaymakam bey bir yanlışın�z var, biz sizden izin istemiy.). 

ruz. Toplantı yapmak izne tabi değ i l .  Kanunlarımız açıktır, top!an. 
tı yapmak isteyenlerin sadece bir mükellefiyetleri vardı ,  a c!g 
toplantı yapılacağın ı  mahal l in en yüksek idare amirliğine h�l.ıc·  
vermektir.• 

Kaymakam pek şaşırmıştı. 'Emniyet amirini çağırd ı  ve g�!en 
emniyet amiri komsere: . 

· İzin almak mecburiyetinde değiliz. diyor.• 
· Meoburlar efendim . . . Biz izin vermeyince yapamazlar .•  
Ben biraz sinirlendim : 
• Biz bu toplantıyı yapacağız. Elinizden gelirse engel ::ılun. 

Ve o zaman doğacak olayların sorumluluğu size ait olacaktır . .. 
• Kanuni koğuşturma açarız.• 
·Açın tabii  siz mi sorumlu o lursunuz, biz mi o zaman görür. 

sünüz. Siz daha kanunları bi lmiyorsunuz. Getirin Toplantı ve Gös . 
teri Yürüyüşleri Kanununu -. e bana izin almak gerektiğini göste. 
ren maddeyi gösterin lütfen .•  

Komser gid ip bir kanun metni getirdi .  Okundu ve izin değ : ı  
bi ldirim olduğu görüldü ve tartışma bitti. 

Komiser çok istedi ama öyle olmadı ve öğleden sonra miting 
yapı ldı .  

MİTiNG 

Miting günü Gerze'nin haftasıyd ı .  Toplantı 'nın Hk bölümünde 
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biz Konuştuk. Sonra isteyen herkese söz veri ldi ve köylüler ko
:ıuştu. Tütün konusundaki temel sloganımız •Tütün on l i ra sigara 
a l lmış l ira D  id i .  Ben 'konuşmam s ırasında bir paket si§arayı hava. 
da y ı rtıp kıyllm ış tütün parçalarını  yere dökerken : 

" Bunlar sizin tarlalardan toplayıp on l i raya sattığınız tütün 
dür, • dediğ im zaman kasketli kalabal ık,  rüzgar vurmuş olgun ba 
-şakı ı  b ir  buğday tarlası gibi dalgalanmıştı . 

Tütünün kıyı l ı p  kağıda sar ı lmasın ı ,  Kayseri l i 'n in eşşeği bo
yayıp geri satmasına benzetişim çok tutmuş. 

Mitingde konuşan köylülerden biri : 
" Ben zürrayı m  (zürra: tütün rençberi) Gençler doğru söylü. 

yor. ötes i ya lan» demişti ·ki diğer köylü lerin konuşmaların ın özeti 
de buydu. 

Konuşmalar ın peşinden yürüyüşe geçildi .  Program uyarınC<' 
kasabada b i r  tur atı l ı p  yeniden alana dönüldü. Tekel yeterli a l :m 
y:ıpmıyordu ,  bu neden le tekel in  önünden geçerken potansiyel çok 
artmıştı .  B i r  provokatör çık ıp:  "Yürüyün tekele• deseydi ,  köylü. 
!er bir anda teke l i  yerle b ir  edebi l i rlerdi .  Yürüyüş tamamlanı11 
meydana dönüldüğünde yürüyüş ve toplantın ın  burada bittiği ,  an. 
c�k mücadelenin yeni başladığı be l i rti lerek toplantı sona erd i .  

Bu  tütün sorununun çözümünü amaçlayan, daha doğrusu tü _ 

tün üretici lerin i n  (zürraların) haklarını korum&k üzere b ir  deme� 
kuruldu Gerze'de ve biz ayrı l ıp  İstanbul 'a döndük. Kurulan derne
ğin adı : " Tütün Ekici leri Cemiyeti • idi .  

BÖLÜM 6 

DEV-GÜÇ OLAVI 

Burada çok öneml i  bir sorunun bi l inmeyen bazı yönlerini anlat. 
mak istiyorum. 1 968 yı l ında kurulan bir güç birl iği var: Devrimci. 
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ler Güçıbirl iği .  Bu birl iğin tıangi ortamda ve nası l  kurulduğunu tüm 
devrimci ler bi lmek zorundadır. Çünkü bu Dev-Güç Türkiye devrim
ci hareketlerinde ve gençl ik  olaylarında öneml i  bir ayrımı  bel irler. 

Önce 1 960'tan sonraki gelişmeyi şöyle bir özetleyel im. 1 96C 
sonrasında temel sorun Türkiye'nin katkınmasıdır. 1 957-1 960 dö 
neminde DP'nin baskıcı tutumuna tepki olar�k 1960 sonrasının i l k  
sloganı .  • Hürriyet•, •Hürriyet iç inde •kalkınma• olarak ortaya çık. 
tı . Atatürk i lkeleri ve 27 Mayıs savunusu yapı l ırken varolen yaygır 
inanç • Hürriyet• olursa ve herkes Hkrini söylerse, Türkiye'n in ikaı. 
kınacağı yolunda idi .  1960 sonrasında gerçekten b ir  söz hürriyet 
oldu. Hemen herkes istediğini söyleyebi l iyordu. Ne var ·ki söyle. 
nenlerin büyük çoğunluğu zaten Atatürk ve 27 Mayısa övgü nit�. 
l iğ indeydi . 

Özel l ikle 1 963 sonrasında gerek sol yayınların gerekse TİP'ir. 
etkisiyle kalkınmanın soyut bir hürriyet i le olamayacağı ,  kalkınma. 
nın ancak ekonomik sorunların çözümüne ıbağl ı  olduğu kabul e. 
d i l meye başlandı .  Bu gelişimi tek tek kişi ler açısından söylem;.  
yorum. Türkiye aydınlarının çoğunluğu açısından söylüyorum .  1 964 
ten sonra arttk kabul edi ldi ki kalkınma. hürriyet sözü i le deği l  e. 
konomik sorunların çözümüyle olur .  O halde ekonomik  sorunlarırı 
üzerine yürümek gerekir. Gerçekten bu dönemde yaz ı yazan ve 
konuşan herkes iktisadi kalkınma. iktisadi bağımsızl ık ,  ekonomi '· 
özgürlük üzerinde duruyordu. Petro l ,  madenler, i laçlar, monta 
sanayii  ve benzerleri gibi bir çok konu ele a l ındı ve iş lendi . 

Hangi ekonomik sorun ele al ınd ıysa o konuda b ir  sömürı'.': 
olayı ortaya ç ıkıyordu. B ir  g rup sömürüyor ve bir büyü\< kitle sö. 
mürülüyordu. Her sömürü ortaya çıktıkça aydınlar daha sola ka. 
y ıyor ve giderek sın ıfsal düzeyde sorunu kavrıyorlard ı .  Bu gel iş im 
sıhhatl i ve sindiri le s indir i le oluşan bir  gel işim idi . Ne var ki  
sorunun ekonomik incelemesinin sonunda sın ıfsal yan ın ın  ortay;ı 
ç ık ış ı ,  yeni bir boyut getiriyordu. Evet, tarih bir s ın ıflararası çatış. 
ma idi ve sorunlar ekonomik yapıya i l işkindi , ancak sorunun çözü. 
mü siyasi yoldan geçiyordu. B ir  başka deyişle sınıfsal düzeyde 
kavranan ekonomik sorunların çözümü, devrimci s ın ıf ın iktidara 
gelmesiyle mümkündü. İşte bu konu anlaşı ldığı oranda TİP güçle. 
n iyordu. 1 965 seçimleri bunu ortaya koyuyordu. Üste l ik  1 965 se. 
çimleri sonrasında da TİP'in güçlenmesi devam ediyordu.  Ü lken ın  
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aydınları sosyal ist dünya görüşünü benimsiyor ve ülke her geçen 
.gün biraz daha sola doğru gidiyordu. 

Yukarıda tüm aydınlar 'tÇin anlatı lan gelişme benzer boyut
!ard 1 gençl i k  içine de yansıyordu .  Özel l ik le 1965'1erden itibaren 
başlayan gei sme CHP'yi geride bı rakıyor ve TIP doğrul ltusunda 
yol al ıyordu. Bu ise başta CHP  o lmak üzere diğer bütün parti leri 
ve burjuvazi:· i endişelendi riyordu.  Gençl i k  artık bütün eylemlerin! 
sosyal :zm iç ı yapıyordu. Bunu gören burjuvazi gençl ik örgütlerini 
oarça!amaya çift baş l ı  duruma getirerek susturmaya koyuldu. 
1 964- 1 965 1 iarında daha çok C HP'n in i lerici l i k  çizgisine paralel 
olan T\1TF : inde bulunduğu ortamla bir l ikte CHP'yi geri b ırakı. 
yor:lu. Bu nedenle CHP artık TMTF'yi eskisi kadar tutmayacak ve 
AP i kt ;darı -MTF'yi isteğince yönetecekti. 1 966 Adapazarı kong. 
resircen sera artık TMTF eski etk in l iğ in i  y itirecek ve yurt so. 
runlcıfıyla L � raşmaktan çok kendin i  savunmaya çabalayacaktı. 
1 966 y ı l ı nda �ısmen de olsa b i r  var l ık  gösteren TMTF 1 967 y ı l ın. 
da 2 1irk ça·  smaz durumdadı r. 

TMTF'r n çalı şmaz duruma gelmesi gençlik eylemlerinin 
yurt çapınoki örgütlenmesinde büyük bir boşluk doğurmuştu. 
Herhangi  b'· konuda birl ikte eylem yapmak zorlaşmışt ı .  Tüm Tür. 
k iye'de org:n izasyon sağlayacak bir örgütün olmayışı öğrenci ey. 
femle,r in in e:kin l iğ in i  azaltıyordu .  

Üst ö ·gütün olmayışı ,  1 967 y ı l ı nda yeni b i r  iş lerl ik çı kardı 
ortaya. Bura göre : dört tekn ik  örgüt b ir l ikte hareket etmeye baş. 
fad ı lar. Bu 5 rgütler şun lard ı r :  İTÜTB, İTÜOTB, İYOTB, ODTÜÔB 
Bir  başka :'.eyişle Teknik Ü n iversite, Maçka, Yı ld ız ve Ortadoğu 
b i r l ig :  1 967 :1 1 l ındaki eylemlerde bi rHkte hareket edecekler ve en 
.:.ızun öğrer: i  yürüyüşü olan lstanbul.Ankara, · Özel okul lar devlet. 
!eşti � lmel i : i r  yürüyüşü »nü gerçekleştireceklerd i .  üst örgütün 
vokluğu bu dört bir l iği  bir araya getirmişti. Fakat yetmiyordu, bif 
üst örgüt ç�rekl iydi .  Bu dört örgüt TMTF yönetim i  olarak Sencer 
Güneşsoy :aşkanl ığ ındaki kuru lu  tanıyordu. Sencer Güneşsoy baş. 
ı..anl ığ ında�:: TMTF yönetici leri ise mahkem• sonucunu beklemek. 
ten ta$ka 1:ç bir iş yapmıyor veya yapamıyordu. 

MAÇKA TOPLANTISI 

1 96a· ;, başlarında yeni b i r  üst örgüt oluşturu lması fikri ağır 
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basmaya başladı. ITÜTOTB kongresini yapmış ve Çetin Uygur bir. 
i l k  başkanlığına gelmişti. ITÜTB ise kongre · öncesindeydi. Ben o 
zaman Hasan Yalçın'dan boşalacak talebe birliği başkanlığı için 
tek adaydım. ITÜTB ile ITÜTOTB bir gençlik kurultayı toplanarak 
bir üst örgüt oluşturulması konusunda anlaştı .  Onlar kongrelerin •  
yaptığı ·için toplantı çağrısını ITÜTOTB adına başkan Çetin Uygur 
yaptı. 

1 968'in Mart ayı ortalarında Anıf<ara, lstanbul ve lzmir'den ge. 
len gençlik temsi lci leri i le Maçka'da toplandık. ITÜTB adına Ha. 
san Yalçın ve ben katı l ıyorduk. Anıkara'dan TMTF adına Sencer Gü. 
neşsoy, Ankara Yük. Ok. T.B.'den başkan Necla Macit, ODTÜÔB'
den başkan Cengiz . Haksever'den başka lzmir,  Ankara ve lstan. 
bul'dan daha epeyce örgüt temsi lcisi katı lmıştı toplantıya. Yanı:. 
mıyorsam otuz kişiden fazlaydık. 

Toplantıda başlıca iki konu görüşüldü. Daha doğrusu toplan.  
tı tki bölümden oluşuyordu. Biri nci bölüm, bi rleşmenin ve birl i k .  
te  eylem yapmanın gereği üstüneydi .  ikinci bölüm ise yapı lacak 
eylemlerle i lgi l iydi. 

Birinci bölümde herkes söz aldı.  Fazlaca bir ayrı l ık yoktu. He. 
men herkes birleşmenin ve bir l ikte eylem yapmanın faydalar•n. 
dan söz etti. Bu konuda herkes hem f iki rdi . Fakat yeni örgütlen. 
menin nasıl olacağı ve neler yapılacağı konuşulmaya başlayınca 
durum değişti. Toplantıya katı lanlar i kiye bölündü. Bu bölünme 
sosyalizmi isteyenlerle CHP'ye paralel kalınmasını ve CHP i le dl. 
yalog kurulmasını isteyenler b içimindeydi. SosyalJzm yanl ı ları o. 
Carak ITÜTB - ITÜTOTB, IYTOTB, ODTÜÔB ve bazı başka örgütler 
idi. Bu örgütler, Özel okul lar yürüyüşünü gerçekleşti rmiş ve iy i  
b ir  dayanışma i le Türkiye'deki devrimcilerin desteğini sağlamıştı 
ve genç l ik  içindeki en i leri çizgiyi temsi l  ediyordu. 

Sencer Güneşsoy başkanl ığındaki TMTF, Ankara Yüksek O. 
kul lar ve d iğer bir kısım örgüt temsi lc i leri ise i leric i l iğ i  benimse. 
miş fakat sosyalizmi pek benimsememiş kişi lerdi .  Bunlar örgüt a. 
dına konuşmaktan ötede gençl ik içinde de pek etkenliği olmaya;ı 
kiş i lerd i .  

Tartışma öyle bir noktaya geld i  k i ;  sosyalist o lmayanlar i ıe  
sosyal istlerin yolu ayrı ldı . Sosya l ist o lmayan lar, NATO'yu benim
semedil<lerini fakat « NATO'ya Hayır» d iyemeyeceklerin i ,  Çet• n 
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Altan ve Muammer Aksoy gibi insanlara okul larında konferans 
verdirmeyeceklerini söyled i ler. NATO'ya hayır dey ip  dememe öy. 
le uzun bir tartışma halini aldı ki ben önce tek tek temsilci lere 
sorularak, durumun aydınl ığa kavuşmasım önerdim .  Öneri uy. 
gun bulundu ve her'ı<ese soruldu: 

• tJATO'ya evet mi ,  hayır m ı  diyorsunuz?• 
Bütün c€vaplar • Hayır• idi .  Fakat konu orada b itmedi .  Özel. 

l ikle Ankara'dan gelenler: 
• Biz hayır diyoruz ama. şimdi bunu kitleye karşı söylemek ol

maz. onun için biz . . .  • diye sözü uzatıyorlardı ki Hasan Yalçın kız
d ı :  

« Bu toplantıdan h iç bir sonuç çıkmayacağı anlaş ı lmıştır. Saat
lerdir bir ıkonuya takı l ıp  ıkaldık. ITÜTB delegasyonu olarak toplan .. 1 
tıda�ı çeki l iyoruz• dedi .  

Toplantıdan ayrı ld ık .  B iraz sonra ODTÜÔB delegasyonu Vf'. 

diğerleri b izi izledi .  Kendi aramızda yaptığımız görüşmelerde ye. 
niden bir toplantı düzenleyerek üst örgütü oluşturmayı , bu üst ör
güte göstermelik örgütleri almamayı ve sosyal ist çizgideki örgüt
lerin birleşmesini sağlamayı ve böylece devrimci potansiyeli ger
çekten devrimci biz çizgide değerlend irmeyi öngöreı-ek dağı ld ık .  

Aradan bir  ay geçmemişti ıki ,  Ankara'da · Devrimci ler Güçbir. 
f iğ i • adı altında bir birl iık 1kuruJduğu i lan edi ld i .  Maçka toplantısın .  
d a  b iıe karşı olanların tümü b u  birl iğe girenler arası ndaydı .  • Dev. 
rimciler Güçbirl iği • alelacele ve bizden habersiz kuru lmuştu. ö. 
zel l ikle teknrk örgütler en hareketli ve en i lerici örgütlerd i .  Dev. 
rimciler güçbirliği ise bizden gizl ice ve Maçka toplantısında 
• NATO'ya hayır• diyemeyeceklerle beraber kuruluvermişti . Üs
tel ik devrimciler güçbirl iğ in in  başında tabi i  senatör Kadri Kap. 
lan bulunuyordu. Hareket düpedüz bize karşı p lan lanmıştı .  27 
Mayıs'çı lar 1 960'dan sonra lnönü ile anlaşmışlar daha doğrusu 
lnönü'ye yanaşmışlardı .  Anlaşılan oydu ki ;bel l i  bir çizgiden da. 
ha i leri gidi lmemesi isteniyordu. ôzel l i1kle gençl iğ in  27 Mayıs'-: 
çı lardan ve Atatürk'çülerden ayrı olarak örgütlenmesi tehl ike l i  
bulunuyordu. 

Ôzel l ikle 1 967'den lhbaren Türkiye'deki devrimci ler her ko. 
nuya s ın ıf açısından bakmaya yönelmişlerdi .  27 Mayıs ve Ata
türk i lkeleri geride kalmış, devlet, ordu ve egemen s ınıflar doğ. 
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ru o larak ·kavranmaya başlanmıştı. Fakat bizim aydınlarımızın ya. 
pısında biraz tepeden inmecil ik vardır. Tanzimatta, Türkiye Cum
huriyeti 'nin ıkuruluŞ1.1nda ve daha blrçc;k olayda bu tavrı görmek 
mümkündü. 1960'ta •ise ıbu · tavır; •haMca rağmen halk için •  diye 
ifade ediliyordu. 1 960'tan sonra sürekli  bir Cunta söylentisi için
de yaşamıştık. Cuntacı l ık  o ldukça taraftar bu'luyordu. Sosyal ist 
dünya görüşünün yay ı lmasıyla bu tür eği l imler azalmıştı ki bir 
M ihri Bel l i  çıktı ·Asker, sivi l ,  aydın  zümre• d iye bir laf tutturdu 
ve cuntacı l ığa sosyaHst l iteratürde b ir  yer verdi .  Mi l li demokra. 
tik devrim •Asker, s ivil ,aydın  zümrenin devrimci geleneğine• 
binaen gerçekleştiri lecekti. Tam sosyal ist teori benimsenip Cun. 
tacı l ık  b i r  kenarda bı rakı l ıyordu iki Mihr i 'nin bu teorisi imdada 
yetti ( ! ) .  

29 Nisan 1 968 tarih l i  v e  24 say ı l ı  Türk Solu dergisinde Mih
ri Bel l i  şunları yazıyordu: 

·YA GÜÇBiRLİGİ ,  YA FAŞİZM •  

Türk toplumunda emperyal izmin i ş  bir l ikçisi sömürücü güç. 
fere karşı duran, tam bağ ımsız ve gerçekten demokratik Tür. 
kiye'nin b ir  gerçek olmasını özleyen ve bu uğurda Anayasa'nın 
sağ ladığı hak ve özgürlüklerden son katresine kadar yararlana. 
rak eyleme g i rişme azminde olan örgüt, kurum ve çevreleri ku
cakrayan DEVRİMCi GÜÇBIRLİGİ  kurulmuştur . 

. . . 27 Mayıs 1 960'da böyle b ir  çatı kurulmuş ve tarihsel geliş. 
memizi etkileyeb i lmiş olsayd ı ,  bugün Türkiye, Amerikan emper. 
yal izminin vesayetinden çoktan kurtul muş olur ve bağ ımsız, de. 
mokratik b ir  ülke olarak sosyal izme giden kendine özgü yolda bir 
hayl i  yol  almış olurdu .•  

Türk solunun bu 24. sayısında Devrimci leri yurtseverleri ve 
her Türk'üm diyeni devrimci güçbi rl iğ ine çağıran başka yazı lar 
da yer al ıyordu. Örneğin, bu sayısa Mucip Atakl ı  • Nisan 1960 ve 
Dev.Güç 1968 .. adı a ltında b i r  yazı yay ın l ıyor ve yazısını şöyle 
biti riyordu : · Bu inançla, bu iman ve an layışla dolu olarak, Ata. 
türk gençl iğinin 1 960 Nisan ' ın ın b u  y ı ldönümünde Türkiye Dev. 
rimciler Güçbir l iği 'nin (Dev.Güç) her gün daha fazla 'kuwetlene
rek başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Muhtaç olduğumuz l<ud. 
reti damarlarımızdaki asil kanda bularak, önümüze çıkacak her 
engeli yıkacak ve kesinl ikle hedefimize u laşacağız. Bundan hiç 
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kimsenin şüphesi olmasın.• 
Türk Solu 'nun yine aynı sayısında da Devrimci Kuruluşlar 

Güçbirl iği İcra Komitesi Başkanı  o larak Kadri Kaplan, ·Devrim
ci ler Güçbirl iğ i 'n in anlam ve kavramı • üzerine yazd ığı yazıda şun
ları söylüyordu:  

• Burada u nutulmamalıdır k i ,  rej im ve egemenlik anlayış ın. 
da, düşüncede ve kültürde rasyonel leşmek hedefini güden Ata
türk devrimleri . ara l tksız devam etmezse ,yeni l iğe karşı olan zih
niyet değişmekle kalmayıp, tarihsel kökeninden devamlı  besle
nerek gel işmeye karşı engel yaratmaktad ır. Bu engel ,  son za
manlarda olduğu gibi ,  devrimleri n temeline yönelen bir irtica şek
l i nde kendisini  göstermektedir. Bu yüzdendir k i ,  bir yandan irti
ca i le şiddetle mücadele edi l i rken diğer yandan da radikal re
formlarla alt yapı değişikl ik lerin i  gerçekleşti rmek hayati önem ta. 
ş ı maktad ır .  

Üst yapıda irtica i le savaşla bir l ikte keyfi idareye, cehaletle 
ve bozuk düzenin kökü olan eğitim düzeniyle savaş veri l i rken ,  di
ğer taraftan alt yapıyı kurmaya engel olan emperyalizm, kapita. 
l ist sistem ve toprak ağal ığ ından gelen sömürüyle savaşmak ge
rekmektedir. Unutulmamal ıdır  ki, i rtica denen olayın besleyici le
rinden bir i ,  hatta en baş l ıcası a lt yapıdaki bu sömürü düzenidir. 
Bu düzen ortadan 'kalktığı zaman irt ica besi köklerinden 'kopacak 
ve yaşama imkanı bu lamayacakt ır. İşte o zaman gerçe!<ten la ik b i r  
yönetim i le gerçekten din ve v icdan özgürlüğünü kul lanan k iş i .  
!erden bahsetmek mümkün olacaktır. Diğer yandan yapılacak bu 
değişikl ik ler, tam bağımsız ve gerçekten demokratik güçlü Tür
kiye"n in ve s ıhhatli Türk toplumunun yaratıcısı olacaktı .  . .. 

Kadri Kaplan ' ı n  yaz ıs ı  bu paragrafla bitmekteyd i. Bu yazın ın 
yan ın TMTF Başkanı  olarak Sencer Güneşsoy • TMTF ve Güçb i r
l iğ i  • başl ık l ı  yaz ıs ın ı : 

·Özlemini duyduğumuz çağdaş uygarl ık  düzeyine ulaşmış,  
tam bağımsız Türkiye için,  devrimci kurul uşlar tek mücade le leri
nin yanı s ı ra Türkiye Devrimci ler Güçbirl iği  içinde de müşterek 
hedefler yolunda tek vücud halinde daha güç lü olarak mücadele 
edecek ve muvaffak olacaktı r .•  d iye biti riyordu. 

Durum açıkça görülüyor ki, Güçbirl iği 'nin yönetiminde bu
lunanlar Q.ir takım reformlarla çağdaşlaşmaktan. b i r  başka deyişle 
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1 965 yı l larında yetersizliği görüldüğünden .dolayı aydınlarca be
n imsenmeyen duruma gelmiş soyut bir kal0kı nmadan Atatürk i lke
leri ve 27 Mayıs düzeyinde söz ediyorlardı .  Bu geri çizgiden ötü
rü, biz devrimcilerin daha doğru deyişle sosyalist çizgideki dev
rimci lerin bu harekete katı lmasını yanl ış buluyorduk. Geri bi l inç 
düzeydeki kadrolar bfzi sosyalizme götüremezlerd i .  Tam tersine 
biz onların işine yarardık ve onlar kendi programlarını uygu
larlard ı .  Üstel ik i l k  fı rsatta bizi harcamaları da cabası .  

DEV.GÜÇ'ÜN İLK ORTAYA ÇIKIŞI 

Büyük b ir  iddia i le  kurulan Dev.Güç, önce iki  bi ldir i  i le orta 
ya çıktı . Bu bi ld ir i lerden bi rinde · Esas amaç ve temel hedef,, açık. 
!anıyordu, diğerinde ise sloganlar s ıralan ıyordu. Bu iki b i ld iriyi 
aynen al ıyorum. 

" ESAS AMAÇ VE TEMEL HEDE F 

1 .  ESAS AMAÇ:  Tam bağ ımsız Türkiye anlayış ı  içeri
sinde Anayasa hedeflerinin eksiksiz, o larak gerçekleşti ri lme. 
si için çaba sarfetmek. 

2. TEMEL İLKELER 

1 .  Tam bağımsızl ık i lkesi 
2. M i l li devlet i lkesi 
3. Gerçek demokrasi i lkesi 
4. Laik  devlet i lkesi 
5.  Sosyal devlet i lkesi 
6. Hukuk devleti i lkesi 

Tam bağı msız, mi l l i  demokratik, laik, sosyal hukuk 
devleti. 

Tam bağımsızlıktan, ekonomik sosyal ve kültürel a. 
!anlarda bağ ım l ığa ve bunun sonucu (NATO ve benzeri de
nemelerde olduğu gibi) siyasal alanda hükümranl ık kıs ıtla. 
masına yol açan ve mi l l i l ik  n itel iğini bozan i l işkileri n  her 
çeşidine karşı olmak anlaşı lmaktadı r. 

Mill i lik'ten, her bakımdan hükümran l ık  hakkına sahip 
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bir devlet varl ığı  ve çağdaş uygarl ık  zihniyeti i le geliştiri lmiş 
mil li Türk kültürü i le Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların ın  e
şit hak ve yüce ç ıkarlarına dayalı sosyal ve siyasal bir yapı 
ani aşılmaktad ır .  

Gerçek demok!rasiden, sosyal leştiri lmiş demokratik bir 
toplum düzeni ve demokratik bir yönetim anlaşı lmaktadır. 

Lai4dik'ten dinsel esas ve ihtiyaçların, beşeri hukuka 
dayal ı  olması gereken kamu düzeninin tamamen dışında tu
tulması, devletin din ve mezhepler karşısında tarafsızlığını 
sürdürmesi ve d in  karşısında bağımsızlığını koruması devrim 
kanunlarının eksiksiz olarak uygulanması ve 'bu esasların sı
nırladığı çerçeve içerisinde d in  ve vicdan hürriyetinin, kişi
sel alanda baskısız ve kınamasız olarak kullan ı lması ,  toplu
mun hurafelerin baskısından kurtarı lması ve düşüncede bi
l ime gereken yerin verilmesi anlaşılmaktadır. 

Sosyal devlst'ten , eşitl ik  ve adalet i lkeleri içinde eme
ğin değerlendiri lmesi,  emek dışı kazançların reddedilmesi, 
herkese insanl ı k  onuruna yaraşır geçim imkanının, güvenli
ğinin ve özgürlüğünün sağlanması, gerek aydınla halk, ge. 
rekse çeşitli s ın ıflar ve iş meslek grupları arasındaki imti
yazların kald ır ı lması anlaşı lmaktadır. 

Hukuk devletinden, Modern hukıik devleti i l e  insan hak
larına dayal ı ve yasaların egemen olduğu bir devlet düzeni 
anlaşılmaktadır. 

3. TEMEL HEDEF: Tam bağımsız ve gerçekten demok
ratik Türkiye 'nin kurulması için Türk halkının ç ıkarlarına kar. 
şı olan güçlerle savaşmak. 

· 

4. KARŞI GÜÇLER VE SAVAŞ HEDEFLERi :  
1 .  D i n  sömürücülüğü i le savaş. 
2. Emperyal izmin her çeşit tahak!kümü i le savaş. 
3. Kapital ist sistem ve kurumların ve toprak ağal ığı. 

n ın yarattığı her çeşit sömürü ile savaş. 
4. Keyfi idareyle savaş. 
5. Cehalet i le  ve mevcut eğitim düzeni i le  savaş. 
5, YÖNETİMDE IŞBİRLIGI iÇiN TEMEL iLKELER 
1 .  Eşit temsi l  esasına dayalı kol lektif yönetim. 
2. Kuruluşların kendi alanlarına i l işkin konularda tam 
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insiyatifin i  koruması. 
3. Siyasal parti ler dışı sevk ve idare. 
4. Anayasa hukuku dışına çıkmamak. 
5. Temel iM<eler dışına çıkmayan ve yetkil i  ıkı l ınan hu

suslarda güQbirliği genel kurulunun ve yürütme kurulunun 
kararlarına uymak. 

6. Birl i'kten çtkışta serbestl ik. 
7. Güç Birl iğinin çal ışmalarına Hişkin olan kuruluşlar 

arası anlaşmazl ıklarda, taraflar son karara varmadan önce, 
genel kurul ve yürütme kurulunun hakemliğini ;kabul etmek. 

8. Kuruluşlardan birine yapı lacak baskı ve tecavüzün 
karşısına toplu olarak çıkmak.• 

Güçbirl iğ in in  sloganların ı  taşıyan bi ldiri ise aynen şöy. 
le: 

· DEVRİMCİLER GÜÇ-B İRLİG İ  SLOGANLAR! 

1 .  Ağal ığın düzenidir - haksız ve bakımsız toprak. Hal-
kın düzen idir - kendi toprağ ında - özgür çal ışmak. 

2. Kalacaktır ergeç - fikir suçu. 

gı. 

Kurtulacaktır - derebeyl ik kal ıntısından - Türk ulusu. 
3 .  Yürüyeceğiz - yarın ın aydınl ıklarına. 
Vura vura _ bütün karanl ı klarına. 
4.  Emperyal izmin zincirini - kıracaktır, halk 
Olacaktır ü l ke tam bağ ımsız  - muhakkak. 
5. Dine saygı - yobaza kayg ı  - din sömürücüsüne yar-

6. Emeksiz ve haksız kazanca - s i l le 
Çal ışaraık kazanan herkes - bizimle .  
7.  Türk'ün değerini - ümmetçi l iğe - feda etmeyiz. 
Ü lke zengin l iğini - emperyal izme - peşkeş çekmeyiz. 
8 .  Türk ulusunun tam bağı msızl ığını - ikinci kez. 
Kurtaracaktır yine _ ulusun azim ve kararı - bunu bi lsin 

herkes. 
9. Yarının yaratıcısı emekç i leriyiz - Mustafa Kemal ru

hunun Mi l l iyetçi leriyiz. 
1 O. Ulusal demokratik devrimdir - yolumuz 
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Eğer verirsek elele • Biikülmez kolumuz. 
1 1 . Halka düşmandır - savaş hedefimiz dörtler. 
Si l inecektir hepsi _ sadece gününü bekler. 
1 2. Kaynaklanırız - ulusal kurtuluş savaşından. 
Varacağız hedefe - 27 Mayıs aşamasından. 
1 3. Emperyal izm - işbirHkçi - ağa • destekçi U lusum 

iyi belle - bunlardır  - çıkarına köstekçi .  
1 4. Mi l l i  - Laik - Sosyal - Hukuk Devleti - i lkelerimiz. 
Tam bağımsız Türkiye - Gerçekten demokratik yöne. 

tim - Bunları gerçekleştirebilecek bizleriz. 
1 5. Atatürk Devrimleri - 27 Mayıs _ Baş tacımız. 
Vardırmaktır hedefine bunları _ bütün amacımız. • 

DEV - GÜÇ İSTANBU L'DA 
DA ÖRGÜTLENİYOR 

Ankara'da aceleyle kurulan Dev - Güç Mayıs ayında istan. 
bul 'da örgütlenmeye yöneldi .  TMGT aracı l ığı  ile toplantıya çağ. 
rı ldık. Dev - Güç'ün lstanbul'daki örgütlenmesi TMGT çevresinde 
olacaktı . TMGT'ında geniş bir toplantı düzenlendi .  Toplantıya Dev 
Güç'ün ağı r topları da katı l ıyordu. 

Biz im tavrımız doğal olarak Dev - Güç'e karşıyd ı .  Çünkü Dev -
Güç bize •karşı kurulmuştu. Daha i leri çizgide örgütlenmemizi en. 
gel lemek üzere aceleyle ve komi k  sloganlarla kuru lmuş bir b i r l i k
ti bu. Katı lan örgütlerin çoğu tabela örgütüydü .  Ne yığın lara daya l ı  
b ir  güçleri vardı ,  ne de Türkiye sorunlarını doğru koyuyorlard ı ,  
Örgüt yönetimindeki insiyatif Atatürk i lkeleri ve 27 Mayıs çizgi. 
sinden i leri gitmeyen ve gidemiyecek kişilerdeydi .  Geniş öğren. 
c i  •kitlesiyle bağı olan örgütler teknik kesimdeki örgütlerd i .  B i z im 
Dev - Güç'e katı lmamız, elimizdeki gücü geri çizgiye devretmek ve 
onların son tahl i lde cunta hesaplarına alet olmak demekti. Dev
rimci güçbirl lğine inanıyorduk. Fakat bu birl i<!< gerçekten devrim. 
ci  olanların güçbirl iği deği ldi .  Tam tersine gerçek devrimcileri 
sapmaya götürecek ve devrimci çal ışmalar engel olacakların b ir
J·iğf idi. Çünkü İnönü i le  yandaşlaşmış 27 Mayıs'çıların ·katkısıyla 
kurulan bu birliğin gençliğe yaptığ ı  teklifin gerçek anlamı şuydu: 

· Siz devrimci bir ;ktidar istiyorsunuz. Biz 27 Mayıs'ı n eksiık 
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olduğuna inanıyoruz. Onun yolundan g iderek bu eksiği tamamlaya. 
cağ ız. Bizimle gelin iktidara ortak olun. • 

Evet Dev • Güç'ün gençliğe çağrısı. ffctidar ortaklığına çağrıy. 
d ı .  Gençliğin gençl ik olarak hele de öğrenci gençlik olarak iktida
ra yönelmesinin sosyal lst teoride yeri yoktu. Bu olsa olsa Jön -
Türle geleneğinin bir çeşidi olabil irdi . Bu nedenlerden ötürü Dev -
Güç'e girmiyecektik. Zaten Ankara'dan başlayan hareketlere ikar. 
şı daimi bir  kuşkumuz vard ı .  Kimin neye oynadığı bell i  olmuyor
du. Pol itiıkanın ç irkefi orada oynanıyordu. 

TMGT'deki toplantı başlad ı .  Örgüt temsllci leri tek tek çı. 
kıp birliğe katı ldıklarını b i ld iriyorlardı .  Ben söz aldığım zaman Ö
zetle: 

• Devrimcilerin üst örgütü böyle bir örgüt o lamaz. Bugün 
devrimcilerin ihtiyacı, Türkiye çapında hareketin bütünlüğünü sağ. 
!ayacak ve gerçekten devrimci bir çizgi izleyecek bir üst örgüt
tedlr. Bu birl iğ in ise bil inç düzeyi yetersizdir. Bu yetersiz bil inç. 
le yapı lacak hareketler doğru eylemler olamazlar. Bu nedenle biz 
bu örgüte katı lmayacağız• dedim. Kadri Kaplan beni cevaplad ı :  

· Harun Karadeniz'e tavsiye ederim, Lenin'in Çocukluk Has
tal ığ ı  kitabını okusun. Orada devrimi sadece sosyalistlerin yapamı
yacağı yaz ı l ıdır.• 

Ben tekrar söz aldım ve : 
· O  kitabı okumak yetmez, doğru dürüst anlamak gerekir. Le

nin devrimde çeşitli sınıf ve tabakaların rolüne değinmiştir. Fa
kat çe�itli s ın ıf ve tabakalara düşen görevleri belirleyen bizzat 
Lenin' in kendisidir.  Yoksa Lenin yarı bil inçl i  ya da bi l inçsiz kadro. 
tarı üst örgüt nitel iğinde görmemiştir. Lenin'in yaptığı iş çeşitli 
tabakalara düşen görevleri tayin ederek onları devrimci eyleme 
katmak olmuştur. Biz burada bu birliğin b i l inç düzeyinin eksik ol
duğunu, buradan her örgütün temsilcisinin katılacağı üst kurulun 
da yetersiz, hatta yanl ış olacağın ı  görüyoruz ve bu nedenle bu b ir
l iğe katı lmıyacağımızı beyan ed iyoruz.•  

İTÜÖB adına benim yaptığım bu konuşmadan· sonra görüşme
ler devam etti . İTÜTOTB adına Çetin Uygur da kendi örgütünün bu 
birliğe katı lmayacağını söyled i .  FKF İstanbul Sekreterliği de bize 
paralel düşünüyordu. Ne var ki genel merkez olarak Ankara bu 
birl iğe katı lm ıştı. 
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Teknik camia olarak bizim katı l mamamız Dev - Güç için: 
.. istanbul 'da ö lü doğdu · deni lmesine neden olmuştu. Çünkü o 
yıl larda geniş öğrenci kitleleriyle bağı olan ve aktif örgütler tek. 
nik örgütlerdi.  

Dev· _ Güç bir süre bildiri yayınlayacaktı . Fakat bir süre son. 
ra sadece adı kalacaktı . Ne varki •Türk Solu•  dergisi ·Dev - Güç 
gerçekten dev bir güçtür• .  «Güçbirl iğ i  bozguncuları ihanete gi. 
diyor.• gibi sloganları kapak yapacak ve Dev - Güç'ü yaşatmaya 
çal ışacaktı. Gerçi Dev. Güç gençl ik  içinde tutunmayacak kayba. 
lup g idecekti. Fakat Dev _ Güç'ün getirdiği i l işki ler bi rçok dev. 
rimci gencin cuntalara umut bağlamasına yol açacak ve bazı genç. 
lik örgütleri eylemlerini cuntacı çizgide sürdüreceklerdi .  

Ben öğrenci birl iğimizin Dev - Güç'e katı lmayacağın ı  söyle
diğ imden ve Dev - Güç'ün yanl ış l ığ ın ı  savunduğumdan dolayı dev
rim düşmanı i lan edilecek, birçok yerde oportünist olarak yerile
cektim. Burada bel irtmek istediğim bir nokta daha var: Bu Dev -
Güç'e katı lan gençler son i·ki yı ldır, genç l ik  eylemlerinde bulunan 
kimselerdi. Sosyalizmin kuruluşunda cuntayı açıktan açığa savun
muyorlardı.  Fakat içinde bulundukları i l işkiler onları cuntacılara 
faydal ı eylemler yapmaya götürüyordu. Bazı ları ise daha heyecan. 
lı idi ler ve cunta getirebilecek olaylar ç ı·karmaya özel l ikle gayret 
sarfed iyorlard ı .  Geniş öğrenci kitleleri karş ısında ise son derece 
keskin nutuklar atıyorlardı .  Çoğunlukla ş iddet taraftarı oluyorlar 
ve bu davaya hayatlarını koyduklarını ölmeye hazır  olduklarını yan. 
sıtıyorlardı. 

MDD'NIN GENÇLiK 
KURULUŞLARINI  ELE GEÇİRMESi 

Mi l l i  demokratik devrim görüşü gençler arasında i lk kez 1966 
y ı l ında ortaya çıktı. MDD görüşünü benimseyen i lk  örgüt •Dev. 
rimci Hukukçular»dlr. Fakat MDD görüşü, daha sonra kurulan DÔB 
i le eyleme geçti. Kısa adı DÔB olan · Devrimci Ôğrencl ler Blrl i
DI• kurulduktan kısa süre sonra çatışmaya yönelik bir eylem çiz
gisi izlemeye başladı. 

�IDD :ıörD:;;ü i ! k  yı l  gençl ik  arasında pek tutunmadı .  Fa
kat 1968 y ı l ından ·itibaren tutunmaya başladı. MDD bir yandan 
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gençlik ·içinde yerleşmeye çalışırken, öte yandan TIP içinde ça_ 
bşmaya başladı. TIP içindeki Hk çalışma Şişli i lçesinde yapıldı 
ve ilçe ele geçirildi. Datıa sonra diğer başka ilçeler ele geçirile
cdc ve nihayet TIP lstanbul i l örgütü de MOD'c i l erin eHne geçe� 
cek ve fakat geçtiği andan itibaren adeta !kapatılacaktı. Burada 
belirtmek istediğim nokta M DD'ci lerin çalışmalarının, bir örgütü 
çalıştırmaktan çdk o örgütü ele geçirmeye yöneHk oluşuydu. ·Bir 
örgüt ya da  bir i lçe hedef seçHiyor ve ele geçiril iyordu ancak 
ele geçirildfkten sonra bir çalışma yapılmıyordu. Bunun en iyi ör
neği TIP lstanbul il örgütü idi .  B i r  örgüt ele geçiri l ince, başka bir 
örgüt ele geçirmek uzere yeni çaba başlıyordu. Hemen aynı in
sanlar yeni örgütü ele geçirinceye kadar uğraşıyorlard ı .  

1 968 yı l ı  içinde bir  çok fügüt M DD'cileri n  e l ine  geçti . Dev -
Güç bu dönemde kuruldu. Biz karşı çıktıık. B i r  süre sonra hedef 
seçi ldiık ve nihayet 1 969 Nisan'ında yapılan İTÜÖB ıkongresinde 
örgüt MDD'cilerin el ine geçti. Kongre asker, sivi l ,  ayd ın  zümre ve 
feodal·ite konusunda uzun tartışmalara sahne olmuştu. Kongre bir 
hafta kadar sürdü ve bitti. O tarihte FKF İstanbul Sekreterliği 
M DD'ci d eğild i ,  fakat FKF Genel Merkezi ise MDD'ci bir çizgide 
Dev _ G üç'iin kurucuları arası nd a  bulunuyordu. 

İTÜÖB'nin MDD'ci lerce ele g eçiri lmelerinden sonra, MDD'ci
lerin tek hedefi FKF ista!lbul Sekreterliği oldu .  istan11ul Sekreter" 
tiğinde Veysi Sarıözen ve Sıtkı Coşkun özel l i kle saldırılan iki isim 
idi .  Sekreterliğe yapılan baskı kaba kuvvete kadar dökü ldü . Sek
reterl ik  çal ışamaz duruma geldi ve istifa ett i .  FKF İstanbul Sekre-.ı 
terliğinin istifasından sonra artıık gençl ik  kesimi ele geçiri lmiş 
o luyordu .  1969 Ekim ayında FKF olağanüstü Genel Kurulu toplan. 
dı .  FKF adı değiştir i ldi  ve örgütün ad ı :  « DEV-GENÇ• oldu. 

Dev-Güç 1968 Kası m'ından sonra, iki bu tarih Samsun.Anka
ra yürüyüşünün bitiş tarihidir .  Per varl ık gösteremeyecek ancak 
onun yerine DEV-GENÇ benzer bir çal ışma içine girecekti . 

GENÇLİK EYLEMLERİNİN 
BİTİM NOKTALAR! 

Çağımızda gençl ik eylemlerin in  üzerinde bunca söz ediliş�, 
gençliğin önemli bir devrimci , toplu luk olmasından çok hareketli 
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bir topluluk olmasındandır. Çağı mızda toplumu, bulunduğu üretim 
biçiminden yeni bir üretim b:çimine geçirecek olan devrimci güç 
işçi sınıfıd ı r. Genç l i k  eylemleri bu sın ıf ın eylemleriyle bütünleşe
bi ldiği ölçüde doğru ve faydal ıd ı r. Yoksa gençl ik eylemleri kendi 
başı na o lumlu  sonuçlara u laşamaz. Gençlik eylemleri b ir  noktaya 
kadar faydal ıd ır, faıkat bir  noktadan sonra fayda geti rmez. Eylemin 
devam ı  o lanaksızlaşır. Gençl ik örgütle rinin ve gençlerin gücü s ı
n ır l ı  kal ı r. B ir  başka deyiş le to�lumdaki gel işmeler ve eylernler 
gençl iğ i  aşar. Bu  noktadan öte eylem.  başka örgütler tarafından 
yürütülmesi gereken boyutlara ulaşmıştır. Eğer genç l : k  yen' bo
yutlara u laşmış  eylemi kendi baş ına  yürütmeye devam ederse bü
yük yan l ış lara varı r. 

Top lumsal yapıya karşı y � :-ütü len  öğrenci eylemlerin ::ı s ı.  
n ı r ı ,  kend i l iğ inden s ınıf olan e mekçi lerin kendisi iç in s ın ı f  olma
s ı  için, bir başka deyişle emekçi sınıflara bil inç taşıma olarak ta
n ımlanmıştır .  Bunun ötes ine taşan ey lemler çoğunca bir  siyas i 
ö rgüt yani b ir  parti tarafından yürütü l melidir. Bu görüş şirr.diye 
dek b i r  çok defa söylend i ,  yazı ld ı .  Ancak ben bura{!a bu scrunu 
içinde bulunduğum bazı o laylard a  ele a lacağ ı m  ve olay ların gel i
ş im i  içinde tartışacağım. 

Genç l i k  eylemlerinin b i t im nokta l arını tartışacağım olaılar
dan bir i  Gerze « Tütün Miting i • d i r. B i z  tütün konusundaki sömü
rüyü an l atmak iç in  İstanbu l 'dan '.-:alkıp  Gerze'ye gittik. Orada bü
yük  i lg iy le izlenen ve benimsenen b ir  miting yaptık. Bizim bu ça
l ışmamızın sonucu orada b ir  · Tütün Ekici leri Cemiyeti • kurJldu.  
B u  da çok güzel .  Fakat b iz  o noktada tükendik .  Çünkü, b ir  genç l ik  
örgütü o lara k  orayla i lgi lenmem iz  a rtı k mümkün deği ld i .  Ben ş u  
a n  o cem iyetin yaşayıp yaşamadığını  bi le b i lmiyorum. Halbuki , o 
derneği n  mücadelesini yürütebi lecek ve her yeni durumda bir 
eylem koyacak veya doğru tavır a labi lecek olduğunu sanm ıyorum .  
Bu derneğin kurucularının hiç deği lse daha b i r  süre bilgi v e  bi l inç 
olarak destek lenmesi gerekird i .  Hiç bir  gençlik örgütü ise bunu 
yürütemez. Eylemin sürekl i  olab i lmesi iç in bir parti ,alışması ge. 
reği ortaya çıkar. 

Gençl i k  eylem lerinin boyutları hakkında bir fikir vennesi a. 
çısından bir anımdan söz etmek istiyorum. B ir  gün Sağmalcılar•. 
da bir lokale konuşmacı o larak çağrı ldım. Vardığımda lokal in işçi-: 
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terle dolu oldtığ'unu gördüm. Nutuk atan bir konuşmacı olmaktan 
çok sohbet eden b iri olarak konuşmaya başladım ve öylece de 
sürdürdüm. Merhaba nası lsınız? diye başladım ve el imi  rastgele 
bir işçiye uzattım ve: 

- • Nerede çalışıyorsunuz?• 
- • Yün ipl ik Fabrikasında n 
- • Kaç l i ra al ıyorsun? Memleket neres i ? •  g ibi sorularla ön-

ce işçiyi tan ıd ım.  Sonra, başladım artıkdeğer hesabına. Ben sor
dum işçiler cevap verd i ler. O fabrikada çalışan b irkaç işçi daha 
varmış ,  benim sorularıma beraber cevap veriyorlard ı .  Ben fabri
kan ın  kapasitesini  günde kaç işçiyle ne kadar yün işlediğini ,yünü 
kaça aldığ ın ı ,  ipliği kaça sattığın ı ,  bu iş için ne kadar işçi ücreti 
verdiğini ,  amortismanın ne tutacağını  ve nihayet bir işçinin yev
miyes ine karş ı l ı k  patronun ne kazandığını  tamamen işçi lerin ver
diği  rakamlara dayanarak hesapladım. Patronun karı ortaya çıkın
ca b i r  de soru sordum. 

•Aranızda Orta Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan aılanlar var 
mı? Sakın şu fabrikalarda işleyip 'boyadığınız yünler, s izin köyler
de kardeşlerinizin büyüttüğ ü koyunların yünü olmasın?»  

Herkesin sandalyesinde şöyle bir sallandı .  Sonra bi r is i  patlad ı :  
" Ben gidiyorum arkadaş. Ben artık bir  hafta uyuyamam . . .  Ben za
ten bunları b iraz bi l iyordum, şimdi de sen anlattın böyle,  ben ar
tık daha dinleyemem, ben fabrikadaki arkadaşlara anlatmak istiyo_ 
rum, bir türlü anlamıyorlar. Ben daha uyuyamam. Ben gid iyorum •  
dedi ve kalkıp g itti. 

Ben konuşmayı biraz daha sürdürdüm. Sömürünün yalnızca 
yün ipl iğinde olmadığını  bütün dal larda olduğunu anlatarak 'konuş
mayı biti rdim.  Sonra yanımdaki iki arkadaş!a kalkıp Gümüşsuyu 
yurduna doğru yola çıktık.  O günüm çok yoğun geçmişt i ,  akşam 
saatinde Sağmalcı lar'a gitmek ve tekrar Gümüşsuyu'na dönmek 
hayli  yorucuydu .  Fakat iyi anlatmıştım sorunu. Sömürüyü gözler 
önüne sermiştim adeta. Görevini yapmış insanların huzuru içinde 
yurda yatmaya tlönüyordum . Mutluydum, sevinçliydim. • İyi oldu 
doğrusun ded i m  kendi kendime. Fakat Saraçhane'de minibüsten 
i ni nce neşem kaçtı. Bir yanl ışl ık b i r  eksikl ik vardı bu işte. Ben 
iyi anlatmıştım anlatmasına fakat, o işçinin uykusunu iyice kaçır
m ıştım ama ben huzur içinde uyumaya gidiyordum. işçiyle farklı 
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konumdaydık. Ben neşeliydim o huzursuz. Ben uyumaya gidiyor
dum, o uykusuzluğa. Ben rahatlamışım, onun rahatı kaçmıştı. Ters 
düşmüştük işçiyle. Korkunç bir ağırlrk kapladı içimi .  Biraz önce
ki neşemden eser bi le kalmamıştı. 

Sonra düşündüm uzun uzun. Ben bir öğrenci örgütündeydim 
ve bir  daha o işçiyi göremeyecektim. Öte yandan •Oh •  deyip ra
hatlamak söz konusu olmazdı .  Çünkü, • görevi bitti • olamazd ı .  B i r  
görev bittiği anda bir başkası daha önemlis i  başlıyordu. Benim i 
çinde bu lunduğum örgüt ve il işkiler ise soruna çözüm getirecek 
konumda deği ldi .  Neşemin kaçması doğruydu. 

Gençlik eylemlerinin yetersizliği için petrol sorununun d a  
örnek vermek istiyorum.  Evet 1965'te başlayan petrol sorunu va 
m i l l i  petrol kampanyası çok başarılı olmuştu . Petrol konusu eni
ne boyuna anlatılmış ve kamuoyuna maledilmişti . Fakat sonuç ne? 
Biz petrol konusu anlaşı l ır  anlaşılmaz, daha doğrusu biz durumu 
açıklar açrklamaz, Türkiye ayağa kalkacak ve petroller mil l i leşti ri
lecek san ıyorduk. Bu kanıyı özel l ikle kendim için söylüyorum. Fa
kat hiç de öyle olmadı. ilk ayağa kalkanlar petrolde bizi sömü
renler ve onların yerl i  ortakları ve yardakçı ları oldu.  Bunlar halk
tan evvel ayağa kalktı ve bir daha da oturmadılar. Her fı rsatta 
b iraz daha i lerlediler ve durumları ıi ı  garantiye aldı lar. 1 975 Tür
f<iyesinde hala yabancı petrol şi rketleriyle uğraşıp duruyoruz. iBr  
başka deyişle öğrenci eylemi olarak çok başarıl ı  olan eylem Tür
kiye ve halk açısından pek başarı l ı  değildir. Çünkü olayın boyut
ları bir sosyo.ekonomik yapının değişmesi, bir u luslararası i l iş. 
ki lerin koparı lması ,  emperya lizm ile i lgi l idir. Bu boyutlara ula
şan bir olay ise öğrencileri çok aşmaktadır. 

Gençlik eylemlerinin boyutlarıyla i lgi l i  olarak bir de • Kan
l ı  Pazar» olayını tartışmak �tiyorum. · Kanlı  Pazar• olayı her yö. 
n üyle içinde yaşadığım bir  olay. ilgili bölümde detayları anlatı
lan bu olay ·bir çok yönden öğrenci örgütlerini aşan bir· olaydır. 
Biz 6. Fi loya karşı öğrenci eylemlerini düzenleyen örgütler olarak 
başarıl ıyd ı k. Fi loyu sürekli protesto ettik ve planladığımız üzere. 
sorunu büyük bir kitleye benimsettik. 1 6  Şubat 1 969'da yapılan 
Beyazıt-Taksim yürQyüşü 1 960-1 970 arasındaki en büyük yürüyüş. 
tür. Fakat sonuç ne? 

Öğrenci örgütlerinin boyutları halkı toplamaya yetiyor. Fa-
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kat, ötesine yetmiyor. Yetemez de. Biz o günlerde büyük inslyatif 
sahibiyd ik. Ancak ıbütün olayları gençHk örgütleri o larak planl ıyor 
ve yürütüyorduk. Hem de 76 örgütün imza yetkisi el imizdeydi.  Su 
örgütler arasında Anadolu'daki birçok devrimci ;kuruluştan tutun 
da,  bizim üst kuruluşlarımıza ve bazı sendikalara ıkadar bir  çok 
örgüt vardı .  Bütün bu i mzaları kul lanma yetkisi  e l imizdeydi .  Bu 
örgütlerin bize bıraktıkları imza yetkisini kötüye ikul lanmadığı.  
mız inancındayım. Ancak biz nihayet bir öğrenci örgütüydük.  Bir 
6. Filoya karşı on binlerce insanı yürütmek d aha ciddi bir iş olma. 
l ıydı .  Kanlı Pazar öncesi bir saldırı olacağı bel l iydi.  Aramız. 
da son derece ciddi olarak yürüyüşün nası l bitiri leceğini tar. 
tışmıştık .  Bir saldırı olacaktı, fakat bu saldırı  mevcut top. 
lum polisinden gelecekti . Saldı rıya karşı s i l ah lanmak polise 
karşı s i lahlanmaktı .Daha da sonrası orduya karşı s i lahlanmak O
larak geliyordu. Bu ise bizim işimiz deği ldi .  Böyle bir  eyleme ta. 
l ip  deği ldik, olamazdı k  da. Kısaca olay bizi aşıyordu ve biz mağ. 
lubiyeti kabul ederek yürümek zorundaydık. Bu olay gerçekte bir 
siyasi partiyi bile aşan özell ikler taşıyordu.  

Biz o günlerde o kadar kendi başımıza ve o kadar yalnızdı k  ki,  
hiç bir partiden en ufak bir i lgi görmüyorduk. Öze l l ikle  TİP orta
larda yoktu. Daha doğrusu bizim le hiç i lgisi yoktu. Fakat parti 
üyeleri gelip bizim planladığımız eylemlere katı l ıyordu. Evet Fi lo. 
yu protesto olaylarının boyutları gençl ik  kuruluşlarını aşmıştı ve 
doğrusu bu bir parti eylemi olmalıydı. Ve gençl ik kuruluşları o 
eyleme katı lmalıyd ı .  Durum ise tam tersi id i .  Eylemi biz planl ıyor 
ve yapıyorduk parti üyeleri ve sendika üyesi işçiler bizim eyle. 
me katı l ıyorlardı .  Denebi l ir  ki TİP gibi bir partinin böyle bir eyle
me katılması veya örgütlenmesi, partinin kapatı lmasına neden o. 
labi l irdi .  En uçta söylenebilecek görüş budur. Bu halde bile Parti 
bizimle i lgi kurmalı ve bize en azından öneride bulunmalı  id i .  Ha. 
reketin boyutları açısından bizimle görüşmel i  ve çeki lmel iydi. Ey. 
lemin içinde ne biz partiyle i l işki kurduk ne de parti bizimle  i l işki 
kurdu. Ve 1 6  Şubat başarı ve başarısızlıklarıyla • Kanl ı  Pazar• o
larak bitti. 

Buraya kadar verdiğim örnekler daha çoğaltı labi l i r. Fakat sa. 
nırım gençliğin eylemlerinin bitim noktası için şu genel i l keyi be. 
l i rlemek için yeterlidir. Genel olarak •Gençl ik  eylemleri i ktidara 
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yöneldiği anda biter.• Daha doğrusu, eylem �ktidara yöneldiği an. 
da, gençliğin faydalı  hareket s ın ı rı aşı lmış ve partinin eylem ala. 
nına g iri lmiş demektir. 

Tütün Ekici leri Cemiyeti "nin kurulmasından sonra yapılacak 
iş  bir parti etrafında rktidara yürümektir. Çüni<ü çözüm bir i kti
dar sorunudur. Yün ipl i k  fabri kas ının işçilerinin sorunu da ancak 
iktidar sorunuyla çözüme kavuşacaktır. Kan l ı  Pazar olayı ise bizi 

• • 
yine iktidar sorunuyla karşı karşıya geti rir. Bu nedenle d iyorum 
ki öğrenci eylemleri bir noktadan sonra yararsızlaşır; hatta zarar. 
lı olmaya başlayabil i r. işte bu noktanın iyi bel irlenmesi gerekir. 
San ır ım bütün bu nedenler ve gençliğin yapısı  dikkate alınarak 
geçliğin görevi : .. Emekçi sını flara bi l inç taşıma • diye tanımlan. 
mıştır.  

1 969 yı l ında benim genç l ik  olaylarından çekilmem biraz da o. 
layların gençl iği aşmasından ve gençliğin i ktidara yönelen eylem 
biçimini  benimsememem olmuştu. Bunu bugün söylemiyorum. Be. 
nimsediğim eylem çizgis in i  1 969 N isan'ında yayınladığımız � ITÜÖB 
yönetim kurulu çalışma raporu »nun sunuş yazısında şöyle ifade 
ediyordum: 

« SUNU 

Yönetim kurulumuz çalışma dönemi boyunca, kitlelerin bi l inç. 
lendiri lmesini esas amaç bi lmiştir. Gerçek devrim emekçi halk yı. 
ğınlarının bil inçlenerek kendi haklarına sahip çıkmasıyla başlar. 
Halkın dışında gel işen devrim yapma çabaları bir hayalden öte gi. 
demez. Hal'k kendi düzeninin savaşım kendi verecektir. 

Bugün Türkiye'mlzde alabi ldiğine bir  soygun düzeni vardır  
ve hal'k henüz gerçekleri görememiştir. Bu nedenle her  devrimci. 
nin görevi emekçi sınıfın bilinçlendiri lmesi olmal ıdır. 

Bu rapor alışagelmişin d ış ında, çalışma dönemi boyunca 
yapılan eylemlerden çok bu eylemlerin nedenterini yansıtacak şe. 
ki lde hazırlanmıştır. Bundaki amacımız; yapı lmış olan eylemlerin 
sebeplerini açıklayarak <kitlelerin b i l inçlendiri lmesi çabalarının sü. 
rekl i l iğ in i  sağlamaktır. 

Bütün çal ışmalarımız 'kardeş örgütler diyebi leceğimiz ITÜTO 
Talebe Birliği ve lstanbul,  Ankara g ib i  diğer şehirlerimizde de var 
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olan bir çdk devrimci örgütlerle de belli bir dayanışma içinde yü. 
rütülmüştür. Saygılarımızla.• 

Evet buradaki ifadeler cunta aracı lığı ile iktidara yönelen ar
kadaşları kızdırmaktaydı. iktidar ise küçük bahaneler yaratarak ça. 
tışma çıkarma ve polisi kullanma yolunda ilerliyordu. 

'BÖLÜM 7 

1960 - 1970 ARASI ÖGRENCİ EYLEMLERi 

Bu on yı l l ık  dönem d enebi l i r  ki , öğrenci eylemleriyle dolu
dur. Bu dönemdeki bazı olaylar kendi l iğinden doğmuş, bazı olaylar 
iktidarın kışkırtması ve buna karşı tepki biçiminde oluşmuş 
ve bazı olaylar ise devrimciler tarafından planlanarak gerçek-
1eştiri lmiş olaylard ır. Bütün bu olaylar, çeşitli yönlerden sıralana
bi l ir, türlere ayrı labi l ir  ve değişik ölçülere göre anal iz edi lebi l ir. 
Öğrenci olayları gerek Türkiye'de gerekse dünyada değişik açı
lardan ele al ınd ı .  Örneğin bu olayların psikolojik, sosyolojik, biyo. 
lojik bunal ımlarla açıklanmaya çal ış ı ldığını görüyoruz. Öte yandan 
gençliği düzeni değiştirecek bir toplum ve üretim dışı bir grup ve 
tıatta bir  ayrı s ınıf gibi ele alan görüşlerde var. Bütün bunlardan 
ayrı olarak gençl iğ in  işçi s ın ıfına yardım edebilecek bir kitle ola
rak değerlendiri ldiği de bi l inmekted ir. Marksist dünya görüşünün 
gençl ikten beklediği  de bu noktada ortaya çıkmaktadır: Gençliğin 
asıl  görevi emekçi s ın ıf lara bi l inç götürmek ve kendi l iğinden sı
..ıııf olan işçi sınıfının, kend isi için sınıf olmasının sağlanması 
tçin çalışmaktır. 
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Ben burada şu ya da bu açıdan bir analiz yapmak yerine 
1 960'dan 1 970'e kadar olan gençl ik  eylemlerinin hangi tarihte han
gi bil inç düzeyinde olduğu ve hangi tür eylemlere katı ldığını ,  bir 
başka deyişle 1 960'lardan 1 970'lere nerelerden geçi lerek nasıl  gc. 
Hndiğini tesbite çalışacağım.  Ben bu kitabı hazı rlamaya n iyetlen. 
diğim anda her şeyden önce .. olanları tesbit• çalışması diye işe 
başladım.  1 960 y ı l ından 1 970 yı l ına kadar birçok gençl ik  olayına 
karıştım .  Bazı olaylarda coşkuyla yürüdüm, bazı olaylarda bi l inç. 
le .  Bazı olaylarda ise hem coşku hem bil inçle yürüdüm. Bazı olay. 
tarın düzenlenmesinde görev aldım, sorumlu kişilerden biri ol. 
dum. Kavgalara katı ldım, çatışmalarda taraf oldum.  1 970'te ise 
gençl ik eylemlerinin vardığı  noktada çoğunluğa ters düştüm ve 
b iraz da  sıhhi sebeplerle olaylardan çeki ldim. 1 970'den sonra 
ise bütün olup bitenleri izledim. Bugün 1 975 Türkiye'sinde 
birçok şeyin değiştiğini ve fakat bazı şeylerin özel l ikle e. 
gemen sınıfın taktiklerinin ve gençl iğin içine düştüğü,  d ü. 
şürüldüğü hataların değişmediğini benzer biçimlerde sürdüğü. 
nü  gördüm. Özell ikle yeni kuşaklara faydalı olabilmek bakı. 
mından 10 yıllık dönemin gençlik olayların ı  yazmaya karar ver
dim. 

Ben bu çalışma boyunca hiç kimseyi hainlikle veya ihanetle 
suçlamadım. Amacım özell ikle gördüklerim i  aktarmak ve benim 
davranışlarıma neden olan olayları açıklamak ve bunları herkesin 
bi lgisine ve eleşti risine sunmaktır. Bu çal ışmayı tarafsız olarak 
yaptığımı söyleyemem. Çünkü ben tarafsız deği l im. 1 969 yıl ınd a  
Türkiye'de gençl ik kuruluşlarına hakim olan b i r  ölçüde de TIP'i 
e le geçiren, bölen bir akımın karşısında yer aldım ve bu nedenle 
gençl ik içinde tecrit edi ldim. 1 966'1arda başlayıp 1 969 y ı l ı  içinde 
gençlik örgütlerini ele geçiren görüş, bu akımın temsilci lerince 
doğru devrimci görüştü ve adı « Mil l i  Demokratik Devrim •  idi. Bu. 
na göre ise, anarşist nitel ikte hareketlerle son tahl i lde cuntaya 
oynayan ve eylemin öncülüğünde •Asker, sivi l ,  aydın  zümreye• 
fazla yer veren ve işçi sınıfını bi l inçlendirmek yerine o nun adına 
•Asker, sivi l ,  aydın zümreyle• birl ikte tktidarı ele geçirmeye yö. 
nel ik  ve gerçek bir  MDD i le  i lgisiz bir hareketti. Bu nedenle hare. 
kete katılmadım. Özellikle DEV.GÜÇ olayında olduğu gibi bu ha. 
rakete ıkarşı çı1ktım. Karşı çıkışlarımın sonucunda ·Oportünist•, 
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· Pasifist• ve · Hain•  i lan edildim. 
1 969'da öğrenci eylemlerinin ve Türl<iye'nin geldiği nokta ö

zell i4ckı öğrencilerin ve bizim gücümüzü çoktan aşmıştı. Bu ana ka
dar güçlü olduğum İTÜ Öğrenci B lrl iği 'nde de MDD'ciler yönetimi 
ele geçird i ler ve ben b iraz da zorunlu olar�k ayrı ldım. Çünkü ar
tık geri dönmemiz de i mkansızd ı .  Beraber çalışma olanağı yoktu. 

1 970 Türkiye'sinde artık sol tıer gün biraz daha bölünüyor, 
4cüçük g rupçukların sayıs ı  artıyordu. Ben 1 970 sonrasını uz.aıktan 
.izledim bu nedenle bu !kitapta sadece 1 960-1 970 sonrasını baş;ka
larının yazmasını d i lerim .  Şimdi  1 960'tan başlayarak gelişimin 
belirlenmesine geçel im.  

1 960 GENÇLIGi 

1 960 yıl ında genç l ik  çok önemli bir sosyal güç, büyük bir 
baskı grubu ·idi .  Daha da öneml is i  rbütün yurt sorunlarında söz sa
hibi ve b i r  yanıyla i·ktidar ortağı durumunda idi. Bu 'İktidar ortak
l ığı ,  özell ikle 27 Mayıs öncesindeki olayları yaratmasından geli
yordu ve gerek Mill i  Birl ik Komitesi gerekse diğer yetkili ler ve 
aydınlar tarafından ,yurt sorunları üzerinde gençl iğin fikri al ını
yordu. Yeni anayasayı hazırlayacak olan · Kurucu Mecl is•e gençl ik 
temsilcileri bu anlayış içinde giriyordu. 

1 960 baharında özell ikle OP iktidarına 1karşı yapılan gençl ik 
eylemleri, zamanın CHP'si tarafından da tasvip edil iyordu. Bu tas
vip olayı basit bir parti taktiğinden öte, o yıl larda aydınların CHP
ye yaklaşmaları, bir  başka deyişle OP'nin anti-demokratik tutumu
na karşı CHP'nin takındığı tavrın  aydınlar ve öğrencilerce benim
senmesi ve bu çizgide CHP i le  yakın tavır almaları olara'k açıkla
nabi l ir . 

Benim burada belirtmek istediğim 1960 yı.Jında gençliğin bi
raz fazla abartı imasıdı r. İş in kötüsü gençlik bu abartılmayı benim
sedi .  Hemen şunu söylemel iyim ki ,  1 960 yı l ında yaşlı lar gençler
den daha tutarlı çizgide değil lerd i .  Ancak gençHik yurt sorunlarının 
temel nedenlerinin ve sosyo-ekonomik yapıyı bilmeden, Türki
ye'nin kalkınacağını  ve bu kalkınmada kend isinin görevli ve so
rumlu olduğunu sanıyordu.  27 Mayıs sonrası da gençl i k  arasındaki 
yaygın kanı Atatürk i l keleri ve 27 Mayıs'ın getirdiği hürriyet ha-
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vası içinde kalkınacağımızd ı .  
1 961 Anayasasının getirdiği hürriyetler, özellikle bası n  ya

yın alanında kullanılryor ve fakat doğrusu bu ya, 'bu hürriyetler 
Türkiye'nin kalkınmasına yetmiyordu.  Ancak şunu önemle bel irte
l im ki 1 961  Anayasasın ın  geti rdiği :hürriyetler yurt sorunların ın  e
konomik düzeyde tartışı lmas ın ı  sağl ıyordu. 

1 934- 1 965 GENÇLİGİ 

1 960 sonras ın ın  en öneml i  sorunu « kalkınma • idi .  Türkiye'nin 
nas ı l  kalkınacağı bütün aydı nlar arasında enine boyuna tartışıl ıyor 
ve çeşitli çözüm yolları öneri l iyordu. 1 964 yıl ına gelinceye kadar 
bütün aydın lar ka lkınmanın ekonomik sorun ların çöz.ümüyle o laca
ğı ,temel sorunun ekonomi k  olduğu gerçeğini iyice benimsemişler
d i .  Bunun ötesinde, kapita l izm . sosyal demokrasi ve sosyalizm 
tartışmaları geniş ölçüde yapı l ıyordu. Bu arada • İsveç sosyalizmi .. . 
« İslam sosyalizm i »  gibi konularda uzun tartışma lar sürüp gidiyor
du. Bu dönemde çıkan " Yön Dergisi " ve kurulan TİP tartışmalara 
yeni bir can l ı l ı k  katıyordu .  

Kalkınmanın temel in in ekonomik olduğu 1 964- 1 965 yıl larında 
gençl ik  olaylarına da yansımaya başlad ı .  Artık gençl ik kuruluşları 
ekonomik sorunlara eğil iyor ve ekonomik sorun lara büyük bir a
ğır l ık  veriyordu. 1 965 yı l ında başlayan Mi lll Petrol sorunu zaman 
zaman yeniden ele alınacak, bunun yanında d iger madenler, yer
altı kaynakları ele a l ınacak, i laç sanayiindeki sömürü serg ilenecek, 
Türkiye'nin sanayisi eleştiri lecek , montaj sanayi ine karşı ç ıkı lacak, 
bir diğer yandan toprak kavgaları i le i lgi leni lecek. Atalan, Leğir
men Köy toprak çatışmaları m ahall inde incelenecek ve benzeri 
birçok konu gençl ik eylemlerine konu olacaktı 

1 965 - 1 967 GENÇLİGİ 

. Bu dönemde gençl iğin yurt ve dünya sorunlartn ı okuyup ill 
celeyip öğrendiğini ve genel hatlarıyla marksist bir temele oturt
tuğunu görüyoruz. Bu dönem ekonomik sorunlara sın ıfsal açıdan 
bakılmaya başlanan dönemdir ve daha çok bir öğrenme dönemi
dir. Burada heme n  şunu bel i rtmek isterim ; bu dönemlerin tarih 
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sınırları mutlak sınırlar deği ldir ve özell ikle bazı gençler daha i .  
lerl ç izgide olmuşlard ı r. Ancak öğrenc"ilerin kitle olarak bil inçlen. 
me çizgisi bu kaba ayrıma uygun bir gelişim göstermiştir. 

Ben üniversiteye girdiğim zaman çizgi olarak i lerici idim an. 
cak kafa yapısı olarak dünya görüşü olarak tamamen sağcı idim. 
O zamanki benim ilerici tavrım birçoklarının olduğu gibi CHP'nin 
l.>attcı laik tavrından ibaretti. Gerçekten 1 960 yı l ları nda i lericilil< 
olarak CHP'nin batıcı laik tavrı , gerici l ik  olarak da DP'nin irtica 
l'lar&ketlere müsamahakar tavrı anlaş ı l ıyordu .  Ve Cumhuriyet 0dö. 
ıeminde yetişmiş aydınların büyük çoğunluğu CHP çizg is ini i leri 
b i r  tavı r olarak benimsemişlerd i.  1 965-1 967 yı l larında ise CHP'nin 
ilerici tavrı eleştiriliyor, tutarsız bulunuyor ve yavaş yavaş TİP'in 
{izg isi  aydı nlar arasında benimseniyordu. Bi rçok genç gibi ben de 
' y ı l larda sosyal izmi öğrenip benimsedim. 1 965 yazı benim esas 
lğrenme yı l ım oldu. O zamana kadar sosyalist arkadaşlarla bera. 
oerl iğim olmuştu, ancak sosyalizmi bi lmiyor ve benimsemiyordum. 
:-lalbuki bütün öğrenci eylemlerine katı l ıyordum. Ve birçok soru 
'.>el i riyordu kafamda, zaman zaman yapı lan tartışmalar bazı larını 
cevaplıyordu fakat birçok soru yine cevapsız kalıyordu. 1 965 ya. 
? ında ve 1 966'da çıkan sol yayınların hemen tümünü okumuş. 
tum. O yı l larda benim için okumak yemek içmek kadar ve hatta 
daha önemliyd i .  Çün'kü birçok sorunun içinde boğuşup duruyor. 
dum. 

İTÜ öğrenci lerinin bil inçlenmesini bel irlemek açısından 1 966 
ve 1 968 yı l larında İTÜ'nün durumunu bel i rtmek istiyorum. 1 966 
y ı l ında ben dahi l  öğrenci olaylarında tken olan b i r  grup arka. 
daş kitle karşısında · Biz sosyal istiz,, demeye çekin iyorduk. Gerçi 
l>zel tartışmalarımızda bunu gizlemiyor ve sosyalizmi savunuyor .  
tluk,  fakat kitle karşısında « B iz sosyal istiz onun iç in  böyle istiyo. 
1Uz ,, yerine doğrudan doğruya somut sorunların tartışmasını  ya. 
tııyor ve o sorunlarda kitle desteğini  sağl ıyorduk. Sanırı m bu tav. 
rın büyük yararlarını gördük. Ç ünkü iktidarın gençl ik örgütlerine 
nüdahalesi sald ırı ları ve üniversitenin içinde bulunduğu yoğun tar. 
!ışma ortamı ve bu ortamda tartışılan ekonomik sorunlar karşı. 
� ında çeşitl i toplum kesimlerin in  ald ığ ı  tavırlar  hızl ı b i r  değişim 
te doğru bir b i l inçlenme sağladı .  1 968 y ı l ında artık açık açık sos. 
ralizm tartışıl ıyordu. Kitlenin büyük çoğunluğu sosyal izmi benim. 
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ıemişti ve artık Teknik Ü niversite devrimci güçler arasında önem. 
fi bir isim olmuştu. Durum öyleydi ki o zamanlar yine komando 
ıdı ile yine 1975'tekine benzer faaliyetler gösteren CKMP'li ITO 
öğrencileri ve diğer sağcılar söze başlarken, · Biz de solcuyuz a. 
ına . . . .  diye başlıyorlard ı .  1 966'da biz, «sosyalistiz• demeye çekini
yorduk. Fakat 1 968'dc İTÜ içinde kimse a Ben sağcıyım •  diyemi. 
tordu. Çünkü utanıyorlard ı .  Evet 1968'de İTÜ içinde sağcı olmak 
dtanç vericiydi .  

1968- 1 969 DÖNEMi 

Bu dönem genç l ik  içinde en bilinçli ve en hareketl i dönem 
oldu. Marksizm.Leninizm üstüne enine boyuna tartışmalar baş. 
!ad ı .  Geniş yayı n  yapı ld ı .  B i r  ç ok eylem kondu. Ancak fikir ayrı. 
l ı kları, bölünmeler, suçlamalar ve sapmalar bu dönemde başladı. 
Benim burada söylemek isted iğim en öneml i  yan Türkiye'deki ge. 
l işmelerin artık gençl iği  aşan bir düzeye varmasıdır. Evet gelişme 
artık gençliği aşıyordu. Yurt sorunları oldukça anlaşı lmış ve dev. 
rimci dünya görüşleri genel l ikle öğreni lmişti ve artık yapı lması 
gereken iş iktidar savaşıyd ı .  Bu iktidar savaşın ı  yürütmek ise 
çençlerin hele hele öğrenci gençlerin işi  ve görevi deği ld i .  Bu işi 
yapacak olan örgüt işçi s ın ıf ın ın örgütü yan i  bir parti olmal ıydı ,  
Fakat o dönemin tek partis i  olan TIP içinde de çatışmalar büyüyor 
ve parti yavaş yavaş insiyatif ini  kaybediyordu. 

Bu dönemde gelişmeler gerçekten gençliğin gücünü aştı ve 
fakat parti de duruma hakim olamadı .  Bunun içindir k i ,  gençlik 
kuruluşları sanki bi rer parti imiş gibi çalışmalar yapmaya başla. 
d ı lar. Gençl ik  eylemlerinin en büyük hatası işte bu noktada or. 
taya çıktı. Gerçi bu geHşme içinde bir DEV.GÜÇ çıkmıştı ve genç. 
f iği ikt;dar ortakl ığına çağırmıştı ve bir çok genç de bunu be. 
nimsemişti . Fakat şunu söylemeliyiz ki , gençliğin i ktidarı ele ge. 
çi rmeye yönelmesi genç l i k  eylemlerinin düşebileceği en büyük 
hatadır. Gerçi 1 970 öncesinde i ktidara yönel ik  eylemler daha az. 
dı deneb i l i r. Ancak unutmamalı ki bir  devrimci cuntanı n  iktidara 
el koyma ortamının hazırlanması için gençlik, i'ktidar ortaklığına 
bu dönerr:de çağrı lmıştır ve bu yolda çaba harcamıştır. Daha son. 
ra ise gençlik devrimci cuntanın bir türlü gelmediğini gördü. 
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ğünden o lacak i�idarı bizzat ele almaya yönelik eylemlere baş. 
layacaktı. Bu ise • asker, sivil ,  aydın zümre• edebiyatından sonra 
· işçi sınıfının öncü müfrezesi •  sözü i le ortaya 'konan b ir  sol sap. 
manın ta ıkendisiyd i .  Yapılan hareketler artık işçi s ınıfının adına 
ve fakat onun tamamen d ışında yapıl ıyordu.  1 965.1 966' 1arda aşı lan 
cuntacı l ı k  ve halka rağmenl i k  olayı Mihri Bel l i  tarafından 
Marksizm . Leninizm adına yeniden ortaya getiri lmişti ve • as. 
kes, sivi l ,  aydın,  zümre •den sonra, • İ şçi sınıfın ın  öncü müf. 
rezesi •  d iye bir kavramla cunta çağrısı yapacak müfreze ler o. 
luşturulmaya başlanmıştı . 

1 970 sonrası için pek bir şey söyleyecek deği l im ancak şu. 
nu bel irtmel iyim ki, 1 970 sonrası  olayları 1 969'da gençlerin g ir. 
diği yolun doğal sonuçları oldu. Çünkü 1 968-1 969'da iktidar or. 
taklığına çağrı lan gençler bir ik i  bekled ikten sonra kendi başla. 
rına iktidar mücadelesine yöneldiler. Gerçi bu yönelmenin yine 
de kendi başlarına deği l ,  bazı cunta i l işki leri içinde olmuşluğu 
da sözkonusu . Fakat ben bu noktada yine aynı şeyi söyleyeceğim. 
Gençliğin yapabileceği en olumlu görev, işçi s ınıfın ın  b i l inçlen. 
diri lmesinde çal ışmaktır. Yoksa gençl iğin,  ordu, parti ya da cephe 
adı altında bile olsa iktidara yönel ik  hareket etmesinin hiç b i r  
devrimci teoride yeri yoktur. 

SONUÇ 

1 960-1 970 arası gençl ik  eylemlerln i  b ir  başka biçimde şöyle 
özetlemek mümkündür: 

1 960 sonrasında biz « Hürriyet olursa kal kın ır ız,. sanıyorduk. 
1 964-1 965 yıl larına kadar gördük ki kalkınma soyut bir hürriyet 
sorunu değil ekonomi k  bir sorundur. Ekonomik sorun ların üstüne 
yürüdük. Ve bir çok ekonomi k  sorunu inceledik. Hangi ekonomi·k 
sorunu incelediysek, birtakım ç ıkar grupları ve sömürü olayıyla 
karşı laştık Sömürüye karşı aldığımız tavır ise bizi önce anti
emperyal ist, sonra anti.kapitalist ve daha sonra sosyalist b i r  
çizgiye doğal olarak getirdi .  Bu ç izgi her  yurtsever gencin ge. 
leceği ve geldiği en doğal bir konumdur. Yurt sorunları ·i nsanı 
bu noıktaya getiriyor, getirdi .  Ve getirecek. 

Esasen yukarda özetlenen gençl ik  olaylarının gel işme 
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çizgisi ,  1 960 sonrasında Türkiye'deki getişme çizgis inin gençlik 
kesimine bir yansımasıydı .  O dönem Türkiye'si ne göz atarsak şu. 
nu görürüz: 

1 960 sonrasında Türkiye, enine boyuna • nası l  kalkınacağını • 
tartışmaya başladı. Önce kalkınmanın bir ekonomi k  sorun olduğu 
gerçeği kavrand ı .  Sonra ekonomik sorunların altında sınıf soru. 
nunun yattığı ortaya çıktı . işte bu noktadan itibaren TİP güçlen. 
meye başlad ı .  Sorunlar ekbnomiokti ama çözüm s iyasi olacaktı . 
Daha doğrusu sınıfsal düzeydeki ekonomik sorunların çözümü an. 
cak iktidarın işçi sınıfının e l ine geçmesiyle gerçekleşebi lecekti. 
İşte bu gerçek anlaşı ld ıkça T İP  güçleniyordu. 1 965 seçimlerinde iyi 
sonuçlar elde etmişti ve Türkiye'nin sorunları doğru kavrand ıkça 
daha da güçleneceğe benziyordu. Bu gel işme egemen sınıfları çok 
endişelendirdi .  1 965 seçimlerinden sonra sol güçlenmeye devam 
ederken, 'burjuvazi solu bölme, parçalama ve dağ ıtma planlarını 
yapmaya başlamıştı . Çünkü solun  gelişi eksikl i  filan da olsa sıh
hatl i bir çizgide i lerl iyordu. Türkiye içi ve dışı bütün olanaklarla 
solun gelişmesi engel lenmeliyd i .  Bunun en iyi çözüm yolu ise böl
me ve parçalama id i .  Aydı nların durumu buna elveri rd i .  işte bu 
noktada gençleri i ktidar ortakl ığ ına çağıran son tahl i lde cuntacı 
M DD 'ciler ile onların kurduğu " Dev-Güç» için iyi söz söylemem 
zor olacak. Çünkü ben günümüz Türkiye'sindeki cuntacı akım la
rın bağımsız olabi leceklerine inanmıyorum. Özel l i kle gerçek m i l l i  
demokratik devrimlere gönül vermiş ve sami miyetle kendini or
taya koyarak çal ışmış insanlardan özür di lerim ama onlardan is
teğ im MDD ve Dev-Güç'ün cunta i l işki lerin i  görmeleri ve ona 
göre tavır  almalarıdır. 

Evet 1960- 1 970 arası , b i r  çok eylem, birçok hata i le  geride 
-kald ı .  Fakat Türkiye'nin sorunları henüz çözüme bile yönelmedi .  
Devrimcileri daha bir  çok görevler bekliyor. 

Hataların azalması d i leği i le.  

Mayıs 1 975 lstanbul 

HARUN KARADENiZ iLE KONUŞMA 

Harun Karadeniz i le Cumhuriyet Gazetesi muhabirinin  • Genç. 
l i'k sorunları • üstüne yaptığı bir konuşma: 
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SORU:  Sizce gençl ik eylemlerin in  sebepleri nelerdir? 
CEVAP: Bu sorunun cevabı genel olarak veri lebi l ir. Tilin o. 

larak U.kenin içi nde bulunduğu durum ve öğretim kurumlarının 
nesnel sorunları öğrenci eylemlerin in  esas sebebini oluşturmak. 
tadırlar. Öğrenciler, ülkenin çarpık gidişinden etki l endikleri gibi,  
öğrenim kurumlarının mantık dışı  ve ülke gerçeklerine ters düşen 
yapısından da etki lenmektedirler. 

SORU:  Gençl ik eylemlerini hakl ı  buluyor musunuz? 
CEVAP: Haklı bulmamak ne demek? Bu mken in yarınlarını 

yaşayacak olanlar onlardır. Gençlerin  yaptığı  iş, kendi gelecekleri
ne sahip çıkmaktan ibarettir. İnsanın kendi geleceğine sahip çık. 
ması yaşama hakkı kadar kutsald ır. 

SORU: Gençl iğe karşı iktidarın tutumunu nası l  buluyorsu. 
nuz? 

CEVAP: Eskisi gibi. 1 965 ve 1 966 yı l larında da böyle bir du
rum vard ı .  O yı l larda yine AP iktidardaydı ve CKMP etrafında top. 
lanmış bulunan komandoların devrimcilere saldırtıyor ve •Çatış. 
mayı önlemek • gerekçesiyle emniyet kuwetleri işe karışıyordu. 
Devrimciler üzerinde esas baskı ve terörü ise emniyet kuwetleri 
yürütüyordu. Şimdi de öyle. Komandolar bu yapıyı bildikleri için 
fütürsuzca sald ırıyor ve sonra emniyet kuwetleri devr.imcileri, • Ü
/ay çıkardıkları ,. gerekçesiyle topluyor. 

SORU:  Sizce iktidar bu olaylardan ne bekliyor? 
CEVAP: Benim gördüğüm iktidarın öğrenci olaylarının üstü. 

ne yürümesi sürekl i  olamaz. Çünkü,  iktidar gençl ik eylemlerinden 
ancak bir noktaya kadar yararlanabi l i r. O da gençlik olaylarıyla bir 
u s<>I tehlike ıınin varl ığını gösterme noktasıdır. Görünen odur ki 
iktidar doğrudan seçime oynamaktad ır. Sol tehlike alarmı vere. 
rek sağı bir leştirme ve ondan sonra seçime gitmek. Fakat sanı. 
rım ki bu  noktada da iktidar parti lerin in  yolları ayrı l ı r. 

SORU:  İ ktidar parti leri arasında gençlik olaylarını değerlen. 
dirme farkı olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? 

CEVAP: Evet, seçimlerde si l inme durumunda yada pek var. 
l ı k  gösterememe durumunda bulunan Feyzioğlu ve Türkeş, sağda 
bi rleşme veya askerlerin ağırl ık  kazanacağı bir yönetimi istemek 
durumunda görünüyor. Fakat askerlerin ağırl ık kazanacağı bir yö. 
netim biçiminde AP'n in zararlı çıkması söz konusudur. MSP'nin 
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de çok görüldü . tkt idarlar ke nd i ba şlatttkları olayları so nrada n 
ko ntrol altı na alamıyabil iyor . 

SORU: Ge nç Hk olayları na sıl so n bul abil ir ?  
CEVAP: Kolay kolay so n b ulmaz. Çünkü, ge nçl iic olayları ül . 

ke so runları nda n ve b ir de öğ re ntrrı kurumları nı n ma ntı k dış ı 
bas kı uy gulamala rı so nucu do ğmaktadır . Ülke sorunları çözülme . 
de n, ünive rs itele r demo krat ik b irer kuruluş durumu na gele rek  hal . 
kın ve ülke nin sor unları nın çö zümü ne yö nelmeden olaylar, devam 
edece kti r. B ir ba şka d eyişle, sömürü so n bulmada n' olaylar kola y 
kolay so n bulmaz. 

SORU: Demo krat ik  Ünivers itede n ne a nlıyorsu nuz ? 
CEVAP: Önce sözcük a nlam ına paralel bir yapı a nlıyorum . An. 

ca k bu sl oga n, 1 968'1e rde o rtaya ç t1<tı ve üzer inde uzu n  s üre tartı. 
şıldığı iç in şu nları da söyleme k müm kü n. Demo krattk ünivers ite . 
bü tün öğele rinin ya ni öğret im üye si, öğret im üye yardımcısı ve 
öğ re nc iler in söz ve oy sah ib i  olduğu ve ü nivers ite nin tüm soru n. 
!arı nı n  bu öğeler arası nda ta rtışıldığı b ir ü niver sited ir . 

SORU: Öğre nc iler in yö net ime katılması iç in ne düşü nüyor. 
surıuz? 

CEVAP: Öğre nc iler in yö netime katılması, he m ü nivers ite 
he ın de ül ke açısı nda n büyük yararlar sağlayaca4<1ardır . Ünivers i. 
te açı sı nda n i ki yö nl ü  ya rar sağla nır . B ir inc is i ,  öğret im üyeler inin 
hoşu na gitmese de öğre nc ile r art ık yurt ve dünya s oru nları nı öğ. 
r etim üyele rinin çoğu nda n daha iy i b il iyorlar . Bu b ilg i ve e nerj inin 
ünive rsiteye yara rlı kat kıları olaca kt ır .  Öğre nc iler in yö net ime ka. 
t ı lmala rı nı n  ikinc i  bir yararı ise ü nivers ite ile öğre nc il M arası n. 
da yö netmel iic nede niyle çı ka n sü rtüşmeler azalaca ktır . 

SORU: Sizce ü nivers iteler i n  bugü nkü dur umu ned ir ? 
CEVAP: Ünivers iteler im iz to plumda n ve to plum soru nları n. 

da n ko puktur ve ülke gerçe kler inin dı şında ko nularla uğra şmakta. 
tadır. Ger çe kte ise ü nivers iteler yurdu n ve hal kı n  soru nları na ı. 
ş ık tuta n kurumlar olmalıdır . Bu ise demo krat i-k ü niver site orta . 
mı i çinde araştırılab il ir. Fa kat bugü nkü ünivers iteler im iz bu ya pı. 
da n ço k uza ktır . Öğr et im üyeler i özel ş irketler in  müşavirl ikler i 
yerine devlet in  ve ha ıkı n soru nları nı ·çözmeye yö nelebil irlerse ü ni. 
ve rsiteler im iz güçle nec eklerd ir . 

SORU: Gelece kteki ge nçl ik eylemler ini na sıl görüyor su nuz ? 
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CEVAP: Gençlerin öğrendtklerı her sorun, her yurt gerçeği 
ise çok zarar göreceği kesindir. Bu nedenledir ki ii<tıdar partilerı 
gençlik olaylarını ancak bir noktaya kadar birl ikte götürebil irler. 

SORU : Peki iktidar gençlii< olaylarını istediği an durdurabi. 
lir mi?  

· 

CEVAP: Bu soruya evet demek zor çünkü, geçmiş deneyler. 
onları biraz daha devrimci yapacaktır. Çünkü Türok:iye'nin sorunla. 
rının temel inde yatan sosyo.ekonomik gerçekleri öğrenip de dev. 
rimel olmama1c, dürüst insanlardan beklenemez. Gençler kendi ge. 
leceklerinin emekçi sınıflarla beraberliğini görecekler ve onların 
yanında yer alac�lardır. Bunda hiçbir tereddüdüm yoktur. 

SORU: Devrimci gençltk eylemlerinde ne gibi tehHılceler var-
dır. 

CEVAP: Egemen sınıflar, gençl ik  .eylemlerini geniş halk yı. 
ğınlarından koparmaya çalışırlar. Bunun için genel yöntemleri ey. 
lemlere anarşi ve çatışma unsuru karıştırmaktır. Öğrenci eylem
lerinin anarşiye dönen çatışmalarla dejenere edilmesinin yanında 
en büyük tehlike. egemen sınıfların bu olayları, baskı rejimleri 
için gerekçe göstermesidir. Bir başka deyişle egemen sınıflar 
baskı rejimi kurabi lmek için öğrenci leri çatışmaya sürüklemei<te
dirler. Devrimci öğrenci lerin b u  noktada çok dikkatli olmaları ve 
iktidarın oyununa gelmemeleri gerei<ir. Fakat görünen odur ki ,  
iktidar anarşiye ihtiyaç hissetti mi derhal harekete geçmekte ve 
devrimciler tamamen dursalarda onlara yok yere saldı rmakta ve 
peş inden; • İki grup arasında çatışma çıktığı için emniyet kuwet. 
!erinin duruma müdahale ettiğini » i lan ederken devrimcileri zor. 
la olay çıkarmaya teşvik etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda ajanların 
bu yoldaki çal ışmaları sıkıyönetim mahkemelerinde ortaya çık
mıştır. 

SORU: Gençl ik eylemleri için bir sınır söyleyebi l ir  misiniz? 
CEVAP: Devrimci gençliğin eylem alanı şöyle tanımlanır. De

mokratik üniversitenin kurulmasına çal ışmak ve bu ortam içinde 
yurt ve dünya sorunlarını tartışarak kendini yetiştirmek ve bu ara. 
da üniversiteye katkıda bulunmak. Öte yandan edindiği bi l inci 
emekçi halk yığınlarına i letmek. Öğrenci eylemlerinin doğru ala
nı kısaca böyle tanımlanabi l ir .  i ktidarlar ise devrimci gençliğin e. 
mekçi sınıflarla kaynaşmasını önlemek için eylemleri çatışmaya 
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sürüklemek istemektedir. Bir başka deyişle gençliğin çatışma ile 
gidebileceği bi·r yer yoktur. 

SORU: Öğretim sorunlarının çözümleneceğine inanıyor musu. 
nuz? 

CEVAP: Evet. fakat bu çözüm bugünkü iktidarlar ile olamaz. 
Çünkü, bugünkü eğ itim egemen sınıfların yararına robot mes lek 
adamı yetiştirmeye yöneUktir. Ve olayların kaynağı bu noktada dü. 
ğümlenmektedi r. Bu nedenledir ki öğretim sorunları çözümlene. 

c:ektir, fakat' bu çözümlenme ancak genel çözüm i le birlrkte ger. 
çekleşecekti r. 

SON 
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