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SELÂM

Onlar Suçludurlar

[mine

«Gençlik hiç bu* milleti acıda ku
rnaz» diye bir söz hatırlarım. Kimin
dir, bilemem. Ama severdim. Umut to
murcuğu gibiydi yüreğimde. Bu yüzden
gençliğe iyi gözle bakmak istedim. Aşı
n heyecanları, büyüksenmeleri, hattâ
budalılakları kötü gelmedi bana. Mo
daya düşkünlük ise tabii bir duyguy
du. Tıpkı elbise, kıravat, etek şekille
rindeki moda misali geçmişin uzağın
dan sanki yeni, sanki denenmemiş bir
modasına kapılmaları da, bir yere ka
dar olağandı. Gençler büyük dalgalar
ca sallanan zarif ve beyaz sandallar gi
biydiler.. Hiç bir dalganın baş edeme
yeceği sağlam gemileri görüyordum
onlarda.

belli. Ve iri lâflı cüceler muhakak, be
yaz ve zarif sandallarda, sağlam gemi
ler görmüyorlar ama onları salladıkça
delice; kendileri ve efendileri için ümit
ediyorlardı..
Devran değişip, su almağa başla
ymca sandallar; yaralan kapatıp elek
le, yeni yaralar açmağa başladılar. Ta
ze yaralar; sıcak ve kudurtucu. Bir de
«kendini adama» hissinin sarhoşluğu
eklenince; beyazı, karardı sandalların..

Evet şimdi dar ve çok uzakta bile
bir tek çıkış kapısı olmamak gerek.

öfkem, küfrüm, bedduam ise bü
yüklerine. Büyük derken, elbet yaş
meselesini kastediyorum. İsimlerinin ba
ştnda bir takım büyük sıfatlan, ağızlaım
da iri lâfları olan kocamış cüceleri'.

Ama neyleyeyim, bir yığın var ki
yoğunıp, şekillendirip, ortaya fırlattık
lan; «genç» demişiz onlara, bağışlama
ğa hazırlanmışız bir yere kadar.. Onlar,
o yeri de geçmişler. İtilmişler geçme

Oysa tutuşturduklan şey gençlerin
tabiatmdaki «tutku» duygusuydu bes

Düşünce kabında varın yokluğu
Dokuz şey... On hiçtir Bekir efendi
insan pazarında karın tokluğu
Dokuz şey... On hiçtir Bekir efendi

Şimdi onlar, eserleri ya da başka
bir deyimle kurbanlan ile övünebile
çeklerdi.. Eğer kendileri de dar geçite
sıkışıp kalmamış olsalardı.

Oysa şimdi bir acı var içimde, Ko
ya, pis bir acı, milletim namına. Ve
onların bir kısmına kırgınlık, küskünlük.

Uzun bir süredir onları endişe ile
izliyorduk. Gayri mecburu olduktan o
iri laflar için çabalamalarını, ıkınıp sı
kılmalarını, zaman zaman da küstahh
ğın engininde coşkularını.. Gençleri na
Mİ itip itip, kullandıklarını gördük. Sü
leyman Bçy'in nev-i şahsına münhasır
demokrasisinde; silindiklerini, piyonla
nna arka çıkarmış gibi kabanşlannı
gördük. Sanki bir milyon renkli ba
lon fırlattılar göğe, iplerini gençlerin
ellerine tutustura tutustura.

BOKUZ ŞEYYY..
ON HİÇÇÇ..

* * *

Tez sararır kıraç yerin ekini
Boşa çektik yaşamanın yükünü
Hesap etsen ömrümüzün yekûnu
Dokuz şey... On hiçtir Bekir efendi.
* * *

Ağanın oğlunun çalım satması
Memiş'in aç susuz yatması
Şehlrin Rezzan'ı, köyün FatmaV
Dokuz. şey... On hiçtir Bekir efendi.

ı«.

En koyusundan, en pisinden bir aci da duysak içimizde, bağışlamak
mümkün değil. Çünkü o gençler, mille
ti acıda komadan da öte, milleti yok
etme uğrakındaydılar.

Aşk diye ardından koşup durduğurr
iyi, kötü diye değer verdiğim
Ne varsa dünyada bakıp gördüğüm
Dokuz şey... On hiçtir Bekir efendi,

Günahı vebali ise, şimdi dar ge
çitte çırpınmakta olan, iri lâflı etteele
rindir.

* * *

Onlar gayeleri; davranışları ve özellikle milletin bağrında, millete düş
man bu biçim bir gençlik koparıp, şe
killendirdikleri için suçludurlar.

Akıllı delinin yontulmuş yüzü
Duyuşlar, görüşler aldatır bizi
Sana göre KARAKOÇ'un her sözü
Dokuz şey... On hiçtir Bekir efendi.
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YILIN KİTABI

DOKUZ IŞIKÇILARIN
EL KİTAPLARI
1 - DOKUZ IŞIK'IN PRENSİBİ:
— MİLLİYETÇİLİK
- TOPLUMCULUK
Milliyetçi Hareket'in Lideri Sayın Alparslan Ttirkcş tarafından Konya na
yapılan ve Dokuz Işık'çı dünya görüşünün esaslarını ortaya koyan konuşma
yı havi broşür.
32 sayfa. 250 krş. Genç Ülkücülere 100 krş. tan ödemeli olarak gönderilir
Diğer toplu siparişlerde de İSO krş. tur.
2 — KOMÜNİZM İHTİLAL PROVASI
(15—16 HAZİRAN OLAYLARİ
Ülkücü İşçiler Birliğinin İlk yayını olan bu broşür de 15—16 Haziran olay
km çerçevesinde komünist işçi hareketler! anlatılıyor ve Türk işçisine tutma
sı gerekli yol tavsiye ediliyor.
36 gayfa. 250 krş 50 adetten fazla siparişlere 150 krş. 'an. diğerleri için
H20 tenzilatla gönderilir.
3 — DOKUZ IŞIK'DA EGITIM
SİSTEMİ
Dokuz Işık Yayınları El Kitapları serisinden ilk eser. Bu kitapta Doç. Dr.
• Necmettin Hacıcminoğlu Millî Eğitimimizi geçmiş ve haldeki durumuyla eleştfHp, gelecekteki eğitim politikamızla ilgili olarak milliyetçi açıdan tedbirler
•rtaya koyuyor. Dokuz Işık'çı Milliyetçi TürUye'yi kuracakların mutlaka oku
maları gereken bir kitap...
64 sayfa. 300 krş. Normal siparişler • »20 tenzilâtla, 50 adetten fazla olan-.
lar için 200 krş. tan gönderilir. 10 adetten az siparişlerde pul gönderilmesi riaft olunur.
Yutandaki bütün kitaplar için isteme adresi P.K. 200 Kızılay — ANKARA'dır.
TÖRE ÇIKIYOR... BEKLEYİNİZ.
Dokuz Işık fikriyatını çeşitli dergi, mecmua, gazetelerde, şimdiye kadar
çıkan yazılarıyla savunan kalemler TORE'de toplanıyor. TÖRE 1 İla/iran'da
çıkıyor. Bekleyiniz.
TÖRE'nin Haziran sayısındaki imzalar:
Doç. Dr. Erol Güngör, Doç. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Dr.
A ev Arık, Dr. Necmettin Sefercioğlu, Dr. Mertol Tulum, Asist. Cezmı Bayram, Asis. Enis öksüz, Işık Sükan, Musa Sürgün, Mehmet Aîi
Tevfik. Töre Haziranda çıkıyor. Abone olunuz, abone bulunuz. Adres.
r».K. 211 Kızılay — A N K A R A
Abone olunuz, abone olunuz.
Haberleşme Adresi: P.K. 211 Kızılay — ANKARA
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AYDA DÖRDÜNCÜ
BASKISINI YAPAN

MİLLİYETÇİ
TÜRKİYE
Doç. Dr. Kurt KARACA
228 sabite 10 Ura
İlaveli Dördüncü Baskı
P.K. 284 Bakanlıklar . ANKARA
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Okuyucularımıza

1

İçinde bulunduğumuz şartlar bütün okuyucularımızın malûmları
dır. Gün geçtikçe maddî ve manevî şartlar gazetemizi de zorlamakta
ki
Hele gazetemizi ilgilendiren fiat artışları DEVLET'i her hafta
gününde size ulaştırmaya çalışan bir grup idealisti çok güç durumda
bırakmakta, fedakârlık sınırını bile aşmış bulunmaktadır.
Okuyucularımızdan DEVLETe abone olmalarını ve satışını artLrma yolunda çabalarım diliyoruz. Yine bu güne kadar gazeteleri
k« silmemjş olan abonelerimizin de acilen abonelerini yenilemelerini
bekliyoruz.
Ayrıca DEVLET'in 115, sayıdan itibaren pazartesi günleri ye
line Sal» günü yayınlanacağını da duyururuz.
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Geçen haftaki karikatürün lejandı «Sıkı Yönetim geldi, solcuiarşaşkm» olacakken, dizgi hatası sonucu tSolcular» kelîmesV tSofcaklar» olarak çıkmıştır. Düzeltil; özürdileriz. Bunun için geçen haftaki karikatürü aynen yayınlıyoruz.
DEVLET

Bu konuşma Türkiyenin en buhranlı zamanında, bütün birlik
komutanlarının katıldığı toplantıda ifade edilmiş ve iki gün sonra
verilen muhtarıyla Demirci iktidardan uzaklaştırılmıştı. 12 Marttan
bu yana iki aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen problemi t«*
melden kavrayan bir harekete girişilmemişti. Erim kabinesinin bazı
üyelerinin kimlikleri ve hesapsız beyanları da eklenince bu durum
kamu oyunda ciddi endişe konusu oluyordu.

NİNNİ

1

Bir kapı var: Engerekler yetiştirip
Sokaklara döken;
Bir kâbus var: «Ben bulutum!» deyip
Üstümüze çöken!
•
Bir el var: Boğazımıza uzanmış.,.
Tırnakları, diken!
Bifr toprak var: Yabanın değil;
Benim obam, kardeş, senin ülken!

i

Bir ses var: Ninni söyler bize,
Vuralım diye, uyurken!
Sen ne derdin, bugünleri görsen,
Ey dünümüze yarınlarımızı eken
Ve ey sönmüş yanardağ, gürlemek için
Daha ne bekliyor öfken?
Bir millet var: Düşmandan çekmediğini
Dosttan çeken!
Yardımın mı geç kaldı, Allah'ım;
Yoksa, biz mî geldik erken?
Bir ses var: Ninni söyler bize.
'uralım diye, uyurken!

•

BAŞYAZI

12 Mart Hedefine Yönelirken

i

10 Martta komutanların katıldığı «Genişletilmiş Komuta Konse
yi» toplantısında, Genei Kurmay Başkanı sayın Mcmduh Tağmaç yap
tığı konuşmada, «Son bağımsız Türk devletinin varlığına yönelen iha
net hareketlerinden bahsederek, cTÜrk silâhlı Kuvvetlerinin her en.
geii aşarak devletimizin varlığını yaşatmaya kararlı olduğunu» açık
bir cllîle ifade etmişti.

u Tjrk irenine fa;

Dev—Genc'e bağlı militanlar tarafından israil'in İstanbul Baş*
konsolosu kaçırılıp hükümete pazarlık teklif edilince, Hükümet Baş*
kanlığı tarafından yayınlanan bildiri üzerine yurt çapında tutuklama
lar başladı, örfi tdare Komutanları çok enerjik hareket ederek afur
solcuları, henüz ortalıktan kaybolmadan bir bîr yakaladılar. Aslında
bu özlenen ve beklenen bir hareketti. Bizce 12 Mart gerçek hedefine
bu köklü tevkiflerle tam olarak yönelmiştir. Ancak bu geniş kap
samlı ve isabetli tevkiflerle ilgili olarak iki husus gözden kaçırılma
malıdır. I. Her şekilde olursa olsun bîr yumuşama ortamına girile
rek, yakalananlar bırakılmamalıdır. 2. Bu tutuklamalara devam edil
oıeü v e gizli-açık ihanet teşkilâtına mensup hiç kimse dışarda bı
rakılmamalıdır. Geçmişten daima ders almak ve geleceğimizi tanaim
ederken işlenmiş balaları tekrarlamaktan şiddetle kaçınmak, mecbu*
rİYClindcyiz.
f Bütün milletin güzleri ününde guruplar halinde tevkifler 3'apjhr,
sonra da bunlar serbest bırakılırsa, her biri zafer kazanmış kahra,
man (!) edasıyla karşımıza çıkarlar. Bunun için de, tutuklamalarda,
devletin İstihbarat teşkilâtlarının büyük sorumluluklar taşıdığı bir ger
çektir -Yine raarksist teşkilâta men sup bazı kimselerin tutuklama
ların dışında bırakılması anarşistlerin cüretini artırmaktan başka
bir işe yaramayacaktır. Komünistle hiçbir şekilde anlaşma yapıla.
mıyacağı bunlarla yapılacak anlaşmanın bir anlamının olmayacağı
hatırdan çıkarılmamalıdır.
Bugün milletçe birlikte verdiğimiz mücadelede karşımızdaki ko*
münİstleri teşkilatlandıranlar kimlerdir? Ömer Ayna'yı, Cüıan Alpto
kini Deniz Gezmişi binlerce genci marksist harekete kimler soktu?
Bunun cevabı gayet açıktır. Şimdiye kadar komünizm suçundan do
falarca mahkum olmuş «Eski tüfekler> meydanda. MÜıri Belliler, Hık
met Kıvılcımlar, Bchicc Boranlar sahipsiz bırakılan gençleri eğiterek
bu duruma sokmadılar mı? Ya5inlanan dergiler, kitaplar, gazeteler.
bepsi ortada.
' Gerçekler bizi derinden düşündürmeli ve kanun yoluyla alman
tedbirlerin yeterli olmadığı hatırlanmalı, komünizmin yeniden topar
lanıp bir daha tehlike haline gelmemesînn yolu aranmalı ve bulunma,
lıdır. Bize göre, Türkiye yıllardan beri milliyetçi bir yönetimden mah
rum bulunmaktadır. Yeryüzünde güçlü olup da, milliyetçi olmayan
bîr devlet düşünülebilir mi? Komünizm afetinin bir daha hortlamamak şartıyla yok edilmesinin tek yolu memleketimizin milliyetçi bir
yönetime kavuşturulmasıdır. Aksi takdrde Türk Devleti ikinci bîr
defa hortlayacak komünizm felâketine karşı çok güç durumda ka>
lacaktır. Zira, Türkiye gibi memleketlerde çok sayıda Dcmlreller vaı>
dır,

Salibi: İbrahim METİN * Yazı İsleri Müdürü: TevHk Fikret KILIÇKAYA * Umumi Neşriyat Müdürü : Mehmet Nedim BUDAK *
İdari İşler: Osman ÇAKIR * Haberleşme adresi: P.K. 284 BakanbkJar . ANKARA * İdare yeri: Bedesten İçi. Bedesten Han Kat: 4
Nu: 7. KONYA * Ankara Temsilciliği Telefon: 12 58 10 * para
I i-ıvale adresi: DF.VI.rT Posta Çeki Nu: 10021849
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KURTULMAK
Türkiye'nin içinde bulunduğumuz ortama getirilmesinin mü
sebbibi sadece komünistler ve gafil iktidarlar mıdır? Bunun yanın
öd aydın denilenlerin, özel ve muhtar müesseselerin mensuplarının,
basın ve TRT gibi propaganda vasıtalarının yönetici ve ilgililerin.n ve dalıa başka çevrelerin suçu yokmudur? En azından, Türkiye'
Din böyle bir ortama doğru sürüklendiğini haber veren, Komünist
ve Kürtçüler, her hareketlerinde yeni bir merhale katederken, birgün
bu hareketlerin devletin temelini dinamitlemeye kr.dar varacağını
feryat ederek ifade eden milliyetçilerin, vatanseverlerin beyanlarına
kulak tıkamaları, hattâ milliyetçileri itham etmeleri de suç değil
indir?
Şimdi, Sıkı Yönetime rağmen İsrail Baş Konsolosu kaçırılınca,
bakıyorum bir çok kimseler eskr üslûplarını, metanetlerini, ağır baş
Hıklarını kaybettiler, tarafsızlık havariliğinden vazgeçtiler. Onlar da
bizimle birlikte haykırıyorlar: Artık bu kadarı fazla. Halbuki «bu
kadar» ı dünkünden daha fazla değil, üstelik dünkünün neticesi. Şu
;on hafta içinde yazılan, çizilenleri ve söylenenleri gözden geçirince
ve ayni çevrelerin dünkü tavırlarını da hatırlayınca durum bana,
tasavvufta meşhur bir hikâyeyi hatırlattı. Hikâye tehlikeler karşı
sında, bigâne kalan, daha doğrusu birine gelen tehlikeye aldırma
yan kimsenin de ayni akıbete uğrayacağını ifade ediyor ve şöyle de
fliyor:
«Kurt bir sürüye atılınca, hepsini birden parçalamaz; bir kun y u yakalar ve yer, sonra acıkınca ötekini kapar, ve her acıktığı za
man tekrarladığı bu hareketi ile bütün sürüyü yok eder.
Birini kurt kaptığı zaman, bir an için korkup, teki ar otlamağa
koyulan koyunlara benzemeyim Onlar, kurdun, bir veya iki av ile
iktifa edeceğini sanır, parçalananlarla ilgilenmez. Bara ne, bana da
ha ziyade ot kalır, der.
Böyle düşünenler et ve kan ile yaşayan canavarların avı olmak
için damgalanmıştır.»
Şimdi şöyle bir düşünün: Üniversitelerde ilk anarşi hareketleri
başladığında iktidar tehlikeyi sezmiş ve tedbir almak lüzumunu his
Semıiş mi idi? Hayır, «üniversite muhtar, bunlar kendi içişleridir»
demişti. Anarşi sokağa taştığında iktidarın başı yine umursamamış,
«yollar yürümekle -ısınmaz» diyerek meseleyi hafife almak istemişti.
Yâni iktidar o zaman, canavarın henüz kendisine saldırmadığı ko
yunlardandı. Canavaruı o zamanki hedefi milliyetçi gençlerdi. Ve
başkaları, bu kavgayı idrak etmek istememişti.
Sonra üniversite içindeki olaylar Parlemento Dışı Muhalefete
dönüştü. Bu sefer de üniversite yöneticileri iktidardan öç alıyordu.
Sutluları himaye ettiler, güvenlik kuvvetlerini üniversiteye sokma
dil ar, polisin itibarını sarstılar. Bu sırada da üniversite yöneticile
ri, henüz canavarın saldırmadığı koyunlardandı. Bu çok sürmedi,
üniversite yöneticilerine de saldırıldı, dekanlar, rektörler istifa etti
rjîdi, yerlerine ünı/crsite özerkliğini hiçe sayan bir tarzda dekanlar
ve rektörler seçtirildi. Fakat iş işten geçmişti, dünkü koyunlar akıüanmışlardı ama baş vuracakları merci kalmamıştı
İktidar yıpranırken, kendisinin iktidar olacağını bekleyen muIsalefet, canavarın sürüyü parçalamasını garip br iştiha ile seyret
miş, fakat canavar kendisine, kendi menfaatlerine de saldırınca, o
da feryadı basmıştır.
Bütün bu olanları başından beri dikkatle takip eden ve sürü
rün çobanı bekçisi, hayat garantisi olan Türk Ordusu neticede bu
tehlikeli gidişe dur demiş, hattâ iktidarı eline almıştır. Türk Ordu
sunun, özellikle son günlerde, anarşiye ve anarşistlere, ve onları
himaye eden ve destekleyenlere karşı açtığı amansız savaşı görünce
b.ızı koyunlar akıllanmış görünüyorlar, dalıa doğrusu koyunluktan
kurtulma gayreti içinde görünüyorlar. Ama bu koyunluktan kurtulB.a canavar korkusundan mıdır, çoban korkusundan mıdır? Zaman
göfterecekthv
Fakat devlet ve millet olarak içinde bulunduğumuz kritik du
rumdan kurtulmanın koyunluktan kurtulmakla yakın alâkası olduğu
muhakkaktır. Bu sebeble devlet adamlarının görevi bir takım ko
yunların kafasına deyneği daha hızlı vurmak ve yanlarına gelen
canavar tehlikesini iyice idrak etmelerini sağlamaktır, istanbul ör
fi îdare Kumandanının tevkifleri, anarşistleri ve devlete ihanet edenlcri cezalandırmaya matuf olduğu kadar, koyunlara da kudret
!i ve kuvvetli bir ihtar mânası taşımak gibi bir önemli vazifeyi" de
îfa etmektedir.
^ Bu ikazların tesir etmedikleri ise artık koyun değil, kuzu postuna
büîünen canavlardır ki, görünen canavarlara verilecek cezaların ayni

Kırımlıoğlu

Rezil Debelenişler
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KOYUNLÜKTAN

Cezmi

olaylar • düşünceler • yorumlar

Gemi azıya almış olan komünist
lerin, sıkı yönetime rağmen kıpırdanış yollan aramaktan, fırsatım
buldular mı anarşik hareketleri sür
dürmekten geri kalmama niyetlerin
de olduklarını daha önce belirtmiş tik. Bunun bir belirtisi olarak onaya
çıkan Banka soygunu
olayından
sonra sona ermiş hissini veren bu
olaylar, dört zorbanın tstanbuldaki
îsrail Başkonsolosunu kaçırmaları
ile yeniden ortaya çıkmış; zorbalar
bununla da yetinmeyerek Türk Ha
berler Ajansının kapışma asıp son
ra da telefonla haber verdikleri bir
muhtıra ile. sıkıyönetimce tulukla
nan bütün <:Devrimcfo KVm sahve
rilmemeleri halinde, cllcıinde ıchin
tuttukları misafir diplomatı Lurşu
na dizecekleri tehdidini savtirmuşi
lardır.
Istanbulun göbeği sayılacak Tak
simde cereyan eden bu cür'etU dav
ranış karşısında bir yandan İstan
bul Sıkıyönetim Komutanlığı gerek
li arama faaliyetine girişirken, bir
yandan da hükümet Başkanlığı kar
şı tedbirleri alma yoluna gitmiştir.
İlkin olayın vukubulduğu 17 Ma
yıs 1971 Pazartesi akşamı saat 22.45
radyo haber
bülteninin başında
Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş
tarafından okunan Hükümet bildi
risi. Devlet sorumlululanmn bu âdi
olduğu kadar da çirkin «Diplomat
kaçırma» olayı karşısında takındı
ğı kararlı durumun kesin bir ifade
si olmuştur. Bu bildiride, bir yan
dan bu hareketleri plânlayan gizli
örgütle uzak-yakın ilgisi bulunan
herkesin göz altına alınması için
bütün ilgililere kesin emir vcıiür
ken, öte yandan da bu adam ka
çırma olayında veya himaye eden
lerîn «idam» cezasına çarptırılması
için kanun çıkarılacağı kesin bir
dille belirtilmiştir.
HÜKÜMET BİLDİRİSİ
18 Mayıs 1971 Salı günkü Cum
huriyet Senatosu toplantısında MBK
ve bir TİP Senatörü dışında genel
bir tasvip gören ve Türk milletinin
de tasvibine ma7İıar
bulunduğu
muhakkak olan bu hükümet bildiri
sini aynen yayınlıyoruz.
«İsrail Devletinin İstanbul Baş.
konsolosu Sphraim Efrom,, bugün
İstanbuldaki evinden silahlı dört
zorba tarafından kaçırılmıştır. Türkiyede görev yapan, Türk kanunla
nnın ve geleneksel Türk konukse
verliğinin himayesi altında bulunan
bir kişiye karşı girişilen bu alçakça
saldırının bugüne jfcadar çeşitli ka
nunsuz hareketlerde bulunan ve a
maçı Türkiye Cumhuriyetini yıkmak
ve parçalamak olan gizli örgüt men
supları tarafından yapıldığı ve sal
dırganların kimlikleri tesbit edil
miş bulunmaktadır
Kendilerini
Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi Mcr
kez Komitesi diye tanıtan silahlı
saldırganlar
küstahlıklarım daha
da ileri götürerek, Türk Devleti ve
hükümeti ile şartlar ileri süreıek pa
/arlığa girişmeye kalkışmak cüreti
ni göstermişlerdir
İstedikleri «Devrimci» adını ver
dikleri ele geçmiş bütün tedhişçile
rin 20 Mayıs saat 17'ye kadar ser
best bırakılmalarıdır. Aksi halde
kaçırdıkları yabancı Başkonsolosu
kurşuna dizeceklerini bildirmekte
dirler. Şimdi kararımızı kendilerine
tebliğ ediyor ve sayın kamu oyuna
açıklıyoruz;

Kaçırılan Başkonsolos, bu bildiri,
nin yayınlanmasını takip eder en
kısa süre içinde derhal serbest bı
rakılmadığı takdirde sözü geçen giz
li örgütle uzak yakın ilişkisi bulu
nanlar ve masum gençlerimizi kış
kırtıcı yayın ve sözleri ile kanunsuz
hareketlere teşvik eden ve kimlik
leri güvenlik kuvvetlerince öteden
beri bilinen kimseler sıkıyönetim
bölgeleri dışında bulunsalar dahi sı
kıyönetim kanunu gereğince derhal
göz altına alınarak en yakın sıkıyö
netim komutanlığına teslim edile •
çeklerdir.
Ayrıca her ne amaçla olursa olsun
adam kaçıranlar, bunlara yataklık
edenler ve saklandıkları yeri bildik
leri halde resmi makamlara bildir
meyenler için idam cezası verilme
sini öngören kanun tasarısı hemen
TBMM ye sunulacaktır. Bu arada
kaçırılan konsolosun havaîme kas
tedildiği takdirde sevkedilecek ka
nun makabiline de teşmil edilerek
gerek bu şen'i fiili işleyenler gerekse
aynı örgütün mensubu ve aynı suç
tan sanık olarak tutuklu bulunan •
lar hakkında da aynı kanun uygu
lanacaktır.
Bu bildiri sıkıyönetim komutanla
rı ile sıkıyönetim bölgesi dışındaki
idare amirlerine ve emniyet makam
larına kesin bir emir niteliğindedir.
Sonuç Türk kamu oyuna ayıca
duyurulacaktır.
Bütün vatandaşlarımızın
(orev
başındaki güvenlik
kuvvetle;ine
yardımcı olmalarını dildim»
Ertesi günkü radyo haber bül •
tenlerinde de yayınlanan bu bildiri
nin en dikkate değer taraf?, ma
kalede de şamil olarak bu «Diplo
mat kaçırma» işine mclhaldar olan
ların idamını sağlayacak bir tasa
nnın hemen hazırlanacağının i ildi
rilmesi idi. Nitekim, bildirin;.; \.\
ymlanmasmdan sonraki iki gün içe
risinde, bu tasarı hazırlanıp Millet
Meclisine sevkedilmişti
GÖZALTINA ALINANLAR
Hükümetin bu bildirisi ve Sık
yönetim İstanbul Bölge KomutanV
ğımn aradığı şahıslan gösterir Üst*
leri ilan etmesi üzerine, sıkıyönetim
bölgeleri içinde bulunsun veya b»
lunmasın, bütün yurtta sıkı bir U
kip kampanyasına
girişilmiş ve
Dev-Gcnçle veya Türkiyeyi parça
lama eylemi içinde olan diğer gi?
li örgütlerle ilgisi olan yüzlerce ki
şi göz altına alınmıştı. Bunların
çoğunluğunu çocuklarımızın gelec«
ğine emanet ettiğimiz «Öğretmen»
lerin teşkil etmesi, Türk Milletinin
kaderi bakımından çok üzücü olan
bir gerçeğin bir daha ortaya kon
masını sağlamıştı. Dev-Genç adında
ki kanun dışı teşekkülün
Fakir
Baykurt'un TÖS ve ÎLK-SEN gibi
solcu öğretmen teşekkülleriyle bir
likte çalıştığı esasen biliniyordu.
Bu olay, bu öğretmen teşekkülleri
ne bağlı bir kısım öğretmenlerin
Dev-Genç'in taşra teşkilâtı militan
lığını yapmakta oldukları yolunda
ki tahmin ve söylentileri belgelemiş
olmaktaydı.
SOL EYLEMİN LİDERLERİ
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlı
ğının 19 Numaralı bildirisi ile genç
leri «Kışkırtıcı yayın ve sözleri üe
kanunsuz hareketleri teşvik» ettik
leri için aranmasına başlanan 49 ki
şi Türkiyedeki çeşitli sol kliklerin
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HO CHİ MİNH'LER
ÜÇÜNCÜ DÜNYA VE
MUSTAFA KEMAL

MİLLİYETÇİ
ACIDAN
Doç. Dr R e c e p DOKSAT

idantifikasyon objeleri, artık eski cazibe ve değerlerini kaybetmiş
Jerdir; genç, hattâ onları küçümser de.. Kendi şahsiyetini tahakkuk
ettirmek için çevresinden, büyüklerin farklı olmak ihtiyacındadır.
Angloamerikanlann «Şelf realisation» dedikleri, Fransızların «auto^
üctualısation de soi-merae» admı verdikleri bu farklılaşma, kılık kı
yafetten, fikir, kanaat zevk ve inançlara kadar uzanan arayış de
lemeleri ile tecelli eder. Castro sakalı, Che Guevara bıyığı, Yul
Breyner dazlaklığı, Beatles örnekli uzun saç modaları buna misal
dir. Benim gençliğimde de bob-stü modası pek revaçta idi.
Gençlik çağının, şahsiyet gelişmesr arayışlarının seyri esnasında
ortaya çıkan bir başka bariz özelliği de, zahittik «ascetisme» denen
mistik susuzluktur.
İnsan, kendi kendini aşmaya mecbur ve mahkûm bir varlıktır;
kerdi ben'inin varlığım başka ben'ler yardımı ile idrak eder ve
onu bir üst-ben'in emrinde fedaya hazır hissederek ancak varlığının
manasının şuuruna eriştir. Bu üst-ben, sevgilidir, evlâttır, ailedir,
vatandır, millettir, insanlıktır... tâ.. Allaha kadar uzanır. Gençlik
cağının hormonal taşkınlık fırtınaları fizyolojik zemininde vital (ha
yari) enerji, psişik (ruhî) plânda da derin çalkantılara yol açar ve
bu kendini aşama, feda etme ihtiyacı genci, zühdü takva ile nefsi
ni Tanrı yolunda feda eden kişiler gibi bir zâhıdellk hâlet-i ruhi
yi sine sürükler. Bu yüzdendir ki, kendisine yeryüzü cenneti vaad eden ideolojilerin cazibesine kolayca kapılabilir. Gençliğe has hâfı
M ve dikkat yapısı ve zaman kavrayışı ki hep istikbale müteveccihtİr-dünyayı gaye edinen ideolojilerin benimsenmesin? kolaylaştırır.
Yaşlandıkça, dünya hudutlarını aşamıyan İdeolojilerin iflâsa malı
kûm olduğunu anlar amma, iş işten geçebilir.
Bütün gençlik bunalımlarının mekanizması işte bu psikolojidedir.
* * *
Eğitim Fakültesindeki Gençlik Psikolojisi derslerimde bütün
bunları uzun uzun anlattığım için izahlarımın aynasında gerçek
çehrelerini görmeye tahammül edenıiyen bir avuç militan solcu
talebinin hücumuna uğradım; aynayı çarpıtamayınca, kıramayınca
çareyi kaba kuvvete başvurup fakülteye sokmamakta buldular. Gâfü
iktidar, korkak ve mes'uliyetsiz idareciler yüzünden, diğer masum
talebelere feyz vermekten mahrum bırakıldım.
* * •
Türk gençliğine, uydurma Bursa nutukları ile anarşist-devrimc; göstererek sömürülen halkların örnek kurtarıcısı rolü kızıl dsv rim aşaması diye değiştirerekCastro'lar, Ho Chi Minlı'ler derekesin»
indirtilen çarpık bir Atatürk imajı'nın idantifikasyon objesi olarak
tanıtılmasını telkin edenler, asıl suçlulardır, ve buna müsaade eden,
g"z yuman sorumluların da vebalı" vardır.
Harbiye'de tüıkçülüğe aid kitapları okudukları Içlu talebeler
ihraç ederken, Moskova eğitimli kaşerlenmiş solcu Şevket Süreyya
Aydemir'lerin «Tek Adam» lannm, «İkinci Adam»'lannm sinsi tel
kinlerine, subay namzetlerinin saf dimağlarını açık tutan bir Cemal
Tura) da, gafletin vebali altındadır.
Gençliğimize, köklü tarih şuuru içinde, millî ideallerin yarın
lan heyecanını veremezsek, onların manevî susuzluğunu giderecek
Jrsynaklan harekete getirmezsek, daha çok Deniz Gezmiş'ler, Ömer
Aynalar zuhur edecektir.
Sokaktaki eroinciyi yakalamak eroin mücadelesi için yetmez, af
jrn patronlarının haşhaş tarlalarının kökünü kurutacak, köklü ted
birler lâzımdır ve şarttır!

19 Mayıs tarihli Adalet Gazetesinde, ilhan Bardakçı, geçen
Temmuz ayında Çin Hindin'de tanıştığı Vietnamlı bir albayın, keti
dişine yazdığı mektubu yayınladı, İbretle okumalı..
«Kardeşim îlhan Bey,
Aylarca evvel burada konuştuklarımızı yeniden size anlatmak
iht'yacını hissettim. Hatırlarsınız o zaman sizinle muhabere sahasındr* bir akşam vakti, dünyadan bahsetmiştik. Bu hatıralarımızı ta
zelemek ihtiyacını neden hissettim biliyor musunuz Atatürk'ü buıaoa gecen hafta andık da ondan. Size bu hususu anlamak isterim.
Komünistlerden bazıları millî mücadele dendiği zaman bize
memleketinizi örnek gösterdiler. Kendileri ile âdeta bir forum yap
tık. Onlara Atatürk'ün, hayatım milletinin saadetine adamış bir mil
liyetçi, kurtarıcı olduğunu anlattım. Ho Chi Minh'kı ise bütün kaabi
Üyelini milletlerarası komünizme adadığım ve dolayısıyle memleket
aşkı ile alâkası bulunmadığım hikâye ettim...
Laos harekâtını gazetelerden takip etmişsinizdir. Aslında bu
başarılı bir olay delildir. Ama neden istediğimiz başarıya ulaşama
dık? Zira Atatürk'ün dediklerini tatbik etmedik de ondan. Atatürk,
askerler savaşırken dâvalarına inanmak zorundadırlar ve sadece
kendilerine güvenmelidirler, demekte idi. Biz Laos harekâtında, her
şeyden evvel Anıerikalılar'a güvendik ve yıkıldık. Oysa Kamboçya'
da basan kazandık. Zira buralarda, sizin de gördüğünüz gibi, vata
oram istilâ etmek isteyen komünistleri takip ediyorduk.*.
Şimdi mes'ele şudur: Atatürk gerçekten dünyadaki' esir milleiîere kurtuluş çarelerini göstermiştir. Yalnız Atatürk bu mücadele
sini hiç esir olmamış bir milletle beraber yapmıştır. Yanlış anlaşıl
muk istenmektedir. Onu taklid etmek isteyenler memleketlerini ve
halklarım bir müstevliden ya da sömürgeciden kurtarıp bir başka
müstevlinin, hem de amansız bir komünist sömürgecinin eline teslim
etmek istemektedir Hatalı olan ve komünistlerin kasden işlemek
istedikleri tema budur.
Türkiye'ye dâir haberleri ajanslardan takip ediyoruz. Bir yan
askerî idaresinin kurulduğunu öğrendik. Ama, memleketinizi Ata
türk'e karşı fikirlerin sömürücülerinden temizliyeceklerine de inanı
yoruz. Türk Ordusunun bu barışını ne kadar takdir etsek azdır.
Vatanınızda müreffeh olmanızı, bizler gibi komünistlerde tâviz
vererek, sonra içinden çıkılmayacak girdaplara sürüklenmemenizi ir.narak temenni ederiz...»
Sayın Dündar Taşer, Her Von Papen ile yaptığı bir mülakatta.
Türkiyeyi iyi tanıyan eski Alman Büyük Elçisinin aynı hususa dik
kati çektiğini bana nakletmişti.
«.. Sizin Üçüncü Dünya denen ülkelerle ne alâkanız var? Siz
eski bir İmparatorluksunuz. Başka imparatorluklarla yaptığınız bir
harpte mağlûp oldunuz ve imparatorluk topraklarını kaybettiniz, ka
lan vatan parçasını, hudutlarını mümkün mertebe genişleterek km
rarmak için de mücadele ettiniz. Bunun, eski sömürgelerin kurtu
luş mücadeleleri ile aynı hizaya indirmek hata olur!» diyerek ko
r. ün ist oyunlarını işaret eder. bu konuşmada Von Papen...
* * #
Gençlik çağının psikolojik bakımdan en mühtitî hususiyetlerin
den biri, şahsiyetin gelişme devresinin arayışları içinde oluşudur.
Psikanaliz terminolojisinde aynîleşme «identification» denen bir veli
re Ue genç, taklidden de öte bir benimseme ile, onun gibi olmaya
çalışacağı bir aynîleşme objesi, örnek alacağı bir şahıs arar. Daha
evvel, çocukluk boyunca benimsediği, anne, baba, öğretmen gibi

olaylar • düşünceler • yorumlar • olaylar • düşünceler
ve anarşi gruplarının lideri olarak
tanınmıştı. Bunlar arasında çeşitli
bakımlardan ünlü (!) bir takım üni
versite Profesörlerinin de buUnma
sı. Üniversitelerimizin niçin ve na
sil birer komünist karargâhı haline getirildiğini gösteren birer de
dikli. Hele bunlar arasında Ankara
daki bir çok anarşi olaylarının mih
rakım teşkil eden bir Fakültenin de
kanının bulunması da ayrıca dikka
te değer bir olaydı.
SENATO GÖRÜŞMELERİ
VE MBK'CILAR
Hükümetin diplomat kaçırma ola
yi karşısındaki kararlı tutumu, Cum
huriyet Senatosunun 1& Mayıs 1971
Salı günü yaptığı toplantıda ele a
Immış ve Başbakan Yardımcısı Sa
di Koçaş, burada yaptığı biı konuş
ma ue, hükümetin bu olay karşısın
daki tutum ve davranışım açıkla
mıştı Sadi Koçaş, siyasi hayatımı
on şimdiye kadar özlemi içinde

bulunduğu bir kararlılık ve kesin
lik içinde şöyle konuşmuştur:
«Bizim devlet anlayışımıza göre,
devlet ya vardır ya yoktur. Biz
Türkiyede devletin var olduğunu is
pat edeceğiz. Tarih boyunca Türk
devletleri değil 33 macerapereste,
dünyada kendisinden kat kat kuv
vetli olan devletlere bile (buyrun
bu konuda pazarlık edelim) demek
aletine düşmemişti. Binlerce sene
lik tarihi boyunca bu zillete düş
meyen Türkiye Cumhuriyetini, İni
kümeliniz bu duruma düşürmeye •
çektir. Hükümette kaldığımız süre
ce, hükümet olarak devletin haysi
yetini koruyacağız.»
.
Daha sonra kaçırılma olayının
safhalarım da anlatan Koçaş, tTüık
yiğitliğinin himayesinde olan bir
yabancı diplomatı kaçıranların şid
detle takip edileceğini ve bunlarla
hiçbir pazarlığa girişilemveceSinii
de belirtmişti

Koçaş'in konuşmasından sonra
bîr önerge veren temelli senatör lerden birisinin bir kısım profesör
lerin niçin gözaltına alındığını sov
ması. hiç şüphesiz Senatonun o gün
kü toplantısındaki en soğuk ve uy
gunsuz kaçan hareketti. Sözü cdi
İen profesörlerin niçin abandığını
ve gözaltına alındığım, İstanbul Sı
kıyönctim Komutanlığı, 19 numaralı

.

bildirisi ile açıkça belirtmişti. Oy
leyse. bu temelli Senatörün derdi
neydi?
Vaktiyle aralarından bazılarının
MDO ve SDK gibi gizli örgütün üye
ieri olmaları, İnsanda ister istemez
bunların o zaman da bu profesör
lerle birlikte çalışıp çalışmadıkları
sorusunu zihinlere takıyordu

Bir Dâva ve
Bir Avukat
İstanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim
Mahkemesinde başlayan bir dava
sonuçlanmış bulunuyor. Sıkıyöne
tim dönemi içinde banka soygunu
yapmağa kalkışan re bunu başar -

mak iÇin zavallı bir banka mı.sdab
demini öldürüp veznedarım yarala
yanlardan biri olarak ele geçen O
mer Ayna adlı şehir haydudu, şerci
u Türk hakiminin karan Ue lâyık ol

t

Kalkınmamızın ki Gücü Olarak

EĞİTİMDEN ANLADIĞIMIZ
Yurdun» sorunları çok ve çeşitli bir ülkedir. İkiyüz yıldır süren bocalamalarımızı, artık kesin bir sonuca
ulaştırmak dünya üzerindeki şerefli yerimi almamız için
Türk toplumunun tarihî gelişimi doğrultusunda yapma
mız gereken atışların fikir dokularını kurmak ve bunla
n büyük bir irade gücüyle uygulama alanına aktarmak zo
tundayız. Bu, bugünkü kuşakların omuzlarına yüklenmiş
çetin ama övünülecek bir görevdir.
Her atılış, onu bedelline götürecek kadronun yetiş
tirılmesiylc başarıya ulaşabilir. Bu yetişme ise, bir örgüt
içinde veya dışında olsun, bu kadroların eğitilmesiyle
gerçekleştirilebilir. Eğitimdir ki, statik bir cevher olan
insan gücünü teknolojik bîr birikime dönüştürerek onu,
bu atılışların en önemli muharrik unsurlarından biri ya
par. Bu açıdan bakılınca eğitim kurumlan «insangücü
yetiştirme kurumları» olarak düşünülmelidir.
Eğitim sözünden neyi anlıyoruz? Konuya açıklık ge
tirmek için önce eğitim faaliyetinin kapsamını ele almak
gerekir. Millî Eğitim Bakanlığı ve Devlet Plânlama Te$
kilâtımn yayınlarındaki resmî tanımlara göre eğitim baş
lıca iki alanda yapılmaktadır: örgün eğitim ( = örgütlen
mlş, teşkilâtlı eğitim), yayın eğitim, örgün eğitim sözüy
le okul içinde, yaygın eğitim sözüyle de ekul dışında ya
pılan eğitim faaliyeti anlatılmak istenmektedir. Eksik ve
yanlış olan bu tanımlar yanında kullanılan bir takını
terimler de kavram karşılığına yolaçmaktadır. Kargaşa
lığı Önlemek için çeşitli eğitim faaliyetleri şöylece tasnif
tileb'lir:
1. Örgütlenmemiş eğilim
a. Aile içinde eğitim
b. Toplum içinde eğitim
2. Örgütlenmiş eğitim
a. Okul içi eğitim (tam gün eğitimi, yarım gün
t eğitimi
b. Okul dışı eğitim (iş içinde eğitim, iş başında eğitim,
iş f'iışında eğitim)
Örgütlenmiş eğitim faaliyeti ihtiva ettiği unsurlar
açısından ele alınacak olursa, bu faaliyet içinde şu un*
(urların yer aldığı görülür: 1. Eğitimin hedefi, 2. Eğitilcı
!ere kazandırılacak manevî yapı, 3. Müfredat program
lan, 4. Eğitimde kullanılan metod ve teknikler, 5. Eği
lim kurumlarının uzvî yapısı, 6. Eğitimin iktisadî y&nü.

EĞİTİM

KURUMLARIMIZ

Yurdumuzdaki örgütlenmiş eğitim faaliyetine
bu açılardan kısaca bir göz atmak şu gerçeği ortaya ko
yar: Her öğrenim basamağında, öğrenim çağındaki mil
yonlarca çocuğumuz eğitimden yararlanmamaktadır. Eğ
tim imkânlarına sahip olma bakımından şehirlerle köy
ler ve gelişmiş bölgelerle gelişmemiş bölgeler arasında
büyük dengesizlikler görülmektedir. Nüfus baskısı kar
şısında en ucuza malolacağı sanılan okullar açılarak
bir insangücü planlanmasına dayanılmadan yetiştirilen
gençler diplomalı işsizlerin sayısını gün geçtikçe artır
maktadır. Genç kuşaklara yurt kalkınmasına uygun bir
eğitim verilmesine karşı yıllardır direnen zihniyet yü
zündeadir ki, istihdam sorunuyla arasında hiç bir bağ
lantı kurulamıyan okul devlet bütçesine; kendi hayatıy
la ilgili olarak hiç bir sorumluluk yüklenmediği için ileri
yaşlarda bile «ana kuzusu» gözüyle görülen öğrenci ile
aile bütçesine yük olmakta devam etmektedirler .İlk öğ
retim yarım yamalak bir okuma-yazma dışında kendisin
den beklenmiş olanı verememiş; yıllardır bocalayan OÎ
ta öğretim gerçekçi bir hedefe yönelmiştir.Millî mihra
kına oturtulamıyan okullarımızın yapıcı ve yaratıcı in
sanlar yetiştirmedikleri bir gerçektir, öte yandan her yıl
sımfta kalan onbînlerce öğrenciye devletin ve ailelerinin
yaptıkları masrafları ve bunların üretime katılmakta bir
yıl geç kalmalanyla uğranılan işgücü kaybını gözönüne
getirelim. Bunun sorumlusu ne öğrenci, ne öğretmen,
ne de ailedir. Bir sorumlu aranmak gerekiyorsa bu sade
ce okuldur.
\
Çözüm yolu olacağı düşünülerek alınan tedbirler tse bir ana görüşe dayanmamakta, çıkmazın sadece bir y
mnı düzeltme amacını gütmektedirler. Böylece eğitim
kurumlarımız genel bir felsefe ve sistemden yoksun, bö
lük-pörçük tedbirlerin karışımı bir yamalı bohça olmak
tan öte3re gidememektedirler.
Oysa ki Türkiye'de eğitim, sadece bir okuma-yaz
ma öğretme, bazı bilim dallarında temel bilgiler verme
veya bazı maharetler kazandırma faaliyeti olarak kala
maz ve yurt ekonomisi, nüfus, köyden şehre akın, yerleş
.îtte.noktalarının dağınıklığı vb. sorunlarıyla arasındaki
bağlantı kunılmadan ele alınamaz.

EĞİTİMDE IZVİ YAPI
YENİDEN KURMA
Öyleyse bugünkü yapıyı bütünüyle yok sayarak Türk
eğitimini yeniden kurmalı, yani onu millî mihrakına otur
malıyız. Bu, konuyu en küçük eğitim biriminden en yük
sek yönetim basamaklarına kadar ele almayı gerektirir.
Bu yazıda sadece ilk ve orta öğretim seviyesindeki okul
larla okul dışı eğitimin bazı kesimleri için eğitim ya
pan kurumlar ele alınarak, insangücü yetiştirmede di
namik hir unsur ve topyekûn kalkınmamızın itici gücü
olacağına inandığımız yeni bir uzvî yapı teklif edilecek
tir. Bu yeniden kurma sırasında aşağıdaki ilkeler gözönünde tutulacaktır:
1. İnsangücü yetiştirme kurumlan iktisadî kalkın
maya yardımcı olmalıdırlar. Bunun için de hem üretici
duruma geçirilerek yurt ekonomisine olunJu katkıda bu
lımmaları; hem de yetiştirecekleri insangucünün kalkın
manın ihtiyaçlanna cevap verecek nitelikte olması ge
rekir.
2. Yetişmiş insangücü ile istihdam arasındaki ilgi
gözönündc bulundurularak her yıl hangi alanda kaç ele
man yetiştirileceği' önceden plânmalı ve bu plân çok ka
ti şekilde uygulanmalıdır.
3. Eğitim hizmetlerinin köy, şehir ve bölgeler ara
sında dağılımı âdil esaslara bağlanmalıdır. Bugün iyi
bir öğrenim çok kere parası olanın harcı olmaktadır.
Bir yandan, babasının parası sayesinde en yüksek öğre
tim kurumlarını yıllarca işgal edenler; ya da devletin kıt
dövizini yurt dışında, Türkiye'de de yapılabilecek bir
öğrenim İçin çarçur edenler kendilerine harcanan Pa
ra ve emeğin zenesini topluma vcrmiyecçk işlerde ça
lışırken, yetenekleri geliştirilebilscydi yurda çok şeyler
verebilecek olan onbînlerce köy çocuğu çift-çubuk ar
kasında koşup durmaktadır.
4. İnsangücü yetiştirme kurumlan öğrenciyi haya
ta eğitim süresi içinde hazırlıyacak tarzda kurulmalı ve
İşletilmelidir. Bunun için bu kurumlarla ilgili oldukları
sanayi, tarım ve öbür alanlardaki kuruluşlar arasında uz
vî bağlar kurulmalıdır.
5. Yeniden kurma sırasında ön-yargılar bir yana
bırakılmalı, gerekliyse bir süre için bazı fedakârlıklar
da bulunmaktan kaçınılmamalıdır. «Falanca ülkede bu
böyle, bizim onlardan neyimiz eksik?» kompleksine ka
flHÜfc> sadece kendini ihtiyat, ve imkânlarımız göz
önünde tutulmalıdır.

BUGÜNKÜ UZVÎ YAPI

•:

»

Bugünkü okullarımızın uzvî yapısı incelendiğinde
ortaya şu tablo çıkar: Temel öğretim veren ilk okulun
ilk üç yılı içinde okuma-yazma öğretimr yapılmakta, ay
rica hayat bilgisi ve hesaplama ile ilgili bir takım alış
kanlıklar kazandırılmaktadır. Son iki yıİda ise bazı bilim
dallarında temel bilgiler kazandırılmağa çalışılmakta
dır. Ancak bu iki yıl içinde verilen bilgiler yeterli olma
dığı için orta okullarla ilk okullar birleştirilerek ilk öğ
retimin sekiz yıla çıkarılması yolunda bir eğilim vardır.
Bu tasan gerçekleştiği takdirde mecburî öğrenim süresi
de sekiz yıla mı çıkarılacaktır? Böyle olacağını kabul
edersek 65.000 köyünün tümüne beş yıllık okulu ve ge
rekli Öğretmeni sağlıyamıyan devlet, son dört yılı mes
lek eğitimine aynlsa bile, sekiz yıllık okula bina ve öğ
retmeni nereden bulacaktır? Kaldı ki bilhassa köylerde,
okul çağındaki kız ve erkek çocukları birer üretim ara
cıdırlar. Onlan aile ekonomisine sekiz yıl katkıda bulun
maktan alıkoymak mümkün olacak mıdır?
Soruna, konuyu alışılmış ölçülerin dışında ele ala
rak gerçekçi çözüm yolları getirmek zorundayız, önce
ilk öğretimden ne beklediğimizi mccliyelim. Bugün ilk
öğretimin birinci ve en esaslı amacı okuma-yazma öğret
mektir. îlk okul mezunlarına bunu iyi bir şekilde verebilmişse görevini yerine getirmiş demektir. Esasen, oku
lu bitirdikten birkaç yıl sonra ilk öğretimden çocukta ka
lan tek şey olmaktadır. Üstelik bilhassa köylerde oku
ma-yazma ve hesaplama dışında öretilenler fantezi sayıl
makta ve önemsenmemektedir. Beri yandan beş yıllık
sllre içinde bunlar dışında pek çok şeyler öğretildiği ve
derinlemesine bir kültür verildiği de iddia edilemez.

öyleyse okuma-yazp" daha kısa bir dö
nemde yapılamaz mı? TttiUet Mektepleri» ve
Orduda açılan kurslardaki örneklerini gör
müştür. Tasarruf edilecekler okuma-yazma öğ
retiminin yaygınlaşmasıfljnılabilir. Okullardan
serbest kalan "işgücü ise ^endirilebilirse üreti
me olumlu katkıda bulurf
tik öğretimin sekiz Mması yolunda bir eği
Um olduğu şu sıralarda tjjradoks olarak görüle
bilir. Ancak mecburî öğlenim çağındaki bütün
nüfusa götürmek de devedir ve devlet bugün

Giiltekin SİTLER
bu görevini yapamamaVfatistik veriler göster
mektedir ki, yukarıda bçzene geçilmesi halin
de 6-10 yaş grubundaki pmü hemen okula ka
vuşturmak mümkündür,fcn,üç yıllık ilk öğre
timden sonra çocuk boş baktır. Fakir ve kabi
liyetli çocuklar devlet * 1î idarelerin yardımıy
la üst dereceli öğrenime ^çekler, diğerleri ileri
de sözü edilecek olan k>' iş içinde eğitilecek
lerdir.
Orta öğretim ise ü^ıdır. Geçiş basamağı
olarak görülen, bu yüzd<'Öğretim içinde mi, ilk
öğretim içinde mi düşüfltaktiğinebir türlü ka
rar verilemiyen Orta Oltove dengi meslekî ve
teknik okullar. Orta öğrltei basamağının amacı
yüksek öğretime geçişi iteyabir meslek kazan
dırmaktır Ancak Lise 1 bulların bu görevi ye
terli bir ölçüde yapama^ Nr gerçektir. Bu yeter
sizliğin nedeni ne saded 1) azlığı, ne de sadece
bina ve araç yokluğudıifeetim kendi içinde
bir bütün olmadıkça veNmadıkça bu yetersiz
ligin önüne geçilemiyecfl
Onbir yıl olan Umre tim süreleri topla
minin da arttırılması geff. Zira dünya standar
dı oniki yıldu*. Bu yü#J>azı ülkeler Lise mczunlanmıza, Ünivcrsite^zırlık eğitimi yaptırmaktai«rlar.
istatistik veriler bijribirine zıt gibi görü
nen durumların, eğitim arının devlet bütçesi
içindeki nisbeti yükseltmece yeni bir örgüt
lenmeye gidilerek tekliğini göstermektedir.
Burada rakamlara başvr bu mekanizma açık
lanmağa çalışılacaktır.

YARINKİ UZVİ
Önce askerî okulla^Ütün okullar ve okul
dışı insangücü yetiştirin^ programlan Millî Eğitim Bakanlığına devrejbu Bakanlığın adı «İr
sangücü Yetiştirme Bayrak değiştirilecektir.
Bakanlık bünyesindeki Irkileri de yeni kurula
cak Kültür Bakanlığına faktır.
İlk öğretim, birin<lj> üç yıl, ikinci basa
mağı dört yıl olmak it#P süreli olacak ve her
yıl iki basamak birarad*!*dını alacaktır. Üç yıl
lık birinci basamakta 0İ&, hesaplanmış ve ha
yat bilgisi öğretimi yapT1 süre 6-10 yaşların
daki yurttaşlar için m#caktır. Bu basamağa
«Eğitim Yuvası» adı vcjfbört yıl süreli ikinci
basamak ise Eğitimin ^Tamamlayıcısı olacak
ve «Yetiştirme YuvasiT&caktır. Bu basamak,
Türkiye eğitime daha jjjn yapabilecek iktisa
dî seviyeye erişinceye ™!a öğretmen yetişti*
rinceye kadar ihtiyarî oW seviye} e gelindiği za
man her iki basamak b w ve mecburî öğretim
süresi yedi yıl olacaktfjöcş Yıllık Kalkınma
Planındaki tahminler gfl^u sonuca, her yıl ar
tan bir nisbetle, bir öfHten öğrenci sayısı 40

olmak üzere 1977 yılında ulaşılabilecektir. Yani o yıl,
6-14 yaşı grubundaki nüfusun tümüne yedi yıllık mec
burî öğretim götürülebilecektir.
Yetiştirme Yuvalan, yakın köylerin ileride birleşti
rilerek iktisadî ve idarî birimler halinde getirilebilecek
leri gözönünde tutularak yurt çapında önceden tesbit
edilecek merkezî köylerde açılacaktır. Bu okullarda öğ
retim iki ayrı kolda yapılacaktır:
t. öğrenim Kolu: Bu kolda, öğrenime devam et
mek ıstiyenler için üst dereceli okullara hazırlayıcı öğre
tim yapdacaktır.
2. İş Kolu: Bu kolda da öğrenime devam etmiyecek
ler için, ileride sözü edilecek olan «tş Yurtlan» nın
bünyesi içinde mahallî şartlara uygnn zeraat eğitimi ya
Pılacaktır.
Yetiştirme Yuvasından sonra, beş yıl süreli orta ög
retim kurumları olan «Yetiştirme Yurtları» gelecektir.
Temel bilimler alanı ile meslekî ve teknik alanlarda açı
lacak olan Yetiştirme Yurtları kendi içlerinde, bugünkü
Lise ve dengi okullarımızın bölümlerine tekabül eden
ve onlara eklenecek dallara ayrılacak ve ilk sınıflan yo
neltme sınıfı olacaktır. Bu sınıfta ve Yurt içindeki dal
lar arasında değişme mümkün olacak ve ikinci sınıftan
itibaren uzmanlık öğrenimi başlryacaemdan değişme ol
mıyacaktır. Teknik ve meslekî Yetiştirme Yurtlan da
ikinci sınıftan itibaren iki kola ayrılacaklardır:
1. öğrenim Kolu: Bu yolda vüksek öğretime hazır
layıcı bir program uygulanacaktır.
2. îş Kolu: Bu kolda da yüksek öğrenim yapmıya
caklar için orta derecede uzmanlık öğretimi yapılacaktı]
Yetiştirme Yuvası ve Yurdunun öğrenim Kolun
dan mezun olup üst dereceli okullara devam etmiyecek
olanlar kısa bir amelî çalışmadan sonra ts Kolunu bi
tirmiş sayılacaktır: tş Kolundan mezun olanlar ise naza
rî derslerden imtihan verin üst dereceli" okullann öcre
nim Kollarına veva vüksek öğrenime devam edebilecek
lcrdir. Şüphesiz ki, Yetiştirme Yuvasının ts Kolunu
bitiren, Yetiştirme Yurdunun tş Koluna devam edebile
cektir.

İS YURTLARI
Nüfusumuzun hızla artmasına, tarım kesiminden çe
şitli nedenlerle açıkta kalan nüfusun şehir kasabalara akın etmesine karşılık iş alanlarının yetersiz kalması gizli
açık veya mevsimlik işsizliğin gün geçtikçe artmasına yol
açmaktadır. Yurdun her köşesinde yaygın olan bu işsiz
lik türleri bizi yeni istihdam imkânları bulmağa zorla
maktadır. Tarım kesimi bu nüfusu doyuramadığına, hiz
met kesimi ise gerçek bir kalkınmaya götüremiyeceğine
ve esasan yeteri kadar dolu olduğuna göıe Türkiye'nin
geleceği sanayileşmektedir. Sanayileşme hem işsizliği'
önlenmesi ve maddî refah; hem yurt savunması; hem
de medenî bir ülke olabilmenin ön şartıdır. Bütün ik
tisadî konularda olduğu gibi sanayileşmeye hangi yoldan
ulaşmamız gerektiği konusunda da kapitalist veya sosya
list metod dışında başka bir şık olabileceğini düşünemi
yenler sanayileşmemizin ancak bu iki modelin nüanslanndan birine uygun olarak gerçekleştirilebileceğine ifnanmakladırlar. Oysa ki yurdumuzun özel şartları bizi,
sanayileşmede yeni yollar aramağa zorlamaktadır.
Sanayileşmede gerekli üç ana unsur insangücü, ser
maye ve teknolojik birikimdir. Sanayileşme hamlesi bu
unsurlann bir örgüt içinde birleştirilmeleriyle yapılabi
lir. Ancak çeşitli sanayi kollanmn belirli bölgelerde top
landığı Türkiye'de bölgeler arasındaki iktisadî dengenin
bir ölçüde de olsa kurulmasının sağlanması için sanayi
leşmenin çekirdek halinde bütün yurt düzeyine dağıtıl
ması gerekmektedir. Bu ise halkın sanayileşme hareke
tine gönüllü olarak katılmasını zorunlu kılmaktadır. Ne
var ki halk böyle bir hareketi başanya ulaştıracak şekil
de bir örgütlenmeye gidememektedir. Bu noktada dev
let halka karşı «istikamet verici» bir rol oynamalıdır.
Bugün Türkiye sanayileşmede gerekli insangücüne
sahiptir Cumhuriyet dönemi azımsanmıyaçak bir tekno
lojik oinkimi de yaratmıştır. Sermaye ise. ileride sözü
edilecek kuruluşlar içinde cönüllü katılmalar yoluyla kıs
men sağlanabilir. Asıl önemli olan ve Türkiye'nin eksik
ligini duyduğu, bu üç ana unsurun bütün yurt düzeyin
de örgütlendirilmesidir. öyle bir örgüt ki, hem sanayi

leşmede gerekli ınsangucunü yetiştirsin; hem bizatihi ge
lecekteki büyük sanayi işletmelerinin çekirdeği olsun;
hem de yapacağı üretimle ferdî eelıri, dolayısıyla mil
lî geliri yükseltsin.
Böyle bir örgütlenmenin devletin öncülüğünde ya
pılabileceğıni söylemiştik. Bugün devletin, yurdun eri
ıssız köşeıerine kadar dağılmış tek kuruluşu okuldur. Şu
halde sanayileşme hamlemizi çekirdek halinde yurda da
ğıtmada yararlanabileceğimiz kuruluş, artık insangücü ye
tiştirme kurumu olarak görülmesi gereken okuldur. Bu
anlayış okulu, kalkınmamızın itici gücü olmağa yönelte
cektir. Şimdi kısaca bu örgütlenmenin nasıl olacağından
söz edelim.
Bunun için ülke öğretimin ikinci basamağı oıan
Yetiştirme Yuvalarının açılacağı merkezî köylerle kasa
ba ve şehirlerde «tş Yurdu» adı verilecek kurumlar açı
lacaktır İş Yurtlarının, her biri normal olarak üçer yıl
süreli olacak ve köy, k«*aba*»veya-şclırin nüfus ve istih
dam hacmi ölçü alınarak açılacak Çıraklık, Kalfacılık,
Ustalık ve Ustabaşılık bölümleri olacaktır. Yurtlara fark
lı yaşlardaki kişiler girebilecek ve bir üst bölüme başa
n halinde geçilebilecektir. Bölümlerden alınacak Çırak,
Kalfa Usta, Ustabaşı unvanlannm hak ve yetkileri ka
nunî teminata bağlanacak ve TürVîvp'nin her yerinde ge
çerli olacaktır.
tş Yurtlan çevrede gelişmiş tarım veya sanayi alan
larmda üretim yapacaklardır. Meselâ orman bölgesinde
hızar veva mobilya atelvesi; hayvancılıkla geçinilen bir
bölgede vBn eğirme, peynircilik atelvesi ya da mandıra;
meyveciliğin hâkim olduğu bir böleede kor.sen'e atelve
si'; maden bölgesinde bir maden olacağı vb. Bazı bolce
lcrde atelveler bir kaç iş kolunu birarada bulundurabîlit
Bazı atelvelerde ham madde varı mamul hale getirilip,
islenmesi için daha büvük atelvelfire veva fabrikalara
gönderilebilir. Bazılarında da imâlatın valnız bir böHiml
yanılır Yurtların üretim alanları ve kanastteleri, ti mer
kezlcrinde kurulacak Btflcc Planlama Kurallarınca tes
bit edilir
tş Yurtlarında, çevreden bulunacak ellerinden iş
gelen ustalar öğretici olarak görevlendirilir. Her Yurdun
bir «K*sa» sı olur. ö^roticive verileri Dcret çıkıldıktan
sonra Varır bir kısmı Yurdun otofînansmanına avrılır,
bir kısmı kurulrcak «İs Yurtları Kasası» r,a vatırılır, ka
lanı üreriH-öSroncilere trnırttii olnrak dap ıtlır.
tş Yurtlarının yan mamul mallannı fabrikalara nal
Iedecek, mamul mallanna Pazar bulacak bir «tş Yurtla
rı Ambarı» kurulur. Ambarın il merkezlerinde açılacak
şubeleri, gerektiği takdirde belirli savıdaki ts Yurdunu
faalivet alanı içine alacak şekilde kurulacak olan temsil
ciliklerivlc işbirliği vanarak Rfvtlmttı «oVlive, b»*"^ ™*
satışından sorumlu nlnr

tş Yurtlan zamanla birer sanayi işletmesi haline ge
lirken toprağın imece usulüyle işletilmesinden halkın
ihtiyaçlarını karşılıyacak tüketim kooperatifleri kurul
masına kadar, faaliyet gösterdikleri kasaba ve merkezî
köylerin çevresinde toplanan yerleşme noktalarının bü
tün iktisadî faaliyetlerini düzenliyebilir, daha sonra da
onlan bu kasaba ve merkezî kövlerin bünyesi içinde
birleştirerek idarî birimler haline getirilebilirler. Bu
birimlerde demokratik bir karar alma mekanizması yer
leştirilcbiiirse, bu yoldan gerçek haik idaresinin kurul
ması da sı: el anmış olur.
îş Vurtiannm ilk kurulraalan büyük mâli külfet
leri gerektirmemen, kuruluşa çok mütevazı imkânlarla
başlanılmalıdır. Meselâ ilk adımda dört kerpiç duvar,,
bir çatı, birkaç âlet edevat yeterli görülmeli, yatırım bina
ve mefruşata değil üretime kaydırılmalıda. Bina ve mef
ruşat devletin ustalannın nezaretinde üretici öğrenciler
tarafından yapılacak, ilk üretim için gerekli sermayenin
bunlarca karşılanamıyan miktan devlet kredisiyle sağla
nacaktır, tş Yurtlan üretimin yapılması, pazarlanması,
satışı, gelirin dağılışı gibi iktisadî konularda kendi Yö
netim Kurulları eliyle yönetilecektir. Yönetim Kurulla
n bu koiiuda mahallî idarelere, yetiştirme faaliyeti ile
ilgili olarak da İnsangücü Yetiştirme Bakanlığına bağnacaktir.
Okumuşlarımızda, halkın, kendi yararına da olsa
hiçbir faaliyet için biraraya gelemiyeceği yolunda yerleş
miş bir kanı vardır. Bu kanıyı desteklemek için de me
selâ ^kul binalarının yapımına köylünün katılmak is
tememesi örnek gösterilir. Gerçekte ise imece ruhunu
yüzyıllardır vaşatan Türk köylüsü bu faaliyetlere ya ken
dişine bir şey veremedikleri veya istismar edilmesine
önayak olduklan için katılmamıştır. İnansa ki kendisine
yaptırılacak iş geçimine bir şeyler ckliyecek, kendiliğin
den gelir ve bunun dışında kalırsa isyan eder.
öngörülen bu düzenin bütün başarısı, onun, önce
eğitim faalivetinin Öbür unsurlanyla, daha sonra Türki
ye'nin iktisadî, idarî, toplumsal sorunlarıyla birarada
ele alınmasına bağlıdır. .
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«hığu cezayı aldı.
Türk vatanının bütünlüğünü par
falamak ve Türk Milletini sapık bir
ideolojinin pençesine düşürerek de
mir perde ülkelerinin âkibetine uğ
ratacak bir eylemin içinde oldukla
n artık herkesçe anlaşılmış bulu
nan «Gizli bir örgüt» ün emrinde
uşaklık yaparak banka soymağa,
•dam kaçırmağa, Türk Müetinin
huzurunu kundaklamağa yeltenen
t>u beyni yıkanmış zavallıların »Çi
Be düştüğü durum elbette ki özü
cü idi. Ve suçun, bunlardan daha
çok. bu bir robot itaatiyle het de
Bileni düşünmeden yapan bu «Halk
kurtuluş Ordusu» adını benimse •
«niş olan hıyanet teşkilâtının «nefer
ferin» nden çok, onları bu hale geti
renlerde olduğu muhakkaktı. Kah
raman Türk ordusunun sağduyusu
re gayreti sayesinde Türklüğün ba
ğunsiz son kalesini içinden yıkmak
İsteyen bu köstebek yuvalarının
yok edileceğine ve Türk Milletinin
canına kasteden bütün hainlerin la
yık oldukları şekilde cezalandırma cağına da şüphe yoktu
BİR AVUKAT
Ömer Ayna davasının en renkli si
•naşı kendisini «Halk Kurtuluş Or
«tuşunun bir neferiyim» diye tak
dim etmekten ve zavallı Tahsin Ya
manm ölümüne rağmen, kimseyi
öldürmediklerini İddia
etmekten
başka bir şey söylemeyen bu eski
ya taslağı değil; hiç şüphesiz, da
va boyunca ilgi çekici perendeler
atan savunma avukatı idi Ancak
duruşmaların
başlamasından iki
gün sonra duruşmalara kaMan bu
avukat. Mehmet Ali Sebük idi. Da
ha duruşmalara katıldığı ilk ?ünde
yapmağa başladığı çıkışlarla dikka
ti çekmiş, hatta biı defasında sav
cinin «Burası Türk Mahkemesidir.
burada Türk muhakeme usul ka •
nurdan uygulanır» 'v*nna muhatap
olmuştu
Duruşmalar boyunca «Sanığın suç
suz olduğuna inanmasa» bu davayı
almasının mümkün olmadığını tek
rarlayan bu ünlü avukat, duruşma
lann son günü. dava ile »îgili çe
fitli araştırma isteklerinde bulun
duktan ve vekili olduğu sanığın sa
vunmasını yaptıktan sonra, hangi
ilhamın ışığı altında olduğu anla
şılmayan bir davranışta bulunmuş,
Mahkeme başkanlığına bir dilekçe
vererek sanığı savunmaktan vazgeç
tiğini ve avukatlığından isf.fa etti
ğini bildirmişti, istifa sebebi de
Çok ilgi çekiciydi. Sanığın ideolojisi
tıi beğenmemişti! Sanki avukatlığım
alırken bunu bilmiyordu dj bunu
duruşmalar sırasında ve duruşma
lann son günü öğrenmişti! Unlu
avukatın bu davranışı herkeste şaş
kmük ve hayret yaratmıştı. Sam
ğm banka soygununu daha önceden
bilmesine imkan var mı idi?
BİR «TERCÜMAN» YAZARI
Sebük olayının ilgi çeken diğet
bir yanı da. bu avukatın milliyetçi
ligi benimseyen ve komünizme kar
91 olan tutuma ile tanınmış bir ga
zetenin yazarları arasında bulunma
siydi. Bu zatın, bu gazetede her hal
la «Hak ve Hukuk» hakkında bir
yazısı çıkardı. Zavallı gazete duruş
malar sırasında marifet pcı<*ndele
ri atan bu ünlü avukatın adım ha
herlerinde bir türlü verememiş, on
dan hep «Sanık avukatı» d»ye ban
sermek zorunda kalmıştı. Hatta ga
zetenin yazarlarından Raui Tamer,
bir yazısında ona bir taş atmaktan
kendini alamamış, fakat yine adını
•ermeden şöyle yazmıştı:
«Başka birisi. Ömer Aynan.n hu
ktıkî savunmasını üzerine alır. Ta

nışırız da.. Kendisine sorulacak çok
sual var. Ama en güzelini Ömer Ay
na sormuştur;
— İdeolojik savunmamı da üze
rinize alacak mısınız?»
Velhasıl, Tercüman gazetesi, bun
ca yıllık «Hak ve Hukuk» yazarı
nın giriştiği bu işten huzursuzdu,
üzgündü. Herhalde, Mehmet Ali Se
bükün ideolojisine uygun düşme yen bir konuda dava alabileceğini
pek düşünmemiş olsalar gerekti.
NAZIM HİKMETİN
AFFI ŞAMPİYONU
Oysa, belki Tercümanın genç yö
neticilerinin ve bu sütunların genç
okuyucularının bilmedikleri, bileme
dikleri bir husus vardı. Bu Mehmet
Ali Sebük. affolunur olmaz Türkiye
den kaçıp Soluğu Rusyada alan ve
«Beni Stalin yarattı. Ben Stalinîn
çocuğuyum» diyerek sefil ömrünü
Rus komünizminin köpeği olarak
tamamlayan Nazım Hikmet'in affı
için kampanya açan şampiyonlar
dan biri idi. O zamanki çanak yolda
şı Ahmet Emin Yalmanla birlikte
Nazımın affı için bir kampanya baş
tatmışlar; o zamanki Vatan gazete
sinin birinci sayfasını yarı yarıya
parselleyerek bu affı gerçekleştir •
mek için çarşaf gibi yazılar yazmış
lardı. O gönleri yaşayanlar bunla
rı unutmamışlardı. Bu iki şampiyo
nun, Nazım Hikmetin vatanperver
ligine ıslahı nefs ettiğine dair y32»
ve röportajlarını; onun içinde bu
lunduğu «zor durum »u anlatan mer
slyelerini okuya olcuya beyni yıka
nan 170 kadar tanınmış avdın (!)
taslağı bu «Mağdur» diye propagan
da edilen komünist uşağının affı
için hazırlanan dilekçeye irrza koy
muşlardı. Nazım Hikmet te, Ah
met Emin — Mehmet Ali Sebük iki
lisinin gayreti, bu 170 aydın (!) ve
o zaman yöneticilerin gaflet: (veya
hıyaneti) ile affedilip hapisten çı
kar çıkmaz soluğu Rusyada alarak
kendilerine pek güzel pek acı bir
cevap vermişti.

ŞAŞMAMAK LAZIM
Yukarıda, Sebük'ün Ömeı Ayna
davasındaki davranışına herkesin
şaştığını söyledik. Sebük'ün Nazım
Hikmetin affı macerasını bilenler
için bu olay hiç de şaşırtıcı değildi.
Olay, sadece eski bir huyun dep
reşmesi olarak değerlendirilmeliy
di.

Deprem
Sanki Türkiye depremlerin abo
nesi oldu. Yıl geçmiyor ki güzel yur
dumuzun bir bölgesi sallanmasın.
Yıl olmuyor ki şirin bir yun ko
semiz yerle bir olup harabeye dön
meşin, yıl geçmiyor ki birçok yurt
taşımız bu yolda ecel şerbeti iç
mesin, yahut ta anadan babadan ev
lâttan kardeşten, sevgiliden, dost
tan mahrum kalmasın. Bir yıl Ada
pazarının bir başka yıl Varto'nun
geçen yıl Gediz'in başına gelenler,
bu yıl da Burdur'un başına geldi.
Göller bölgesi denilen güzel yurt
parçası üzerindeki köyler, kasaba
lar ve şehirler bu ilahi felâketin et
kişiyle sallandı, sallandı. 100'ü as
lan yurttaşımız bu felâketin şeıbe
tini içip, yüzlercesi yaralandı. Bin
lercesi evsiz-barksız kaldı. Bahara
erişmenin mutluluğunu
tatmağa
çalışan bu yurt bölgemiz bir gün
içinde mutsuzluğun girdabına gö
müldü.
Türk milleti, böyle felâketlere a
hştı sayılır artık. Felâkete uğrayan
yurt bölgelerindeki yurttaşlarının
yarasını maddi yönden olsun sara
bilmek için milletçe yek vöcut halin
de yardıma koşulacağından şüphe
miz yok. Temennimiz, Varto v e Ge
diz depremleri dolayısıyla ortaya
çıkan ve dillerden düşmeyen yolsuz
luk şayialarının bu kez de çıkrna
maşıdır. Milletin dişinden tırnağın
dan arttırarak yurttaşlarının yarası
na melhesm olur düşüncesiyle yap-

SMÖÖVİC
Metin Toker'i bilirsiniz. Akis dergisini çıkarırdı, inönü'nün da
inadıdır. Çetin Altan'm Ulus'tan atılmasına sebep olmuştur. Onun
yüzünden S. Nihat Erim CHP'nin İnönü için kötü kişi olmuştur bir
zamanlar.
Sözleri İnönü'nün öz düşüncesi sayıldığı için yazdıklarına dikkat
ecrîlir.
îşte bu gazeteci muhabirlikte ustadır. 27 Mayıs ertesinde de
baş bildirici o idi. Dişi bir üslûpla adara ihbar eder. En büyük ma
îıpjeti de iki doğru arasına bir yalan sokarak sandövıç yapmaktır.
Şimdi bu hizmeti gene omuzladı. Yumuşak yumuşak yalanlar
yazıyor. Eline verilen vesikaları yanlış değerlendirip ince politika
yppıyor.
Meselâ 20 Mayıs 1971 tarihli Mılliyet'te bakınız ne diyorcFKF bünyesindeki bir sürü saf, iyi niyetli, bilinçsiz militan
umutsuzluğa sürüklendi.»
«Fakat Allah t an ki devir 1965-1970 arasıdır ve iktidarda sola
fc-paîı sağa açık bir idare vardır» Yani tersi olsa iktidar sağa kapa
lî. sola açık olsa yani CHP hükümette olsa bu «militanların umutsuz
luğu» devam edecek ve dağılacaklardır.
Ya... aklı evvel damat bey CHP yi salık veriyor gizli girff.
Bele bir hükmü daha var ki Um bir iftira örneği.
«Onlar komando eğitiminden geçirilince bunlar da silâh aradı
lar buldular... Orta Döğn Teknik Üniversitesinin geniş arazisinde
nişan talimgahları kurdular.»
Efendi damat demek istiyor ki Ülkü Ocaklılar olmasa Dev-Genç
iüer silâh aramazdı.
Sonra da Fransa ve Almanya'daki hareketleri anlatıyor, orada
da sola kanalı sağa açık bir idare mi vardı? Orada komandolar mı
bulunuyordu?
Sonra ilk kurşunu komünistler attı. Ve 1969 yılında Ruhi Kıhçkıran isimli Milliyetçi genci yurt kantrainde öldürdüler.
Amma Toker'in derdi doğruyu söylemek değil, el vesikalarıyla
Paşasına itibar sallamaktı.

tığı yardımların bir kaç ahlâksızın
elinde çar.çur olması, her şey bir
yana, halkın yardım hislerini körletiyor.
Burdur*lu kardeşlerimize «geçmiş
olsun» der yakınlarını kaybedenle
re başsağlığı dileriz. Bu felâketlerin
artık sona ermesi de başlıca dileği
m izdir.

Telgrafın Tellerine
Kanon Zumlar
Kuruluşu üzerinden iki aylık bir
süre geçen Nihat Erim hükümeti*
nin kamu oyunu ilgilendiren en ö*
nemli icraatlarından biri, hîç şüp
beşiz, PTT ücretlerine yaptığı zam
olmuştu. Bu zammın ilk müjdesinin
Erim Hükümetinin «Harika beyin»
lerinden Atillâ Karaosmanoğlu tara
fından, kendisi kadar harika basın
toplantısında verildiği hatırlanacak*
tır. Sayın Başbakan Yardımcısı, bu
basın toplantısında Demirel Ilükü
meti tarafından çıkarılmış, fakat ya
yınlanmamış bir kararnameden söz
ederek, bunda Demirel Hükümetin
ce yapılmasına karar verilmiş bazı
zamların yer aldığını beV'rtmişti.
Demirel hükümetinin bazı zamlar
düşündüğü bilinmeyen bir şey de
ğildi. Geçen yıl yapılan para operas
yonundan sonra, bu zamlar âdeta
kaçınılmaz olmuştu. Bir takım «İki*,
sadi devlet teşekkülleri »nin de bu
zam kervanına katılacakları mu
hakkaktı. PTTnin bunlar arasında,
hatta bunların başında yer aldığı
da biliniyordu. Bu kuruluş zara
konusundaki ilk çıkışı daha Demir
el iktidarı zamanında yapmış, fakat
zam durdurulmuştu. Bu arad olan
lar PTTnin Genel Müdürüne ol •
muş adamcağız apar-topar g3revif
den alınmıştı.
YÜZDE YÜZ
Aradan üç ay geçtikten sonra, PTT
Demirel iktidarınca durdurulan
zammı yeniden uygulamaya başladı.
Hem de hiç bir değişiklik yapma ih
tiyacı
duymadan
zaman
da
zamma
değil, zam oranına itiraz edilmişti.
Nasıl olsa halk zamma, kazığa alış
mıştı. Biri de PTTden gelsin, bir
şey değişmezdi. Fakat PTT zamları
zamların en insafsızı olmuştu. Çün
kü PTT ücretlerine yapı.an zam,
yüzde yüz oranında idi. Bazıları bu
oranı da aşıyordu. Söz gelişi tebrik
ler için. evvelce 10 kuru., ödenir
ken, şimdi 25 kuruş ödenecekti l
kuruşa gönderilen gazeteler bundan
böyle 5 kuruşa gönderilebilecekti.
İşte buna Demirci Hükümeti bile ra
zı olamamış ve zammı durdurmuş
tu. Ve şimdi, Erim iktiiarı bu
zamları aynen kabul etmişt*
PTT KURNAZLIĞI
Şu bizim PTT denilen «iktisadi
devlet teşekkülü »*n<rz gerçekten
pek işbüir ve kurnazdı doğrns 1. Ne
yapmış yapmış, bu yüzde vüz zam
mı gerçekleştirmişti. Üstelik kurnaz
di da. Bazı zamları açıklarken, san
ki hiç zam yokmuş gibi anlatması
m ve kabul ettirmesini de becer
misti Telefonla ilgili zamian açık
Iarken, «telefon abone ficretleri yi
ne eskiden oMuğu gibi boş yüz kou
nusma İçin beşyüz Ura olarak kala
cak, ancak bu beşyüz konuşmadan
sonraki her konuşma için bir lira
alınacak» denilmişti. PTT gerçek ten abone ücretlerini yükseltmemiş
ti. Eskiden yılda beşyüz Ura ücret
alırken, şimd de beşyüz lira alacak
ti. Burası doğru idi. Ama ya konuş
ma sayısı. îşte halkın aldatıldığı ta
rai burası idi. Evvelce alman beş
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olaylar • düşünceler • yorumlar • olaylar • düşünceler
jiiz lira bin konuşmanın ücreti ola
rak almıyordu, şimdi ise bu miktar
yarıya düşürülüyordu. Fırincılarm
ekmek gramajını düşürüp fiyatları
sabit tutması gibi bir şeydi bu; ya
ni fırıncılara yaraşır bir kurnazlık
ti. Fakat, anlı şanlı PTTmız de
bunu benimsemiş, üstelik radyolar
dan bangır bangır bağırtmıştı bu
kurnazlığını «Yutturmak» için. Ve
galiba başarmıştı da.
Kurnazlığın aldatmanın^ Resmi»
si de ancak bu kadar olurdu
CEVAPSIZ KALAN
i CEVAPLI
' Bu PTT de ahde vefa da yoktu.
Nasıl mı? îşte bir örnek: Bir genç
evlenme telâşına düşmüş, nüfus ka
yatlaını göndersinler diye memle.
ketindeki Nüfus dairesine bir «ce
vaplı» tegraf çekmişti. Tesadüf bu
ya, telgraf zamdan iki gün önce
çekilmiş, nüfus dairesinin cevabı
verdiği gün de «Zam» hazretleıi teş
lif buyurmuştu. îşte bunun içindir
ki, oradaki PTT, cevap telgrafını ka
bul etmemişti. îşte bunun mânası
nı anlamak güçtü: PTT zamdan ön
ce bir telgraf kabul etmiş ve ce
vap ücretini de peşin olarak almış
ti. Ondan sonra da. kendi zammına

dayanarak, parasını aldığı telgrafı
kabul etmiyordu. Evlenme telâşın
da olan genç, PTT telgrafı kabul et
mediği için mektup olarak gönderi
len nüfus evrakının gecikmesinden
duyduğu üzüntüye mi. kabul edil
meyen cevap telgrafının PTT kasa
sma giren ve artık geri alınamayan
ücretine mi yoksa müşteri ile bir
akde girişmiş sayılması gereken bu
devlet kuruluşunun dönekliğine mi
yansındı? Böyle olurdu bizde PTT
dediğin.
KİTAP, DERGİ, GAZETE
ÜCRETLERİ
PTT'nirı hünerleri bunlarla da bit
miyordu. Kitapların dergilerin, ga
zetelerin posta ücretlerine de hatı
rı sayılır zamlar yapılmıştı Böylece
PTT devletin okutma, eğ'tme siya
setine hatırı sayılır bir engel koyu
yordu. Bazı hallerde posta ücreti
nerdeyse dergi veya kitabın bede
Jini geçiyordu. Hele ödemeli ücret
leri bir facia idi. Dayanılır gibi de
ğildi. Hcrşey affedilirdi de. okuma
gereçlerine yapılan bu zam affedil
mezdi. Bu halkı, okuma gibi su ve
ekmek gibi aziz bir varlıktan malı
mm etmekten başka anlam taşı
mazdı.

Anarşiyi durdurmak ve komünizm tehli
kesini kafi şekilde önlemek için, hastalığın
asıl sebeplerini isabetle teşhis etmek şarttır.
Aksi halde, düşmanın zaman kazanmasına im
kân hazırlanmış olur.
Şu husus iyice anlaşılmalıdır ki, anarşi
nin sebepleri, bir kısıra aydınların zannettiği
gibi Auayasa'da öngörülen ekonomik reform
ların yapılmamış olması değildir. Anarşiyi ter
tip ve teşvik eden mihraklar incelendiği tak
dirde bu gerçek çok daha iyi anlaşılır. Gerçi
Türkiye'de hüküm süren ekonomik gerilik,
gelir dağılımındaki dengesizlik ve sosyal gü
vensizlik bir gerçektir. Bunların varlığı bir ta
kım haklı huzursuzluklara scbeP olmaktadır.
Ülkemizin bu yüz kızartıcı durumundan bir
an önce kurtulması şarttır. Ancak şu muhak
kaktır ki, anarşinin gerçek sebebi asla bun
lar değildir. Bu dertler, meselelerin içine nü
fuz edemeyen iyi niyeti] aydınları aldatmağa
yarayan bir meşru bahanedir. Ve söylenilen
reformlar en mükemmel şekliyle yapılsa dahi
anarşi hiç bir şekilde durmavacaktır. Ta ki
gerçek sebep bulunup, mikrop yuvaları te
mizleninceye kadar. Meseleyi daha açık ola
rak ortaya koyalım:
Anarşi hareketleri nerede ve kimler ta
rafından başlatılmıştır?
Üniversite ve yüksek okul öğrencileri ta
rafından başlatılmıştır.
Bunu başlatan ve sürdüren gençlerin özellikleri nelerdir?
a) Kendini Türk hissetmemek,
j->
b) Zengin veya toprak ağası,
c) Yüksek dereceli memur,
ç) Doktor, mühendis, avukat gibi hali
vakti yerinde serbest meslek sahibi,,
d) öğretmen ve memur çocuğu olmak.
Görülüyor ki anarşistlerin büyük çoğun
luğu işçi, köylü, esnaf gibi ezilen ve binbir sı
kıntı içinde kıvranan dar gelirli ailelere men
sup değillerdir. Aksine, fakirlik ve sıkıntı ne
dir görmemiş, Türkiye'nin kaymağını yiyen
zümrelerin çocuklarıdır. Bu gençlerin ekono
mik bunalımlarla ne ilcileri vardır? Eğer genç
leri anarşiye sevk edici sebepler ekonomik
dengesizliğe ve sefalete davansaydı, bu hare
ketlerin öncüleri gecekondularda oturanların,
apartman kamçılarının, hamal ve boyacıların,
tarla ve fabrika isçilerinin çocukları olurdu.
Gerçek bunun tam tersidir.
Gene bu anarşistlerin diğer özellikleri
şunlardır.
a) Yabancı okullarda okuyarak, millî
kültürden tamamîvlf» mahrum kalmak.
b) Her türlü ablAkî ve manevî deÛer
lerden mahrum bulunan yüksek sosyeteye
mensup olmak.

DÜZELECEK Mİ?
Şimdi, PTT'nin yaptığı bu zamlar
dan sonra halkın zihnini kurca'ayan
bir şey daha vardı! Acaba artık te
lefonlarda çevir sesini, hiç değilse
eski sürenin yansı kadar kısa za
manda duyabilecek, telgraflarının
evvelkinden daha daha kısa sürede
bi r kaç gün içinde, gönderdiği ye
re varması mümkün olabilecek, mek
tupların ve kolilerin kaybo1 masının
önüne geçilebilecek miydi? Zam, e

vet, fakat ya hizmet? Ondan ne ha
berdi?
YENİLERİ DE GELECEK Mİ?
PTT zammı bîr başlangıçtı. Halici
mızı yeni sürprizler de bekli\ordtt.
Yakında kömüre de yüzde yüzlük
bir zam gelecek deniyordu Yeni km
rulan TEK adlı Elektrik Kuı-um*
da. ilk icraat olarak elektrik fiyat
lannı arttırmayı düşünüyordu. Daha başka zamlar da vardı
Görelini Mevlâ neylerdi eylerse
güzel eylerdi.

Üniversite ve Gençlik
DTC FAKÜLTESİNDE
MATEM
Dekan ve yöneticilerin ili yıl
Dev-Genç'i himaye ettikleri ve sol
cularm ortalığı haraca kesmesine
yol açtıkları DTCF'nde şimdi hü
zünlü bir hava var.
Dekan Şerafettin Turan çok üz
gün bir tavırla odasına kapanmış..
Acaba bir şeyler mi bekliyor^ Yok
sa, bile bile ateşe sürdüğü mMÜyet
çi öğrencileri ve göz göre göre fa.
kültede kanlı olaylar çıkmasında

ANARŞİNİN ASIL
SEBEBİ NEDİR?
c) Geri zekâlı, manyak, cinsi sapık,
gayrı meşru münasebetler sonunda doğmuş ve
çeşitli sebeplerle aşağılık duygusuna müptelâ
bulunmak.
Bu yaPi ve karakterdeki gençlerin yürüt
tüğü bir hareketin sosyal problemleri çözüm
leyen reformların gecikmiş olması İle ne mü
nasebetleri bulunabilir?
ANARŞİK HAREKETLERİ
DESTEKLİYENLER KİMLERDİR?
A) Üniversitelerin yüksek gelirli bazı
hocaları. Meselâ: özel muayenehaneleri, hastahaneleri ve lâboratuvarları olan tıb fakülte
si hocaları,
B) özel iş büroları, yazıhaneleri, yük
sek okulları olan, bankaların, firmaların mü
şavirliğini yapan, özel okullarda ders okutan
hukuk, iktisat, işletme ve kimya fakülteleri
hocaları,
C) Bütün kendini Türk hissetmfyen un
surlar,
D) Türk kültürü ve millî geleneklerle
hiç bir ilgisi kalmamış kozmopolit aydınlar,
E) Yüksek gelir sahibi doktor, avukat,
mühendis, yazar ve gazeteciler,
F) Müsteşar, umum müdür, yüksek
dereceli memurlar.
Bunlar Türkiye'nin kaymağını yiyen sö
mürgenlerdir. Büyük çoğunluğunun kışlık ve
yazlık evi, arabası vardır. Yaz tatilini Bayramoğlu'nda, Erdek'te, Adalar'da geçirirler.
Hafta sonu tatillerini ya Uludağ ve Abant'ta,
mek ki onların gayeleri ülkeyi iktisadî refayahut gece kulüpleri ve lüks otellerde geçirir
ler. Balolar, kokteyller bunlar içindir. Ope
raların galasına gitmek bunların hakkıdır.
Resmî kabullere bunlar davet edilir! ömrün
de kaç tanesi köy görmüştür? Kaç tanesi pos
ta treni ile yolculuk yapmıştır? Bunların han
gisi halkın gittiği lokantaya, sinemaya, kahve
ye ve hastahaneye gider?
Görülüyor ki anarşiyi destekliyen aydın
ların da ülkemizdeki ekonomik sıkıntı ve da
ğılımındaki dengesizliklerle bir ilgileri yoktur.
Bunu ezilen Türk halkı adına istemiş ol
maları ihtimâli de düşünülemez. Çünkü halkı
mızın en masum istek ve hareketleri dahi bu
yüksek bürokrasi ve avdın tarafından öfkeyle
endişe ile karşılanır. Dört vılda bir defa rey
verme hakkı bile çok görülür.
iste bunun içindir kr. bir takım reform

baş sorumlu kendisi olduğunu düşü
nerek vicdanı mı sızlıyor? Bunları
anlamak zor... Fakat şu durum çok
göze batıyor :
Kantin ve yemekhane
devletin
müstahdeme yemek ve fakir taleu
beye yardım için tahsis îtnfı bir
fon başlıca sermaye olmak üzere
işletiliyordu Yönetim kurulu kar
ma bir komisyon marifetivk- bu işi
yürütüyordu. Somadan
0. v üenç
kantin ve yemekhaneyi iŞgaı etti.
Bunlara el koyduğunu ilân etti. Yö

ların yapılmamış olması, komünist anarşistle
rin ileri sürdükleri göstermelik bir bahanedir.
Devletimizi yıkmağa kastetmiş eylemlerin
asıl sebebi değildir.
Bu arada şunu önemle belirtelim fi, biz
bahis konusu reformların yapılmasına lüzum
yoktur demiyoruz. Bunların gerçekleşmesi el
bette zarurettir, şarttır. Fakat asıl ıcdbirler
başkadır.
Bir mühim nokta daha vardır. 1 Asiye
de Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul ve
Mehmet Akiftcn beri içtimaî sefaleti dile
getiren milliyetçilerdir. Bugün de ülkemizin
bütün meselelerini Milliyetçi - Toplumcu bir
açıdan ve reformcu anlayışla ele alan fikir
akımları vardır Bu görüşleri siyasî bir dokt
rin haline getiren milliyetçi teşekküller var
dır. Ama. nedense, anarşinin teşvikçileri bu
milliyetçilerin karsısına ç ı k m a k l a d ı r De
mek ki onların gayeleri ülkeyi iktisadi refa
ha ulastıroroV reformlar vanmok d<>":,^«r
Anlaşılıyor ki dâva, sağ-sol dâvası de
ğildir. Sosyalizm . Liberalizm tartışması de
ğildir. Demokrasi - Diktatörlük mücadelesi
de değildir. Mesele açıkça Türk Devletinin
ölüm kalım meselesidir. Devleti dıs düşman
lar adına el geçirmek isteyen hanilerle dev
leti ayakta tutmak isteyen vatanseverler sa
vaşmaktadır. Ne var ki, hainler konuyu bir
Sosyalim - Liberalizm münakaşası gibi tak
dim etmişler ve binlerce aydını bu yalana inandırmıslardır. Gerçekte ise biz milliyetçiler
sosyalizmin en ileri şeklini tatbik etsek bile
bu devrimciler anarşiyi durdurmıyacaklardır.
Onların savası Türkiye parçalanınca ve Sov
yet pevki oluncava kpdar devam ede.'<»ktir.
Dunçek'e vantıklarmı. Macaristan ve Polon
ya'ya vaptıklarmı Türk sosva'İstlcrîne de ya
pacaklardır.
Diğer taraftan, bu savaşm Ön saflarında
yer alıp Türk askerine, Türk polisme. milli
yetçi gençlere kursun atanlaı ise, Türk vata
nını parçalamak isteven Barzanî uşakları ile
onların yardımcısı Ermeni. Rum ve \ahudi
asıllı olan vatandaşlarımızdır. O halde sava
şın bir dicer özelliği de Türk - Gayrı Türk sa
vaşı olusudur Bu acı gerçekler bilinmeden VR
kabul edilmeden, anarşi önlenemez, durduru
lamaz. Hâdisenin tabiatına uygun tedbirler alınamaz.

Doç. Dr.
Necmettin HACIEMİNOĞIU
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«ORTA DOĞU TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ DOSYASI
v n u ı^v^u leKiıiK üniversitesi Dosyası, M t ı u u ü L U , A, î>ad;i. Ankara, y / l
« u n a L>o£iı leknık Üniversitesi 1956'da kurudu, 10 sene
ıcuuie icvAuiitue OT gelişme göstererek, İurKiye'mıze Düyük hizmet
ıer vaueuen Dır unıvcısııe ve yurt gışınüa ııırK ilminin sesini uuyu
ran Dır ılım yuvası oıma yoıunua nızıa yurudü. bonra da oırşeyıer
oıuu u u ı u y e . . . Kauyo «Orta Doğu» deaıgı zaman .Arap-Israıi nar
oıiiUen mı, yoksa Dizim üniversiteden mı üaiıscuıyor diye tereddüt
eder OICIUK.»
A . dauık Mertogıu nun ycaı yaymıanau «Urta Doğu Teknik
Üniversitesi Dosyas * kitabı Du satırıaria başlıyor... Ve Du paragra
fı tanın eden 1U8 sa>ıada 2 sene suren bir «basık ihtilal» in Ja
mes Jöop.d romanrarını andıran ruKaycsım okuyoruz. İJk deta DLVL LTın şayialarında ve yine ODTÜ jçin Proı. Adp.aa ^apiaKoglu'
nun kutlandığı «oasık ihtilal» deyimini Mertogla şöyle tarıt ediyor:
«CDi u de 1^68-1970 arasmda alışılmıştan değişik tir ihtilâl oldu.
«.fntılai kelimesi çoğumuzun kafasında, belirli bir ihtilalci gruoun
yaptığı, Dır gecede, en çok bir kaç günde olup biteni MH bir hareKeti
ccoiandırır. ODTÜ olayı ise zaman içinde elebaşları değişen, iki se
reye yayılmış bir «tedrici ihtilâl» veya «baskı ihtilâl» görünümdedir.»
«KuıuçKa daması», «Mirııar Düze İniyor», «Ateş Bacayı San
yor veya Kurdaş Nasıl C1A Ajanı Oldu», «Orta-Sol Gibi Başla Koni
iA>n?ol Gibi Bitir». «İç İhtilâl Hazırlığı», «Bütün Kuvvet Sovyet'ler»,
«laşısUcre Oiünı», ve «Neden Böyle Oldu?» başlıklarını taşıyan 8
tülümde bu basık ihtilâlin bazan şaşırtıcı, bazan da yazarın satirik
usiübuna uygun şekilde acı acı güldürücü, fakat her safhası detaylı
ve vesikalara dayanan tarihçesini buluyoruz. Titizlikle olayların taf
silâtlı hikâyesini vermekle yetinmeyen Mertoğlu, her adımda, boca,
talebe ve idareci gruplarının davranışlarının sebeplerini araştırıyor
ve ilgi çekici olduğu kadar acı ve yalnız ODTÜ'de değil bütün Tür
kiye'deki aydınların ruh yapısına inen tahliller sunuyor.
ODTÜ'deki 1968 boykotları sırasında yayınlanan bildirilerin
S?alın ve Leniıı'ın yazılan ve «Komünist Manifestosu» ile paragraf
I*uı agraf karşılaştırıldığı ikinci bölümde daha 1968 Ekim'inde ko
münistlerin hareket plânlarını tesbit ettikleri ve açıkça ilân ettikle
ri kesinlikle ortaya çıkıyor: «Bu eylem içinde amacımız Türkiye'nin
çıkmazdaki toplum düzenini sarsmaktır. Eylem stratejimiz: Doğu
nidan ilişkiii olduğumuz kurumlan yıkmak, dolaylı olarak etkisi al-
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tında olduğumuz kurumlan tanımamak.» Sonra sayfa sayfa 1968'de
ilan edilen plânın bütün kuvvet Sovyetlere ( = forumlara) geçene
i ı dar, milliyetçi hoca, öğrenci ve idareciler dövülerek, tehdit edile
rek kapı dışarı edilene kadar bazan tabancalı, dinamitli, bazan da
tebessümlerle ve «bilinçli öksürmeler» le yürütülen tatbikatını gö
rüyoruz.'Şahısların karşılıklı konuşmalarına kadar detaylandırılarak
«ıJatılan olaylar ve bu olayların kahramanları yalnız ODTÜ menfuplarmı değil bütün Türk kamu oyunu ilgilendiren hadiseler ve kr«ler. Meselâ okulun Komer'in arabasının yakılması hadisesinden
&onra kapatılması üzerine solcu öğrenciler Danıştay'a başvuruyor. 13
Ocak 1969 günü de TRT Danıştay'ın kapatma hakkında «tehiri icra»
kararı verdiğini yayınlıyor. Halbuki Danıştay'ın bu karan gerçekte
tam 24 saat sonra aldığını görüyoruz. Yazar bu durumu şöyle izah
t diyor: «Tarafsız TRT ve sol basın akıl ermez yollarla Danıştay'ın
24 saat sonra alacağı karan keşfedip ilân etmiş ve tarafsız Danıştay
da 24 saat sonra TRT ve sol basının öngördüğü kararı vermişti. « O
Jayların kahramanları arasında Türk Kamu oyunun başka münase
betlerle tanıdığı şahıslar da var. Meselâ Maarif Bakanı Şinasi Orel'
in Millî Eğitimimizi «Reform etmeye» memur ettiği komisyonun
başkanı Nejat Eıder, üyelerden Mübeccel Kıray ve İlhan Tekeli
«ODTÜ Dosyası» nın yıldızlan arasında. Bu şahısların çeşitli akaı\mik kurul, disiplin komitesi ve «forum» toplantılarmdakı tutumla
rı ve sözleri tafsilatıyla kitaba alınmış.
Kitabın tenkid edeceğimiz iki yönü var. Birincisi zaman za
man okumayı iyice güçleştiren dizgi hataları. Ancak bu hususun
İ'EVLET okuyuc ılannı-talimli olmaları nedeniyle-pek rahatsız ede
ceğini sanmıyorum. İkinci ve daha mühimi ise gerçekte metnin parçaian niteliğindeki vesikaların metne ithal edilmeyip klişeler halin
de verilmesi. Klişelerin bazılarının pek iyi çıkmayışı okuma zorluğu
ve kopukluklara sebep oluyor. Ancak kadı kızının bu ikif hatası asla
kiıabı hararetle tavsiye etmemize engel değil. Son bölümün başIı?ı «Neden Böyle Oldu?» sorusu kitapta sadece ODTÜ için değil,
tütün Türkiye için ve özellikle bugün varılan nokta bakımında»
gayet sıhhatli bir şekilde cevaplandırılıyor. Mertoğlu'nun eseri
1961-1971 Türkiyelinin anlaşılması yolundaki araştırmalar güçlü
bir ışık tutacaktır.

Ayhan Tugcugil
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ileticilerin o «iman yapacakları iş
bu mütecavizleri polise ihbar et
mele veya kantin ve yemekhaneyi
kapatmaktı. Çünkü buradak; bütün
tesisat ve mallar devlete ait idi,
Elektrik, gaz su gibi her türlü mas
raf devlet tarafından ödeniyordu.
Yukarda sözünü ettiğimiz yardım
fonuda devletçe veriliyordu. Yani
fcnröaki herşeyden doğradac doğrv
ya dekan ve yönetim kumlu çorum
İu idi.
Fakat Dcv-Gcnçın işgali ve g"<s
pı devam etti. Ne kantin ve ye •
mekhane kapatıldı ne de müteca
vizler şikayet edilip emniyete ve
rildi.
Yedi bin öğrencisi olan DTCF kan
tin ve yemakhanesinin bütün gelir
teri doğrudan doğruya Dev—Genc'e
bir yılı aşkın bir zaman aktı. Bu
nunla sokaktan toplanan serk ?lere
kadar bir isyancılar taburu bcsıcn
di, silâhlandı.
Şimdi yegane güvenlik kaynağı
iniz olan Ordumuz bütün hainlere
dur demiştir. Dev-Genç ve talebe
cemiyetleri kapatılmıştır
Bir de bakıyoruz ki. DTCF idaresi
kantin ve yemekhaneyi kapatmış.
7000 öğrencinin istifade edeceğ, bu
yerler niçin kapalı? Yoksa Şerafet
tin bey, yönetim kurulu ve kantin
komisyonu buranın talebe cemiyeti
•eya Dev-Genç'in «has mülkü» ol
duğunu mu sanıyorlar? Kimbilîr,
belkj de bu Dev—Genc'in kapatılışı
dolayısıyle bir matem gösterisi •
dir?l
GAZİ EĞİTİM MÜDİRESİNDEN
HESAP SORULMAYACAK Mİ?
Gazi Eğitim Enstitüsünde Dev

Genç'in yarattığı tedhiş, müdire
Naciye öncül ile başmuavin Hilmi
Akpınar'ın bunları himayesi ve mil
liyetçi gençlere baskı yapması yeni
bir şey değil. Bu sütunlarda bu ko
nuda çok yazıldı.. Buranın halâ bir
kızıl gerilla ocağına benzediği bilin
mektedir.
Şimdi yeni olan şey, Naciye hanım
la Hilmi beyin bir-iki yeni rrarife
ti:
Aralık ayının son haftasında, ko
münist militanlar kendi iç hesap
(aşmalarında vurulan Nail Kara •
çam'ı bahane ederek milliyetçi öğ
renciler üzerindeki tedhişlerini a
damakılh artırmışlar, bunlara nefes
aldırmaz olmuşlardı. Bir yandan
Gazi Eğitim Öğrenci Derneği seçim
leri yaklaşmakta idi. Kendi okulla
rmda değil toplanıp konuşmak, ne
fes almak hakkı bile yok edilen mil
liyetçi öğrencüer, durumlarını top
iuca görüşmek İhtiyacında idiler.
İktisadj Ticari İlimler AkaJemisi
başkanından izin alarak buranın
anfisinde bir toplantı yapmışlardı.
Aradan 5 ay geçti- Kızıl terör ve
bunu teşvik ile dokı 5 ay.. Kızıl hay
laların rezaletleri ile ilgili bir yığın
şikayet dosyası Enstitütü Disiplin
kurulunda bekliyordu Bunlara hiç
dokunan yoktu. Hatta 28 Martta m U
liyetçi öğrencilerden Nail Kocabay,
Kâmil Şahinoğlu, Lütfi Küpçüoğlu'nun komünistler tarafından dövül
mesiyie ilgili bir şikayet bakanlığa
iletilmiş; disiplin kurulunun işleme
diği belirtilmişti. Yine hiç bir iş
lem yapılmamıştı. Ancak bu aym
ortalarında şikâyetin tepkisi görün
dü-

Hilmi Akpınar, Hilmi Pekşirin ve
Mehmet Aydın adlı solculardan mü
teşekkil Disiplin kurulu bu kadar
mesleyi bir yana bıraktı; yuKarda
sözünü ettiğimiz 4-5 ay önceki top
lantıya katılan öğrencilere ceza yağ
dırdı! Ama hepsine değil... Sindir *
mek ve etki altına almak için sade
ce birinci sımftakilere... Gerekçe:
Milli bütiünKiğü
bozucu gurup
kurmak?!
Bu baylar hangi milliyete mensup
turlaki, Türk Milliyetçiliğini. «Milli
bütünlüğünü bozucu gurup» olarak
görüyorlar?!
BİR GAZİ EĞİTİM
ÖĞRENCİSİNİN ACI DURUMU
Yukarda komünistler tarafından
Mart ayında kıstırılıp döküldüğünü
söylediğimiz milliyetçi öğrenciler den Kâmil Şahinoğlu bir kutu kon
serveyle bir gün geçinen, parasızlı
ğı nisbetinde gururlu yoksul bir va

tan çocuğu idi. Bu dayak olayı ve
ondan sonra hiç okula sokulmaya
rak ortalıkta kalması, maneviyatın
da büyük çöküntüye yol açtı Neti
ecde vücutçada zafiyete düştü ve
tüberküloz şüphesiyle
validebağı
Sanatoryomuna kaldırıldı.
NACİYE ÖNCÜL TELAŞTA
ODTÜ, SBF gibi tYoîdaş üslerden» hatta sokaktan toplama kızd
militanlar bir yıldır Gazi Eğitimde
devlet kesesinden yediler içtiler yat
tılar, yıkandılar, bakıldılar... Müdü
re hanım, baş muavin gibi sorumlu
lar tıs çıkarmadı, hatta teşvik et
ti.
20 Mayıs Perşembe günü ne ol
duysa Naciye hanım okulun çeşitli
yerlerine levhalar astırdı. Bu lev
halarda «Günün koşullan» düşünü
lerek. yönetmeliğe aykırı olarak Mü
dürlükten izhı almadan okula misa
fir alınmaması isteniyor..

Azerbaycan'ın
İşgali Telin Edildi
Azerbaycan Kültür, Azer>aycan
Tanıtma ve Azerbaycan Milliyetçi,
leri Dernekleri adına Ahmet Kara
ca, Taki Aran ve Hidayet Turanlı
imzalan ile yayınlanan
bildiride
Azerbaycan'ın Kızıl Rus Emperya
listleri tarafından işgali tel'in edil
mistir.
Azerbaycan Dernekleri tarafından

yayınlanan bildiride özetle şöyle de
nilmektedir:
«— Komünist Rus Emperyaliz minin, ilk Türk Cumhuriyeti elan
Azerbaycan'ı istilâ ve yağma edişi
nin 50. yıldönümüdür. Azerbaycan
Türkleri, gerek Azerbaycan'da ve
gerekse muhaceret hayatında bu kt
zil Rus istilâ hareketine karşı, her
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türlü imkânlarım kullanarak savaş
maktadır Azerbaycan Türkleri 50
yıl içinde Komünist Rus Emperya
lizmine karşı tam 53 defa isyan et
misler ve sayısız kahramanlık, des
tanları ile dol u olan bu isyan ha
reketleri, her defasında, medeni alemin gözleri önünde.
komünist
Rus sürüleri tarafından kanlı bir
şekilde bastırılmıştır. Bu suretle
Azeri Türkü, vatanları uğruna rüt
belerin en şereflisi ve ulusu olan
Şehitlik mertebesine erişmiştir. Ne
mutlu Vatanları ve MÜletleti uğru
na şehit olan o karamanlara.
Türkistan, Kınm
tdil-Üraî ve
Kuzey Kafkasyada olduğu gibi Azer
baycan Türkleri de. Komünist Rus
Emperyalizmi vatanlarından kovuluneaya, defolup gidinceye kadar
mücadelesine devam edeceklerdir.
{Komünist Rus emperyalizm*, di
ğer Türk illerinde olduğu gibi, Azerbaycan'a da silâh zoru üe gir
miş, memleketin yeraltı ve yerüstü
servetleri ile birlikte bütün maddi
ve manevî değerleri amansız bir
şekilde sömürülmüştür. Bu istilâ
hareketi ile birlikte Azerbaycan'ın
milliyetçi bütün devlet adanılan, ge
neraller, bütün subaylar başta ol
mak üzere en kıymetli evlâtların
dan binlercesi öldürülmüş veya Si
birya'nın buzlu tunduralannda ölü
me terkedilmişlerdir. Memlekette
aylarca yağma haftaları dtbenkn •
miş, zengin, fakir farkı gözetmek
sizin memleketin
bütün serveti,
her türlü vasıtalarla Rusyaya sgvkedibniştir. Memleket kısa bir sü
re içinde varlıktan yokluk girdabına
düşmüş. Millet açhğa. sefalet*» du
çar bırakılmıştır. Bir kelime ile
memleketin herşeyi Komünist Rus
larca soyulmuştur.
Biz Azerbaycan Türkleri, Yükse
len Uç renkli Ayyddızb bayrağın
ebediyen kalplerimizde dalgalana
cağım, insanlara azatlık, milletlere
istiklâl güneşinin komünist Rus bo
yunduruğtt altında inliyen milletle
rin gönüllerinde, binlerce şehit ka
nıyle yoğurulmuş bu memleketle
rin ufkunda parhyacağı günlerin
yakın olduğuna emin bulunmakta
yız. Bütün insanlığı, komünist Rus
emperyalizmi altında inliyen millet
lerle birlikte AzerîMrycan Türkleri
ni kurtarmaya, onları hürriyetlerine
kavuşturmaya davet ediyoruz. Ya
şasın Azerbaycan istiklâlim Azerbay
can Türklerinin Hürriyet davası,
kahrolsun Azerbaycan'da komünist
^.Us istilâsı...»
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE
BAŞ VURULDU
Azerbaycan Türkleri memleketleri
nin Komünist Rus işgalinden kurta
rılması için Birleşmiş
Milletlere
başvurmuşlardır Rus istilasının
f>1.0 yılında Azerbaycan Türkleri
adına Birleşmiş Milletler Başkan
ve Genel Sekreterine gönderilen ya
zıda. Komünist Rus emperyalizmi
protesto edilmiş, memleketlerinin
kurtarılması için Birleşmiş Milletlerin herekete geçmesi istenmiş tir.
Ahmet Karaca ve Dr. Ahmet Ya
şat imzalan ile Azerbaycan Türkleri
adına Birleşmiş Milletler Başkan
ve Genel Sekreterine gönderilen ya
zının metni şudur:
, «Bir asırdan fazla Rus Çarlık is
tibdadı sömürge İmparatorlusunun
boyunduruğu altında ezilen Azer baycan halkı diğer mahkûm millet
lerle birlikte bu zulüm rejimine kar
şı direnişi sayesinde, 1917 Şubat
(Mart) demokratik
inkılâbından
sonra hürriyetine kavuşmuştur.
Fakat çok kısa süren bu demokra
tik inkılâp devresini müteakip, Rus

ya Bolşevik partisi, Petrograd'da ta
şarladığı Ekim (Kasım) darbesi ile
bütün hürriyetleri, demokratik hak
ve müesseseleri ortadan silerek, da
ha korkunç bir istibdat idaresi ve
sömürge imparatorluğu
kurmaya
kalkışmıştı.
Bunun üzerine Rusya'nın mah
kûm milletleri toptan ayaklanarak,
öteden beri asıl gayeleri olan tam
hürriyet ve istiklallerini ilan ederek
Rus Devleti ile hertürlü bağfcıntıla
nna son verdiler.
O cümleden, Kafkasyanın Güney
Doğusunda bulunan Azerbaycan da.
Bolşevik kuvvetleri ile yaptığı mu
cadele ve savaşlardan sonra, niha
yet 1918 ymnın 28 Mayısında tam
hürriyet, istiklal ve millî hakumyet
haklarına sahip kendi öz devletim
kurabilmişti.
Takriben iki sene kadar yanabi
len Azerbaycan Demokratik C«m •
huriyeti İstiklâl
beyannamesinde
sarahaten belirtilmiş olduğu gibi*
fertlere, sınırlara ve keza hududu
dahilindeki millî azınlıklara her
türlü siyasi sosyal ve kültüre» hak
ları tanımış, tam manasiyle modern
ve ileri bir devlet idi Memleketimiz
de her çeşit siyasi partiler, sendi
kacıhk hareketleri, hür basın ser
bestçe faaliyette bulunuyordu Azer
baycan parlamentosunda ve Hükü
metinde bütön partiler, siY»si c«rc
yanlar ve müB azınlıklar temsil ed»
mislerdir. Irk. Mifflvet. di» ve mez
hep tefriki yapılmıyordu, pariamen
tomuz, gizli umumi ve tek dereceli
seçimlerle kurulmuştu.
Azerbaycan demokratik Cumhuri
yetini, Türkiye ve İran $& J?akın
komşularımız hukuken fde fure).
İngiltere, Fransa. İtalya laponya
ve Birleşik Amerika gîbi bfiy3k dev
letler ise fiilen (de fasto) tanımış
lardı.
Hatta Sovyet Rusya bile Dışişleri
Bakam Çfcerin'in, istilaya tekadüm
eden notası ile memleketinizin is
tiklâlini resmen, tanımaya amade
bulunduğunu bildirmişti Fakat tu,
yalnız oyalama ve halk efkârını aldatma için düşünülmüş mutad Sov
yet yalanlarından biri idi
Hakikatte ise, Sovyet diktatoryasının gayesi. Çarlığın bütün eski sö
mürge topraklarını ele geçirmek,
Milletler Cemiyetinin ve Batı Dev
letlerinin zaaf ve dağınıklıkların •
dan istifade ederek Avrupa ve Asya
kıt'alarına daha fazla yayılmak i
di.
Böylece, Çarlık Rusyasımn yerine
aynı emperyalist ve militarist gaye
ler güden, fakat bu defa komünizm
ve enternasyonalizm kisvesine bürü
nen daha tehlikeli bir Sovyet İm
paratorluğu doğmuş bulunuyordu
İşte bu yeni despotik Kızil Rus
yat müstakil Ukrayna, Kınm ve Şi
mali
Kafkasya
Cum
huriyetini
ezdikten sonra
1920 senesinin 27 Nisanında üstün
kuvvetlerle, harp ilân etmeden bir
gece zamanı, geniş bir tecavüz hare
ketine girişerek, Azerbaycan hudut
lannı geçmiş ve memleketimizi is
tilâya başlamıştı.
Müstevli kuvvetler, Azerbaycanın
her tarafında sık sık tekerrür eden
sürekli ve şiddetli mukavemet ha
reketleri ile karşılaşmıştır. Fakat,
sayı ve silâh üstünlüğü mütecaviz
düşmanda bulunduğu için, Azerbay
can Türklerinin kahramanca muka
vcmeti nihayet her yerde kırılmış *
ti.

Memleketimize musallat olan em
peryalist Kızıl Rusya kendisine uy
gun bazı yerli komünistleri şeklen
işbaşma getirmişse de, hakikatte,

politik, ekonomik, malî askerî ve
kültürel bütün hakimiyeti kendi elinde tutmuştur. Hatta Azerbay can Sovyet hükümetinin bir mümes
silini, istiladan hemen sonra Mos
kovaya celbederek, memleketi sivil
ve asker idaresinin bütün kilit nok
talarım merkezin emrine bıraktıkla
nna dair kendisine hazır muahedele
ri, bila itiraz imza ettirmişlerdir.
Müstevli Rusya'nın işgali altına
alman Azerbaycan'da ilk işi ikti
sadi yağma ve siyasi imha olmuş •
tur. Bankalarda, ticarethanelerde,
fabrikalarda, madenlerde çarşılar
da pazarlarda, mağazalarda ve dük
kanlarda, htt zengin ve fakir tefrik
edilmeden evlerde ve tarlalarda ne
buldularsa, ahalinin en mührüm ih
tiyacını bile düşünmeden, hepsine
el koydular, trenlere, kamyonlara
yükleyerek Lenin'e hediye olsun di.
ye aç ve çıplak Rusya'ya şevkettiler.
Zengin ve müreffeh
Azerbaycan
birdenbire aç ve muhtaç durun a
düşürülmüş oldu.
Siyasi imhanın gayesi milliyetçi
ve vatansever bütün Azerbaycan
Türklerinin neslini ortadan kaldır
raaktı. ÇEKA (fevkalâde komis
yon), OSOBJK OTDEL (Müstevli
Sovyet İL ordusunun özel şubesi)
ve MORRÇEKA (Sovyet BiArfyesv
nîn gizli siyasi kolu) geceleri evle
re baskınlar yaparak sabık Azer
baycan hükümet erkanını Milletve
killerini, parti ileri gelenlerini, «u
baylan Polis mensuplarım, milliyet
çi öğretmen, edip. gazeteci ve me
nıurlan. ticaret ve sanayi erbabını,
bankaların nüfuzlu Şahsiyetlerini,
idealist gençleri, hiçbir suç ve f**
nah isnat etmeden, hatta soruştur
maya ve muhakemeye bile lüzum
görmeden, yine caniler gibi. zifiri
karanlık gecelerde, toptan kurşuna
diziyor, ayaklanna tas bağlıyarak
Hazar'ın korkunç dalgalarına tes.
lim ediyorlardı.
Sovyet isdlâsının bir başka hedefi
de milli kültürü imha ve onun yeri
ne Rus kültürünü koyma olmuştur.
Azerbaycan
kütüphanelerinden
milli kültürle, milli tarihle ve mil
li edebiyatla ilgiB bütün eserler
kaldırılmış ve yerine komünist ide
olojisi Rus klasik eserleri, Rus kül
türü, Rus tarihi ve Rus kahraman
lık menkıbeleri konmuştur.
Sovyet Rejiminin başlıca gaycle
rinden biri. bütün esir milletleri ted
ricen ruslaşrırmak ve Stalin'io söy
lediği gibi, tek kültüre sahip tek
bir millet vücuda getirmektirAzerbaycanda daha ilkokuldan i
tibaren Rus dilinin tedrisatı mecbu
ri ve ders programlarında Rus taıi
hi ve edebiyatı başlıca madde ola
rak yer almıştır.
Buna karşılık Azerbaycan Milli
tarihi ve miUi edebiyatı okutulma
maktadır. Aynoa millî alfabemiz de
ortadan kaldırılarak yerine Rus Ki
ril alfabesi konmuştur.
Komünizm propagandası müteassıp Rus müliyetçüiği ile o derece
sıkı surette bağdaştmlrmştır ki,
Rus tarih ders kitaplarında Çarh
ğm fütuhat ve sömürgecilik politika
sı haklı gösterilmek ve Azerbaycan'

ın canı gönülden Rusyaya iltihak et
miş olduğu iddia edilmektedir.
Hatta, bundan birkaç sene önce
Azerbaycan'ın Çarlık Rusyasıııa ilti
hakinin 150. yıldönümü Azerilere
cebren tes'it ettirilmiştir
Tarım hayatının 1928—Î929'larda
mecburi kollcktifleştirilmesi, mem
leketimizin basma muazam felaket
ler açmıştır. Köylünün büyük bir
kısmı, kolhozlaıda çalışmıyor diye,
ya hapishanelerde veya Sibirya ve
Türkistan mecburi iş kamplarında
imha edilmiştir. Aynca umumi a
yaklanmalar memleketi bir baştan
bir başa sarmıştır.
Bütün bu hareketler, Azerbaycan
komünistlerinin bile Moskovava kar
şı gizli ve açık mücadeleye sürUk •
İçmiştir. Şöyle ki, 1920 senesi 27
Nisan istilasına yardımları doku *
nan Azerbaycan Komünist par.
tisi ileri gelenleri, Stalinin umumi
tasfiyeleri esasında ; mha edilmiş •
[erdir.
V
Bugünkü Azerbaycan Sovyet Cum
huriyetinde, balkımızın, memleket
kaderi üzerinde, politik ekonomik as
keri ve kültürel hiçbir rolü yoktur.
Her nevi hürriyetlerden ve insan
haklarından mahrum tototiter ko
münist rejiminde, parti teşkilât*,
hükümet mekanizması ordu siyasi
polis, devlete bağlı siin'i sendikacı
tık hareketi ve planlama komitesi
vasıtasiyle herşey Moskovada tnah
dut bir idareci klik tarafından kam
ı a bağlanmakta ve yukarıdan aşa
ğrya, kati bir emir ve direktif şek
linde tebliğ edilmektedir
Azerbaycan Hükümet ve sfadt
devlet mekanizması, gön boyama »
dan ve göstermecilikten bttşka bir
şey değildir.
tşte bu şartlar altındadır ki yine
Moskovanm emri direktif) ile Azer
baycanın Rusya tarafından 1920 se
nesi Misamndan zalimane biı isti
laya uğramasının 51. yıldönümü
halkımıza resmen ve cebren tes'it
ettirilmektedir
Hakikatte ise hiçbir Azerbaycan'lı bu istilayı «Kurtuluş günü» diye
kabul etmemiş ve edemez de Tam
tersine, 50 senedir bütün Azerbay
canlılar, memleket dahilinde ve ha
ricindc, aydım ile. genci üe işçisi ile, çiftçisi Üe Sovyet istilâ ve istib
dat rejimine karşı bütün gTçleri
ile mücadele etmiş ve edeceklerdir.
Azerbaycan Türklüğünün tek ga
yesi. yeniden hür. müstakil ve cge.
men şanh varlığına kavuşmaktır.
Sovyet istibdat idaresinin Azer
baycan halkına karşı giriştiği bu
yeni sahtekârlığı, muhacerette y*
şayan biz bütün Azerbaycanlılar,
hür dünya ve Birleşmiş Milletler
muvacehesinde şiddetle protesto •
der ve nefretle reddederiz
Evrensel insan baklanrun Vâzfl
bulunan Birleşmiş Milletleı Teş
kılalım, bizini bu protestomuza İŞ
tirak etmesini ve Sovyetler 8'ri:«ği
demlen bugünkü Milletler Zindanın
da esir hayatına mahkum edilen
milletlerin hak ve istiklâl isteyen
seslerine dikkat ve ehemmiyetle ku
lak verilmesini, onların haklı dava
larmda yardımcı olunmalını rica
ve temenni ederiz.»

LJEküdaslarımıza
Bilindiği gibi Erim Hükümeti kurulurken «DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER BAKANLIĞI» adı altında yeni bir Bakanlık kurulmuştur.
Bu Bakanlık halen kuruluş halinde bulunduğundan çok sayıda
personel alacaktır.
Her kademedeki Personel için bütün ülküdaşlannıızın müracaat
etmeleri önemle duyurulur.

ttıç munoır tamamız mı, ÇOK ilginç kışııeaııı. vatan, millet*
devlet sözleri ağızlarından düşmez. HcP onun uğruna bu eziyetlere
katlanırlar, size büyük güvenleri vardır. Boyuna tekrarlarlar «Eğer sız olmasaydınız devlet elden gidecekti.» Ha siz kimsiniz, adınız« bile bilmezler, en fazlası kapıcından öğrenmişlerdir, sizi bekler
kon. Kimi mi ihbarederler? Hep vatan hainlerini. Vatan haini kim
dir? O sırada iktidarın hoşuna gitmediğini sandıkları kimseler, gâü
komünist, gah casus, gâh aşırı sağdır. Biraz kurcalarsanız bunla
r a altından başka şeyler sırıtır.
Bir kaç ay önce bir komünist gazete bir subaya kötülük et
mek için bir yazı yazdı, kullandığı motifler, «Irkçı, Turancı, Türk
vü» olduğu idi. O günlerde mahut yazar Türk ordusunu solcu sa
nıyordu.
Aynı muhbir aynı kişiye bugün solcu diyebilir.
Çeşit çeşit muhbir vardır. Bir kısmı herşeyi kendi bildiğini'
zanneder, onun için akıl vermek gayesile, müşavir pozunda muh
birlikte bulunur.
Bir kısmı işgüzardır, göze girmek aferin almak niyetiyle ihbar
vapar
Bir başkası suçludur, suçun cezasından kurtulabilmek için
başkasına isnatta bulunup ihbar eder.
Kimisi de bundan amatörce bir zevk alır. onu buna, bunu şuJIJ ihbar eder.
Çoğu imzasız mektup yazar, sesini değiştirip telefon eder ve
ya cîuvuracak adamların kulağma söyleyip duyacak kimseye ulaştırır.
Amma bir cinsi vardır ki, o, en iğrenci, en adisi, en alçagıctır. Şahsi menfaatini sağlamak için hasmı, rakibi veya işine ma
ni savdığı kimseyi, en ağır iftirayı atarak ihbar eder.
Bunlardan birini 11 yıl önce tanımıştım. Yüksek dereceli bir
devlet eörevlisi idi Emniyet genel müdürlüğünün hususi kaleminde
tekliyordu. Adım sordum (C.A.) dedi. Kendisini ismen biliyordum.
fVP nin Dahiliye bakanına 14 mayıs'ta müracaat etmiş ve terfiini'
çaranti ederlerse her emri yerine getireceğini vaadetmiş idi, fakat
amısu gerçekleşmeden devir değişmişti. Şimdi de veni iktidara so

Hükümet Başkanlığı Bildirisi
tsraıl Başkonsolosunun kaçırılmasıyla ilgili olarak Hükümet Baş
kciıhğı bir bildiri yayınlamıştır. Türkiye radyolarında Başbakan Yar
dımcısı Koçaş tarafından okunan bildiri aynen şöyledir. «İsrail Dev
!et:?nın İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom, bugün İstanbul'daki
evinden silâhlı dört zorba tarafından kaçırılmıştır. Türkiye'de go*ev yapan, Türk Kanunlarının ve geleneksel Türk konukseverliğinin
h mayesi altında bulunan bir kişiye karşı girişilen bu alçakça saldı
r nın bugüne kadar çeşitli kanunsuz hareketlerde bulunan ve amacı
Türkiye Cumhunyetj'nj yıkmak ve parçalamak ol&n gizli örgüt
mensupları tarafından yapıldığı ve saldırganların kimlikleri tesbit
crilmis bulunmaktadır. Kendilerini Türkiye Halk Kurtuluş Cephe
si Merkez Komites; diye tanıtan silâhlı saldırganlar küstahlıklarını
â*f>$ da ileri götürerek. Türk Devleti* ve Hükümetiyle şartlar ileri
sürerek pazarlığa girişmeye kalkışmak cür'etini göstermişlerdir.
istedikleri «Devrimci» adını verdikleri ele geçmiş bütün tednİFCilerin 20 Mavıs saat 17.00've kadar serbest bırakılmalarıdır. Ak
Sı lakdîrde vabancı Başkonsolosu kurşuna dizeceklerini bildirmekte
d rler. Simdi kararımız» kendilerine tabii» edivor ve savın kamu ovuna acıklıvoruz
Kaçırılan Başkonsolos bu bildirinin yayınlanmasını takip eden
en kısa süre içinde derhal serbest bırakılmadığı takdirde sözü eecen
pi'di öroîitlc uzak-vakın ilişkisi bulunanlar ve masum gençlerimizi kış
kp.tıcı vavm ve sözlerivle kanunsuz hareketlere teşvik eden ve kim
bkVri piivonlik kuvvetlerîncA bilinen kimseler Sıkı Yönptim böloele
-1 d'sında bulunsılar dah'r Sıkı Yönetim Kanunu ecrefrînce derhal
ç{TÖ7ahınn alınarak en vakm Sıkı Yönetim Komutanlıein'a teslim
rd.İprpVIp.rdir.

Avrıca, her ne amaçla olursa olsun adam kaçıranlar, bunlara
vqtakhk edenler ve saklandıkları veri bildikleri haldf resmî makam
lara bildirmevenler için idam cezası verilmesini öneören kanun ta
sarısı hemen TBMM'ne sunulacaktır. Bu arada kaçırılan Konsoloslun
navatına kasdcdildıği takdirde sevkedilecek Kanun makabline de
•ermil edilerek gerek bu sen'i fiilî işlevenler eerekse avnı öreütün
mensubu ve avnı suçtan «sanık olarak tutuklu bulunanlar hakkında da
&vn» kanun uygulanacaktır.
Bu bildiri bütün Sıkı Yönetim Komutanları ile Sıkı Yönetim
ISlgesi dışındaki îdare Amirlerine ve EmniVet Makamlarına kesin
emft niteliğindedir
Sonuç Türk kamu ovuna avrıca duvurulacaktır.
Bütün vatandarlanmınn görev başındaki güvenlik kuvvetleri
ne yardımcı olmalarını dilerim.»

îuîmaya başlamıştı. Emniyet Müdürü Muhammer Ülgen paşadan
rica ettim, tahkikatın sonucu hakkında beni de malûmattar etmesi
ni; o da neticeyi bildirdi.
Birkaç gün sonra aynı zat İçişleri Bakanlığındaki özel askeri bü
roya baş vurdu' Çok ciddi şeyler arzedeceğinı söyledi, durumu bil
diğim için kendisini ben dinledim.
Hikâyesi şu: Evinin alt katında iki kişi oturuyor, bunlar hiç
e\ir boş bırakmıyorlar. Biri dışarı çıkınca diğeri eve geliyor. Elle
rinde bir siyah çanta var. Casus olduklarından şüpheleniyor, belki
evde telsiz bile mevcut, alakamıza sunuyor.
Dediklerini yazıp kâğıdı kendisine uzattım. Şunu imza et de
dim, niçin diye sordu. Eğer dediğiniz çıkmazsa size ceza vereceğiz.
Ifıira ettiğin, devlet kuvvetlerini boşa yorduğun ve MBK yi aldattı
ğa için.
Çok üzüldü, vatan için çalıştığını kimseyi incitmek istemediği
ni, bir iyilik etmeye uğraştığını söyledi, çok masum yüzlü ve ciddi
görünüyordu.
Eğer inanmıyorsanız siz bilirsiniz dedi, imzadan istinkaf etti
ve teessüflerini de lisanı hal ile bildirdi.
Durumun iç yüzü şuydu: Apartman kendisinindi. Alt katta otnranlar (B.) gazinosunun müsteciri bir baba, oğuldu. Biri gece bi
ri de gündüz gazinoda bulunuyor ve ters zamanlarda eve gelip din
leniyorlar, (C.A.) apartmanı daha pahalı kiralamak için bunları
çıkarmak istiyor, fakat mahkemesi uzuyordu
İhtilâl idaresini yanıltarak kiracılarını taciz ettirmek ve kaçır
mak plânını kurmuştu. Bunları söyleyince kıpkırmızı oldu. Korktu
özür diledi. Saskın şaşkın kalkıp gitti.
Bundan sonra M.B.K. nın, imzasız ihbarları dikkate almıyacağ? ve yalan ihbarda bulunanları cezalandıracağına dair bildirisi ya
yınlandı da biraz isler düzeldi.
Velhasıl bu muhbirler bir Allanın belâsı iğrenç, aşağılık taife
dir, kendilerinden kurtulmak da zordur. Çok yol bilirler, çok çare
bulurlar, her kapıdan girerler. Allah yetki ve sorum sahiplerine
yardımcı olsun

Hükümet Sözcüsünün Açıklaması
Adalet Bakanı İsmail Arar bu konuda şunları söylemiştir: «Ka
ııtn tasarısını Bakanlığımda hazırlatıyorum. Adam kaçırma suçları
nı idam cezası olarak öngören kanun tasarısı Adalet Bakanlığında
hazırlandıktan sonra Bakanlar Kumluna sunulacaktır. Bakanlar Ku
r;»Ju, muhtelemen varın olağanüstü bir toplantı yaparak tasarıyı
g'iıüşebilir.
Arar, bu arada, Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın «Makab
line teşmil» sözünün tasarının geçmişteki bir takım fiilleri de kap
samına alıp almayacağı anlamma gelip gelmeyeceğine dair bir soru
ya şu karşılığı vermiştir:
Hayır, o tarzda anlamak yanlış olur. Şu mânâda anlamak lâ
ziTıdır: Hem hükümet, hem İstanbul Sıkı Yönetim Komutam, Kon
s'.los'u kaçıranlara gayet açık ihtar ve çağrıda bulundular. Silâha dav
lanmayın, ölüme yol açmayın, bunları yaparsanız ağır ccz.a görürsü
nüz, dediler. Sadi Koçaş'm beyanı bu anlamdadır. Yani, tasarı ila
n.fcaye geriye doğru giderek bir cezalandırmayı öngörecek değildir.
Ama, kaçırmanın vukubulduğu andan itibaren yürürlüğe girmek üze
re hazırlanmaktadır.»
Bakan, «Hangi amaçlar için adam kaçırma suçlarına idam ce
zası getiriliyor?» sorusuna, «Ekonomik, siyasî, ideolojik...» cevabı
nı vermiştir, Arar, bu arada, «Kız kaçırma için de idam getirili
yor mu?» sorusuna.«Hayır»karşılığını vermiştir.

KOÇAŞ'ın Açıklaması
Bakanlar Kurulu 20. Mayıs. 1971 günü 2 saat 30 dakika süren
bir toplantı yapmıştır. Toplantıdan sonra Başbakan Yardımcısı Sadi
KOÇAS bir açıklama yapmıştır.
«— Kanun elbette ki Hükümet Başkanlığı bildirisi istikametin
de hazırlanacak ve Parlâmentoya sunulacaktır. Daha evvel radyoda beni.rı tarafımdan okunan Hükümet Başkanlığı bildirisinde aynen şu ifade vardı: (...Bu arada kaçırılan Başkonsolosun hayatına kastedildiği
takdirde sevkedilecek kanun makabline teşmil edilecektir) demiştik.
Bu ifade gayet sarihtir, açıktır. Başkonsolosun hayatına kastedilmeye
cek olunursa, bu kanun da elbette ki makabline teşmil edilmeyecek
tir Eğer Başkonsolosu öldürecek olurlarsa kanun Türkiye Büyük Millet Meclisine Hükümet Başkanlığı bildirisindeki şartlar altında sevkedlccoktir ve bu sarılar altında müzakere ve münakaşa edilecektir.»
Koçaş, kanunun Bakanlar Kurulunda görüşülmesinin ne vakit bi
teceğini kestirmenin mümkün olmadığını da belirtmiştir.
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