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^EDAM

GEL DE
BAYILMA!
/
Bayılıyorum şu solculara Mustafa
Kuseyrioğhfnun katili Nejat Arun'a
sormuşlar: «O ki olay kaza idi, niçn
teslim olup gerçeği anlatmadın?» O
4a cevap vermiş: «Dev-Gcnç bu olayı
kendi yönünden kullanmıştı. Ortaya çı
kamazdım. Çünkü teslim olmam halin
de olayın gerçek yanı aydınlanacak ve
I^v-Genç/in durumu sarsılacaktı.»
Ne samimi bir itiraf! Fakat davra
nış da hakikaten bayınılacak kadar asil
değil mi? Gel de şu solculara «mert»
kistler, deme «Fedakâr», «vefakâr»,
«sâdık»., bilmem ne, deme! Karıştır üt
gatı, bul sıfatı. Sıfatları, en âlâsından,
tn dokunaklısından. Sonra yapıştır sol
cunun basına.. Değer doğrusu
|
•
j
Bir kerem, hemen teslim olup
'«kaza» (.Orun, kaza olduğunu ispat et
ımck ve paçayı kurtarmak varken.. Nctjat An» yapmamış bu işi, «Olsun, dctmis, kaza olduğunu ispat edersem, bel
l i ben kurtulurum amma. Maksat bu
jnu? Hayur, maksat Dev-Gcnç kurtul.«un, benim kelle gitsin varsın, kaçıp
fturban edeyim kendimi, tek Dev-Gcnç
jraşasın. Zaten örgütün yanında ferdin
jUe kıymeti var. Ben karanlıklarda kay
Solurken, Dev-Genç parlar!»
Dikkat edelim, bu gözler yaşartan
i fedakârlık örneğinin yanında bir de t e
'vazu büyüyor!
Sonracığıma efendini; «mertlik»
,lavranıı şahikasına erişiyor ve Nejat
Anın düşünüyor: «Dev-Gcnç bu olayı
itendi yönünden kullanılırken ben ona
lihanet edemem.»
Bravo... Varsın Dcv-Genç yaygaiiayı bassın. Bir yanda, korkudan ve
<de İhanet duygusundan sol şakşakçısı
ifcesilen hocalar; diğer taraftan, TRT,
basın bol bol ve âdisirden iftiralarla
suçsuz Ülkü Ocaklarını suçlasınlar. En
ağırından yüklensinler bigünah milli
yetçi gençlere. Hattâ çabucak bir ülkü
cü>ü katil diye yakalasınlar. Ülkü Ocaklı genç boy versin gazetelere, «îşte
kât i I budur.» hükmü üe..
Ya Arutfun sadakati Dev Genc'e?.
İşgüzar hocalar — bunlara hoca der-

ı

ken yüreğim sızlıyor — yollara dökülsün. Sol yumruklar havada dalgalan
sın, büyük sözler, iri kelimeler inciler
misali saçılsın. Hatta bir de yas ilân ed i İsin, kara kara duygulusundan.. Bun
dan ala şenlik olur mu? îşte bu şenliği,
Arurfun Dev Genc'e sadakati hazırlı
yor.
Bu gencin cefakârlığı, fedakârlığı,
mertliği, bilmem neliği bitiyor mu bun
larla, bu kadar mı? Yok canım asalet
tezahürleri devamda.. Hukuk Fakültesi
nin genel kumlunda pek yerinde bir
karar almıyor: MHP'yi ihbar komitesi
kurmak. Ne için kimin için? Komünist
uşağı bir genci, başka fcir_l»ı»ünist usajı genç öldürdü diye.
Sualin saflığına bekin Bu mem
lekette komünizme ve komünistlere
yalnız sözle değil fakat fiille karşı ko
yan kim? Üniversite kapılarının solcu
lara ardına kadar açılmasını engelle
yen kim? MHP'nin geı içleri.
Pek tabiî MHP'yi ihbar komitesi
kurulacak. Arun'un sıfatları karşısında
bunca pislik az bile. Yak malı, yama
lıydılar MHP'yi, tam srrasrydı. Fırsat
kaçırdılar.. Ama n'olur Dev-Genç se
ver dekanın hakkını yemeyelim. İyi
çabaladı, Ü. Senatosu eli ile, ta Cum
hurbaşkanımıza bile bir muhtıra ulaştı
rılmasını sağladı.
Ya işle böyle. Aslında Dev-Gençin şanı için bir Arun değil, bir çok Arun çıkmalıydı örgütün içinden. Bir çok
Kuseyrioğulları kurşunlanmalıydı.. diye
çeksiniz.. Oldu, o da oldu. Fakat hep
sinin yaygarası böyle sarsmadı memlc
keti.. Bu işleri kullanacak kişilerin tü
mü, bîr Alacakaptan kadar hevesli ve
yetenekli olabilir mi olay İçinden olay
lar düznıeğe, bu olayları böylesi seslen
dirip, parlatmağa?...

cEminelşııısu

OLAYI

Dış Denetleme mi?
Fransa'da bir gazete çı
kar. Adı Le Monde. Bu gu
zete, son zamanlarda sütun
Jarını Türkiye'ye açmıştır.
Le Mondc'u görenler ilk
bakışta bu varakpârenin
Türkiye'ye bu kadar sütun
ayırmasını hayra yorarlar.
Fakat sütunlarına yerleştfri
len yazalar incelendiğinde
görülür ki, bunlar Türkiye
aleyhindedir. Çünkü bu ga
zete solcu bir gazetedir.
Türkiye'nin
komünistler
karşısında takındığı kararlı
tulum, diğer komünistler gi
bi Fransadaki komünistleri
ve onun yayın organı duru
munda olan Le Monde'u
da memnun etmemiştir, öy
leyse veryansın etmek ge
reklidir Türkiyeye ve Türkiyenin içinde bulunduğu
sıkıyönetime Vay efendim,
Türkiye'de neler de oluyor
muş neler Türkiye'nin ve
Türk milletinin kundakçısı
olarak yakalananlar «insan
ca» muamele görmüyorlarmış, bu eşkıya bozuntuları
na Lşkenc eediliyormuş. Bun
lan, bu dünya komünistle
rinin çığırtkan gazetenin ne
idüğünü kendisinin de bil
mediği, kendisini «Türk de
olabilirim, Rum da olabili-

Hakka, adalete tekme sallayan
Şu eli sopalı hukukçudur ha?
Ekin bozmak için fırsat kollayan
Şu boynu torbalı hukukçudur ha?
Kanana yön verir istediği an
Bayağı baz doyar dalkavukluktan
Siyaset mülkünde tehdit savursa
Şu eli yabalı hukukçudur ha?

Şu irfan yurduna ikilik sokan
Şu düşündükçe düşen, koktukça kokan
Şu yalancı şahit., şu dinini yıkan
Şu ahlâk tonah hukukçudur ha?
AYI.IK ÜLKÜCÜ FİKİR VE SAN»
AT DERGİSİ ÇİKTİ... İSTEYECE
CİNİZ ADRES: POSTA KUTUSU
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Dünya komünistlerinin ,
çığırtkanı Le Monde ve
benzeri varak parelerin Pa
ul Balta gibi soyu sepu be
lirsiz kişilerin haberlerine
dayanarak yaptığı yayınlar,
bizim idarecilerimizde çok
büyük bir etki yapmış ol
malı ki, bir Avrupalı gaze
teci Türkiyeye çağırılmış, i
Kendilerine Türkiye'deki
durumu hiç de yazdıkları
gibi olmadığını görmek fır
satı tanınmış. Şimdi bun
lar, hükümet görevlilerinin
yanında nezarethaneleri, j
tevkifcvlerini gezip duru
mu yerinde inceliyorlar, fi
Hükümetimizin aklınca, \
bunlar Türkiyedeki durumu
gördükten sonra Türkiye
hakkındaki kanaatlerini de
ğiştirecek ve artık Türkiye
lehinde yazmağa başlaya
caklar.
DENETLEME
Hükümet ilgi! ileri bu
alıÜMi~ü kuruntularını de
vam cttıredursunlaı, aslın
da yapdan iş bir çeşit de
netlemedir. Bunlar, bilin
mez bir teşkilâtın adııtA
Türkiye'yi denetlemekte
dirler. Bu denetlemenin so
nunda Türkiye yönetimi
hakkındaki kanaatleri de
değişecek değildir. Yazıları
na belki de daha şiddetli oIarak devam edeceklerdir.
Türk hükümeti de «lıüsn-ü
kuruntucu ile \ dinecek
tir.

İKİNCİ UR

Şu «kırbana tekkesi»nin çırağı
Şu, sadizmin çekiç değmiş orağı
Şu, kilsiz başların şimşir tarağı
Şu kızıl abalı hukukçudur ha?

rim» diye tskdiuı eden bir
zıpırın ifadelerine dayana
rak yazabiliyor. Bu gazete
nin haberlerinde ne denli
objektif olduğunu anlamak
için, böyle ne idüğü belirsiz
leri muhabir olarak kullan
maktan oluşunu bilmek ye
ter sanırız.
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Ayol Saklanmaları birşey değil, köpftk gibi kokuyorlar.

Fâtih'in Cenaze

Namazı

Fetihlere çıkryorkeu can verdin
Şimdi, taşlı milletinin emeli
Budur —artık— : namazım kıldıran,
«Fâtih kisj nivetiııc!» demeli!

Meclislerin Durumu :

GENEL »URUM

BAŞYAZI

Meclislerde genel olarak bir alâkasızlık ve cansızlık hâkimdir An
cak 12 Marttan bu yana toplanan meclislere, geçmiş yıllarla kıyasla
nırsa daha çok sayıda Milletvekili ve Senatör katılmaktadır KUçUK
oyunlar ve kısır parti çekişmelerine pek rastlanmamaktadır. Ancak bu
bakış çizgisi geçen hafta içinde biraz değişmiştir. Çünkü meclislerde,
Milletvekillerinin maaşlarına zam kanunu ile partilere bütçeden veri*
lecek ödenekler konusu gülüşülmekteydi. Meclislerimizde hiç görülmeyen bir ekseriyetle onaylanan tekliflere göre, Milltvekili maaşları
arttırılıyor, yüzde 5 den fazla oy alan veya gurubu bulunan partiler*
devlet bütçesinden siyaset yapsınlar diye tahsisat .ayrılacaktı.
ÜnH ersi içlerin Dununu :

Tiukiye 12 Marttan sonra keskin bir dönüş yaptı. Süratle sol be
del lort' doğru seyrederken, ordumuzun müdahalesiyle milliyetçi bir
V'zgi ü/erine oturtuldu. Ancak, kurulan kabine ile örfi idare makara
larının anlayışındaki ciddî farklılıklar Türkiyeyi nereye getirmiştir.
Üç ayı aşkın bir zaman içinde Türkiye'nin dutumu nasıldır? Bunu bir
likte genel hatlarıyla inceleyelim.
İktisadî Durum :
Sanayi kuruluşları ve diğer ticari müesseseler bonolarım ödeyeme
mekte ve protesto olmaktadırlar. İhracat ve ithalat mevzuatlarında ya
pılan değişiklikler iş hayatımızı etkilemiş, geniş çapta isten el çektir
meler başlamış, mevcut işsizliğe yenileri eklenmiştir. DPT başta ol
mak üzere pek çok kuruluşlardan iş çıkmamakta, ve bir tereddi:d al
mış yürümüş bulunmaktadır. Özetle, iktisadî ve ticari hayatımız son
derece gerilcmektcdit.
Ikıidaruı Durumu :
Memleketin bozulan iktisadî ve siyasî durumuyla ilgili tedbirlere
süratle gitmek yerine, yüksek mevkilere tayinle meşgul olmaktadır.
Yapılan tayinlerde daha ziyade solcular ve CHP Uler ağırlık taşımak
tadır. Henüz makamından alınmamış bulunan üst kademe personeli
•Je kendi tayinini beklemeye koyulmuş adeta devlet işleri durmuş gibi
dir.
Reform tasarılarından ikisi kamu oyuna açiManmışıır. mun eg<«uu
Reformu daha ziyade bir fabrikanın rasyonel çalışması gibi tamamen
maddi esaslara dayandırılmıştır. Yuvarlak genel hükümler arasında,
Türk çocuklarına millî ruh ve millî görüş vermekten uzak bulunmak
tadır.
Toprak reformu ile ilgili açıklamalarda çok yeni ve şaşırtıcı esas*
lar yer almıştır. Meselâ: Elinde büyük toprak bulunduranların, top
raklarının istimlâkine gidilecek, bedelleri 20 senede ve vergi bedelleri
üzerinden ödenecektir. Bu demektir ki toprak bedeli, yüzde 4 faizle öde
necek, vergi miktarları eskiden tayin edildiği içiu çok düşüktür. Bu
nun tabiî sonucu olarak da, bir yandan 20 yılda toprağın bedeli ödenir
ken, diğer yandan,çok küçük bir bedelle satınalınmaktadır Toprağı
olmayanlara, ancak kooperatiflere girerse toprak verilecektir Böyle
ce de» toprak kooperatife ait olacak, üyeler kollektif mülkiyet tabibi
bulunacaklardır. Şimdi yurt dışına kaçan Hikmet Kıvıîcımh'nın da
toprakların devletleştirilmesinde «Aşama» olarak gördüğü yol bu idi.
Örfi İdarenin Durumu :
Üç yıldır memleketimizde silâhlı tecavüzler düzenleyen, Üniversite
başta olmak üzere pek çok müeseseyi çalışamaz hale getiren *anun
hâkimiyeti ve devlet otoritesini gfrjflîfiataa komünist çeteci yakalamaya, ve haklarında delil toplamaya çalışmaktadır.
Seferber olmuş vaziyette, Türk devletinin yaşaması için vatanper
ver bir anlayış içinde görevini yapmaktadır. Ordumuz kısaca milliyet
çi ölçüler içinde hareket etmektedir.

Üniversitelerimi/, imtihan dönemine girmiştir. Geçmiş yıllardaki
gibi silâhlı işgaller ve anarşi hareketlerinden eser kalmamıştır. Ancak
Siyasal Bilgiler Fakültesinde aşın solcular bir denemeye girişmişler
dir. Bu denemede militan talebelerle, bunların akıl hocası durumun
da bulunan proflar el ele vermiş öğrencilerin imtihanlara girmemele
rine çalışıyorlardı. Solcu proflar, «Eğer imtihanlara gireseniz, yarın
Örfî idare biter. Si z e belge veririm.» derken, Dev—Genç'ti militanlar,
«imtihana kim girerse, Örfî İdare bitince onunla konuşacağız» tehdit
lerini yayıyordu. Örf İdarenin aldığı tedbirlerle bu oyun bozulmuştur.
Tutuklanıp bırakılan bazı profesörler solculuğu bîr kenara bırak
mış, milliyetçilikte herkesi geride bırakır sözler söylemeye çalışmak»
tadular. Meselâ, İstanbul Üniversitesinden Tank Zafer Tunaya, cTür.
kiyeyi ancak Türk Milliyetçiliği mefkuresi yüseltebilir,» derke*, Ankata üniversitesinden Bülent Nuri Esen, «Biz bilmiyorduk. Komünzm
almış yürümüş. Memleketi uçurumdan Ş^nlı Türk ordusu kurtarmış
tır» şeklinde fikirler ileri sürüyordu.
Halkımızın Durumu ;
Halkımız 27 Mayısta olduğundan çok farklı bir şekilde ordumuzu
desteklemekte ve komünizmin kökünden sökülerek memleketin te
mizlenmesini ümidlc beklemektedir. Bu hususta anarşistlerin yakalan
ması için halkımızın örfi İdareye nasıl yardımcı olmak için can au
tığını hatırlamak fikir vermeye yeter.
Halkımız ordumuzun gayretlerini candan desteklerken, iktidarın io
raalından endişe duymaktadır. Bunun için de halkımız arasında do.
laşmc-a, komutanlarla, kabinenin icraatını titizlikle birbirinden avrrdıA
J
m
gözden kaçmamaktadır.
*
Sonuç :
İktisadi durumumuzun kötüye gittiği, iktidarın bu duruma çare
aramaktan uzak bulunduğu ve aydınlarımızı ve halkımızı endişelendi
recek tayin ve reform tasarılarıyla solcu bir tutum içinde bulunduğu
görülmektedir. Meclislerimiz ise, bu hengâme içinde, 11 Mart günü yapamadığı Milletvekillerinin maaşlarına zam ve partilere devlet bütçe
sinden ödenek ayırmakla meşgul bulunmaktadır. Basma açıklnnan
bilgilere göre, bazı Tabiî Senatörler, karanlık çalışmalara girmiştir,
ümveısitede genel olarak bir sessizlik hüküm sürmektedir.
Bizim menfî olarak değerlendirdiğimiz bu unsurların yanında,
halkımızın ve büyük kısmıyla aydınlarımızın tutumu müsbettir. Ordtımuzun milliyetçi bir anlayış içinde yaptığı önemli çalışmalar geniş
ölçüde destek görmekledir.
Memleketimiiz bir istikrara kavuşturmak için, ordumuzun ve ay
dınlarımızın görüş ve düşüncelerini istikâmetinde bir ayarlamaya git»
mek zaruretiyle karşı karşıya bulunuyoruz.

DEVLET

