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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
211 KIZILAY/ANKARA

çy\bdürrahim ^arakgç

YA BİZİM
İDARECİLERİMİZ
'

s.

*
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.

I
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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.
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IŞTE VESIKA
İşçinin Alınterini Sömüren Çeteler
Türk — îşe bağlı bir sendi
ka var. Adı :Yapı—îş. Türki
yede 60 bine yakın üyesi var.
60 bin üyeli bir sendika de •
mek, Disk'in bütün Türkiyedeki gücü demektir. Bunun i
çin sicilli
komünistlerden
Hikmet Kıvılcımlı'nın jetiş •
tirdigi Suat Şükrü Kundak
çı bir çete kurmuş ve her tür
İti zorbalıklara başvurarak bu
sendikayı ele geçirmeye çalışryor.

lırgenekgtı

Temel Ölçü ve
Beliren Tehlike
Devletin bekasına, vatan ve mil
letin bütünlüğüne kastedenlere büyük
imkânlar sağlayan, memleketimizin
müreffeh, devletimizin kudretli olması
nı yüz yıldır önleyen bürokrasiye geniş
yetkiler veren, milletin temsilcilerinin
dolayısıyla milletin icra gücünü büyük
ölçüde engelleyen 1961 Anayasası ni
hayet geniş çapta bir değişikliğe uğra
tılmak isteniyor. Başbakan tarafından
ileri sürülen değişiklikler, önemli ve
uzun zamandır devlet adamlarımızda
göremediğimiz, görmeyi çok arzuladı
ğımız bir temel ölçüyü ihtiva etmekte
dir. Bu temel ölçü; devlet güvenliği
nin, vatan ve mület bütünlüğünün her
şeyin üstünde tutulduğudur. Gerçekten
yüz yıllık demokrasi mücadeleleri tari
himizde ilk defa, milletin ve devletin
selâmeti demokrasi, hürriyet ve muh
tariyet gibi sihirli kavramlardan daha
önemli sayılmaktadır. Bizce 12 Mart
Muhtırasının en mes'ut neticesi devlet
adamlarımızda bu idrakin yerleşmesidir.
Türk Milleti adına bir takım ha
reketlere katılanlar, bugüne kadar, bir
yerde milletin ve onun devletinin be
kasım unutmuşlar, sihirli bir takım ke
limelerin zaferini, milletin zaferinin
üstünde tutmuşlardır. Demokrasinin,
muhtariyetin, hürriyetin bir yerde vasi
ta oldukları, hiç bir zaman hedef ola
mayacağı düşünülmemiş, aksine Türk
Milleti bu sihirli kelimelerin neticele
rini görmek ve bu kötü sonuçlara kat
lanmak için «kobay» olarak kullanıl
mıştır. «93 Harbi» bu idraksizliğin ilk
acı sonudur. İmparatorluğun parçalan
ması da ayni idraksizliğin neticesidir.
Türk Milletinin milletlerarası camiada
kendine lâyık yeri bir türlü bulamama
sı da, yine, belli sistem ve kalıpların
Türk Milletinin yükselmesi için sadece
bfrer vasıta olduğunu idrak edememe
nin neticesidir. Yani, yüz yıldır,
t Türk Milleti mi demokrasinin, hürri
yetin, muhtariyetin emrindedir? Yoksa
bunlar mı? Türk Milletinin emrinde
dir?» sorusunun cevabı verilmemiş, da
ha doğrusu, bu soruya hep yanlış cevap
verilmiştir. 1961 Anayasası bu yanlış
cevapların toplamıdır.
Şimdi, bu somya doğru cevabın
verilmeye baylandığını görmek milleti
mlzi sevindirmektedir. Yalnız devlet
adamlanmızdaki bu idrak, bürokrasi
nin saltanatına da son vereceği için bu

ŞEREFİ KAÇIRAN
SOLCU
15—16 Haziran tarihlerinde
îstanbulda işçilerin kandınla
rak tahrik edilmesi sonucu
meydana getirilen kanlı is
yan hadisesinden iki gün son
ra Yapı—îş icra heyeti top •
Jantıya çağrıldı. İcra heyeti nin 4 kişisinden 3'ü, Suat Şük
rü Kundakçı, Mcvlüt Bayrak
tar ve Avni Tok toplantıda
çok heyecanlıydılar. İşçi ha*

çevreler, Anayasa'nın gerçekten mil
letin arzu ettiği doğrultuda değiştiril
mesine karşı çıkacaklardır. Nitekim ba
zı çevreler şimdiden değişikliğin ya ta
marnına veya bir kısmına karşı olduk
larını açıklamışlardır. Gerekçeleri de
yerindedir: «Bizim elde ettiğimiz ve
millete karşı rahatça kullandığımız
haklarımıZF alıyorsunuz», demektedir
ler. Her koldan faaliyete geçecek olan
bürokratlar, bütün gücünü kendilerin
den alan bir siyasi partiyi ve onun «mü
zelik» (tarihi) başkanını da yanlarına
alarak, çok iyi başlayan Anayasa deği
şikliği hareketini baltalayacaklardır.
Bunu yapmamaları eşyanın tabiatına
aykırıdır. Çünkü bu değişikliğe karşı
çıkmak onların varlık kavgalarıdır. Anayasa'yı millete ve onun devletine bü
yük önem veren bir zilin iyetle değiştir
mek, öteden beri millete karşı olan
bu zümreyi elbette rahatsız edecektir
ve bu zihniyeti baltalamak için ellerin
den geleni yapacaklardır.
Üstelik bu bürokrat zümre, Türk
Milletinin elinden aldığı her hakkını
düşmandan kazanılmış bir ganimet gi
bi mütalâa etmekte ve bu ganimeti sa
hibine teslimi de hazmedememektedir.
Anayasa değişikliği tartışmaları sırasın
da kendilerinde görülecek olan hırçın
lığın sebebi, elde ettikleri ganimetleri
geri vermek istememeleridir.
12 Mart Muhtırasının başarısı, şu
anda başlatılan Anayasa değişikliğinde
düğümlenmektedir. Zira bu değişiklik
millete daha fazla hak vereceği gibi,
Kendilerini milletin üzerinde gören bü
rokratların da saltanatını sona erdire
cektir. Millet teklif edilen değişiklik
ten yanadır. Öte yandan zaten referan
dunıla kabul edilmiş bir Anayasalının
40'm üzerinde maddesi deriştirilince,
bu değişikliği de milletin oyuna sun
mak kaçınılmaz bir usul meselesi ol
makladır. Esasen Anavasa değişiklisini
milletin oyuna sunmakla, devlet adam
lanınız, özellikle Cumhurbaşkanı ve
Kumandanlar, taşıdıkları zihniyetin ve
memleketin hâkim kılmaya caî»«tıWan
devlet şuurunun millet tarafından tas
vip edür!iainî öörınekle bürokratlara
karsı daha da pfietenmîs oîa**nk. mîllî
bir devlete ve mîHîvetcî bir Türkive've
yön*»îen h^r^kfitlorinî bAft&nva erdire
ceklerdir. Bu sobenle biz. teklif edilen
Anavasa deoîsiklioînin *PK*MTK trmel
ölHive iştirak ettiğimiz pibi bu fpmel
ölçüden taviz vcroıpd^n d<* r1«*t*rtctHRtı
gerçeklemesini istivonız. O h»M*. veni bîr 7İhnîvetîn öncüsü dnnımııevı» bu
lunan devlet adamlarımız*» hocaı-ıva ulasmaları îe'n öz^lhVTe hörokra* züm
resine ve bii»okrat na.w«ms V^r^ rjva
mk bulunmalarını haftı-l<»fıri7 7'Vfl on
ların balansı, biraz da mî'L-tin haftan

Cezmi ^ıümlıoğlu*

reketinin şerefi istanbul'da
ki isyanı çıkaran Kemal Türkeri noluyordu. 3 kafar-ar geç
kalıyordu. Toplantıda hemen
teklif edildi. 20 adet maaşlı
militan bulunacaktı. Bunlar
teşkilâtlanma işini süratle
yürütecekler, Disk'in hareke
tini Ankara ve bütün Türkiye
de devam ettireceklerdi. Sen
dikanın ve icra heyetinin baş
kanı bulunan Süreyya Deniz
li, bu yirmi militanı nereden
bulacaksınız diye
soruyor.
Bunun üzerine Suat Şükrü
Kundakçı, «Dev—Genç, Prole
ter Gençlik teşkilatlarıyla
TÖS'den temin edeceğiz» ce
vabını verdi. Bu soruyla işin
içinde dönenleri daha iyi tes
bit eden Süreyya Denizli «Ben
bu karara katılmam. Bu ideo
lojik maksaklı ve tamamen
sendikamızı gayesinden sap
tırıcı bir karardır. Kanunsuz
ve memleketimiz için zararlı
olan bu karara muhalefetimi
bildirim» diyerek imzalıdır,
ADAM SATINALM\
YOLLARI
Anti-komünist bir düzünce
ye sahip bulunan Süreyya De
nizli'yi atlatamıyacağtnı anla
yan aşın solcu ekip, bu defa
başkanı tehdide başlıyor. ÜÇ
maddelik bir teklif yapıyor •
lar. Ya kukla başkan olarak
kalacak, kendisine her ay maa
şı muntazam verilecek. Iliçbirşeye
karışmayacak; ya
kendisine 100 bin lira ödene
rek, sendikayla ilişiği kesile
cek vcyahutta> iıaydtı tehlike
ye girecek. Bu üç maddelik
teklifin hepsine birden mey
dan okuyan Süreyya Denizli
istenmeyen adam ilân edili •
yor ve sendikaya Dev—Genç
li fedailer yetiştiriliyor. Yerleş
thiliyor ama, Denizli de boş
durmuyor. Kanun yoluyla mü
caddesine devam ediyor. Yö
netim kurulu kararıyla ülkü
cüler sendikaya işe yerleşti
ıiliyor. Bunu
gören Dev—
Genç'liler kirişi kırıyor. Böy
lece Sendikaya normal girip
çıkabilen Genel Başkan üç ic
ra heyeti üyesini sendikadan
ihraç talebiyle Genel Yöne tim Kuruluna teklif getiriyor.
Kurul vesikalara dayanarak
verilen teklifi onaylıyor ve
kararı onur kurulun?, sevkedi
yor. Onur kurulu da teklifi
yerinde göıüp ihracı tasdik e
diyor. Paçaları sıkışan sendi
kah militanlar Geyve'de sahte
bir kongre yapıyor. Arkasından da Yapı — İş acına iki
bono imzalıyorlar.
Bonolar,
165 bin liralık. Kime mi
verildi? D e v r i m c i eyle
min şerefini kazanmak için
başka bir devrimciye. Dev—
Genç eski Genel Başkanı Yu
suf Küpeliye Klişeleri kapağı
mızda yayınlanan 165 bin lira
lık bono henüz sendika e'e ge
çirilmeden devrimcilere veril
miştir. Ei e geçtiği zaman bü
dimiyle devrimci eyleme soku
lacaktır.
Süreyya Denizli'nin >:yar:kIığı sayesinde tahsile korulan
bonolar icraya intikal eu ği
sırada, duruma el konuluyor.
Bonolar halen mahkemedeki
dosyasında
saklanmakladır.
Klişeleri Türk basınında ilk
defa Devlct'te yayınlanan bo
no suistimaliyle Yapı—İşte
ki mücadele son bulnjyor.
Halen Örfi îdarece tutuklan

mış bulunan Suat Şükıü Kun
dakçı bu bonoların hesabını
verirken Avni Tok ve Mevlüt
Bayraktar polis tarafından aranmaktadır.
VARAN î 2
GELECEK SAYIMIZDA

ACUNER
OLAYI
Son günlerde, Başbakanlık
kanalı ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına ulaştırılan
bir «Dokunulmazlığın k^idml
ması» isteği, dikkatleri yeni
den «Tabiî Senatörler» üzerine çevirdi. 27 Mayıs hareke tinden hemen sonra «Kendi
mizi milletimize adadık» di
ye yemin edip, 13 Kasımda
kendi
hazırladıkları geçici
Anayasaya ihanet
eden ve
sonra da Anayasaya ye;leştir
dikleri bir madde ile kendile
rini «Ömür boyu sürecek s şe
kilde Cumhuriyet Senatosu nun üyesi yapan bu zevatı ki
ramın adlan sık sık önemli
olaylara karışır.
Ayrıca ihtilâlcilik oyoama
huylarını da bir türlü bırakamamışlardır. 22 Şubat ve 21
Mayıs ilıtilâl denemelerinde
bunların da rolü olduğu, M DO
ve SDK gibi o zamanlar pek
ünlü gizli örgütleri bunların
yönettikleri yolunda nice riva
yetler ve haberler çıkmıştır
o zamanlar. Hattâ, bu gi'li ör
güller hakkında TBMM kür
süsünde açıklama yaparken
zamanın bakanlarından (şim
diki Güven Partisi Başkam)
Turhan Feyzioğlunun bu ko
nuda açıklama yapmasını iste
yenlere karşı, «Bu örgütle il
gili olanların adlarını açjklasam hürmetle ayağa ka!kar4
nız» değişi henü^ hafızalarda»
silinmemiştir.
tş-te, Sıkıyönetim SavcıTn
ğının Başbakanlık yoluyla
Cumhuriyet Senatosu başkan
lığına ulaştırılan «dokunul *
mazhğın kaldırılması» isteği
bu temellilerden biri ile, Ek
rem Acunerle ilgili. Belirti di
ğine göre, bu «Temelli Sena
tör.» Hikmet Kıvılcımlı Sarp
Kurav gibi bir takım BÇtfl
solcularla işbirliği halindcy •
miş ve memleketin temci ; ne
dinamit koyma hareketlerine
onlarla birlikte katılmış.
Cumhuriyet Senatosu, a\nı
kişi ile ilgili olarak kendili *
ne gelen başka bir «dokunul
mazlığın kaldırılması » isteyi
ni, dosyanın eksik olduğu ge
rekçesi ile geri çevirmlşmiş.
Bütün bu haberler, insan
oğlundaki hırs-ı siyasinin ki
şileri ne derekelere düşüldüğü
nü gösteriyor. Türk milleti •
nin, kendisini yönetmek mev
kiinde bulunanların bu haıeketleriyle örülen kaderi ne kö
tü bir kaderdir, 3'arabbi.

Ekrem Aouner
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Çalışmaları
C.H.P. GENEL BAŞKANI
İNÖNÜ'NÜN SAC İÇİN
İSTEDICİ TEDBİRİN İÇ
YÜZÜ NEDİR?
Yurdumuzun yeni bir kor
kulu maceraya sürüklenme
sini önlemek amacıyla hükü
met taralından girişilen «Anayaşa değişikliği yapılması*
ııı öngören bir tasarının ha
zırlanması ile sonuçlandığı
malûmdur. Son haftalar için
de hazırlanan bu tasarısının
esasları, radyo ve televizyon
ela yapılan konuşmalarla, biz
zat Başbakan taralından açıklannaş ve tasarı hem gö
rüşleri, hem de muvafakatlan alınmak üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grubu
bulunan partilere dağıtılmış
tır. Bu tasarı için parlileriu
muvafakatleri şart görül»
nıektedir. Çünkü, Anayasa
da değişiklik yapılabilmesi
için, belli sayıda milletveki
linin değişiklik tasarısını ira
zalaması gerekmektedir. Bu*
ma göre, Anayasa değişikli
ğini teklif etme yetkisi yal
nızca milletvekillerine veril
miş olmaktadır. Hükümetin
tasarı hazırlama ve teklif et
me yetkisi, pek tabii yalnız
Anayasada yapılacak değişik
lilder açısından, mevcut bu
lunmamaktadır. Bu durum
da, hükümetin hazırlayıp
partilere dağıttığı tasan, hü
kümelin Anayasa değişikliği
konusundaki görüşlerini be
lirtmekten ve değişiklik tekli
fini yapacak milletvekilleri
ne sunmaktan başka bir an
lam taşımamaktadır. Böyle
olunca da, tasarının verildiği
partilerin takınacağı tavır ve
tutum merak konusu olmak
tadır ve parti gruplarının
bu konuda yapacakları top
lantılar ilîii ile izlenmekte
dir.
NEDEN YALNIZ
GRUPLARA
ı Anayasa'da değişiklik ya
pılmasını öngören tasarının
neden yalnızca parlamento
da «gmp»u bulunan partile
re dağıtıldığı, Meclis'te tem
sil edilen fakat grupu bulun
mayan partilerin neden ih
mal edildiği hususu, zihinle
re takılan bir som işareti ol
maktadır. Bilindiği gibi, Tür
lciye Büyük Millet Meclisin
de lülen 8 partinin temsilci

lerî bulunmakladır, fakat
bunlardan yalnız dördünün
grubu vardır. Diğer 4 parti,
temsilci sayısı 10'uıı altında
olduğu için, grup kuramamaktadır. Anayasa gibi bü
tün Türkiyeyi ilgilendiren
çok önemli bir meselede bü
tün partilerin görüşlerinin ve
muvafakatlerinin alınması
millî birliğin tam olarak te
cellisi bakımından Önemli idi. Ancak sen aylar zarfında
bhicşilebildiği sanılan as
garî müştereklerin bu saye
de sürdürülebileceği de mu
hakkaktı. Kaldı ki, TBMM
de grubu bulunmak da tem
sil açısından önemli değildi
Çünkü, mevcut seçim mevzu
atının kurbanı olarak, aldı
ğı oy sayısına oranla yok de
necek sayıda milletve^ü çı
karan partiler vardı. Söz ge
lişi, bugün büyük bir aydın
ve gençlik kitlesinin benim
sediği Milliyetçi Hareket
Partisi bunların başında yer
alıyordu.
Hasılı, bütün yurt ve mil
letin İlgili bulunduğu böyle
bir meselede Meclisle tem
sil edilen bütün partilerin gö
rüş ve muvafakatlerinin alın
nıasnda «sayılamayacak fay
dalar» bulunduğu şüphesiz
di. Fakat Erim hükümeti, bel
ki de Anayasa değişikliğinin
Mcclis'tcki «oy sayısı »ile sa
yısı sağlanacağı ve grubu bu
Iııtımayan partilerin bunda
fazla bir etkisi bulunmaya
cağı düşüncesiyle olacak, tek
lifin «gruplu» olarak partiler
ce ele alınmasını yeter bul

muştu. Böylece, tem yanlış
değil, fakat eksik bir iş yap
mış oluyordu.
GENELLİKLE
BENİMSENDİ
Hükümetçe kendilerine ve
rilcn Anayasa değişikliği ta
sarılarını partiler
kendi
gruplarında ve yetkili organ
larında incelemeğe başlamış
lardır. Bu yoldaki çalışmalar
henüz sonuçlanmamış olma
makla birlikte, Anayasada
yapılması istenilen değişik
liklerin genellikle benimsen
diği görülmektedir. Bu par
tilerin yetkilileri, yaptıkları
ön açıklamalarda, tasarıda
öngörülen değişiklikleri olumlu karşıladıklarını belirt
mislerdir. Pek tabii, tefemi
atla ilgili görüş ayrılıkları,
yeni değişiklik teklifleri de
olabilecektir. Fakat, yeni ta
sarının «Türkiye devletinin
ülkesi ve milletiyle bölün
mez bir bütün» olarak kal
masını sağlayacak olan mad
delerinin fazla bir tepki gör
meyeceği muhakkaktır.
«SAC» FOBİSİ
Anayasa değişiklik tasarısı
üzerindeki ön görüşlerini açıklayan CHP lideri İsmet
İnönü, «neden sağa karşı da
tedbirler yok?» demekten
kendini alamamış, sağa olan
hıncını bir türlü yenemediği
ni bir kere daha göstermiştir.
Oysa, yapılryak istenilen de
ğişiklikler yurt ve millet bü
tünlüğüne yönelen her türlü
ve her yönden gelecek hare
ketleri önleme amacını güt

^Milliyetçi

<&ÇIDAİt
Üniversiteleri» Komünizm
l

Ölüm yıldönümü dolayısıyla büyük
Türk Milliyetçisi Üstad Peyami Safa'nın
hatırasını yâdetmek için, sütunumu, onaltı yıl ünce yazılmış Ye hâlâ bütün can
lılığım muhafaza eden ya/ısına tahsis e. diyorum.
K. D»
Büyük Millet Meclisinde, profesörler» Ve
kalet emrine alınmaları hakkını tanıyan müdde
tim kaldırılmasını isteyenlere karşı, maddeyi mü
dafaa edenler, profesörlerimiz arasında komü
nistler bulunduğunu söylemişler. Madde muha
faza edilmiş.
Ş|
Uç üniversitemizin Senatoları, ayrı ayrı, bu
isnadı reddettiler ve gençliğin millî bir terbiye
aldığım bize temin etmek istediler.
j
Profesörlerimiz arasında komünist var mı?
Bu suale menfi cevap verebilmek için üç beş
gün gibi kısa bir müddet kâfi değildir. Türkiye
de komünizm kanun dışı bir akidedir. Ona ina
nan veya sempati duyan bir profesör bu inancı
nı elbette gizler. Fakat mâhudlarm pek iyi bili
nen taktiği ile, Atatürkçülük ve İnkılâpçılık mas:
keşi altında, gençliğin ruhunu en canlı millî ge
leneklerden, tarih şuurundan, mukaddes duygu,
sundan ve yüksek manevî değerlere karşı saygı
dan uzaklaştırmak için telkinlerine devam eder.
Bu profesörler arasında Zekeriya Serlerle bir
likte porpaganda broşürü yayınlamış olanlar hâ«
la kürsülerini muhafaza etmektedirler. Nâzım
Hikraet'ın affı dilekçesini imzalatmak için Ede
biyat Fakültesi odalarım kapı kapı dolaşanlar
kürsülerini hâlâ muhafaza etmektedirler. Ankara
Üniversitesinden komünist olduğu için koğulau
bir doçenti İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesine sokmak için aleni gayret şarfedealef

mektedir. Bu hareketler, sağ
dan da gelse, soldan da gel
se aynı şekilde tepki göre
cektir. Ne var ki, sağ hiç bir
zaman ve hiç bir devirde yurt
ve millet bülunlüğüuü tehli
keye düşürecek bir davranı
şın içine girmemiştir. Türkiyemizi içinde bulunduğu çık
mazın içinde parti liderin
den profesörüne, solcu mili
tanından «Halk Kuıtulus or
duşu neferi »ne kadar, solcu
lar sürüklemişlerdir. Bunda,
derece derece bütün solun
vebali vardır. Sayın İnönü,
Orta Doğu Teknik Üniversi
tesinde, Türk silâhlı ve gü
venlik kuvvetleriyle altı saat
çarpışmayı göze alan meş
hur isyan hareketinde o üni
versitenin en sorumlu mev
kiinde bulunan devletlû oğlu
nun sorumluluk payım inkâr
edebilir mi?
Ama bir hususu belirtmek
gerek: İnönü de yapılması is
tenilen değişikliklere tam olarak karşı çıkmamıştır!
ÇATLAK SESLER
Şimdilik, Anayasa'da ya
pılması istenilen değişiklikle
re yalnızca ünlü TİP'in ünlü
ve sabık genel başkanı ve üyesi Mehmet Ali Aybar ile
«temelli» senatörlerden tep
ki gelmiştir. Aybar'ın, kendi
kafa yapısındakilerin memlc
ketin kaderi üzerinde rahat
ça kumar oynamalarını önle
yecek bu gibi değişikliklere
karşı çıkması kadar tabii bir
şey olamazdı. Kendisinin ge
tirilen hükümleri destekle

mesi maddenin tabiatına ay
kırı olurdu. Bu bakmadan*
gazete sütunlarına geçen be
yanını, bir zaman elebaşıla
rında olduğu «sol »a sada
ka görevini yerine getirmek
olarak düşünüp geçmek ge
rekir.
«Tabii senatör» diye ad
landırılan ve mevcut Anaya
sa'da bulunan ve bu değişik
likler sırasında mutlaka kal
dırılması gereken bir madde
ile kendi geçimlerini Türk
milletine adatmış olan ünlü
kişiler de Anayasada yapıl
mak istenilen değişikliklere
karşı çıkmışlardır. Onların
böyle davranmalarım iki se
bebe bağlayabiliriz.
Bunların biri, adlan «ta
bii» olmasına rağmen, denıofc
ratik düzen içindeki varlıkla
rı «gayri tabii» görünen bu
«temelli»lerfn, milliyetçi bir
ruhla gerçekleştirilen 27 Ma
yıs hareketini 13 Kasım'da
yolundan saptırdıktan sonra,
hızlarını yellemeyerek solu
çarketmeleri ve bugün bun
lardan çoğunun «eski tüfek >
leri aratmayacak birer lolcu
durumuna gelmiş olmaları
dır. Son günlerde Cumhuri
yet Senatosuna gelen bir
«dokunulmazlığın kaldırıl
ması» isteğinde, bunlardan
birinin ortaya çıkarılan sol
ihanet şebekesinin içinde bu
lunduğunun belirtilmesi söz
lerimizin açık bir delili ola*
rak oradadır. Kendilerini,
farkında olmadan solculu
ğun içinde ve bu hareketle

kürsülerini muhafaza etmektedirler, Paris'te ko
münist Güzin Dino'nun evindeki toplantılara,
Fransız Komünist Partisinin kongresine iştirak
ellikleri iddia olunanlar kürsülerini muhafaza et
inektedirler.
Üniversitelerimizde bütün yeraltı faaliyet
lerini takip eden birer teşkilât var mıdır ki, Se
natolar tevatür halini almış bütün bu rivayetlerin
doğru olup olmadığını bilsinler. Böyle bir teşkilât
olmadığına göre, o ileri sürülen iddiaları tahkik
etmeden «Bizde komünist yoktu.'? hükmünü \c
ren Senatoların karan hangi esaslı incelemelere
dayanıyor?
Üniversitelerimiz ötedenberj bu iddiadadır
lar. Fakat iddialarına rağmen mahkemelerde
komünistlik propagandası yaptıkları sabit olan
profesörler ihraç edilmişlerdir. Üç sene evvel tev
kif, muhakeme ve hapsedilen 167 komünist arasmda birçok Üniversite mensubu da vardır.
Türkiye'de gizli komünist faaliyetlerini ta
kip eden teşkilâtların bütün şüphelilerin ve sicil
lileri tesbit eden dosyaları mevcuttur. Üniversiiçlerimizin Senatoları hangi top>ı<nülarında bu
dosyalan dikkatle —hattâ dikkatsizi— gözden ge
çirmişlerdir?
Tahmin ve rivayet üzerine hiç kimse suçlan
omlamaz. Fakat tahkiksiz hiçbir iddia da toptan
reddedilemez. Eğer üniversitelerimizde komü
nist hocalar varsa ve eğer Senatoların bunların
«Biz komünistiz, bizi yakalayınız, koğunuz!» diye
avaz avaz bağırmalarını bekliyorlarsa, millî uya
nıklık dereceleri ve zekâ seviyeleri hakkında iyi
not almazlar.
|
Rektörlerin ve Senatoların vazifeleri, millî
varlığımızı tehdit eden bir mevzuda «yoktur» hük
münü verip yorganı başına çekmek değil, her ih
timale karşı uyanık durarak bugüne kadar Türk
gençliğini telkin ve tesir altında bulundurduğu
mahkeme kararlariyle sabit olan düşman propa
gandasından korumaktır. Yoksa, hiçbir tahkik,
tetkike dayanmayan bu «yoktur* hükmünün csaslı bir araştırmadan sonra doğru çıkmasını biz,
;en az, oturdukları yerde bu kolay ve rahat hük
mü veren, çünkü yorulmak istemeyen Senato ü.yeleri kadar temenni ederiz.

<Doç. Dr. RecepCDokSat
M**

Marksistler

Marksistlerin

Bakışları ve Türk Cemiyetini
—

Ve

Türk Tarihine

—

•

•»

Koni Açılarından Değerlendirmeleri

İnceleyen Bu Yazı Gelecek

Osmanlı Tarihi

c
j

Sayıda ite Devam

Edecektir
Bsn

1
«Türkiye'nin Düzeni» eserinde Duğatı
Avcioğlu daha ilk sayfalarında Murx'm do
ğu toplumları için geçerli olmayan varsa
ymundan hareket ederek; ve Behice Boran'a atıflar yaparak, lyatt feodalitesi ile
Osmanlı yapışım aynileştinmek gayreti
goruimekteidr. Yazarın diğer tanığı da
Niyazi Berke» okuyor. Bay Berkes'e göre,
Osmanlılarca da halıdaki gibi Mr feodali
ı« vardı
Gerek Avcıoğlu'nun, gerekse Boran ve
Berkes'în bu gayretleri Osmanlı toplum
yapısın« hatılı kaynaklardan bakma işlemindcu başka man« taşımamaktadır. Her
Üçününde bilim yönünden hatası, Marx'ı
Wk otorite kabul etmelerinden doğuyor.
Asya t'pl ürefttn tarzını savunanlar hiç
değilse klâsik şema dışında bazı kapılan
aralıyorlar. Avcioğlu ise daha başlangıçta
bu açık kapılan reddetmekte kendi politik
stratejisine uydurmak amacı ile Osmanlı
imparatorluğunun feodal toplum olduğu
varsayımından hareket etmektedir:
«Üretim tarzı düzeyinde Osmanlı dü
»eninin batı'dakinden pek farklı olduğu
Söylenemez...» (S. 12)
«Avrupa'nın «Seri»! ile Türkiye'deki
«reaya» arasında fazla bir fark olmasa ge
rektlr» (S. 13)
Fakat Avcioğlu bu izahlarından son
ra gene bir çelişkiye düşüyor. Arazi sahi
bi, Avrupa'da senyördür. Türkiye'de ise
devlet, vakil Ye kişidir. Scnyor nihayet bir
ailedir. Ama devlet ve vakıf ise müesse•e... Bu önemli farktır ki, —alt yapı ilişki
lert— İktisadî, coğrafi, askeri, idâri ve hu
kukl yönüyle Türkiye toplumunu farklı kıl
mis, evrimler de farklı yönde olmuştur.
D»n, kültür, etnografya folklor Türk top
uranımı, Mezopotamya, Hint, U/ak Doğu .
Çin toplumlarından ayırmıştır. Burada İç
flmal oluşta di»'" rolünü unutmamak gere

m

Türkler; başlangıçta göçebe bir ka
vimdi. Törelerinde kölelik yoktu. Hattâ
yerleşik düşene geçtiği zaman da bu değiş
mezdl. Demokratik Communautvüre (Ka
mncti) yapısı, Türklerin islâmiyet] kabu
lûnden sonra ise yavaş bir oluşum kazan
di. Dinin buyrukları ile sınırlandı. Göçebe
ilkten yerleşik düzene geçişten sonra, tan
ma yöneliş bu sınırlamaları zorunlu kıldı.
Ortodoks Marx'cılar, toplumlar arasın
dakl yapısal farklan, Marksist şemaya uy
durabilmek için, yâni, tarihin her döne
mindeki toplumlarda sömürünün varlığı
•ı İspatlamak gayreti ile kelime oyunların
dan yararlanmakta —Maxlm Rod<n$0n gi
W— (İslâmiyet Ve Kapitalizm, Bkz.) «söy

Yazan: Möhmel DEMİRCİ
le kabul edilmelidir», «şöyle alınmalıdır»
gibi bağlantılarla, gerçekten koparak bir
soyutlamaya baş vurmaktadırlar.
Boğan Avcioğlu da aynı yolu seçmiş
tîr. Ona göre Osmanlı Türk Devleti ipek
yolunun geçtiği topraklar üzerinde kurul
muş bir «nakliyeci ve tüccar memlekettir»
Bu konudaki kaynağı da Hasan Reşit Tan
kut'un 1939 yılmda basılmış «Köylerimiz»
isimli broşürdür. XVII. Yüzyıla gelene ka
dar ki, izahlarında AvcıoğUı'nun kaynak
gösterdiği bir kaç kitaptan en önemlisi
budur. Oysa, Osmanlı Devletinin nakliye
ci tüccar devlet olması yanında, bir de
bütün Avrupa'yı doyuran bir tarım ülkesi
olduğunu unutmamak lâzımdır. (Roman
ya, Mısır, Suriye, Mezopotamya Osmanlı
devletine dahildi) İngiltere, Fransa bn dö
nemde Osmanlı buğdayına muhtaçtır. Av
aoğlu'na göre İse Türk köylüleri çok kü
çük arazilerde buğdayını ancak kendileri
ni doyurabilmek için üretmektedir. Bu
yanlış bir varsayım olduğu kadar Osman
lı toplumunun XVII. yüzyılına gelene ka
darkt zirai ekonomisini bilmemek veya
kendi tezini haklı çıkarabilmek için ger
çekleri tahri! etmektir. Türkiye'yi bu ta
rihlerde kapitalist bir dönem içinde gör
mek eğilimindedir. Buna rağmen demeğe
getiriyor, Osmanlı İmparatorluğu belki
bir döneme girdikten sonra batı sömürge
çilerinin etkisi altında kalarak, meselâ bir
Japonya'nın gösterdiği kapitalist sıçrama
yi aypamaınıştır.
Avcioğlu, Evliya Çelebi'nln, Hasan Re
şlt Tankut'un ve 1608—1619 yınaıında Ana
dolu'ya gelmiş Polonyalı Ermeni Simon'un
500-1000 hanelik gelişmiş Türk köylerinin
tasvirine dayanarak Asya tipi üretim teo
rlsiyle Türkiye tarihini yorumlayanları cer
hediyor. Avcioğlu bir noktada elbette hak
hdır. Türkiye'nin yapışım Marx»m Hind'S
t«n köy üniteleri için ileri siırdüğü öneri
lerîe açıklamak yanlışı».
Fakat Avcioğlu bir doğruyu tesbit e
derken, bîr başka yanlışa sapıyor... Tür
kiyeli, Batı tipi toplumların evrimi için
de gösteriyor. Batı toplumları, Yunan ve
Roma sitelerinin geleneğine dayanır. Bu
siteler yerleşik düzendir. Oysa Türk toplu
ma, göçebelikten gelerek yerleşik düzene
geçmiştir. Bn geçiş sırasında da göçebelik
ten getirdiği tüm özelliklerini muhafaza
etmiş veya bunlar yeni düzen şartlarına
uyarak gelişmişler ve değişime uğramış
lardır. Avcioğlu için Türklerin göçebelik
devri bir efsanedir. Meselâ', Selçuk ve Os
manii devleti «Göçebe Türk» iddialarının
bir cerhidir. Çünkü bu devletler, büyük
şehirlere dayanmışlardır. Avcioğlu haklı

görünmesine rağmen Türk tarihini hcrlral
de yamız islâmlyetin kabulünden sonra
kabul eder gibidir. Anadolu Türklerinin
tarihi Oğuz hoylanmn tüm Anadoluya yer
leşmesi >le başlamıştır. Ondan önceki,
dönemi
atlıyor. Oysa Anadolu
Türklerinin içtimai bünyesini, özellikleri
ni kavramak» bir yanılgıya düşmemek için
samanlıktan kalma sosyal müesseselerin,
yerleşik düzendeki müslüman Anadol •
Türklüğüne nasıl İntikal ettiğini, ne şekil
aldığını bilmek yerinde olur. Bu bilindik
ten sonra görülür id, Türk toplumu, ne
Mars'ın ünlü beşD şeması ile ne de Asiatifc
toplum varsayımı ile açıklanamaz. Anado
in Türklerini]! yapısı hem Avrupa toplum
larının hem de Hindistan ve Çin toplumla
imin yapısından çok farklıdır.
Doğan Avcioğlu Osmanlıların merkezi
yelçi devlet özelliğini, fetihlere bağlamak
ta ve kendi deyimi ile (S. 16) «Osmanlı
toplum düzeninde aynı liretim tarzına da
yanmakla birlikte (yani Feodal yapı) batı
Feodalitesinden farklı bir üst yapı örgüt
lenmesini gerektiren Milletlerarası ticaret,
büyük şehirler ve fetih diye özetlediğimiz
zorunluklarla» Batı toplum yapısında fark
hymış manzarası göstermektedir. Bn yar
g»mn ilimle yakınlığı şöyle dursun, mantık
kuralları Üe dahi kabul edilir yam yoktur.
Her ne kadar alt yapı ilişkileri her zaman
aynı nitelikteki üst yapı kurumlarını mey
dana getirmezse de, sadece alt yapının üst
yapıyı etkileyeceği varsayımı bugünkü ilmî
görüşle kaabfl-l telif değildir. Türk toplu
munda, günümüzde olduğu gibi, geçmişte
de üst yapımn a ıt yapıyı dalma şartlandır
ması Türkiye'nin başka dünya ülkelerinde
bulunmayan kendine has bir özeliğidir.
Osmanlı Türklerinde toprakta devlet
mülkiyetinin kökeni meselâ eski Rusya'da,
bir kısım Çin bölgelerinde olduğu gibi des
poük bir idarenin sonucu değildir. Bunun
çok eskilere dayanan göçebe örfü ile ilgisi
olsa gerektir. Mehmet AH Şevki beyin sos
yolojik araştırmalarına göre, göçebe Türk
ler, yaşayışlarında haliyle toprak mülkiye,
tl'nl düşünmemişlerdi. Göçüp kondukları
yerde toprak geçiciydi. Hayvanların otlamasına yarayttn yerdi
Selçuklu töresindekı «mülk Sultanındır» hükmü Osmanlıya da intikal ettiği
halde; Osmanlı düzeninde tek bir toprak
statüsü kabul edilmiş değildir. Devletin sı
nirlan içindeki bölgelerin özelliklerine gö
re statü uygulanmıştır. Osmanlı impara
torluğunun zira! ekonomisi, toprakla iliş
kin kanunnameler; şerl mahkeme kayıtla
n, fütuvvetnSmeler bölgelere göre uygula
nan toprak statüsünü belgeler. Toprakla '1

giU devlet mülkiyetinin hukukî yönü he za
man geçerli değildir. Osmanlı toprakları,
bölgelerin mahalli özelliklerine göre değer
kazanır. Meselâ, Mezopotamya'nın fethinden sonra burada uygulanan toprak huku
ku, Bursa'da veya daha başka Osmanlı a
razisinde uygulanan toprak hukukundan
farklıdır. Hattâ Türk olmayan sekeneye
uygulanan toprak statüsü Ue Türk'e uygula
nan statü birbirinden çok farklıdır.
Sipahiler, tarımla uğraşan köylülerin
bekçileridirler. Kısacası devlet memurları
dır. Köylü'nün işlediği toprağın «tcâr ve ta
pu bedelim» maaş olarak almaktadırlar.
Doğan Avcıoğlu, Sipahileri bu bakımdan
batı feodalitesinin «senyör» ferine benzet*
memekle birlikte, gene de kendilerine ait
olan «hassa çiftliği» işletmeciliği nedeniy
le, «Senyör»lere «z çok benzediği iddiasın
dadır. Bu bize, biraz cebinde bin lirası o
lan da kapitalisttir, yüz milyon lirası olan
da; bir oturacak damı olan da mülkiyet sa
bibidir .onlarca apartmanı olan da, düşün
ce tarzını hatırlatmaktadır Gerçekte Sıpa
bilerin «hassa çiftlik »leri çok küçüktür. Slpahi'nln ancak geçimini sağlayıcı nitelikte
dir. Bunların zamanla büyümesi Osmanlı
İmparatorluğunun gerilemeğe başlamasın,
dan sonradır... Avcıoğlu, Osmanlı impara
torluğundaki toprak kanunlarım tek bir
model gibi kabul ediyor.
Yerdiği örnek (S. 18) bunun kanıtıdır.

•

Dip nokta «arazi kanunlarının zaman için
de değişiklikler» gösterdiğini kabul ettne
sine rağmen, gösterdiği Sipahilerle ilgili
kanun sanki tektir yazar için. Verdiği ör
nekte ise Sipahi'nin ve reayanın karşılıklı
görevleri tâyin edilmiştir. Bunun «denlör»
Kikle benzerliğini aramak için lnsanm Do
ğan Avcıoğlu gibi zorlamalar içine düşme
si lâzımdır. «Senyör» kendi içindir. Sipahi
feride devlet için. Aksi halde bu mantık bi
ze her sorumlu devlet görevlisinin bir
«Senyör» olduğu yargısına vardırır ki; gü
lünçtür. Avcıoğlu bu gülünçlükten kendini
kurtaramıyor Sipahi ve Reaya İlişkilerini
tâyin eden kmmiaı zamana göre değişiklik
lere uğramışlardır Fakat bunları her «efe
rinde tanzim edenler, Senyör gibi Sipahi
ler değil, devlettir.
Devlet rahimdir ve bütün tabaasma
eşitlikle muamele eder. «Siyasctnâmc» ya
zan Nizamülmülk, bu eserinde klâsik Türk
Devletinin esaslarını ortaya koymuş; Yu
suf Has Hacip'in «Kutadgu Bülg» nâm eserinde hemen hemen aynı hususları tek
rar etmiştir.
Doğan Avcıoğlu, ismail Ilüsrev Tökin
in 1932'lerde çıkmış bir eserine dayanarak
Sipahi — Reaya ilişkilerini, Senyör — Sert
ilişkilerine benzediğini kanıtlamak istemek
tc ve gene İsmail Hiisrcv'e dayanarak, re

ayayı, batı serflerine benzetmektedir. Yâ
nî reaya İçin bilim adamlarımızın kabul
ettiği hürriyet söz konusu değildir.
Moskova üniversitesinden diplomalı o
zamanki ismail Hüsrev'in 5u görüşleri,
normaldir. Çünkü o yılarda bilim namusu
Sovyetlerce çoktan terkedilmiş; Stahn'In
entrikanın ile ilim de komünist partileri
nin kanunlarına tâbi kılınmıştır. Gene
1932 lerde komintern'de cereyan eden «As
3ra Tipi Üretim» tartışmalarının yayımı,
tekrarı Stalin tarafından çoktan yasaklan
nnştı. Bizim için dikkate değer elbet, 1933
ferden sonra başlatılan Asya üretim tartış
liralarının Brejnev'in iktidarı almasından
sonra uyutulması, Neo — Stalinizm döne
minin başlamasıdır. Avcıoğlunun Türk Ta
»»hi ile ilgili saptırmalarını bu açıdan de
ğerlendirmek ilginçtir.
Doğan Avcıoğlu Asya üretim tarzı var
sayımım reddederken, gene Marx'sist bir
sınırlama içindedir Bundan dolayı «Devlet
mülkiyeti — Feodal mülkiyeti» ona göre
«sanıldığından daha az önemli gözükmekte
dir.» (S. 20). Bu yargısını doğrularken de
(!) XVII yüzyıldan. VIII. yüzyıl Çin tari
hine dönüş yapmakta. Ssu,—Ma—Yen yö
netiminden örnekler göstererek determc
nist bir görüşle, bunu bir yıl sonraki O*
manii toplumuna uygulamaktan kaçınmak
tadır.

Talihe, tesadüfe dair
BİT
Oluser bir kişinin balı ti
kavi falü yar
Kehlesi dahi anın ise yarar

S
Diyarbakır valisi Rüstem Paşayı Kanuni Sultan
Süleyman, damat edinerek
taltifi düşünüyordu. Akıllı,
cesur ve güçlü bir adam ci
lan Rüstem Paşa bir de da
mat olursa ne olur diye dü
şünürken rakipleri hemen
harekete geçtiler ve vezir
de cüzzam illeti bulunduğu
nu yaydılar. Söylentiler pa
dişahın da kulağına gitti ve
hekim basıya sordu. Hekim
dedi ki: Sultanım cüzzamlıda bit yaşamaz tahkik 0
dilsin.
Dergahı hümayun kapıcı
larından biri paşanın vilâye
tine yollanır. Vazifesi paşa
nm çamaşırlarında bir bit
bulmaktır. Ama Rüstem
Paşa temiz ve tirendaz bir
zat. Elbise ve çamaşırları
tiril tiril, bit bulmak müm
kün değil.
Kapıcı başı paşayı teftiş
seyahatine teşvik eder.
Dağlarda köylerde gezerler
aşiretler içinde obalar arasında dolaşırlar. Kapıcıbaşı çamaşırları yoklar durur
ve nihayet bir bit bulur altf ve altın bir kutuya ko
yup îstanbula döner.
Rüstem Paşanın biti bah
tını açmış, önce damat son
ra sadrazam olmuştur. Dev
rin zarif bir şairi de yukar
daki beyti söylemiştir.

KEÇİLER
KOYUNLAR VE
4X7 m 32
Beş yıl önce yaşlı bir ka
dın bütün İtalyayı dolaşıp
(4732) nolu piyango bile
tini aramış ve satınalmış.
Sonra da bu numaraya bü
yük bir ikramiye çıkmış.
Herkes merak içinde ihti
yar kadım bulup sormuş
lar. Bu numarayı (4732)
yi ne sebeple aradın? Ka
dın büyük ikramiyenin bu
numaraya çıkacağını bili
yordum demiş ve anlatmış.
Rüyamda 4 keçi gördüm
sonra da 7 koyun geldi ve
o esnada uyandım. Allah
bana bir numara bildirdi de
dim (47) amma iki rakam
daha lâzım sonra düşün
düm 4X7 = 32 eder deyip
arkasına ekledim (4732) et
ti. Bileti bulup aidim ikra
miye de çıktı.
DÖRT ARKADAŞ
Dört kişi bir yol kavşa
ğında buluşmuşlar bir şeh
zade, bir asilzade, bir tüccarzade, bir çiftçizadc hep
si aç ve parasız.
Rasgele bir yolu takip
ederek bir surun dibine gel
misler. Su başında oturup
çu kararı vermişler: Her
gün bir kişi şehre gidip ça
lışsın ve dört kişiyi doyur
sun.
İlk gün çiftçizadc gitmiş.
Doğru odun pazarına va
rıp, odun alan birine.
— Odunu kırdıracaksan
ben kırayım,

Y
'

—• Peki demiş adam,
Baltayı çekip girişmiş
iş bitince kendisine iki dir
hem ödemişler, helva ek
mek alıp arkadaşlarına git
miş, çıkarken surun kapısı
na yazmış:
8 saatlik yorucu bir ça
lışmanın bedeli iki dirhem
İkinci gün sıra tüccarzadeye gelmiş tüccarzads
doğru limana gitmiş, bak
mış ki bir gemi var. Yükü
nü sormuş tuz demişler, fiatını öğrenmiş çarşıya va
rıp tuzcularla konuşmuş,
gemideki tuzu tuzculara
devretmiş (200) dirhem ko
misyon almış.
Arkadaşlarına giderken
surun kapısına yazmış:
İki saatlik zekânın bede
li 200 dirhemdir.
Üçüncü gün asilzade şeh
re gitmiş. Zarif yakışıklı
güzel bir adam. Bedestenin
kadın eşyası satılan bölü
münde salınarak gezinmiş.
Bir dul haramın dikkatini
çekmiş, evine davet edilmiş
bir saat kadar sohbette kal
mış, ayrılıma cebinde bir
mendil buimuş. İçinde
2000 dirhem var. Arkada?
lanmn yanma dönerken
surun kapısına yazmış: Bir
saatlik güzelliğin bedeli
2000 dirhemdir.
Sıra şehzadeye gelmiş iş
bilmez aş bilmez bir adam.
Devlet yönetir belki amma

ekmek kazanamaz, şaşkın
şaşkın dört yanına bakmış
bir binek taşının üstüne oturup Allahtan ölüm diler
ken bir cenaze geçmiş. înı
ronmiş ölüye «Yarabbl na
sil kurtulmuş dünya çile
sinden» söylenmiş yüksek
sesle,
Az sonra yanma ihtiyar
bir hoca efendi gelmiş, kim
sin nesin diye sormuş, şeh
zade halini arzetmış, taht:
nı kaptırmış bir şehzade
yim, şimdilik perişan ve
yurtsuz, ölüme hasret çe
ken bir beyim demiş.
İhtiyar anlatmış, ölen zat
bizim hükümdardı varisi
de yok ülkede, üç tane nü
fuzlu aile var. Taht için bir
birlerine girecekler, halk
da bu çekişmeden zarar
görecek, sen dünyaya fazla
bağlı gözükmüyorsun cena
ze geçerken ölümü kurtu
luş saydığım işittim. Kabul
edersen seni Sultan yapa
lım ben de bu ülkenin baş
müftüsüyüm. Sözümü din
lerler ve sana biat ederler,
çekişme de olmaz demiş.
Şehzade kabul edip tah
ta oturmuş, herkes biat e
dip çekilmiş.
Akşam tebdili kıyafet edip arkadaşlarına gitmiş
geçerken surun kapısına
yazmış:
Bir anide talihin bedel]
bir ömür saltanattır.

Hüseyin Sakhattin
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içli dışlı bulan bu beylerin,
toluu ihanet hareketini önle
yecek böyle değişiklikleri be
otmscmesi zaten beklenemez
di.
Temellilerin Anyasada de
ğişiklik yapılmasını öngö
ren tasarıya karşı çıkmaları
om ikinci sebebi psikolojik
tir. Bilindiği gibi bu Anaya
ta, kendi dcvı-i saltanatların
da hazırlanmış ve yürürlüğe
^girmiştir. Onu kendi eserle
rı bilrnekte v c *°z kondur
mak istememektedirler. On
yıldan beri «dünyanın en
mükemmel Aııa>asası» diye
takdim edilen bu Anayasa'oın Türkiye'nin gerçekleri ile
bağdaşmadığının anlaşılma
sı, onun böyle olduğuna iııa
«aolar ve inandırılanlar üze
rinde elbette ki şok tesiri ya
pacaktı. Erim iktidarınca ha
zırlanıp TBMM üyelerinin
tasvibine sunulan tasarı da,

Vali

tayinlerinde
ölçü
Son günlerde Erim ikti
darı, her dairede yapmak
ta olduğu nakil ve tayinle
re valileri de kattı. Bir çok
valinin yeri değiştirildi.
Bir haylisi de Merkeze alın
di.

ı
Denildiğine göre, merke
zc alınan valiler, İsrail
başkonsolosunun öldürül
mesi üzerine yayınlanan vc
«kesin emir niiçliğinde» ol
duğu bildirilen «Hükümet
Başkanlığı Bildirisi»nin em
rini harfiyen yerme getiren
val ile imiş. Hatırlarda oldu
ğu gibi, yurdun bir çok ye
rinde tevkifler başlayınca
Başbakan Nihat Erim ikin
ci bir demeç vererek hükü
met bildirisinin yanlış anla
şıldığını söylemiş ve il yö
neticilerinin giriştiği bu ye
rinde icraatı önlemişti.
Anlaşılan, merkeze alı
nan bu sayın valiler hükü
met emrini yerine getirme
nin kurbanı olmuşlardır. Acaba diğer yöneticilere,
bundan böyle nasıl harenusunda da bir ima olmu
yor mu bu?

İcraat Sör'erc Uymalıdır
kendilerini mevcut Anayasa
nın sahibi sayanlar üzerinde
aynı olumsuz tesiri uyandır
mıştır.

zurunun temini de bir ha
yal olmaktan ileri gıdemiye
çektir.
Bu böyle biline!

DEĞİŞİKLİK
GERÇEKLEŞİR Mİ?

«ODTÜ'de

Bu çatlak sesler ne derse
desin, Anayasada yapılması
istenilen değişikliklerin ger
çekleşeceği anlaşılmaktadır.
Ortanın solundan başlaya
rak, bütün sol takımının «öz
gürlük elden gidecek», «özerklikler son bulacak» diye
ortalığı velveleye vermek is
temelerine rağmen, Anayasa
nın Tüıkiycnin huzur ve sü
kûnunu sağlayacak ödeğişik
liklere kavuşacağına inanıl maktadır.
Daha doğrusu inanılmak is
tcnilmektcdir. Çünkü, yurt
ve millet bütünlüğünün sağ
lanması için son fırsattır bu.
Bu da kaçırıldı mı, artık
Türk milletini de kimse kur
taramayacaktır ve son piş
manlık para etmeyecektir.
Partilerce incelenen teklif
1er tasarısında elbette ki bu
partilerin görüşüne uyma
yan, eksik bulunan, benimsenemeyecek olan taraflar ve
maddeler de bulunabilir, ö nemli olan, bunları son za
manda kavuşulduğu umulan
«asgarî müşterek» anlayış
içinde ele alıp sonuçlandır
maktır. Eğer bu asgarî müş
tereklere varıldığı izlenimi
bir hayal ise, Türkiye'nin hu

yasa

esas

kılınacak»

belki goşgorü île karştlanaTSIlir. Fakat hocaya saygısızh ğın affedilmez» olduğunu Üe
ri sürmüştür. Hoca öğrenci
münasebetlerine de temas e
den Erensü, «öğrencilerini bir
öğretim üyesine karşı kışkırt
mak, bu suça, tasarlanmış,
kurularak işlenmiş bir nite
lik verir ki, düşünülmesi bile
korkunçtur» diyerek « K'şi
sel kırgınlıkların ve fikir ay
rılıklarının geri plâna atıla •
rak çalışılacağını» iddia et •
mistir- Konuşmasında üni •
versitenin bir politik arena
haline getirilemiyeceğine te
mas eden Erensü, fikir öz gürlüğünün t a m anlamıyla ta
nınacağını belirtmiş, «Herkes
fikrini özgürce savunabilecek
tir» demiştir. Bunun üzerine
Gazetemiz muhabiri Eren •
sü'ye şu soruyu yöneltti: «Fi
kir Özgürlüğü konusu memle
ketimizde çok tartışılmakta
dır. Geçenlerde Adalet Bakam İsmail Arar, Maoctı, Le ninci de fikrini söyleyecek,
kapitalist de fikrini savunabi
lecektir, dedi. Bütün bunların
üstünde bir de Türk ceza ka
nunu var. Bazı zararh ideolo
jileri yasaklıyor. Siz fikir hür
riyetini bu şartlar altında na
sil anlıyorsunuz?» Erensü bu
na cevap olarak, «Polit k dü
şiincenin bilimsel olarak in
celenmesi başka şu ya da bu
politik doktrinin propaganda
edilmesi başkadır» demiştir.

İki Bakanlık
Tabii Senatör Kadri Kap
lan'ın genel başkanı bulun
duğu halkevlerinin bütün
yurtta şubelerinin açılması
için içişleri Bakam Hamdı
Ömeroğlu valiliklere bir
genelge yayınlamıştır.
Aşın solcuların faaliyet
lerine karşı dikkatli olanlar
çok iyi bilmektedirler ki,
Ankara'daki Dev - Genc'in
eğitildiği iki merkez var
dır. Biri, tanınmış solcu
Prof. Muammer Aksoy'un
başkanı bulunduğu Türk
Hukuk Kurumu idi. örfi tdare tarafından kapatılmış
tır. İkincisi, Halkevîeridir.
İçişleri Bakanı tarafından
destek görmektedir. Bütün
derneklerin kapatıldığı ve
faaliyetten men edildiği biı
dönemde, anarşistlerin eği
tildiği bir teşekkülün yuıt
sathına yayılması için bir
bakanın gayret göstermesi
anlaşılmaz bir tutumdur.
Öte yandan öğrendiğimi
ze göre, Ma!iye Bakanlığı,
mülkiyeti hazineye ait olan
Halkevleri Genel Merkezi
binasını almak üzere hare
kete geçmiştir.

Hafta içinde ODTÜ yeni
Rektörü E. Gnl. Şefik Ercnsü Rektörlük binasında bir
basın toplantısı düzenledi.
Sözlerine gazetecilerle tanış
mak ve sohbet etmek için
toplantıyı düzenlediğini ifa
de ederek başlayan Erensü,
«İki uca ayrılan aydın genç
liğimizin birleşme çizgisi Ata
tüıkçülüktür. Atatürk bize 2
asır daha yeter» demiştir.
Basm
toplantısından bir
gün önce öğretim üyeleriyle
bir tanışma toplantısı yaptı
ğını bildiren Erensü, bu top
lantıda yaptığı konuşma met
nini basın mensuplarına dağıt
mıştır. Bu konuşmasında,
Üniversitede bazı organların
çalışamaz halde olduğunu, ba
zı idarî mevkilerin boşaldığı
nı belirterek. aHerşeyden ön
ce üniversiteyi işler ha^e ge
tirmek lâzımdır» demekledir.
«Hocaya saygı» ilkesini vaz
geçilmez olarak gördüklerini
söyleyen
Rektör Erensü,
«Genç bir öğrencinin çeşitli
disiplin kusurları olabilir.
Bunlar pedegejik sebeplerle

E. İnönü; Koruyucu eski rektör
Ancak, bir fikrin propaganda
edilip edilmediğinin nasıl un
İaşılacağını izah etmemiştir.

Geçen yıl Haziran ayında Dev—Genç'ti komünistler tarafından İstanbul Üni
versiteli Edebiyat Fakültesinde şehit edilen Yusuf İmamoğlu'nun şehadetinin
birinci yıl dönümü dolayısıyla Bursa Ülkü Ocakları Birliği tarafından bir an
ma töreni tertiplenmiştir. Törene merhumun babası Riistem İmamoğlu da ka•itmiştir. Bursa ÜOB ayrıca merhumun ruhuna ithafen 12 Haziran akçamı bir
de mevlid okutmuştur. Resimde törene katılan ülkücülerden bir grup görülmek
tedir.

Bir muhabirin,
«Anarşist
olaylar yüzünden Üniversite
den ayrılmış müüyetçi ilim a
damlarının durumu ne ola
cak?» sorusuna, «Henüz ben
bir şey bilmiyorum Durumu
tetkik ediyorum» cevabın ver
mistir.
Erensü'nün «Memleketimiz
deki gençliğin aydın kesimi
nin çeşitli etmenlerle iki uca
itildiğini, bunlar arasında ça
tışmalar olduğunu, gurupla
rın diğerine, vatan? benim
sevdiğim gibi seveceksin dî
ye baskı yaptığını» söyleme •
si üzerine, gazetemiz muhabi
ri. «ODTÜ'de tek gurup var
dı. Yine de, anarşi oldu. Bu
radaki tarafın biri devletin
güvenlik kuvvetleridir- Halen
örfi idarenin gelmesine sebep
olan anarşistlerle
ordumu*
arasında silâhlı mücadele de

D E V L E ! m 21 HAAiRAIN 1971 •
di arabayı kaldırmada vazife
almalarının araba bakımından
nasıl zararlı sonuçlar doğura
cağını açıklamamıştır.

orum
üşünce
ve'

Toplantı sonunda anlaşılan
tek gerçek, ODTÜ bir rektör
dah a görecek.

ve vatanımızı parçalayarak
son hür kalemiz Türk Devle
tini yıkmaya kadar uzanan
ihanetlerde bulunan anarşist
şehir eşkıyalarının yeni bir
marifeti daha ortaya çıktı,

Eceli Gelen..
Milliyetçi genden rakülte
lere sokmamaktan tutun da
banka soymak, adam kaçır
mak cinayetler düzenlemek

7.6.1971 Pazartesi gecesi sa
at 24.00 sulannda Taceııin
Suitao Camii'ne gelen anar
şist Hakkı Çelik ve İki arla
daşı camiden halı çaln:ıs
lardır. Sabah namazımı geicı.
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AKINCILARIN VEFALI

Adımız hiç görünmez pasaportda vizede
Biz de gezmek isteriz Karlspat'da Gize'de
İsterlerse gideriz,hat ta Portekize'de
Şu bizim nasibimiz Sivas,Erzincan,Van mı ?
Siz'in ki tatlı can daibizim ki patlıcan mı ?

DOSTU: TUNA

dediler ve erîtt.îl*»»

Tanı etmektedir. Bunları da
vatanseverlik sınırlan içinde
gürüyormusunuz?» sorusuna
karşılık, «Bunları devlet dü
şünsün. Ben üniversiteyi dü
şunürüm. Üniversitenin mah
kemeleri yoktur» cevabını ver
iniştir.
ODTÜ'dc herşeyîn düzelme
yolu olarak
Atatürkçülükte
birleşmeyi gösteren
Erensü,
«»Kanımca, bütün Türk aydın
lan ve Türk gençliği araların
daki fikir ve metod ayrılıkla
rı ne olursa olsun, dünvp gö
rüşü olarak, Atatürk çizgisin
de birleşebilir Yine kanımca
ülkemizin içinde
bulunduğu
durumda, buna hiç bir cicıdi
engel yoktur» demiştirCumhuriyet gazetesi muha
birinin «Efendim.
Atatürk'ü
görenlerden çok ,genç kuşak
lar tanıyor. Bugün başta bu
lunanlar Atatürk'ü görmekle
beraber tanımıyanlardır» de
mesi üzerine, Rektör Erensü
«Hiç korkmayın, Atatürk yi
ne çıkar ve onların önüne ge
çer. Şimdiye kadar kaç defa
çıktı?» demiştir.
Başka bir
gazete muhabirinin, «Pek çok
değerli ilim adamı bugün Üni
versiteden ayrılmış bulunu •
yor. Bunların tekrar çağırıl} ması düşünülüyor m u ' şek
lindeki sorusuna, «Henüz ben
bir şey bilmiyorum Durumu
tetkik edeceğim, demiştir. Ga
zetemiz muhabiri, «Memleketi
nıizdeki anarşiyi meydana ge
tiren teşkilâtlara en çok nefer
veren yer maalesef üniversite»
Erensü,
; niz oldu» deyince
I «Bilmiyorum»
cevabını ver! »niş, muhabirimiz de, gazete
okuyan her vatandaşın dikka
! linin bu nokta üzerinde top
landığını, bunun bir gerçek
olduğunu kamu oyunun bunu
1
böyle kabul ettiğini bunlar için bir tedbir düşünülüp düşü
milmediğini» sorması üzerine
«Henüz ben bir şey bilmiyo
rum. Sizinle sohbet sdiyorum.
Durumu tetkik edeceğim» ce
vabını almıştır.
f

Rektör Erensü, basın top •
îantısının sonunda
«Araba
devrilmiştir. Önce onu bir
doğrultmamız lâzımdır Son •
ra da aksayan yanlannı düşü
nürüz» demiştir. Ancak ara
bayi kendi ideolojilerinin ge
reği olarak devirenlerin, şim

Programa göre, 20 Şubat Cumartesi sabahı Münih
te bulunmağa mecburduk. Bu yüzden Belgrad'a an
cak birkaç saat ayırabilmiştik, öğlen üstü hem yiye
cek birşeyler almak, hem de Vatan'a bir hatıra kartf
göndermek içîn, bir postahunenin yanında mola ver
dik, önce bir bakkala girdik: peynir, ekmek ve çay al
dik. Bir de tuz! Zira İbrahim Metin, bilmeyen okuyu
cidarımıza reklâm niyetine haber veriyorum, meşhur
tuz fabrikatörüdür. Bu sebeple, gmiğimiz her yerde
önce tuz aramış ve kendi tuzlan ile mukayesesini yap
mışızdır. Fakat Bcigrad'dan aldığımız tuzun daha ön
ce, paketin üzerindeki yazı ile ilgilendik «TUZLA» ke
İlmesini görünce hemen anlayamadık, hatta elimizde
ki tuzun memleketimizden geldiğini sandık- Nihayet,
yüksek ferasetimiz sayesinde keşfettik ki, Tuzla, tuz
yatakları ile meşhur bir şehrin adıdır ve Yugosiavla,
TA ecdadımızın bir yadigarıdır. Nitekim, Zağrep'c gi
derken, yoldaki levhalar üstünde Tuzla kelimesini sık
sık okuduk!
Postahaneyc girmiş kartlarımızı
yazıyorduk ki,
1-90 boyunda, ç am yarması gibi bir adam, öfke ile içe
Tiye daldı ve neye kızdığım anlamağa vakit kalmadan
«Oto, oto» diye diye söylendiğini ve şüphe ile bize doğ
ru baktığım görünce, vaziyetin nezaketini derhal kav
radık! İbrahim Metin biraderimiz, kendine özgü nv
cuphığu ile adamın peşinden dışan çıktı, biz de yürü
dük. Meğerse, arabayı özel veya genel bir garajın
tam da kapısının önüne bırakmışız. Yolu öyle kesmişiz
k|, değil araba, adam bile geçmez! Yugoslav, mütema
diyen bir şeyler söylüyor, büyük bir ihtimalle, küfredi
yordu. İbrahim Medn, gayet sevimli V e uysal bîr ta
vırla, «Parlez - Vous França's» — Fransızca biliyor mu
sunuz— diye sorunca, adam İyice çileden çıktı. Bağır
mağa başladı; «Parlez . Vous, ne parlez vous!» Hasılı
adamın elinden güçlükle kurtulduk. Hele İbrahim Me
tin, temiz bir dayak yemediğine çok sevindi. Anlıyor
sunuz tabu, böyle yazışım arkadaşlarım hesabına al
çak gönüllü olduğum İçindir. Yoksa ciddî bir kavga
Çıksaydı İbrahim Metin 1.90 hk sırbı Türk usulü bir to
katla yere serer, yardımına koşanlun da Erdyes ko
mandolarının komutanı Hasan Sami Bolak kardeşimiz temizler, Nihat Yazar'la Galip Erdem de tezalıü
rat görevini yerine getirirlerdi
Belgrad'a gelmiş, ama «Tuna»yı henüz görememiş
tik O Tuna ki, tarihimizin büyük bir döneminde ade
ta millî nehrimizdi. Tuna için destanlar yazmış, a ğıt
lar söylemiş, türküler yakmıştık. Yüzyıllar boyunca
Tuna, Türk akıncılarının vefalı bir dostu olmuş, Yu
goslavya'da, Macaristan'da, Avusturya'da ve Roman
ya'da yanlarından hiç ayrılmamıştı... Haritamızı aç
tık, Zagreb'e giderken Tunadttn geçileceğini öğrendik,
»çimiz rahat elti. Ve Bcigrad'dan çıkarken, bir köprü
«ün üzerinden Tuna»ya baktık: Hayallerimizde^ gibi,
öylesine mavi ve kocaman gemiler yüzüyordu, bizi gör
düğüne sanki çok sevinmişti Seyrine doyamıyorduk.
Galip Erdem imdada yetlşmese, «Bir kış günü geçtik
Tuna'dan zefir bir ford ile» cinsinden şiirler sövlevip
yüreğimize düşen hüznü dağıtmasa hepimiz ağlayacak
tık... Artık Tuna'yı göremiyoruz, şimdi Bclerat ovasındayız. Nasıl bir ova bu, hiç mi bitmez? Şubat ayı
nin ortasmd a bîlc yemyeşil, öylece uzanıyor. Asva or
talarından buralara kadar niçin geldiğimizi hiçbir ta
rlhçi Belgrad ovasından daha iyi açıklavamaz!... Yol
boyunca sık Sik «park» işaretlerine rasladık. birinde
mola verdik, yemeğimizi yedik, halâ tükenmeyen Edir
ne suyundan afiyetle İçtîk. Park ded'klerl de ulak bir
çıkıntıdan ibaret ve her park yerinde bir ağacın üstü

19 Nisan Perşembe günü akşam saat sekizde, H»r
vatistan Federal Cumhuriyetinin başlıca sanayi merke
zl Zagreb'e girdik. Otellerin çok pahalı olacağını düşü
"erek şehrin merkezinde kalmak istemedik
Kenar
senitleri dolaşmağa çıktık Sesvete denilen bir yerde
b»r pansiyona uğradık, dört kls* Icln vüz lira istediler.
Hem ev eski bir binaydı, Kalorifersizdi
üşümekten
korktuk, hem de ev suhibinı gözümüz tutmadı Yaşlı
ca Wr adamdı. Biz uykuda İken rahatlıkla boğazımı
U kesip paralarımıza konabilecek bir hayduda benzi
yordu. Bir benzinci, Sesvete'de otel buiablleceğlmi/i
söylemişti ama, belki bir saat aradık bulamadık. Yal
nız, kapısında «Bade Sesvete» yazılı bir Mnanın önün
de hayli münakaşa ettik Galip Erdem bahsedilen ote
l'n bu olduğunu söylüyor tceri girmemizi teklif edi
yordu. Oysa, karşımızdaki bina besbelli ki bir fabri
ka idi. Nihat Yazar Hocamız bövie otel olmavacaümı.
kapısındaki işaretten anlaşılması cerektigine
göre
muhtemelen bir bira fabrikasına gelmiş bulunduğu
muzu Galip Erdem'e anlatmağa çok uğraştı ama. başa
ramadı. Yine de içeri giremedik Çünkü imkânsızdı,
kapılar kilitlenmişti. Başka bir çaremi* vnUtu: Varaj
din'e doğru mecburen yola devam ettik Ova bitmiş,
dağlık arazi başlamıştı. Saat 11 de Varaldİn'dc «dikSokakfa pek az insan vardı Otel sorduk tarif ettiler
gittik. «Turist otel» adında, büvük. süslü bir bina Ön
ce, Hasan Sami kardeşimizi fivat »ftrenmeve volladık.
Heyecanla döndü. «Tamam gelin* dedi «4 kişi 11
mark» 11 markı yani 44 Tl n» Bir b'nava baktık, bir
de 44 liraya, aklımız hiç ermedi «Aman Hasancıgım
dedik, yanılmış <Jmayasın sakın bir kişlve 11 mark
demeyelerî» Tekrar gUti. döndü haklı imişiz Bir ya
tağa 44 lira verilir mi, Allah korusun! Hemen başka
bir otel aradık, nihayet, «Otel Astar» dive bir yerde, a
dum başına S mark İstediler beynin vattık tnsanoğ
İn böyledir işte. herşeye alışır Daha sonra Almanya'
da 15 marklık bir otel bulduğumuzda «aman ne kadar
ucuz!» d«yc seviniyorduk.
GELECEK SAYIDA: AVUSTURYA

KOMÜNİZMİN

DOKUZ işrK'TA

EĞİTİM

ne plâstikten yapılmış kıaaı a yü oiı çceuh asmışlar.
Niye acaba? Kesin bir şey bilmemekle beraber, galiba
ikinci cihan harbi sırasında Almanlara karşı dövüşür
ken ölen partizanların hatırasın» anmak için- Zağrep
yolu boyunca anlatmağa değer bir olay geçmedi, daha
öncekilerden farklı bir manzara ile karşı basmadık. Yal
nız, akşam üzeri uğradığımız bir mağazada çok önem
U ve tarihsel bir keşifte bulunduk
ŞEKER DEĞİL, ŞEÇER>
Girdiğimiz mağazada ağzı açık bir şeker çuvalının
üzerindeki yazıya gözüm takıldı Aynen şöyle idi : ŞE
ÇER!! Mağ-azadakilerdcn birine gösterip sordum: Şe
ker? itiraz etti. «No, Seçer!» konuşmamızı dinleyen Ga
lip Erdem çok heyecanlandı Arşimet misali, «bul
dum» dedi. Neyi bulduğunu sorduk Devam etti: «Evet bu'dum. Karadağ Motelinde gördüğümüz kemence
ıı'n sırrını da buldum. Yugoslav muhacirlerinden bazı
Iarını Karadenizlilere benzetişimizin sebebini de bu\
dum. Şeker kelimesinin ash. tabu b'üyorsunuz. arap
çadır ve batı dillerine aı-apçadan geçmiştir Fakat Sırp
ça'ya Arapça'dan v eya diğer bir batı dilinden değil
Türkçcden geçtiği anlaşılıyor Yalnız ufacık bir fark
var, biz şeker diyoruz, onlar seçer Neden? Çünkü şt
ker kelimesi sırpçaya k aradeniz şlves'ndsn geçmiş Ka
radcnizüier de şeker diyemez seçer derler Bu demek
tir ki, Yugoslavya'ya Karadenizken Türkler eclmiştiı
ve Karadağ Motelcideki kemençeyi de onıar getirmiş
ler.» Tarihçilerin hükmünü bîlemevi, aım ft»ffo Er
dem'in izahına biz inandık

İHTİLÂL

DÜZENİ

P.K. 200 KIZILAY — A N K A R A FİYATI: 300 KURUŞ

•

PROVASI

P.K. 200 KİZİLAY — ANKARA FİYATI: 25ü KURUŞ
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'Orum
üşünce
ve'
^LAR

imam halıların çalındığını gö
rünee derhal eskici pazarına
§iderek oradaki satıcı ve alı
cılara dikkat etmelerini ve
kiri getirirse kendini arama
larını söylüyor Ertesi günü
Hakkı ''/elik saat 11.00 sula
rındu elinde bir halıyla pacaı yerine gt-liyor. tmamın
tanıdıklarından biri halıyı gö
Tünce şüphelenip Hakkı Çelik'i içeri alarak halıyı kaça
»atacağını soruyor. 2500 Tl.
cevabını alınca, bir dakika
$cn bekle ben bir yerden pa
ra getireceğim diyerek ima
ma haber veriyor. İmam da
İki sivil polisle olay yerine
geliyor ve lKıkkı Çelik'i elinde halı okluğu halde yaka
lıyorlar Hakkı Çelik halen
tutuklu olup, diğer iki arka
İJaşı da emniyetçe aranmak
tadıı.
! Hakkı Çef'k'in Hacettepe
Oniversicsi Tıp Fakültesi
öğrencilerinden olup Kürt
çü - Komünist olarak tanın
dığı sövlenmektedir.

Komedi mi?
Dram mı?
öğrendiğimize göre, anar
şistle! e akıl hocalığı ettikleri
| a m u oyunca söylenen kimse
ler çeşitli makamlara tâyin
edilmek icdirlet
Üç yıldan oen sil&hlı bir
mücadeleye giren komünist
Çeteler. 12 Mart'tan sonra da
durmamalar, çeşitli sabotaj
fer, ve soygunlar düzenlemiş
lerdir Mücadelelerinin tTürtdye halklarının bağımsjzh •
ğı» için olduğunu açıklayan
bu çevrelerin en büyük <örgüt
leri» Dev—Genç DevrimCj Do
gu Kültür Ocaklan ve Halk
Kurtuluş Ordusudur
Bu üç
anarşist teşkilâtı meydana ge
türilen militanları yetiştiren

Metin Tokerle
Sayın Toker, sizin yaman bir gazeteci olduğunuz
hususunda biç tereddütümüz yok. Bu sütunlarda sizin
le sohbet ederken bu hususu gözden uzak bulundurmamaya çalışacağız.
\
Konumuz sızın de tahmin edeceğiniz gibi, şu meş
hur «Solda ve Sağda vuruşanlar» yazı serisidir. Ger»
çekten geniş bir incelemenin ürünü olan seride, bıihas
sa Türkiye'deki kanatları vesikalara dayanarak, ka
mu oyu önünde teşhir edişiniz cidden memleket için
faydalı olmuştur.
Hemen ifade edelim ki, yazı serisi içinde, zaman
zaman ileri sürdüğünüz prensiplerden, bilhassa beynel
milel olan akımların zararlılığı konusunda olduğu gibi,
genellikle size katılmamak mümkün değildir.
Sayın Toker, sizinle çok iyi incelemesini yaptığı
mız bir konuda sohbet etmek istiyorum. Bu aynı za
manda bir gazetenin okuyucularına önemli konularda
bilgi aktarma göreviyle de ilgilidir. Biliyorsunuz, ka
mu oyu Ülkü Ocakları konusundaki satırlarınızı çok
merak ediyordu, Ve yakından takip etti. Genellikle
objektif denebilecek olan yazınızda, ülkücü gençler
hakkında bazı yanılmalara düşmekten de kendinizi
kurtaramadığınızı söylemek isteriz. Çok kısa bir dö
nem içinde gelişen, oldukça karışık ve çok yönlü bir
mücadele ortamında objektif yazabilmenin güçlülüğünü
biliyoruz Bunun için de iyi niyetle yapıldığına inan
dığımız noksanlıklar üzerine birkaç söz söylemek istiyo
ruz.
Sayın Toker, 27 Mayıs tarihli yazınızda. Ülkücü
lerin Atatürk'e sadece saygılı olduklarını yazıyorsunuz.
Bir fikir hareketi üzerine söz söyleyebilmek için, o
fikrin tarih içinde doğuşu şartlarını, gelişme çizgisini
ve fikrin işlenmesinde rol oynamış kimseleri yakından
tanımak gerektiğini siz de takdir edersiniz. Türk mil
liyetçiliğini ilk defa sistemleştiren Ziya Gökalp için
fikrimin ve ruhumun babası dediği
A t a t ü r k'ün
s ö z 1 er i n i tekrar etmemize
bilmem lüzum
var mıdır? Yine milliyetçi ilim adamU.nmiz.dan Prof.
Mümtaz Turhan'ın «Atatürk ilkelerinin ışığında kal
kınma meselelerimiz» adlı kitabını okumak fırsatım
bulabildiniz mi? Atatürk'ün aşın solcular tarafından
istismaıını önlemek için yayınlanmış kitapların en mü
kemmellerinden birinin de?crli milliyetçi Doç. Dr.
Hikmet Tanyu'ya ait «Atatürk ve Türk Mill'ıycçiliği»
adlı kitap olduğunu biliyor musunuz?
Nihayet, her ülkücünün kütüphanesinde bulunan
«Milliyetçi Türkiye — Milliyetçi Topluma Düzen» ki
tabını size tavsiye ederim. Bilhassa Atatürk konusun
da bu kitapta yer alan kısımlara dikkatinizi çekerim.
Şayet bu ülkücüler Türk milliyetçisi ise, yukarda bahsi
geçen 4 temel kitapta olduğu gibi Atatürk'ü sevmek
mecburiyetindedirler. Ama, bunu davulla zurnayla ilân
edenlere bu saflarda pek raslanmaz. Ülkücüler Ata
türk'e sadece saygılı değil, Kurtuluş Ordumuzun lideri,
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük insana karşı sev
giyle ve takdirle bağlıdırlar. Aşırı solculara karşı ver
dikleri mücadele Türkiye Cumhuriyetinin muhafazası
için değil mi? Bu Türk gençliğine Atatürk tarafından
emanet edilmemiş midir?
BATI MESELESİ
Sayın Toker,
Atatürk meselesi kadar önemli saydığımız ikinci
yanılma konusu da batıcılıktır. Son yatım asırlık geç-

profesör, yazar ve aydınlar (!)
halen meydanlarda dolaşmak
fadırlar. Sıkıyönetim makam
ları bu kimseleri yakalamaya
çalışırken, bazılarının çeşitli

CÖKTC'RK MEHMET ÜYTÜN tarafından hazırlan an
RESİMLİ MALAZGİRT ŞİİRLERİ
ANTOLOJİSİ
ÇIKTI
Tanınmış şairlerimizin, ALPARSLAN ve
MALAZGİRT şiirleriyle beraber bayat hikâyeleri
ve resimlerini ihtiva eden bu kitap: lüks baskı ve
176 sayfa olup 10 Türk Lirasına satılmaktadır.
10 taneden fazla sipariş verenlere % 25 indi
rim yapılır ve peşin gönderilir.
İsteme adresi:
Cöktürk Mehmet ÜYTÜN
P K . 11, Aoafartalar — ANKARA

makamlara tayin edildikleri
ni Devlet'in geçen sayılaunda
okuyucularımıza bildirmiştik.
Şimdi iki yeni tayinden bahse
delim.

misimizde batılılaşmak meselesini en iyi inceleyenlerin
Türk milliyetçileri olduğunu bilmek için tarihçi ya da
sosyolog olmaya bilmem ihtiyaç var mıdır? Zıya Gö
kalp, Ptof. Mümtaz Turhan, pek çok kimse batılılaş
mayı «Batıyı kabaca taklit» şeklinde anlarken ilmî ola
rak meseleye bakmasını bilmişlerdir. Bugün dünya me
deniyetini batının temsil ettiği, medeniyetin ise bütün
insanlığın malı olduğu bir gerçek iken, ülkücülerin
batıya cephe almalarını düşünmek en hafif ifadeyle
bağdaşmaz.
%
Halta size çok özel bir sır vereyim. Biliyorsunuz
Türk aydınları arasında batılılaşma tartışmaları Tanzimatla birlikte başlar. Milliyetçiler balının ilim v e
tekniğinin alınması meselesine çok önem verdikleri
için, bütün konuşmalarına «Tanzimattan beri...» diyo
başlarlar. Bu da milliyetçiler arasında ayrı bir özellik t
taşır.
ONGUNUN AÇIKLAMASI
Sayın Toker,
,
27 Mayıs tarihli yazınızla ilgili olarak Ülkü Ocaklaıı Birliği Başkanı Ramiz Ongun'un size gönderdi
ği ve bir kopyasını da bize verdiği yazıyı hatırlatmakla
yetinmeyi uygun buluyorum.
«Sayın Mel in Toker,
«Solda ve Sağda Vuruşanlar» adi; yazı serisinin
ikmci bölümünde MlLTÎYETÇÎTERİ aşırı sağcılarla
ayıran satırlarınıza teşekkür ederiz.
1— Milliyetçiler, Atatürk'e sadece saygılı deijiJ,
O'nu gerçekten seven kimselerdir. Savaşları, Atatürk
takılanlarım devirin Marksist — Leninist bir reümî
getirmek isteVen Atatürk düşmanı devrimcilerledir.
2— Kerkük. Musul Bnfum. Batı Trakva. Misnk-i
Mîllîye dahildir. Başbakan Sivasî ve İdarî tsler Yar
dımcısı savın Sadi Kocas'ın Mülivet Gazetesinin 2 say
fasında bir süre önce vavmlama*» «Esir Türkler adlı ya
yışı ân bizi doğrular mrtbivetfedir.
1
3— Alman ırkcılıîbna davanan Nasvonal - Sosyalizm île. yüzd« vüz mîllî bir rloVirü. olan Milliyet
çi — TonİMmculueun hîcbîf fl«ısı yoktur.
4 —Şiarımız «Hersejy Türk için. Türk'e göre.
Türk tarafından »Mır.
Açıklamamıza yer vereceğinizi ümit eder. savgıla-,
rımızı sunarız.
RAMİZ ONGUN
Ülkü Ocakları Başkanı»
Gerçekten de sayın Toker, Alman ırkçılığı ile
Türk milliyetçiliğinin ve bugünkü doktrini olan Milli
yetçi — Toplumculuğun hiçbir ilgisi olamaz değil mi?
Ayrıca Toplumculuğun frenkçesi sosyalizm değildir.
Çünkü sosyalizm materyalist temele dayanan bir dün
ya görüşüdür. Toplumculuk ise, idealist temele daya
nan Türk milliyetçiliğinin bir prensibidir. Milliyetçi —
Toplumculuk'un tercümesi de Nasyonal — Sosyalizm
olamaz. Çünkü milliyetçilik, nasvonalizm demektir, de
ğil mi? Meselâ sizin isminizi «Dayanıklı aç değil» diye
tercüme etsek o siz olur musunuz?
Sayın Toker,
Simdi gelelim 6 Haziran tarihli yazınızdaki Uîkîl
cülerle ilgili konulara. Cumhurbaşkanımız sayın Cev
det Sunav ile İnönü arasında eeçen bir konuşmada,
sizin de ifade ettiğiniz gibi Ülkü Ocaklarını suçla
makla inönü hata ediyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız,
onlar için «Canım onlar komünizme karşı mücadele e-

Bu mühendisin adı, Mehmet
Erdcmir'dir.
Türkiye Elektrik Kurumu-

nun Genci Müdürünü dtğişlir
mek lüzumunu hisseaun Bnerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

1. TRT den aşın solcu ol
duğu gerekçesiyle atılan bir
hanımın kocası
Bayındırlık
Bakanlığı müsteşarlığına atan
mıştır.
2. Elektrik mühendisleri Odası seçiminde, CHP'li olanlar da dahil, bütün a ntikomü
nist mühendisler a?in solcu
lara karşı tek gurup halinde
çıkmışlardı. Bu aşın
solcu
gurubun her yerde her za •
man olduğu gibi militanları
Dev—Gençlilerdi. îşte Elekt
rik Mühendisleri Oda seci •
minde aşırı solcuları dirije eden bir devrimci mühendis
dikkatleri üzerine topluyordu.

INONU — ERİM
«Kırk yıllık Kani olur mu yani»
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Sohbet
den elde edilmiş şahsi kanaatlerini değil, dcvlelin im
kanlarıyla elde edilen bilgilere dayanarak gerçeği ifa
de ediyordu. İnönü ise, etrafını saran bir ucu (şim
di sarmaş dolaş oldular) o zaman aşırı solda bulunan
Ecevit ve adamlarının verdiği asılsız bilgilerle yanıltı
lıyordu. İtiraf etmek gerekir ki, işin bu yönünü siz çok
daha iyi bilirsiniz. Nitekim bir yıla yakın zamandır
yayınladığınız yazılarda bu hususlara geniş yer verdi
niz değil mi?
• '-—••
MEŞHUR KOMANDO KAMPLARI
^ E İLK KURŞUN
Sayın Toker, dostun ve düşmanın ağzına pelesenk
ettiği komando kampları konusunda sizin de sıradan
kimseler gibi yanıldığınızı söylememizi müsaade eder
inisiniz? Paşa ile ilgili konularda sizin daha yetkili
olduğunuzu biz nasıl kabul ediyorsak, siz de «meşhur
kamplar» ve «ilk kurşun» konusunda bizim otoritemi
zi lutien kabul buyurun.
;j
Sizin yazıda bahsi geçen «komando kamplarını
ilk açan MTTB idi. O tarihte sayın basın, komando
kelimesini henüz icad etmediği için bunlara «Gençlik
Eğitim Kampı» adı verilmişti. Ülkü Ocakları henüz
şannede fiilen ve hukuken yoktur. Bu ve daha sonra
açılan kamplarda, «Ateşli silâhları kullanmak» öğrctiljncmiştır. Öğretilemiyeceğini de hepimiz bilmek durujmundayız. Zira, bu kamplara her genv katıldığı gibi,
' lavuUa, zurnayla çaldıkları İçin yerleri de belli idi.,
endi harçlıkJarıyla komünizme karşı Türk mjlliyetçiiği mefkuresini yaymak idealini taşıyan insanların her
türlü ateşli silâhları nasıl temin ettikleri de akılla izah
edileraiyecek ayrı bir husus ya. Hemen itiraf edelim
İki, Dizim incelemelerimizde bu kamplarda av tüfeği
ile serçe dahil bulunabilmen her türlü kus avı yapılmış

[tır.
i
Sayın Toker, sizin «Tahmin edilebilir ki,iki klik
halinde çatışmalar başlayınca, silâha ilk davranan, onu
ilk ateşleyen Ülkü Ocakları mensupları olmuşlardır.»
cü mi erindeki hatanızın büyüklüğü, diğerlerini gölgede
bırakacak' kadardır. Sizin sandığınız tarihten tam bir
5 il önce, 1967 yılında, Site öğrenci Yurdunda bir fikir
tartışması sırasında şehit olan Ruhi Kıhçkıran, tabanj çayla bir aşırı solcu tarafından vurulmuştur. Bu sinsi
cinayetlerden sonra tabancalı bombalı çatışmalar ol
muştur. Hatırlayacaksınız, Süleyman özmen de taban
cayla Sosyal Demokratları «Leziz bir av» yapan DevGenç mensupları tarafından şehit edilmiştir. Öyle sanı
yorum ki, 1967 yılında Site öğrenci Yurdunda bir
milliyetçinin öldürülmesi bu konuda yeterli ve ikna edî
PİSİ PİSİNE ÖLÜM
Sayın Toker,
_
Yazida, «Taptaze gençler, bir ideal uğrunda bile
değil, pisi pisine çocukça vuruşmuşlar da hayatlarını
tüketip gitmişlerdir.» cümlesi bizi hayretten hayrete
düşürdü. Karşımızda aşırı solla ilgisi bulunmayan,
1965 sonrasının Toker'i olduğunu sanıyoruz. Yukardaki cümleyi, Türk ordusu, en kalabalık caddelerde ko
ıınmistlerle kurşun kurşuna girdiği bir sırada yazma
nız, doğrusu anlaşılmaz bir muamma olmuştur. Sizin
bu mantığınızla hareket edersek, ODTÜ'de aşırı solcu
larla meydana gelen silâhlı muharebede şehit olan,
mehmetçik, ve şehir eşkiyası komünistlerin temizlen
mesi için halen devam eden çarpışmalarda yaralanan

kanı araya araya bu me\kiin
tam adamını buldu Mehmet
Erdemir TEK na genel mü dür tayin olundu.
; Bir yandan örfi idare anar

,**•

DOKUZ IŞIK'TA
EĞİTİM DÜZENİ
ve şehit olanlar da pisi pisine gidiyor. Çok yanlış de
ğil mi? Ülkücü gençlerin tertemiz idealleri uğruna öl
düklerini, tarih boyunca şehit ataları gibi vatanlarını
korumak için canlarını feda ettiklerini siz de biliyorsu
nuz sayın Toker. Hiç kimsenin keyf için, başkasının
batın uğruna ölüme katlanmıyacağını bilmek için peşin
hükümle hareket etmemek yeter de aetar bile. Karşı
mızdaki düşmanın «Türkiye halkları» diyerek devleti
mizi ve vatanımızı ne hale getirmek islediğini aynı tef
rikada ne güzel açıkladınız. DcğiJ mi?
Sayın Toker,
v
«Himayeli anarşist» diyerek, Ülkü Ocaklarını AP
n*m organize ve idare ettiği suçlamasını yaparken,
haysiyetli Ecevit'ten farklı düşünmemiş oluyorsunuz,
Türk Milliyetçilerinin öz malı olan Türkocağını kanun
suz olarak basan ve işgal eden Dcmirel değil mi? Ko
münist işkencesiyle şehit edilmiş olan Dursun önkuzu'ya» ülküdaşları tarafından yapılacak bir töreni bile
çok görüp, polis vasıtasiylc cenazeyi kaçırttıran Demlrel değil mi? Kuseyri'yi bir Dev-Gcnç'linin öldürdü
ğü bir hafta sonra polis tarafından anlaşıldığı halde,
gerçek katili açıklamayan, bunun yerine katil olarak
bir ülkücünün Menteşeoğlu tarafından tutuklattırılmasına göz yuman Demirci değil mi? Sizin seri yazınızda
bile ifade ettiğiniz, ülkücülerin gericilerle hiçbir ilgisi
bulunmadığına dair gerçeği bir tarafa iterek, Meclis
kürsülerinden başta kendisi olmak üzere diğer kabine
üyelerine milliyetçi gençleri, aşırı sağcı olarak damga
latmak isteyen Demirel değil mi? Bu misallerin daha
çoğaltılması mümkündür. Hâlâ aynı kanaatte olduğunu
zu düşünmek bile istemiyoruz.
r
Sayın Toker, yazınızın bir bölümü bütün ülkücüle
ri güldürmüştür. «Milliyetçi — Toplumcu Doktrinin
Esasları — DA.S.) adlı kitabın milliyetçi gençlerin
eğlenmelerinden başka bir işe yaramadığını, DEV
LET gazetesinin 23 Mart 97Ö tarih ve 51. sayısında
«Acaip isimli bir kitap» başlığı altında milliyetçilerin
bu kitapla yakından uzaktan bir ilgisi bulunmadığı,
sanki sizin bir gün gelip de bu kitabı ülkücülere maledeceğiniz düşünülmüş gibi açıklanmıştır.
J
Sayın Toker, sohbetimizin sonuna gelmiş bulunu
yoruz. Yazınızda bahsi geçen «Vatansever Türk Teş
kilâtı» adında bir dernek henüz «Kürrc-i arz» üzerine
teşrif etmemiştir. Halbuki siz, değil böyle bir derneğin
icad edilmesi, buna bir genel başkan, bulmuş ve
CKMP propagandası bile yaptırmışsınız. Ne diyelim.
! Mevcut olmayan şeylerle uğraşmayı size bırakarak,
Sohbeti burada bitirelim.
f
Genellikle objektif olarak hazırlanmış yazınızda
ülkücülerin gerçek düşüncelerini aksettiren bölümler
İçin teşekkür ederiz. Yanlış anlamalara sebebiyet vere
cek kısımları yukarda düzeltmeğe çalıştım. Arzu eder
seniz daha geniş bilgiler vermeye hazırım. Bununla
beraber bu yazının yayınlanmasından memnunum.
Çünkü milliyetçilere o kadar çamur atılmış ki, bilhas
sa basında herkes şartlanmıştır. Şartlanan insanların
gerçekleri görebilmeleri çok güçtür. Kınaca sîz bu güç
işi yaptınız.

Mete Demirkıran

şistleri yakalamak için butun sahibi yapıyor
Türk ordusunu seferber eder
ken öbür taraftan sayın kişi Bu oyun nereye kadar de
ler anarşistlere akıl hocalığı vam eder. Bunu zaman göste
yaptığı söylenenleri makam recek.

Doç. Dr.
Karaca

MİLLİYETÇİ
TÜRKİYE

MİLLİYETÇİLER
SAF DIŞI
Merkezî Hükümet teşkilâtı
nın kritik noktalarına aşırı
solcu olarak tanınanlar tâyin
edilirken, değerli devlet adam
lanınız görevlerinden ohn-

Yazan î
Doç. Dr. Necmettiı
HACIEMİNOÖLU
Fiyatı i 3,— Lir»
P.K. 200 Kızılay
ANKARA

ooo.o
KOMÜNİZM»
İHTİLAL
PROVASI
Ülkücü, işçiler 1
Birliği Yayıaı
Fiyatı J 250 Krf.
P.K. 200 Kızılay
ANKARA

maktadır. Alt kademelerde
de geniş çapta tasfiyeleıin ol
duğu söylenmektedir.
,
Hafta içinde DPT Sosyal
Planlama Dairesi başkam elan ve uzun zaman Müsteşara
vekâlet eden, değerli ilim adamlarımızdan Prof. Dr. Ne?
zat Yalçıntaş bu görevinden
istifa etmiştir, tstifa gerekçe*
sinde, «Ekonomik İşler Baka
m ile iktisadî ve sosyal konu
larda görüş ayrılığı içinde bu
lunduğunu, bu şartlar için •
de teşkilâtta kalmasına im
kân olmadığını» açıklayan
Yalçıntaş, Üniversîtcdîkî kür
süsüne dönmüştür.
j
öte yandan 8 yıldır Devlet
İstatistik Enstitüsü Başl;anh
ğı yapan ve çalışkanlığı ile ta
nınan Sabahattin Alpat bu
görevinden alınmıştır. Bnşba
kanlık müşavirliğine atanan
Alpat, başkanlığı süresince
Enstitüde kıymetli çalışmalar
yapmış, bîr uzman idaıfcî idi.
Aşın solculara yer açmak
için geniş çapta görevden al
malar ve yeni tâyinler \apiJ
maktadır.
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GÜVEN OYU
i
•
Sayın Erim, kabinesini kurup Meclisten güven
isteyince 331 oy alarak hükümeti kurdu. Bu ra
kamın büyüklüğü ile de sık s'k övündüklerini gö
rüyoi'uz. «En yüksek güven oyu a'an hükümet
biziz» sözü kabine üyelerinin ağzından düşmüyor,
acaba hakikaten öyle midir? Yani bu oylar sayın
Erım'e Karaosmanoğlu'na, ve diğerlerine karşı
duyulan güvenin ifadesi midir? Yoksa sayın E*
rım'ı kabine kurmaya memur eden Cumbıurbaş
kanına ve 12 Martta büyük bir mesuliyetin al.
tına giren Türk ordusuna karşı milletçe ve Mec
lisce duyulan güveni m) ifade eder? Eğer şahıs
Kırma duyulan güven olsa 30 yıldır parlâmento
da bulunan Sayın Profesör daha önce de bu ma
kamlara davet edilebilirdi Hiç olmazsa kendi
partisinde ha« v*tv*'«*r* <;Î>WO kılınırdı.
Aynca C n f guruounda (45) muhalif rey ve
rümezd!ı. O halde verilen oylar Sayın Erim'e de
ğil Türk ordusuna ve Cumhurbaşkanına aittir.
Bizim Millet Meclisi 450 kişidir (430) kişiden
TîP«e mensup 2 milletvekili hariç (448) i Türk
ordusuna mutlak surette güvenirler Her hal ve
Şartta onu üstün tutarlar öyleyse 119 kırmızı oy
nejen verildi? Bu 119 kırmızı oyun 2 adedi TİP
menşelidir ve orduya karşıdır Geri kalan (117)
si orduya taraftar, fakat sayın Erim kabinesine
karşıdır. Şu halde Sayın Erim aldığı oy'ar
la değil. alamad«£ı oylarla ölçülmelidir.
ANAYASA TADİLİ
Sayın Lrim öu konuşnuU|nda 1961 Anayasa
-••n Türk Milleti için «Lüks olduğunu söylediler
yanı Anayasa çok iyi de millet »ayık değil gibi
bir mâna çıkU sözünden, hiçbir kanun hiçbir nl
ram ve hiçbir kişi milletten üstün olamaz ve üs
tün görülemez, çünkü *sıi olan millettir. W»
mc» on&dıı ve herşey ona lâyık ve yararlı oldu
ğu ıHsbette muteberdir Falanca tarihte filânca
heyetin yazdığı bir metin millete yaramıyorsa
«lüks» değil «gereksiz» olu»
ATATÜRKLÜ K

Neydi tanzlmat düşüncesi? Avrupalılara hoş
görünmek, onların takdirini kazanmak; tanzlmat
fermam, meşrutiyet ilânı vs. hep bu maksatladır
«Moltkc» mektuplarında diyor ki «Hüsrev Pa
şa Ecnebi ziyaretçileri ile bir kadeh şampanya
içmeye can atardı, aslında paşa şarabı sevmezdi,
su içmeyi tercih ederdi, fakat ecnebilerin kendisi
hakkında «batıl fikirlere ehemmiyet vermez» di
ye düşünmelerini İster, İlerici görünmek i;in V
;erd!.»
Oüerb
O devir hep, Avrupuda desinler ki diye yapıl
nnş garabetler yekûnundan ibarettir.
Fransız müşahitler İngiliz müşavirler, Bel
çikalı müfettişler çağrılır, devletin karnı yarılıp
onlara baktınbrdı. iki adam Avrupaya kaçak 8
satırlık bir gazetede S kelimelik bir makale ya
zardı, artık bütün devlet erkânı onlarla meşgul ohır, adamlara maaş bağlanır, makamlar verilir,
rütbeler takılırdı Bu tşin bir sürü de esnafı tü
remiştl. Avrupalı karşısında o derece sersemlemistik ki Almanya'dan damızlık kız ve erkek ge
tirerek ırkımızı ıslâh etmeyi düşünen bir Abdul
lah Cevdet'e fikir adamı gözüyle bakılmış «Teo
dor Herzl» İn maaşa bağladığı bu adam bir ile
rici, hürlyetçı, vatansever olarak ders kitapları
na girmiştir
Türkiye'de bu hale düşen yalnız aydınlardı
ve Türk Milletinin kitlesi ile aydını arasındaki
bağ o tarihte ve bu tutum yüzünden kopmuştu.
işte Atatürk bu düşünceyi sümek, bu aşağı
lık kompleksini sökmek istemiştir, kıyafet, harf
— rey gibi dış unsurları bir hamlede icra edip zâ
hiri farkı kaldırmak, aydınının ruhundaki im
renme ve özenme kompleksini gidermek istemiş
tir.
Asıl cmelt, ideali kendi tabiri ile «Gaye-i Ha
yal!» kendine güvenen, kimseye imrenmeyen şah
siyetli aydınların yetişmesi, kendi ülkelerinde eziyet çekse büe yabancıdan yardımı dilenmeyen
haysiyetli bir neslin gelişmesi idiKendi kendine ve kendisi tçi n «var olan bir
cemiyet ve bir devlet haline gelmemizdi, iç rac
selemize hiç kimseyi karıştırmamak ilkesi, Ata
türkçülüğûn özü ve esası idi, anlaşmalar uzlaş
malar. İşbirlikleri hep bu özü taşımıştır.

Türkiye'de lıcrncs Atatürkçü'dür. ortanın so
'ıı onun da solo, anarşinin yolu hep Atatürkçülük
ten geçirilir Solcular: Atatürk İnkılâp yaptı o
halde Atatürkçülük inkılâb yapmaktır, biz de
yaparsak Atatürkçü oluruz, derler ve onun yaptı
ğuu yıkıp yerine başkasını meselâ: «Lenm Sta
Un, Mao. Kastro» tipi inkılâblar yapmayı teklif
ederler

O halde bir Türk başvekili nasıl olur da bir
Fransız gazetesine Türk Ordusunun mahkemele
rinde teftiş halikı tanır Masrafı bizden muhabir
çağırıp kışlalardaki tutukluları teftiş ettirmeyi
düşünür}

Hani bir mimar çiKip uu «Ben Sinan'ciyim de
sc ve Sülcymaniye'yi» yıkıp arsasına han yap
maya kalksa kendim savunurken de, Sinan b»na
yapmıştı ben de yapıyorum, onun taşlarım aynen
kullandım. Onun arsasını bir santim dışa taşma
dan, o halk için yapmıştı ben de halk için yap
tım dese her halde ya şartlar ya deh, ya serseri
Icriz Hiv olrmzsa aptal sayrığı için kızarız.
Tıpk buna benzeyen sol iddiaları, akılh olnıasj lâzım gelen adamlar yadırgamadılar. Üste
l'k yadırgayanlara da, gerici, yobaz, Atatürk düş
manı dive vervansın ettiler
YLVF - VI M I RKCl 1İK .

ŞURADA BORADA

Asıl mesele bundan sonrakidir.

•

Herkes Atatürkçü geçinir de kimse Atatürk*
On yaptıklarının özünü, fikir ve emelini düşün
mez. İnkılâblar elden gidiyor diye vaveylayı ko
paranların çoğu inkılâblar, say desen sınıfta ka
»r. Bunları n lye yaptı diye sorarsan sayanlar da
sıfır alabilir.

Kabine mensupları böyle bir zühul yapsa bl
lc garnizon kumandanları, bakalım kışlalara elin
muhabirini kabul edecek mi? Ne iç hizmet ka
nurumda yen, ne de merasim talimatnamesinde
maddesi bulunamaz ne de Atatürkçü Subay ve
kumandanların kafası bunu alır $u sözler Ata
türk'ün zabit ve kumandanla hasbıhal kitabında
yazılıdır «Hiç şüphesiz bizim milletimiz de, di
ğer milletler gibi. tealiye müstaittir Ancak An
cak bînefsihi olmak şartiyle. bize bizden olma
yan, hariçten müessirler tarafından bir şekü ve
rilmek istenirse bundan hiçbir sabit netice hasıl
olmaz»
Türk Milleti ve Türk vatanı tçin yararb iş
yaptığımıza kani olmak bize yenmelidir. Şu veya
bu Avrupa'nın takdiri de tenkidi de bizi ilgilen
dirmez.

•

Atatürk tanzlmat fikrinin hâkim olduğa bir
siyaset, edebiyat ve kültür devresinde yetişmiş
ve o tutumdan kurtulmak İçin çaba ve emek sar
fetırüş bir Asker — Devlet adamıdır.

ANAYASAYI KİM YAPTI?
Bo anayasayı da bundan öncekini de CHP.
yaptı. Her muhalefet devresinde de Anayasa me

selesi çıkardı. 1961 Anayasasının hazırladığı ku
rucu Mecliste CHP- 4/5 ekseriyette idi. Sayın E*la\ de üyelerin arasında, şimdi yanlış veya lüks
maddeleri hazırlamıştı Bazı maddelerin Fran
sız veya Alınan yasalarından alınırken eksik ak
tarddığını da yine kendisi ifade ettiler, devlcie
Anayasa hazırlanırken bir Anayasa Profesörü
nün İşi ciddiye alması İçin Başbakan mi olması
gerekir, eğer öyle kabul edersek. yun n da bit
başka profesör çıkıp başka Anayasa yapmaya
kalkmaz mı ve bunun sonu nerde ve ne zaman
alınır?
TABİÎ SENATÖRLÜK-.
27 Mayıs inkılâbının 38 MBK. üyesinden (23)
tanesine ömür boyunca senato üyeliği bağışlan,
di, yani her kanunda bu kadar rey 27 Mayıs İnkı
lâbı adına istikâmete tesir edecek dendi acaba
neden? 27 Mayıs inkılâbım hazırlayan ve icra eden bunlar mi idi. hedeflerini bunlar mı tesbit
etmişti, diğerleri MBK'ya kazara mı dahil olmuş
tu- Bu sorulara cevap arasak hayli ilginç netice
ler görürüz. Tabii senatörler arasında öyleleri
vardır İd ihtilâle sokakta rastgclmlş denebilir,
yine öylelert vardır ki «Ben bu işe dümbelekçe
girdim.» demiştir ve yine öyleleri vardır İd hare
ket başansız kalsa bir rütbe zammüe DP Erkâ
nı tarafından taltif edilirdi.
Neyi temsil ediyor bu zevat, 27 Mayısın icra
sun mı, idealini mi. nizamım mi? Hiçbirini değil
Ekrem Acunerin Rüat Baykal'a, Kâmil Kara
velioğlu'niın Şefik Soyuyüce'ye, Selâhattin Özgür'ün, Münir Köscoğlu'na üstünlüğü nedendir.
Kurucu Meclisin zabıtlarında bu maddenin «Es
babı — Mucibesl» bile yazılı değü, işin aslı şu
dur: Kapah kapılar arkasında CHP liderleri ile
MBK'nln bazı kişileri arasında bir pazarlık ya
pılmış 27 Mayıs inkılâbı, 23 senatörlüğe satıl
mıştır.
PARTİ GURUPLARI :
Her nasılsa 10 kişiyi bir araya getirip parlâ
mentoya gireo partiler bütçeden beslenecek, A
nayasa mahkemesine muhatap u lucak gurup ke
lâm edecek, Türkiye'de (16 000ı oy'a bir milletve
kili çıktığına göre (160 000 »oyu temsil edenler
devlette hisse
sahibi oluyor, beri tarafta
(300.000) rey alan bir parti seçim kanunu yüzün
den Meclise 10 kişiden az Milletvekili soktu diye
namevcut sayılıyor.
Hattâ tabiî senatörler M e mecliste fonksi
yon sahibi de 300 bin oyl u parti değil.
Bu olur mu? Yaparsan otur, olur amma üçbeş sene sonra bu sakatlık da bir olay çıkarır.
Devlet kurnazlık edemez.
Devlet bir hukuk ve ahlâk kurumudur, hile
ve kurnazlık edemez, kimseyi tongaya basuramaz, kimseye kızmaz öfkelenmez, garez ve kin
taşımaz, kendi vatandaşına pusu kurmaz. Onun
için de eskiler «Devlete karşı boynumuz kiklan
ince» ciemişierdh
Anayasa değiştirgesinde b*r (38) uici madde
var Toprak reformunu yapabilmek için. mülkü
(gerçek değerden değil) vergi değeri üzerinden
istimlâk etmek ve değen yüksek bildirenden vergi
istemek, alçak bildiren'n de malım a'mak- Son
ra mülk bedepn} de 20 yılüa yani değerin % 5
1 ile ödemek, zavallı mâlik iki tuzaktan birine dü
şecek. Bugün devlet bankalannin para kirası °/o
20 den fazladır, üstelik faizin faizini de isterler.
Bir milyon lira borç alan bir adam bankaya yıl
da (200.000) lira faiz öder Tabii paranın aslı da
boiç olarak durur.
Bir mPyon liralık çiftliği devlet istimlâk ederse yılda (50.000) lira verip sahibini savacaktu*. Yani malı faizinin dörtte biri ile alacak, mü!
kiyetin bu derece teminatsız, servetin bu derece
de tehlikeye maruz olduğu bir devlette de ne
yatırım olur, ne kalkınma! Böyle gevezelik eder
dururufc.
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