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GARİP ÇOBAN
Bir garip çoban varmış deriz yine.
Ve dahi acaba hep çobanlar üzre konu
fup gelmemiz sizleri sıkar mı diye düşü
nürüz. Sıkmaya ola. Çünkü çoban bir
iyi kişidir ki, Kentten çok tabiata ya
kındır. Kenf in kibir eyleyip, ulu göfcc
doğru uzanan binalarından çok, götgo
lice kaba çınarlara, yeşilce ince kavakla
ra yakındır. Kent'in tıs tıs edüp duran
ve dahi incecik akan musluklarından
çok; suları tükene gelmeyen güneşle ışm
layıp duran billur pınarlara yakındır..
Kısa söz edersek, pisten çok temize, çir
kinden çarpuktan çok güzele ve doğru
ya yakındır. Başka bir deyişle; İmana
uzak, Tann'ya gönüldaştır.
tşte bizim garip çoban da, gönül
daşlardan biri. Yalnız farkmda değil.
özüne «dur otur» tanımayan; zorluca su
tuzluk duyuran geceler boyu yıldızlara
baktırıp» haber sorduran bir şeydir bu.
Özlemi mi ola? Ateş mi ola? özlem ale
si! Fakat neden?
Çoban günler ve geceler uzayıp gi
derken, düşüne kor. Hem içindeki öz
lem ateşinin hem de çajbldayan suların,
açaa çiçeklerin, söylesen kuşların, me
lesea ala gözlü koyunların ve dahi özü
nün bir sebebi olmalı der, kendince.. Bir
karara vanr; cümlesi bir sebep üzre olup
dururlarsa; bu sebep için anları bir ya
ratan da mevcuttur.
Bu karar ardından çobanın gön
lündeki ateşe azca su serpilir. Fakat
daha «dur otur»u yoktur tedirgindir.
Yine bir sabah vakti, tan ağanp,
günün ışını göğsü kabaca dağa değer
ken; garip çoban fikreyler; «Bir se
bep üzre bizi yaradan vardır ve bu ya
ratan vericiden de verici, esirgeyiciden
de esirgeyicidir. Ya biz? Yalnız atma
ğa durur; yalnız yeme içme deriz. !Bu
yaradan, bir şükür, aklımızdan geçmez.
Borçluyuzdur, ödemeyi düşüne koma
yız..»
O zaman çobanın kararı gelir. Öz
lem ateşi, küllene kor çünkü garip <jo
ban, yaradanına şükreylemeye varmış
tır.
Yaradanının önünde, boyundan utanır, yere kapanır, «özümü ve dahi
bu güzelce ağaçlan, ayı yıldızlan, ko
yunlarımı ve dahi koyunlarımın besle
nip semirmeleri için çimenleri dünya
ya koyan yaradanım sana şükürler ol
sun., özüm seni sever. Çok sever ister
sen sana ala gözlü kuzucuklarımı kur
ban edeyim. İstersen sana, ılıca süt
ten akça kaymaklar hazırlayayım. Dağ
taş gezip, altın gibi ısınan balları bula
yım. Yaradanım özüm seni çok sever..
Sana basını kurban edeyim. Sana sü
rüm kurban edeyim.»
Çoban söyleşir. Söyleştikçe aflar.
Kara süzme gözlerinden an duru yaşlar
düşer, gönlünün özlem ateşine..
Günler aylar geçişir, yıl gelip ta
mam olur. Bir akşam vakti çoban ardın
da bir nefes duyar, bakar görür ki; bu
ak sakallı bir erdir. Bakışları tatlıca,
yüzü nurluca koşup elin varır, aksakallı
sorar: «Oğul sen isleyip durursun bura
da?»
«Yaradamına şükreyî emekteyim.»
Bu kez sesi zorlu çıkar aksakallı •
sın:
«Bu nasıl şükreyîemedlr kî, hiç
Wr usul edep tanımaz Seninkisi şükür
defcîl küfürdür. Yaradan bir kişi midir
fri, senin sütUn Vnvma*««» «*eve. Sürün
3» 4u başm isteye?»

O zaman çoban yalvarır: «Ben gö
nülden şükreylemek istemekteyim. Ama
o dediğin usul ve edebi bile gelemem.
Yaradan aşkı için, de bana, öğret...»
Ak sakallı er kişi, kırabilemez ço
banı. Günleıce kalır dağda, ana yoldaş,
gönüldaş olur. Yüce Tanrıya usulü ile
şükretmeyi öğretir. Fayri çobanın se
vinci tamdır.. Beş vakit namaz kdabilmektedir.
Derken gün erişir vakit tamam olur,
vedalaşırlar. Aksakallı; bir cahil kişiye
edep usul öğrete gelmenin huzuru ile
dağdan iner, denize ulaşır, niyeti kar
şı kıyıya geçmektir. Kayığa biner ve
azca yol alır, hava karanlık deniz ka
baca dalgalıdır ve dahi anın gönlünden
yavuz endişeler geçmektedir. Derken
ardından bir ses duyar: «Efendi.. Efen
di..» Aksakallı er, şaşkınlık Ûzre d<5nüp
bakar ve görür ki; cahil kişi dalgalara
basa basa koşup gelme de ve yalvarma
da., «öğrettiğin bir duanın başını unut
tum. Tanrı aşkına bir daha de...»
O zaman aksakallı, edep sul bilir
erin gönül gözü açıla kor, gözıcrinden
yaş aka gelh ve seslenir: «Var git o|ul
dilediğin gibi, gönlünden geldiği gibi
şükreyîe Yaradanına...»
Garip çobanın hikâyesi burada bi
ter. Biz bu hikâyeyi yazar oîduK ki; gö
nül gözleri ve dahi akıl pencereleri s»m
sıkı kapalı; edep usul üzre pefc düşkün
kişiler, ülkücülere dair fazla konuşmayalar. Onları esirger görünüp onlara iş
İndikleri işler üzre edep ve usul öğret
meye kalkmayalar...

^mine ^şıtısu

oldukça fazla oranlarda fiat
artışları olmuştur. Toptan eş
ya fiatlan indeksi Ağustos
OLAYI

%

1970 de 135.7 iken Mayıs 1971
de 164,8 olarak % 214 oranın
Ankara geçinme indeksine gc
re fiat artışları bir yıl içinde
H 154 İstanbul geçinme in
deksine göre ise 46 13 5 ora
nında olmuştur.
Fiat artışları hem içte den
geyi bozacak güçte gelişmiş
az ve sabh gelirlilerin bayat
Ekonomik politikanın ger standardını menfi yönde etki
çeklerinden biri, devalüasyo lemis, hem de devalüasyonla
düzelir gibi olan dış ticaret
nun bir defaya mahsus bir
hadlerinin yeniden aleyhimi
tedbir oluşu ve yanlış tedbir ze gelişmesine yol açmıştır.
lerle birlikte alınan bir deva
İşin ilgi çeken diğer bir ta
Kiasyon kararının, hiç alın
mamış ve devalüasyon kara» rafı zamların hem resn:î,bem
rından daha kötü neticeler özel sektörden gelmesi ve
getireceğidir. Paranın dış de bunların birbirini teşvik edi
gerini optimum seviyeye ge ci oluşunun kamu sektöründe
tirmek için alınan devalüas zam yapanlarca dikkate alın
yon kararlan beraberlerinde mamasıdır. Bunun neticesi»
denge yapıcı unsurlar yanın devalüasyon devresi öncesin
de gayet az ve devalüasyon
da, dengeler bozucu kuvvetler dan sonraki iki üç ay hariç
de getirirler. Yan tedbirler bu gayet normal artan riatlar. yıl
menfi kuvvetleri bertaraf i- başından beri korku verecek
çin şart ve elzemdir.
bir hala artmakta ve «Enflas
1970 ve 1971 yılları arasın yon geliyor» veya cgelebilir«
da oldukça tazla oranlarda
şeklindeki ifadelerin enflâs
Mat artışları olmuştur. Top yonun konrroldan çıktığı şu
tan eşya fiatlan endeksi. Ağus günlerde söylenilmesi, gün
tos 1970 de 135.7 iken Mayıs lük hayat mücadelesi veren
1971 de 1644 olarak % 21,4
leri acı acı düşündürmekte
t Oranında artış göstermiştir. dir.
da artış göstermiştir

PAHALILIK

CPOUİGOÎ^
VUR EMRİ
Bir haber dolaşır semada pul pul
Kıhnçlar bilensin, akın var Çin'e
Yiğitler at sürer düşman içine
Tarihe hükmeden bir ses duyulur;
— Vur TDRKLÜK aslana vur!

Yüklenir bir ülke oymak ve avul
Sel olur ordular, batıya akar
Uçar elden ele bozkurthı bayraklar
Emreder bir başbuğ sade ve vakan
—• Vur bayrak aşkına vur!

Karışır top sesi nal sesi, davul
Çağdan çağa çığır açar gemiler
Bir hakan atım denize sürer
Ve der ki «— Yıkıkta Bizans'ı koruyan sur
— Var fetih aşkına vur!

Ya., tşte tarihin böyledir oğul
Geçmişten hız alsın geleceğin ât
Göster Türklüğün tunç bileğinle
Bu dine bu ırka ve bu toprağa
Sataşmak isterse herhangi gâvur:
— Vur ALLAH aşkına vur!

-^A bdürrahim ^Karakgç

Bütün bu şartlar altındı
yüksek perdeden konuşan ba
zı kabine üyelerinin, ekono
mik durumu istikrara ka
vuşturmak için getirdikleri
tedbirler iktisadi bayatımızı
daha da çıkmaza sokmuştur.
Bilhassa dış ticarette vergi ka
çınlıyor gerekçesiyle öyle biı
rejim getirilmiştir ki. bu dü
zen İçinde ihracat yapmak
adeta İmkânsız olduğu gibi.
yani dış ticaret rejiminm ne
olduğu tam olarak yetkilileri
tarafından dahi bilinmemek
tedir.
I
Bütçe açığım hesaplamak
için bir yandan yeni vergiler
icad edilirken, öbür taraftan
vergi oranlan süratle arttırıl
maktadır. Vatandaşın vergi
kaçırdığını şikâyet eden bir
ortamda gelirleri arttırmanın
yolu bu değildir .Türkiye'de
bir yılda meydana getirilen
mal ve hizmetler, çok israfil
ve masraflı devlet düzenine
sahip olduğumuzdan ihtiyaç
larımızı
karşılamamaktadır,
Modernleşiyoruz diye her yıl
açılan yeni masraf oranları
artan millî gelirin çok Ssıün
de seyretmektedir. Bu durum
da bütçenin açık vermesi ka
çınılmaz bir sonuçtur. Madal
yonun öbür yüzüne gelince;
vergi kaçırıldığı bir gerçek
tir. Ancak vergi kaçırılması
nın önleme yolu vergileri art
tırmak değil, aksine azaltmak
ve vatandaşın güvenini devle*
alarak kazanmak şarttır.

DOKUZ IŞIKTA
ECtTtM DÜZENİ
Yazan :
Doç. Dr Necmettiı
HACIEMÎNOGLU
Fıvaö • 3<— Lira
P.K. 200 Kızılay
ANKARA
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Fâtimet - ü ı - Zehra Tüıieş
(Lânıaka 1887 — Ankara 24 İla/İra. 1971)
— I —
Düa senin gibiyken —simdi— M Ü t kardeşi». .
Yasıyor uzaklarında ayın, güneşin;
Yolcum, sevaba girersin okursan —-şâyed—
Puhuna Fatiha bizim Zehrft Türkeş'ia! (z)
(x) Ebcedle Milâdî 1971
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Bir dönemeç noktası olan 12 Mart'tan 4 ay, örfi İdarenle ilânın*
dan da 3 aya yanın /aman geçti. Bu süre içinde kurulan askeri malı*
kemelerde tutuklanan anarşistlerin sayısı binleri geçmektedir. Yine
lü! kıy e Cumhuriyeti Devletini yıkarak, yerine, Marksist . Leninist —
Mao'cu bir düzen getirmek isteyenlerle ilgili olarak toplanan delil*
ler dosyalar doluşudur. Daha geçen hafta içinde, Ankara örfî İdare
Komutanı Sayın Orgeneral Semih Sancar in yaptığı açıklama bu ger
çeği bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Semih Paşa Türkiye'*
yi komünizme götürmek isteyenlere karsı 12 Mart Muhtırasının ve*
rüdiğini ifade ederek örfi İdare içinde bile bazı solcu profesörlerin
yürüyüş planladıklarını, öğrencilerin imtihanlara girmesine engel olun
nuk istendiğini.Ordu aleyhine gizli beyannameler dağıtıldığım açık
lamıştır. Banka soygunu, işlenen plânlı cinayetler, fidye için adam
kaçırma olayları kamu oyunun gözleri önünde cereyan etmiştir.
Türk tarihinde ilk defa karşılaşılan bu durumun meydana gel
mesinde, devrin iktidarının aczi ve korkaklığı kadar, özerk kuruluş*
laıın, basının ve bir kısım CHP.'lilerin de payı büyüktür. 12 Mart'*
fin bir gün önce Genelkurmay Başkanımız soy bağımsız Türk Devletnın parçalanmak istendiğinden bahsederek «Silâhlı Kuvvetlerimiz
Türk Devletini yasatmava kararlıdır» demişti.
Temel insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmayı amaç edi
nen, millet.vatan, devlet gibi binlerce yıllık insanlık tarihinin vazge
çilmez müessese ve değerlerini reddeden beynelmilel komünizmin,
Türkiyemiz için ciddî bir tehlike haline geldiğini; Cumhurbaşkanıın.zdan komutanlarımıza kadar bütün devlet yetkilileri, solcu olmayatı aydınlarımız, halkımız ile TİP. ve CHP. dışındaki bütün partile
rimiz kabul ve ilân etmişlerdir. Devletimizi yaşatacak köklü tedbir•eri almadığı için iktidardan olan Demire! dahi bu gerçeğe katılmak*
tadır.
tkibin besyüz yıldır kesintisiz yaşamış ve medeniyetler kurmuş
liırk Devletinin varlığına yönelen tehlikeler bu kadar açık ve seçik
t nümüzde dururken, İnönü neden aşm solu savunmak istemektedir?
Patika hayatında, bilhassa son 10 yıllık süre içinde, devamlı suret
te neden Türkiye'de komünizm tehlikesi olmadıkını söyleyip durdu?
Merkezi otoriteyi parçalayarak zayıflatan özerk kuruluşları ve kont
mutuz basını niçin savunuyor?
Bu sorular kamu oyanda yllardanberi cevap ararken, İnönü ge
çen hafta içinde Genelkurmay Başkanıyla Ur gizli i!) görüşme yaptı.
Emniyet Teşkilâtından geldiği halde bu kuruluş aleyhine yaptığı
konuşmalarla tanınan Necdet Lğur'un da bulunduğu, gerçekten çok
önem taşıyan bu görüşme hakkında, basma CHP. kanalından bazı
hal erler sızdırılmıştır. Kritik anlarda devlet büyüklerimle yaptığı gö
rüşmeleri basına el altından duyurmak İnönü'nün eski taktiğidir.
Hatırlanacağı gibi oir zamanlar Sayın Cumhurbaşkanımız anarşiye
<;âre bulunması için parti liderlerinin fikirlerine müracaat etmişti.
İnönü'yle yapılan görüşmede, Sayın Simav'ın Dev . Genc'e çatması
üzerine sinirlenen tnönü. sağdaki tehlike olarak ülkü Ocaklarım ile
ri sürmüş, buna karşılık «Onlar komünizmle mücadele eden vatan*
sever milliyetçi gençlerdir.» cevabını almıştı. O tarihte bu haber gaseterlere CHP kanalından sızdırılmıştı, tnönü bu suretle solculara
adeta «Ben sizin haklarınızı koruyorum. Fakat size muhalif olan
yar» sinyalini veriyordu Nitekim sol basın o zaman Ülkü Ocaktı genç
ieıîn lehindeki konuşmalarından dolayı Sayın Sunay'a bir hayli ten*
l İd yöneltmişti.

Biz yine Tağmaç — İnönü görüşmesine donelim. öğrenlldiğûte
fitte bu tarihi görüşmede; Üniversite, TRT, Danıştay, Anayasa Mah
kemesi özerkliği, tasınıa kontrolsüzlüğü. Memur .Sendikaları, MİT
Başkanının değiştirilmesi, Tabii Senatörler, örfi tdareala biran önce
kaidınlması ve hükümetin İşbaşında katması komi edilmiştir. Okuyumaninizin Devlerin önceki yayınlarından hatırlayacaktan gün; tn"mi ha görüşmede kısaca anarşist düzenin, statikomıa aauhaİBia edilmeşini ararla istemiştir. Kamu aya yakından bilmektedir ki, öaerfc
üniversitenin 10 ydlm tecrübesi Türk Milletine çek pahalıya mal et*
muştur. Um! araştırma ve üniversite hayatımızda Uç Mr •erteme • ! •
madiği gibi; be kuruluşlar cinayetin rahatukla islendiği, yeraltı teşktfa'lannın yuvalandığı, silâh ve cephanenin depo edildiği eşkıya ve ka
nun kaçaklarının sığındığı yerler haline gelmiştir. Beynelmilel ko
münizm özerk üniversite kürsülerini komünist militan yetiştirmek
'cin bulunmaz bir zırh olarak kullanmışta.
özerk TRT, milleti son derece tedirgin edea Dembirperde gerisi
radyo İstasyonlarına taş çıkartacak kadar Marksist yayın yapmış,
Dev — Genc'in neşir organı haline gelmiş, Türk tarihi ve büyükle*
tiyle alay edilmiş milli değerlerimiz horlanmışta*. Başıboş bırakı
lan basın ise, köprü başlarını sicilli komünistlerin tutması neticesi
hiçbir değer ve engel tanımadan, Marksizmia propagandasını yap
mışta*. Kitapçı vitrinleri ancak komünist ülkelerde raslanabilecek
derecede zararlı yayınlarla doldurulmuştur. Özerk Danıştay İse ob
jektif bir müessese olmak hüviyetini çoktan kaybetmiştir. İçinde de
fe* rli bazı hukukçularımızın bulunmasına rağmen aşırı solun her mü
racaatı değerlendirilmiştir. Bazan öyle olaylara şahit olunmuştur kî,
milletimiz adına bunların t ekran bile hicab vericidir. O.D.T.Ü. de
işine son verilen milliyetçi profesörlerin müracaatlarına «ODTÜ. de
kanunla kurtulmuştur. Danıştay'ın görev ve yetkisi dışında çalışır» c e .
vabı verilirken; aşın solcu profesörlerin aynı şekilde üniversiteden u«
vakiaştınlmaian karşısında derhal faaliyete geçilmiş, üniversitenin
karan iptal edümiştir.
Valilerin bile direnişe geçtiği bir memur sendikasının, gizli ihti
lâl toplantılarına katılan Tabiî Senatörlerin muhafaza edilmesi isteği
hayret vericidir.
Yakarıdaki isteklerle Genelkurmay Başkanına müracaat eden
tnönü, Örfi İdarenin hemen kaldırihnasım ve hükümetin başta kala »sun da Bave etmiştir.
inönü'ye ea ayana cevabı Saym Tağmaç vermiştir. 12 Martın
meydana gelmesindeki suçun yansının Özerk üniversiteye ait olduğunu,
anarşistlerin sinmiş bir şekilde bekiedîklerird İfade eden Tağmaç
«Kendilerine eskisi gibi idari özerklik temada* takdirde Sıkıyönetim
fona erer ermez nasd bir davranış içine girmeye hazrrlanduVUn mey
Sandadır. Ba tedbir bugün »anmazsa, banca uğraşmadan, çabadan ve
tyl niyetten seaaç alınması beklenemez.» demiştir.
Türk Devletinin düşmanları hakkında henüz birşey yapılmamış
tı» Tutuklananların mahkemeleri henüz başlamış, tahkikat ilerledik
çe yeni yeni İp açları ele geçmiş böylece de, ihanetin ne kadar büyük
»İr seklide teşkilâtlandığı daha iyi anlaşılmıştır.
Tağmaç . İnönü görüşmesi yukarda özetlendiği gibidir. Bizim bu
radan çıkardığımız fek sonuç; Genelkurmay Başkanımızın, milli men*
faalleri, İnönü'nün ise siyasi menfaatleri herşeyin üstünde tut»«*«ıdur.
Tarih incelendiğinde pek çok devletin ve milletin mazinin kül
ler) arasında kaybolduğu görülür. Devletlerin bata} sebeplerinin ba
şında, onu idare edenlerin ehliyetsizliğinin ve şahsi ihtiras uğruna
h arşeyi feda edecek kadar gözü dönmüş olması gelmektedir.
Bu günlerde Türk Milleti en nazik günlerini yaşamaktadır. Cem.
hıı -başkanından, kövdeki çobanına kadar herkes sorumluluk taşımak»
ta ve Tarih önünde imtihan vermektedir.

DEVLET
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TAĞMAÇ İNÖNÜ'YÜ İKAZ ETTİ
orum
üşünce
ve'

Çenet Kurmay Başkanının
kararlı tutumu sevinç
CHP Genel Başkam ismet
înönü, Anayasa değişikliğinin
en büyük kısmına karşı çık
mış, Üniversite ve TRT özerk
ligini savunmuştur.

)

4VLAR

Türkiye'yi anarşi ortamına
getiren ve aşırı solcuların ko
münist marksistlcrin karargâ
hı ve ÜSSÜ haline getirilen üni

versitelerde tedbir alınması
için nedense direnmektedir.
Türk kamuoyu, ot'lu Prof.

ISrgenekgTi
cJVlEKJVPLAKl

İKİNCİ GOL
Bürokrat Paşası İnönü, Sayın Sunay'dan sonra Sayın Tağmaç'tan da ge
rekli cevabı aldı. Sayın TağmaçTa yap
tığı iki buçuk saatlik görüşme sırasın
da memleketimizin bu bale gelmesinde
büyük rolleri olan «Özerk» kurulları sa
vıınatı ve bunların Türk Milleti aleyhin
deki tavır ve icraatlarına devanı etme
lerini sağlayacak imkanların ellerine ve
rilmesini isteyen İnönü, ummadığı bir
cevapla karşılaştı, öyle ki, İnönü Tağnıac'a tesir etmek ister ve Anayasa deği
sikliğinden kendisine politikada büyük
yardımları olan kurullara dokunulma •
masını sağlamayı düşünürken, memle
ketimizin bugün kaderine hâkini olan
Silâhlı Kuvvetler mensuplarının büyük
bir vatanperverlik şuuru ile hain ile ga
fili birbirinden ayırdıklarını öğrendi.
Sunay'dan sonra Genelkurmay Baş
kanının verdiği bu cevap İnönü'nün ha
kikati görmesine ve bundan sonra doğ
ruvu ve hakkı savunmasına yetecek mi
diı? Zannetmiyoruz. Hatta İnönü'nün aA ailesinin bile gerçeği görmesine ve bun
dan sonra milliyetçilerle komünistleri
bir tutmalarını önlemeye yetmeyecektir.
Fakat, İnönü'ye karşı sorumlu devlet
adamlarının takındıeı bu tavır, devleı adamlarımızda bîr zihniyetin. İnönü'nün
feniMİ ettiği bir zihnive*in vıkıldışım gös
termesi bakımından manidardır. Binin
de olayın üzerinde duruşumuzun sebebi
budur. Çünkü, biz İnönü'vii fert olarak
hiçbir zaman ciddiye almaya ve üzerin
de durulmaya deşer bulmamışı/dır. Üs
telik, arlık iyice ya*l»nd»omı. f•''Merin
de insicamı kavtWi«înt de bUdtöimiz •
den, ıi/ik-f ve ruhî varbŞıvIa ivice çö
ken, çöktükçe d<* başkalarının aksine, se
vimlilesıneven ihıîvara h»r de f»z doku
»alım. isfcmeviz. Ama buna rağmen, fnöııü üzerimle zaman zaman dururuz. ()ıran falsolarını. ovnnlannı. başkaların •
dan v»Hio| tokatları aetllanr.
Bunun sebebi î«e. twWi'viî bîr fert
o l a n * deşil, bîr timsal olarak görme
mizdir.
Gerçekten. t»ö«îî bîr devrin. bîr
zihniyetin timsalidir. B'V d^vrîn l»"»'îin
kötü vasıflan ve b*r 7»l»w»ve*în hıHSIn
ÎCanlî»rı ow»ı»ı Ü * N K * A I bîrİAcmî«*îı\ V e
ya. İnönü'nün sahsivofînî o 7»fc«îve* se

I&lUendirmî«ftr v*» o /W>re de bu şahsi
yet **°»»M»<»«mı vnrmnctur.
B u 7»'»nîvA* «!»«»«*»*. lw»»^lU/ rltıvcni

mnıin İlâhîm oWn«ı jitntivmjrtr. S»l»«î
İhtİrtK V P îww!«»Iz»»-în n»î"«'»n mı>»»fafl' v e
flS»/I«*«î»lÎH l'ın*>tf*Aa

#M*f»lr»»«»«rt

İMİ 7ÎÎ»H|

v*rftı en fwot>*otn %a*t.tı„. n.« viK.ıit Min

Erdal İnönü'nün, Orta Doğu
Teknik Üniversitesinde anar
şistlere kanat gerdiğini gayet
iyi bilmektedir.
Silahlı Kuvvetlerin Anaya
şada mutlaka üniversite ve
TRT özerkliğinin değiştirilme
sini istemesi karşısında, CHP
Genel Başkanı îsmet inönü,
Genel Kurmay Başkanı Örge
neral Memduh Tağmaç'ı ma
kamında ziyaret ederek, bu
durumun üniversiteleri cMed

hâkim olduğu devirde, millet, millete
rağmen idare edilmiştir. Esasen, o devir
de «Halka rağmen halk için mi?» vey»
«Halkla beraber, halk için mi?» münakasalarının en revaç bulan mesele olma
sı ve daima, idarede, kazada ve teşridc
birinci zihniyetin ağır basması, bu zıh
niyetin neticesidir. Millet dindar olduğu
için, bu zihniyetin temsilcileri dine kar
şıdır veya dinsizliği marifet saymakta
dır. Türk Milliyetçiliği mefkuresi va
tan sathım im kaplamaya başladı? He
men bu zihniyetin baş timsali, devrin
Cumhurbaşkanı İnönü. M'Hîvetçileri va
tan hainliği ile suçlayacaktır.
Kendi iktidarım rakipsiz kılmak icin bütün güçleri, kazai icraî. teşrif güç
İn i kendi salısına bağlı tutacak ve Ana
yasası buna göre olacaktır. İktidar elin
den gittiğinde ise, kendi dışındaki ikti
darlara bir sürü ortaklar koşacaktır, tııönü'ııün Tağınaç'a «gelen iktidarlar,
üniversiteyi medreseye çevirir» sö?ü. as
lıııda üniversitelerin ilmi vasıflarım kay
bedcccklcri endişesinin iiadesi debidir.
Aksine, üniversitenin srhlc anar«t«*leri
himaye edemeyeceği, Türk M'HeMne
ve Devletine karşı bir düşman kalesi hü
viyelini laşıyamıyacağı endişesinin ifa
desidir.
Türk Milletinin uzun zamandır,
çok kıymetli imkânlarını heder eden
bu zihniyettir. Güçlü ve kudretli Türki
ye'niıı kuruluşunu önleyen bu zîbnîvetdr.
Türk Milletini kökünden ve m'Hi de«»er
lerindeıı koparmaya çalışan. TRT ve,
üniversitelere hâkim olan zihniyet bu
dur. Milliyetçi hareketin karsıs»na Mark
şist - I enini.tlerj çıkaran ve bu vatan
hainlerinin devleti yıkmaya teşebbüs et
melerini sağlayacak kadar cesaretlendi ren yine bu zihniyettir. İnönü'ye bir za
man «boykot neyse işgal odur» dedir
ten ve böylece boykotu da işgali de, dev
lef malım tahribi de mazur gösteren yine
bu zihniyettir. Devletin imkânlarım bir
zamanlar Halk Partililere, daha sonra
Demokrat Partililere, az zaman önce de
Demirci biraderlere peşkeş çeken yine
bu zihniyettir.
Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay
Başkanının isyan ettikleri ve İnönü'nün
şahsında cephe aldıkları zihniyet bu •
dur. Bu anlayış, yâni İnönü'nün tem
sil ettiği zihniyeti devlet hayatından kov
mak kavgası diğer sorumluiulara da sira
yet ederse Türk Milletinin kurtuluşu,
kendi kaderine gerçekten sahip olusu,
yâni kendi değer hükümlerine bağlı lî
der ve idareci kadrolar tarafından >ö
net ilmeleri yakındır. Bu kavganın sem
bolü de, İnönü ile kavga etmektir. Ve bu
kavgada İnönü daima bir fert olarak de
»il. bîr timsal olarak «jiîcî»wKlm«if/i*r

Cezmi ^Kıûmlıoğlu

ve
rese» haline getireceğini söy
lemiştir.
İnönü'nün bu görüşlerine
karşı Genel Kurmay Başkam
Memduh Tağmaç. sert bir şe
kilde ve înönü'yü de ikaz eder bir tarzda şunları söyle
miştir :
«Son yıllarda milli vargı
mızı ve bütünlüğümüzü teh
likeye düşüren, vatanı uçunı
mun kenarına getirerek 12
Mart muhtırasının verilmesi
ne sebep olan gayrimillS ye a- TAĞMAÇ — Hersev Türk Mil
narşik cereyanların, örgütlen leti için
melerin yarısı üniversiteler
çok tehlikeli ve yıkıcı nır go
den gelmiştir, Arzu edilirse
üşmenin başlangıcı olmuştur»
elimizdeki sıkıyönetim dosya tarzında cümleler bulunuyor. j
larmdan durumu incelemek
Lâv edilen 1000 temel eser]
mümkündür. Yeni hükümet
komisyonunda kimler vardı'^
işbaşına geldikten sonra, s ıkı Nihat Sami Banarb, Prof] 1 *
yönetim ilân edilmesinin ve
ruk Timurlaş, Prof. İbrahim
anayasa değişikliğine lüzum Kafcsoğlu, Prof. Muhanem
:
görülmesinin gerçek nedeni Ergin, Prof. Kenan
Akyüz.
budur. Bu anarşi kaynaklan Prof. Sebahattin Zaim, Fi ur.*
ve müsebbibleri bugün s^.kı yö Beylam Toğrul Prof. Mehmet
netim altında sinmiş bekle
Kaplan, Yılmaz öztıına. Prof.1
mektedirler. Kendilerine eski Mümtaz Turhan (öldü) Piof,J
si gibi idari özerklik aynen ta M. Kaplan, kurul üyelerinin ken
nındıgı takdirde, sıkı yönetim di eserlerini bastırdıkları ge
sona erer ermez nasıl b ; r dav rekçesiyle komisyondan jMi-'
raniş iiçnc girmeye hazırlan
fa etmiş, komisyon baş karı İv
dıkları meydana çıkacaktır. ğina kültür müsteşarı Meh- 1
Bundan sonra hiçbir hükü
met önder getirilmiştir Ayrı
met bunları önlemeyi basara
ca talim terbiye kurulu başka
mayacak, eninde sonunda
m Bckâi BalDglu da Bakanlık
özerklik perdesi arkasında a- temsilcisi olarak çalışmalara
narşi yaratanların elinden bu katılmıştır.
»
silâhın alınması gereği yeni
1000 temel esa için şimdi
den doğacaktır. Eldeki bütün
dclill/r ve istihbarat bunu gös ye kadar 12 milyon üıanın
termektedir. Bu tedbir bugün harcandığı ve bunu iki milyo
alınmazsa bunca uğraşmadan nunun telif ücreti olarak wıil
çabadan ve iyi niyetten sonuç diği raporun muhteviyatı ara
smda bulunmaktadır.
alınması beklenemez*
1000 temel eser seri! ıçtn
Tağmaç'ın bu konuşmasına
karşılık, İnönü'nün nasıl bir d e elbette tenkit edilebilmek
eser bulunabilir ve var-n da
tutum takındığı belli olma
Fakat genel olarak bin temel
mıştır.
eser
serisi, Tüık MiBiyelgUti
Sızan söylentilere göre, Tağ
fikrini
işleyen, Atatürk îlkcie
maç'ın kesin ve kararlı tutu
rini anlatan düşünceldi kap
mu, İnönü'yü düşünceye sev- sıyordu.
ketmîş görüşmeden a ynhrken
Solun elbette bu durimdan
yüzünün asık olduğu dikkati
memnun
olmaması gerekirdi.
çekmiştir.
Nitekim olmadıda.
Milli Eğitim Bakanı Ş nasi Orel hazırlanan rapor ü/e
rine «1000 temel cscr»in yayı
nına son verdi. Peki kim ha
zırladı bu raporu ?
\
•

OREL — Ve yaptığının kendi
si farkında mı?

Sinesi Oıel
Ne yapıyor?
Millî Eğilim Bakanı Şinasl
Orel bir süre önce yayını
durdurulan «1000 temel eser
komisyonunu lâv elti.
1965 denberi yayınlanan ve
sayısı 66 ya ulaşan 1000 temel
serisi için üç kişilik bir komis
yon verdiği raporda «1000» te
mel eser dizisi ülkemiz için

1— Prof. Saim Sihanoğlu
(DTCF'de klâsik diller öğre- '
tim üyesi) Türk Dil Kurumu
Üyesi
2— Emin özdemîr Tü.k Dil
Kurumu Üyesi Edebiyat Öğ
retmeni
3— Tahsin Saraç (Gazi Eği
tim Enstitüsü Fransızca öğ
retmeni) Türk Dil Kutumu
üyesi Gazi Eğitim Enstitüsün
de anarşistleri teşvik edici ve
eylemci olduğu bilinen, za
man zaman aşın fikirleri yü
zünden tahkikat a uğrayan ma
lûm kişi.
Elbette zihniyeti belli olan
bir komisyonun jereceği ra
porun daha başka bir tarz- £
da olması mümkün ol ir azdı. J
Yalnız işin enteresan ve ]
üzücü yönü, Milli Eğitim Ba
kanı Şinasi Orel'in bu kemis
yonun raporuna uyarak hare
ket etmesi ye karar almasıdır.
Türk milliyetçiliğine düş- '{
man zihniyetin nerelere ka
dar el attığı ve milli eğitim \
bakanını nasıl tesir allına al
dığı ibretle takip edilecek bir
olaydır.

i

Kemal

Taran'a

Açık Mektup
Muhterem Efendim,
DEVLET'in geçen .^ayısında neş
redilen birinci açık mektubumda, «Atatürk İlkeleri» Komisyonu'nuıı Anıt •
Kabirde yapılan ilk toplantısındaki süz
ferinizde, içinde bulu uçtuğumuz buhra
ııa parmak basan ve «...i ürk aydınları'
nın, derece derece hepimizin, bu nok
taya gelişimizde bir eksiğimiz, kabalıa
timiz olmuştur!» diye belirttiriniz ikazımzın pek yerinde oluşuna uyarak,
nâçiz kanaatlerimi arz edeceğimi böyle
mistim. İlâveten de, «...Başta Milli Eğitim Bakanını fikri ve zikri olmak iize
re, komisyonunuzun terekküp tarzından,
niyet ve hedeflerinize dek, nasıl bir
meşguliyet altında bulunduğunuzu, gü
Uinç olmakla ciddilik aıasındaki ince sı
nırda nasıl kıl payı durduğunuzu ariz
aıııik belirtmek arzu ve karanndayım.»
demiştim. Müsaade buyumlursa de
vanı cdeyiır

Yığınakta
yapılan
hata seferin

ÇIKARCI MÜNEVVER

sonuna

TÜRK MÜNEVVERİNİN TUTUMU

Hâlen, Türkiye'nin içinde bulun makta olduğu buhran muvacehesinde,
inanç, fikir ve temayülleri ne olursa ol
sun, hangi partiye mensup veya sempa
tizan olurlarsa olsunlar, Atatürk, İnkı
lâplar, Garplılaşma muasır medeniyet se
> iyesine ulaşma, hattâ üstüne çıkma, kal
kınına, geri kalmışlıktan kurtulan ko
nulannın konuşulmadığı hiç bir nıüııev
ver çevresi yoktur.
Fakat, bu problemler karşısında
kendilerine münevver denen kimsele
rin tutumları —burada futıım'u vazi
yet alış, tavır takmış (attitude) mâna sında kullanıyorum— öylesine değişik,
hattâ zaman zaman o kadar riyakârca
iıl.. İnsan, şaşıyor, kızıyor, iğreniyor, acıyor ve hayıflanıyor.

düzelmez
nıevzupu ele almayı kolaylaştırır. Deneyeceğim.

Derece derece, susan ve ihtlvatkâr
inleri de ihtiva ed*>n çıkarcı iminin bâ
rîz vasfı, ne İnkılâba, ne Atatürk'e, ne
le Türklüğe inanması veva seveî lv^lemes'dir. O. sadece k^ndi ftŞÂ avizîne
merbuttur. fn«n«rt«»**ı h*M<». f*!«4 el
verirse en kovu Aia'ii»-Vç«Mo,ı *ah* A "
teiUrlfcü, İnkılâpçı hatta «Devrimci» ke
siliverir.
Bunlardan birini, hiç umıTmam. Hu
^usî M#beft"*™***** fcM*4*. mm mü
cadolenîn irv;W.i«iA. Mı***fj» Kemâl —
Vnbdcltîn UkMUdm <*»'* b<mi rıek
şaşırtan \î**»t*» ***%****" ««"r* pm\
kfl«aflil*^ni sövl^mîs. At«»«i^'e, Ata&MC£N13Ş8 î,»ı»:«arlı»M«'l<» lu'auVa. me
selâ. F**» l*.fkı A*«w'« V(k* v * MC,n c t
m»«li. K<»»»^:«în/» W* ^*»c wnt%
sor»ra rj»st
İSKİUH. F»Kİ» P.flr.Vo fanini v n l « « n W«l-

mus. Dinisi Gflz«fecta«1e nM»V»ipl-r va
zıvordtı. Hafırl»*m»lf
*»*&**&&**&
SUSAN MÜNEVVER :

Bîr sfenks sükûtu içindedir, ağzın
dan lâf alamazsınız. Ya kanaati, fikri
yoktur —kî böyle bir durum psikoloji
ye aykırı düşer—, yahut da vardır da
söylemeyi mahzurlu, hattâ tehlikeli hu
hır,

MÜNEVVER TİPLERİ
İHT1YATKÂR MÜNEYVER r
Zikrettiğim konularda, münevverle
rimiz, tutumları bakımından çeşitli tas
niflere tabi tutarak değerlendirilebilir..
Her tasnif gibi, bu da kifayetsiz olmak
tan kurtulamaz. Fakat her tasnif gibi,

«eyleme geçmekten« çekinmezler*
Geçenlerde plânlama ile ilgdi bir
resmi toplantıdaydık. İçimizde bir sos
yoloji profesörü de vardı. Bir arkadaşı
mız bu zata «Atatürk İlkeleri» Komisyo
nunda niye görev almadığını sordu, ce
vabı dikkate değerdi: «Ben başımdan
büyük işlere girmem!» Oysa, ayni muh
terem profesör, bir cenaze namazının
kıldırılmak istenmeyişi gibi münferit ve
kendi hudutları içinde kalması veya
mütalâa edilmesi gereken bir olay yesilesile yaptırılan yürüyüşe emmesini savura savura iştirak de beis görmemişti.

Susan tipleri de ihtiyatkârlar arasın
da mütalâa etmek kabilse de, ihtiyat kârlar gerektiğinde susanlardır. Şart 'an elverişli bulunca konuşmaktan hatta
Geçenlerde plânlama ile ilgili bir

bnlı.nrlıim pski f ^ ' ^ ^ i n i . * * « *

*»«•«

ptKtin, sıı*»l^n rfU-Mî : «**»''iik öl
müştür. ö , : i W konuşmaz! tmdi. yanı
lacak en akıllıca sev, omın ^»«. *»»nn nâ
ımna komısuvomuKJ oîbi- rt*W»W «el
kin clmeV VA vm*u**~- ti*** Tiî'ki
ye'de Afat»«Ve ve A**»*"'*''"1^** * * * •
madan hiç bir şey yapmak kabil değildir.n
İdealizmden pragmatizme atlar •
ken opnortünîzmîn çukuruna vuvarlanı
veren bu «r*te» f«'«*fe h«cı>«nın. son
raUrı biı* ünîvAcîfcmî/'l* !#**«*** <mr*v
lilipî eWc et^«!«î. Afo*i,•*•,",î;I"«JÎ*," f?)
etrafa isnat sad^dimlA aM****! «evl^m ier» yüzünden solcuların kucağına düş
tüeünü, cit ei<le antinafik hâl<» gele rak orada da barınomavıp avplmak zo
runda kaldığını, seneler sonra öğrendim.

MUTAASSIP MÜNEVVER :

Her ne kadar hem mutaassıp hem
de münevver olmak, münevverliğin mâ
diyetine aylan bir tezat ifade ederse de,
«biz bize benzeriz» fehvasına uygun dü
şen yerli tiplerdir bunlar.
Mutaassıp tipler, birbirlerine zıtlık
lan, muanzlanna hiç bir fikir hürriyeti
tanımamakta birleşen, fanatik (fanati*
mıe) ve sek ter f seetaire) tâli gruplar teş
kil ederler.
Kimisi din yobazıdır, kimisi de in
kdâp yobazıdır; rahmetli Peyami Safa
üstadımın tâbiri İle, inanç ve kanaatleri
ııi, muarızlarına hiç bir söz hakkı tanımaksızm azgınlık derecesine vardıran bir
tecavüz hakkı şeklinde benimseyen
«Devrİmbaz»Iardır.
Son senelerde, inkılapçılığı «dev imcilik» şeklinde anlıvarak, devirmeyi,
vurmayı, kırmayı tedaî eden, Mao'nuıı
sürekli devrim «ilke» si ııvarınca iki de
bir «eylem »e eîrlsen tinler de türedi
ve türel ildi: Tarık Bugra'nın tâbiri ile
«Devrînıkeşler».
Plâna ve plânlamaya tabiat-üstü
kuvvetler atfederek, ondan kurtancıldi
bekleyen, meselâ, nüfus artışını kısıtla*
yarak, bir çırmda kalkınıvereccğimizi
vehmeden ve bn plân mirinin (mvthe),
esiri, plânbazlar da zuhur etti. (Bu ptân
J
baz tâbiri de benim).
Psikolojinin, sosya psikolojinin
ve baznn da psîkonatoloiiııin etüd saha
sına giren bu fanatik tinlerin hiç değil
sc bir mazeretleri vardır: Samimidirler.
Fakat, çoeu defa. eayn kaabili ıslâhtır
lar, tedavileri imkânsız denecek derece
de güçtür. Taassunlannm. Orta Çağ
din yobazlığından hiç farkı olmadığını
müdrik debidirler, esasen bunu anlamak
'da istemezler. Bu yüzden Türkiye'ye ve
Türklüğe çok zarar vermişlerdir ve ver
inekte devanı da ediyorlar.

ASIL TEHLİKE :
PB»W"V • --

.mm&ıiBBSzassua

Amma, en büyük tehlike, taassu
bun- bir kutuptan zıddı kutba kolayca
atlayabilmcsindedir. Konversiyon (conversion) yani din ve ideoloji değiştirme
nin dönme psikolojisi çerçevesine giren
bu tipler, konularla ilmî objektivite için
de rasyonel bir tarzda ele alıp düşünme
kabiliyetinden ve kafa terbiyesinden
mahrum oldukları için, hep affektif (affectif-fcessürf) zaaflarla malûl bulun •
duklarından, beyinleri kolayca yıkanıve
rir. Bîr affektif-emotif (teessirî-heyecanî) şok, bunları ırkçı — turana olmak
tan Nurculuğa, devrimcilikten komünist
olmaya kolayca geçiriverir. Hele, ara
yışlarla dolu, kimlik (identite) krizi için
deki gençlerde, bu tehlike daha da bü
yüktür.
İnsanların beynini yıkama mefodlannın nasıl geliştirildiğini, öfkeye, hid
dete sevketmek, korkutmak ve aşın de
recede heyecanlî\»dırınak suretiyle be yindeki reflks yollarının nasıl kolayca
silinin, usta bir telkin ameliyesi ile, se
mantik oyunlan yanıp kelimeleri değiş
t irmek, onların delâlet ettikleri mânâlan
tepelaklak etmek yolunu kullanarak, ye

ni, eskisine zıt fikir ve kanaatlerin nasd kolayca yerleştiriliverdiğini bir ya
zımda uzun uzun izah ettiğim için, bura
da tafsilâtına girişmiyeceğira.
Fakat şu noktayı ısrarla işaret et
mek isterim ki, Türkiycmizdc, Moska»
va ve Pekin tarafından sahneye konan,1
arada Televiv'in sinsi niyetlerinin de Lşe
karıştığı killevi bir beyin yıkama ame
liyesi cereyan etmiştir ve —heyhat— et
inektedir de

KIZIL SAHTEKARLAR

Fanatiklerin devrim coşkunluğunu
ustaca istismar edip, Atatürk ve Ata
türkçülük perdesi arkasına gizlenerek
son müstakil Türk Devletini de ortadan
kaldırmaya yeltenen kızı provaktörler,
son senelerde meydanı iyice müsait bul
dular. Bunun acı neticelerini ve sıkımlı
larını hep çekiyoruz. Daha da çekeceğe
benzeriz, eiier lüzumlu tedbirler, zaına
nında ve sür'atle, isabetle alınmazsa..*
Doğrudan doğruya Moskova veya
Pekin ajanı olan bu kızıl ajanların ma
hutların yanı sıra, memleketin tek kur
tuluş yolunu Marksizm ve Maoizmde gö
ren, çoğu masum, milî heyecan ve nr
aıları santırlnııs varı muttular ve bu teldi
keleri görmezlikten gelen gafiller var.
Mahutlar suret-i zahirede Atatürk
çü geçinirler. Amma, kendi aralarında
da, Atatürk'ün adı «Pis Burjuva Kemal»
dir, Kurtuluş Savaşı, hedefinden saptı
rılmış bir burjuva ihtilâldir. Bunları a*
yırt etmenin basit bir kriteri vardır: Nâ
zını Hikmet hayranlığı! Oysa hem Nâ
/mı llikmeri sevmek, ona hayran olup
methiyeler düzmek, hem de Atatürkçü
kalmak kaabil değildir. Bu vatan hâini
kızılın nasıl azılı bir Atatürk düşmanı
olduğunu açık seçik belirten manzume
leri ortadadır. (Sayın Alparslan Türkeş,
T.B.M.M.'dcki bir konuşmasfnda bu
\riteri işaret etmişti).
Yan mahutları bu bale getiren ve
daha nicelerini kızıllaştıracak olan ma
hutların tasallutundun, onları da, yeni
nesilleri de kurtarmak iç>n gafil olan ol
mayan Türk münevverlerine ve bilhassa
biz Türk Milliyetçilerine büyük mesuli
yetler ve görevle

MÜNEVVER Mt AYDIN MI?

vukanda çizdiğim tiplerle ıurk
münevverlerinin bir kısmının nasıl ütüntü verici bir tutumda olduğunu belirt
meye çalıştım. Esasen bu münevver tâ
briri de yerinde değil. Entelektüel (mtel
lectuel) karşdığı ortaya konan bu müncv
rer terimi, olsa olsa «aydınlanmış kişi
mânâsına Frenkçe «lllumlnec» karşılığı
ulabilir. Fakat, okur yazarlığı, diploma
rt, entcllektücl sayılmak için kâfi adde
len zihniyete uygun düşüyor. Münev
ver karşılığı icad edilen aydın terimi bi
le zamanla ayn bir mânâ kazandı. Bu
nun içindir k^ bazı yazılanında ve kon
ieranslanmda «yan münevver — çeyrek
lydın» tefrikini yaptım.
Türkiye ne çekiyorsa ve ne çekecek
se, hep bu yarı aydın, çeyrek münev
ver tipleri yüzündendir. Mahutlara mey
dam bos bırakanlar bunlardır. Devrim -

bazlar, plânbazlar, devrimkeşler, hep
bunların arasından çıkıyor. Ve ne ya
zık ki, yanlış teşhis, çarpık görüş ve isa
»etsiz hattâ zararlı reçeteleri ile Türkiye
nin kalkınmasını, ilerlemesini kösteki! •
yorlar.

ATATÜRK İLKELERİ KOMİSYONU

Hiç şüphe etmiyorum, muhakkak ki
vatanperverane hisler ve halis niyetler
le bir komisyon kurulmuş. Adı?
Evvelâ, «Atatürk tikelerini Tes
hil Komisyonu» dendi, nitekim geçen
yazımda böyle zikrettim. Meğerse «A*
fal ürk ilkelerini Belirleme Komisyonun
imiş.
Ne demek «belirleme?» Tâyin mî,
tesbit mi, izah mı, tefsir mi, tebarüz et
tirme mi? Mcflıum-u muhalifini alırsak,
demek k] Atatürk ilkeleri belirsizmiş
şimdiye kadar ki, belirlemek gerekmiş?
12 Mart Muhtırası dolavısile Sena
loda AP. Sözcüsü Savın Ccmaleıtin tııkaya'nm konuşmasını hatırlıyorum. Şu
Atatürk ilkeleri neymiş resmen tesbit
edilsin de anlıvalım diyordu, özetle.
Haklı görünüyordu. Zira, Türkiye fari
hinin son çeyrek asn. ben AMrfc tike
leri, o ilkelere llıanc, ilkelerden sanma
karşılıklı suçlamaları ve kıyamlarıyla geç
ti.

İLKELER VE İNKILÂBLAR

Böyle bir komisyon kurulmalı mı,
kurulabilir mi, kurulursa nasıl kurulma
lı? Bu suallere cevap vermeden veya
bulmadan önce, Atatürk îlkeleri'nden
ne murad edildiğinin acık seçik ortaya
konması lâzım. Ve bu ilkelerle Atatürk
inkılâblannın karşılıklı münasebetleri •
nin de tayin edilmiş olması ican eder.
İlkeler mi evveldir inkılâblar mı?
Başka bir deyişle, inkılâblar mı ilkeler
den çıkmıştır, ilkeler mi inkriâhlardsın?
ilke ne demek? Osmanlıcada kar
Şlllğl Umde. Frnnsızepd» n»v»nsln frtrin

cipe). Eğer, ilkeden kasdedilen bu mânâ
ise, inkılâldnrın ilkelerden çıkmış olma
sı lâzım gelir.
inkılâblar malûm, inkılâb kanunla
n da keza biliniyor ve deSktirilemivc ceğine dair Anavasa'da hüküm de var.
Anıma, Atatürk tikelerinin ne oldu
ğumf ve ne olmadıkını vazıh bir şekilde
gösterebilmek için, neve nelere, hangi
kaynaklara başvurulacaktır?
Atatürk'ün sözlerine mi. yanlıkları
na mı? Sözleri, çeşitli tarihlerde sövle •
dikleri kaynak veya hareket noktası atınmak istenirse, elde mütecanis, kendi
kendisi ile mutabık, yen» tâbir! île «tu
tarlı» tek bir kitan veva metin vokfur.
Yaptıktan ele alınırsa, avuçlarını
açıp Halifeye dua etmekten, camide ya*
az edercesine konuşmaktan, resmî bolşevik partisini kurdurun Sovyetlerden
yardım almasına, hilâfeti ilga edip ko
monizme karşı amaıısızca davranışına
dek bir aksiyonlar zinciri...
Gerek sözlerinden, gerekse yap •
tıklarından yapmak İstediklerini ve nl(Dcvfimı II nel Sayfada)

'Doç. Dr. ReceptDokSat
i'
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da 24 kişiden müteşekkildir. lan son zamanlar da biraz şe
kerrenk imiş.
Türk — İş'de sahneye konul
Sadi Koçaş o kadar dikkat
mak istenen «Haysiyetli Ece
vit veya Sosyal Demokrat»
ediyormuş ki, Nihat Erimle
oyununu getirmek isteyen İl yanyana gözükmek istiyor
sendikadan 6 Yönetim kurulu muş.
üyesi vardır. Geriye 18 tiye
Geçenlerde İstanbul'a gi
kalmaktadır. Bu 6 kişiden dör den Başbakan Erim'in İstan
dü daha evvel Kızılcahamam bul Sıkı Yönetim Komutanı
toplantısına rapor sunan Ge Orgeneral Faik Türün'ü ziya
nel — İş Başkanı Abdullah ret ettiği halde Sadi Koçaş'ın
Baştürk, Yol — İş Başkanı sadece İstanbul Valisi Vefa
Halit Mısırhoğlu Petrol — îş Poyraz'ı ziyaret etmesi ve
Başkanı İsmail Topkar ve De Sıkı Yönetim Komutanım gör
niz Ulaş — İş Başkanı Feri memesi bir takım yeni geliş
dun Şakir Öğünç'tüı Ges — melerin olabileceği ve kabine
İş Başkanı CHP Miltetvekili deki buhranın giderek daha yo
Osman Soğukpınar'dan ve o- ğun bir hal alması ile izah
nun dörtlerle birlikte olmama edilmektedir.
sı zaten garipti. Tek kazandık
lan DYF — îş Başkanı Şcra
fettin Akova idi.
ZAVALLI
DEMİRYOLCULAR
Ne varki DYP — tşfn rapor
da yer alması İşçilere çok pa
halıya malolacak ve Akova
belki de imza koymadığını bil
direcektir. Aksi takdirde bu
sendika Türk — tş'in desteği
Ankara Sıkı Yönetim Ko
ni kaybedecektir.
mutam Orgeneral Semih San
Bu oyun, Şerafettin Akova car, onbir sayfalık geniş bir
ya eğer 1973 yılında seçimler
yapılırsa belki bir mületvekîl bılaın yayınlayarak, sıkı Yö
ligi gayesi verecektir. Ama
netimden bu yana yapılan ça
halen ertelenmiş grev içinde hşmaları açıklamıştır.
bulunan Dcmiryol işçisi çok
Semih Sancar, Türkiye'yi 12
şey kaybedecektir. 100 bin iş Marta getiren olaylar izah et
çi ekonomik sıkıntılar içinde tikten sonra; bazı macera
ki hükümetle anlaşamadığı
prestlerin ve anarşistlerin
günlerde Türk — tş'in deste jniversitelcre gelen vatan evğinden mahrum bırakılması
lAtlaruia çengel atarak Öğren
her halde aklı başındaki in
etleri iğfal ettiklerini bildir*
sanların hara olmasa gerek
miş «Maalesef bazı bilim a»
tir. Böyle bu oyundan en çok damlan ve örgütlerin de ken
zarar görenler açlıktan nefesi dilerini desteklemeleri ile kuv
kokan zavallı dcmiryol işçisi vetlenen bu drijanlar eylem
ne olacaktır.
lerini tahakkuk ettirecek mili
YA SONU?
tanlar da temin etmekte güç
24 Kişilik Türk — tş Yöne lük çekmeyerek Jbilim yuvala
dm Kurulu ister — istemez nnı, harp meydanları haline
bu rapor konusunu da görüşe getirmişlerdir.» demiştir.
çektir. Kurulda üye olan 11
Ankara sıkı yönetim komu
sendikaya mensup 6 kişi bu tam, 12 Marttan sonra mace
Etti yeniden savunacak ve sa racılar ve bazı öğretim üycle
vunmalan basma da verile'
rinin öğrencileri sınavlara gir
rek kamu oyu oluşturulmaya memek için teşvik ettikleri
çalışılacaktır. Ancak Türk — nin öğrenildiğini bildh-miş»
İş Yönetim Kurulu üyeleri
«komutanlıkça zamanında ah
cpartilcrüstü politikayı» bir
nan tedbirlerle bunlar önlen
kere daha onaylayarak «hay miş ve hatta sınavlaa girme
siyetli Ecevit?» yereeektir.
Ve basan nlsbetleri de diğer
İhtimaldir ki üyeler Başba yıllara oranla daha yüksek se
kan Erimin «çok önemli şey viyeye ulaştırılmıştır, diye k<>
ler beklenebilir» sözünü 6 üye nuşmuştur.
ye hatırlatarak «Türk — tş
Orgeneral Semih Sancar bil
12 Mart muhtırasından evvel
diride «yapılan adil tahkikat
A. P. veya TÎP? destekla ilgili olarak bazı Öğretim
Iese idi, simdi ne olacaktık» üyelerinin gözaltına ahnmala
r
di5 ecekierdir.
rı üerine komutanlık aleyhine
Türk—tş toplantısı bu hat bildiri dağıtmak, profesörle.
ta içinde bitecektir. Bakalım rln cübbcleriyîe yürüyüş yap
gelişmeler bu o3iına nasıl ma karan teşebbüsünde bu
son verecektir ?
lunduklarının haber, alındığı
nı açıklamış ve aralarında bu
lunan müsbet tutumlu kimse
terin vardımlan ile zamanın
da ve yerinde yapılan müda
halelerle bunlara mani olun
muş ve broşür dağıtanlar ya
kalanmıştır.» demiştir.

Profesörler

•

cühielenyle

Tunç. haysiyetli EcevnT iyi
Unıyanlardan biriydi Bu son
oyununda ne olduğunu bili
yordu Ecevit uzun zamandan
teri Türk — İşin kendisine
yatması yolunda faaliyet için
«deydi Bu yolda bir çok çaba
ve gayretlerine rağmen başa
ramamıştı. Erzurum Kongre
si ve Kızılcahamam toplantı
lan Haysiyetli Ecevit*» Türk
— îş'e karsı bir kere daha çt
kışıydı Nitekim şimdiye ka
darki takındığı epertmist ta
vırların aksine Ecevit'e karşı
kesin ve doğru bir teşhis ko
yuyor v e şöyle diyordu ;
«— Yönetim Kurutumuza
sunulmak üzere bir rapor
hazırlandığım ve ba raporun
esaslarını basından öğrendim
Bu konuda bhse resmen hiçbirre> İntikal etmiş de«J]dlr.
Kesinlikte İddia edebiliriz ki.
bazı çerreler öğrenci harekeli
Czerfnde m nadıklan oyunu,
bu defa da işçi hareketi üze
rinde oynamak lehi teşebbüse
geçmişler ve sendikalarımız
yöneticilerinin kökünde yurt
sevgisf vatan iyinlyetleUııden
yararlanma yolunu denemeye
kalkışmışlardır Buntann yur
du nereye kadar gelirdifcl ar»
tık görülmüştür. Bu oyunla
rın artık mutlaka durması
ferekmektedlr.»
RAPORU KİMLER
HAZIRLAMIŞ ?
Tunç, cevabında raporun
Cf iPli baza kişiler tarafından
hazırlandığını da bildiriyordu.
Ancak Tunç'un söylediği gibi
raporu hazırlayan aslında Koç
ye Koçtürk değildi. Hazırla
yanlar Sıkıyönetim Makamla
rınca hâlen tutuklu bulunan
birkaç aşın solcu ile b'a kıs
mı da bir müddet gözaltında
bulundurulmuş ve sonra salı*
verilmiş SBF ve Hukuk Fa
kültesinin öğretim üyeleri idi.
Koç ve Koçtürk'de raporun re
«faktörlüğünü yapmıştı.
AKTÖRLERİN GÜCÜ NE?
Sağlık — İşi başından kay
bederek II Sendika olarak ka
fanların dışında TOrk — tş'in
Başbakan Nihat Erim üe
üyesi 23 sendika daha vardır. Başbakan Siyasi ve tdart İşler
Tflrk — iş Yönetim Kurulu Yardımcısı Sadi Koçaş"ın ara

yürimek istemiş
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Resmi ilânlar için
Gazete çıkarılıyor
Başbakan Ekonomik işler
yardımcısı Atillâ Karaosmanoğtu, yeni yeni planlar yapa
rak Türkiye'yi iktisaden çok
mOşlüktenl kurtarmak içm ça
lısmalara devam etmektedir.
İfade edildiğine göre, res
mi ilânlarla flgÜi olarak Dev
let'in bir gazete çıkaracağı, bü
tün resmi ilânların bu gamete
de yasınlanacağı. böylelikle
roüyonlarca liralık
tasarruf
yapılacağı bildirilmektedir.
Resmi ilânlarla ilgili çalış
malar sürdürülürken alına
cak bu kararla iki üç tane ga
zetenin dışında hiçbir pazete
nln yaşamayacağı anlaşılmak
tadır.

Böylece diğer gazeteler ve
bütün Anadolu basınının kapı
larına kilit vurulmuş olacak
tır.
CUMHURİYET
SATILIYOR
Basın çevrelerinde dolaşan
haberlere göre. Cumhuriyet ga
zetesi satılığa çıkanlıyormuş.
Dört ortak olduğu bildirilen
Cumhuiyet gazetesine ve te
sislerine 21 milyon istendiği
hatta 16 milyon verildiği gene
söylentiler arasındadır
Hisse sahipleri gazetenin or
tağı bulunan Nadir Nadi'nin
yazılarının kendi anlayışları
na ters düştüğü, süu yöneti
me riayet etmeyen bir anlayış
içinde bulunduğu için mezkur
şahsın gazeteden uzaklaştırma
cağım da ifade ettikleri söy
lenmektedir.
Cumhuriyet gazetesinin aki
betinin önümüzdeki günler
de kesin olarak açıklığa kavu
şacağı bildirilmektedir.

hhaa Selçuk bir
yıla mahkûm olda

KOMÜNİZMLE
SAVAŞ

Yazan:
Prof. Remzi Oğuz ARIK
» P.K. 284
BAKANLIKLAR
ANKARA

I
hakaret idi.
öte yandan ordunun girişti
ği anarşist avı bütün şiddetiy
Ie devam etmektedir. Geçtiği
miz hafta İzmir Sıkı Yönetin
Komutanlığı Dev —- Genç m
Utanı olduğu iddia edilen Di
yarbakırlı Recep Güvercin ile
kardeşi Abdurrahman GüveF*
çini göz altına almıştır
Antakyada Lise felsefe öğ
retmeni Sadi Koçar aşın sol
faaliyetlerde bulunduğu gerek
çesiyie Sıkı Yönetim Makam
larmca göz altına alınmıştır.
Yine Antakya'da ruhsatsız iğ
necilik yapan bir kadın giripçıktığı evlerde kürfçülük pro
pagandası yaptığı için tutuk
lanmıştır.

İstanbul İki numaralı sıkı
yönetim mahkemesi Cumhu
riyet gazetesi fıkra yazan ti
han Selçuk üe Ya» işleri Mü
duru Oktay Kurtbökeyi birer
yıl hapse mahkûm etmiş ayn
ca dörder ay da İstanbul dı
şında genel gözetim altında
bulundurulmasına karar ver
miştir.
İki numaralı mahkeme.
Cumhuriyet Gazetesinde ya
yınlanan «Boş geldin Tanzi r
BİRAZDA TÖSDEN
mat Kafası» başlıklı yazıyla
Uzun «üreden beri aşın sol
iki sanığın «hükümetin mane
cu
ve tedhişçi teşkilâtlarla iliş
vi şahsiyetini, devletin askeri
muhafaza ve emniyet kuvvet kişi olduğu bilinen TÖS (Tür
terini tahkir ve tezyif» ettiği kiye öğretmenler Sendikası) ,
yöneticilerinden Mihri Belli' •!
bükümüne varmıştır.
nin en yakın adamlarından j
Sava Yarbay Nevzat Çizme
olduğu iddia edilen Dursun '
ci'nin iddia makamın* işgal et
Akçam, Genel Sekreter Os-'
ligi ve başkan piyade albayı
man Akol ve Yönetim Kurulu
Conıil Bozkurt. Yargıç kıdem
Üyesi Veli Kasımoğlu geçtiği*
li Binbaşı Perruh Şenerdam
miz hafta gözaltına alındılar.
ve üye deniz yüzbaşısı Hamdi
öte yandan sıkı yönetim 2.
öncüloğlu'ndan kurulu man
numaralı mahkemesi eşkıya
keme serbest olarak yargıla,
Dev—Genç üyesi Şaban tba*
nan Oktay Kurtböke'yi tutuk
yi tutuklamtştır. Şaban tba H
îamıştır.
tanbul'da cereyan eden 16 Ha
• sıran olaylarında anarşist faa
-.
liretlerinden dolayı aranmak
ta idi Aynı mahkeme ODTÜ
öğretim üyesi aşın solcu Ay
dın Karakaşoğkı hakkında
da TCK 141. d maddesine gö
Geçtiğimiz hafta içinde, bir re tutuklama, karan aldı.
numaralı Sıkı Yönetim Mab
kemesinde «komünizm propa
gandası yaptıkları» gerekçe
siyle Serpil Çalışlar ve Dilber
Ağca a dh anarşistlerin duruş
ması yapıldı, öte yandan 3.
numaralı Sıkı Yönetim Mah
kemesinde de laikliğe aykın
tran Devleti, kuruluşunu»
hareket ettikleri ileri sürülen 2500 inci yıl dönümünü kutla
Diyanet İşleri Başkanlığı öz
mak için, büyük hazırlıklara
Iükişleri Müdür muavin* Mus
tafa Cahit Türkmenoğlu Üe girişmiş,
Ekim ayındaki kutlamalar
arkadaşlarının duruşmasına
devam edildi. 2. Numaralı Sı içhı şimdiye kadar 42 devlet
Başkanı davet edilmiş. Hatta
ki Yönetim Mahkemesinde
ise Sıkı Yönetim yasaklarına Pers imparatorluğunun ilk brtf
uymadıktan gerekçesi ile Şa kenti olan Perscpolis şehri, de
kir Uslu ve özer Becer yargı milyonlarca lira sarfı ile restandılar, öte yandan 3 Numa tora ediliyormuş.
Milletlere ruh verecek olan
rah Sıkı Yönetim Mahkeme
sinde Recep Cele, Ali Laçih ve büyük yıldönümleri ceden bia
lürklerin aklına gelmiyor ?
arkadaşlarının duruşmaları
Kutladığımız yıldönümlcr
yapıldı. Ali Laçln adlı anar
şist ve arkadaşlarının suçlan 40—50 yılı geçmiyor. Neden
Türk devletinin 2500 üncü ku
Elbistan da harman komü
ruluş yılı kutlanmıyor ?
nistlere yataklık yapmaktı.
Ağustos ayında kutlayacağı
Bu arada Sıkı Yönetim 2.
Numaralı Askeri Mahkemesin miz Malazgirt Zaferinin 900.
d e Cumhuriyet Gazetesi yaza- yıldönümü İçhı yapılan çalış
maların kifayetsiz v« yetersiz
n İlhan Selçuk ve gazetenin
olduğu nazari itibare alınırsa
Yazı İşleri Müdürü Oktay
ffurtböke'nîn dunışmalan so Devletçe bu işe eğitmediğimiz
na ermiş ve birer yü hapis ce gerekli ilgiyi göstermediğimi
sasına mahkûm edilmişlerdir. sürece, nesiHere ruh ve kuv
Oy biriîgi Üe alman karardan vet «erecek davranışlar güdük
.,
cezaya esas teska eden suç kalmaya mahkûmdur.
'" " *in emniyet fcuvveüeriao
İran'dan İbret alalım.

S odalar

cezalandırılıyor

İnm 2500. yılını
kutluyor
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DEVLEI
vı

MÜNİH* DE BİR GÜN

T.^L^Ü^2
KELLE kuleden EYFEL k u l e s i n e

TEMMUZ
SAYISI
ÇIKTI

KOMÜNİZMİN
İHTİLAL
PROVASI
Ülkücü, İsçiler
Birliği Yayını
Fiyatı: 250 Krş.
f

P.K. 200 Kızılay
ANKARA

MİLLİYETÇİLİK
TOPLUMCULUK
Alparslan
.

TüRKEŞ
Fiyatı 2,50 Krş.
P.K. 200 Kızılay
ANKARA

•

•

•

20 Şubat Cumartesi günü, Münih'e doğru yo
la koyulduk. Saat 11 de Münih'e geldik. Almanya*
nın Berlin ve Hamburg'tan sonra üçüncü büyük şeb
fiildeyiz. 1972 Olimpiyat Oyunlarının yapılacağı Mü
nilı'i ilk bakışta gözümüz pek tatmadı. Dümdüz bir
şehir, herhangi bir özelliği yok. Daha öğrendiğimize
göre Münih, Almanya'nın en eski şehirlerindcnnıiş.
Bavyera Eyaletinin de merkezî imiş. Fakat İkinci
Cihan Savaşında en fazla zarar gören şehirlerin ba
şında geliyormuş. Tarihî binaların çoğu yıkılmış.
Yeni yapılar zaten hiçbir yerde güzel değil.
Hava çok «oğuktu. Elimizde bir adres ve tele
fon numarası vardı. Bir benzinciye uğradık. Tele fon etmek İslediğimiz anlatmaya çalışırken, esmer
bir kız, gayet düzgün bir Türkçe ile, «numarayı söy
leyin, ben telefon edeyim!...» demesin mi? Daha
İlk adımda bir Türkle karşılaştığımızı sanıp pek sn
vlndik. «Türk müsünüz?» dedik kıza. Cevap: «Ha
yır, Aralımı.»
Aradığımız numara kesikmiş. Başladık kara ka
ra düşünmeğe. Kiminle temas kuracağız. Değerli
Türkçü kardeşimiz, «Hürriyet Radyosu» Kazak leh
çesi uzmanlarından Hasan Oraltay'ı hatırladık. Te
fefon ettik, çalışıyormuş. Saat 16.G0 da buluşmak
üzere sözleştik. Yanımızdaki adrese bir daha bak*
lık ki «lüıken str. 84». Buradaki Türken acaba ne
demek ola, Türkle bir ilgisi var mı? Evet varmış!
Türk Caddesi demekmiş. Rivayete göre, İkinci Vi
yana Kuşatmasından soma, esir düşen Türklerin
bir kısmı Münih'e götürülmüş, yol işinde çalıştırıl
mışlar. Açlıkları yola Türk Caddesi denmiş. Ayrıca
Türk Hamamı ve Türk Kışlası da var! Adresi bul*
dıık ama, aradığımız adamı, milliyetçi arkadaşları
mızdan MHP. Münih baştemsUcisi Ahmet Akcan'ı
bulamadık. Ne yapacağız? Hiç... Saatin 16.00 ya
gelmesini bekleyecek o zamana değin şehri gezece
ğiz.
{
BERBER Mİ CELEP Mİ?
Tanıyanlar, hele yakın dostları çok iyi bilir kî.
Galip Erdem'în traş meselesi bir derttir. Sakalı çık
tığından 41 yaşma gelinceye kadar hiç kimse O'na,
muntazam traş olmasını, medenî hayatın böyle gerek
tirdiğini bir türlü öğretememiştir. Gün olmuş yaka
smdaıı tutulup berbere götürülmüştür; gün olmuş
çaresi/ kalınmış traş makinası hediye edilmiştir; yi
ne de sakal «sorunu» çözümlenememiştir. Münih'e
geldiğimizde, sakah yine uzamıştı. İbrahim Metin,
yalnız şoförler padişahı değil, sefer heyetinin de
sorumlusudur. Otoritesi pek kuvvetlidir, İnadından
hiç dönmez. Tutturdu: «Ağabey, haydi berbere!»
İyi ya, berber nerede? Avrupalı usturayı çoktan bı
rakmış; Galip Erdem'în sakalı da makina çağını çok
tan aşmış. Nihayet bir berber bulabildik. Sakalı gös
tedik, yüzümüzü sabunlar gibi yaptık, usturayı işa
ret ettik. Salonda çalışanlardan biri, doğrusu çok ze
ki imiş, ne demek İstediğimizi hemen anladı ve şöy
le bir burun kıvırdı: «Türkiş!» Niçin öyle diyorlar?
Züppelik işte. Sanırsınız ki, elektrikli traş makina
sim 500 yıl önce icat etmişlerdir.
Başka birisi, çam yarması gibi bir adam, Ga
Bp Erdenı'i adeta zorla koltuğa oturttu. Suratı
«mahkeme duvarı»na benzer, yüzünden düşen bin
parçadır, öyle bir sabunlaması, çeneyi öyle bir sağa
— sola çevirmesi, usturayı öyle bir kullanışı var ki,
P"
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Ülkücü Öğretmenlerin
••

Memur Sendikalarıyla ilgili Anaya
sa maddesinin kalkması söz konusu dur. Bu bakımdan faaliyetlerimizi Der
nek olarak yürütme hazırlıklarını yap
inak mecburiyetindeyiz.
•

Dernek'Ie ilgili tüzüğümüz hazır
lanmıştır. Bunun için heı kuruluşumuz
dan 1-2 temsilciyi Ankara'ya dâvet et
meyi ve müzakerelerde bulunmaya uy
gun gördük.

a

görseydiniz dehşete düşerdiniz. Sonradan Galip Er
dem; «vallahi çocuklar, dedi, bizim celepler var ya,
kesecekleri koyunlara karşı bu herifin bana karşı
davranışından çok daha fazla naziktirler, müşfiktir
ler!., «Oysa bu sadece bir başlangıç, daha doğrusu
ilk tanışma İdi. Atanan nezaketinin daha ne örnekle
rini görecektik, ne örneklerini! Sıra para ödemeğe
gelince yüreğimiz hopladı. Bir sakal traşının bedeli
i ç mark, yan} onüç Ura! Hippiliğin kaynağını da
böylece keşfetmiş olduk! Hey gidi günler hey! Bi
zim Memişc ikibuçuk lira verirdik de çok gelirdi!
!
TÜRKLERİN BULUŞMA YERİ
Türk işçileri İÇİn Münih'in en tanınmış semti
«Havtbanhof» dur. Cumartesi günleri tatile giren iş
çilerimiz, hemşehri ve arkadaşları ile orada buluşu
yor, konuşuyor, dertleşiyorlar. Sonradan anlattıkla
rına göre, Havtbanhofun herbiri büyük bir salona
açılan dört kapısı varmış. Türk, İtalyan, Yugoslav
ve Yunan İşçileri salonları bölüşmüşler Arasıra kav
ga da çıkarmış ve tabiî bizimkiler, temiz bir sopa
çekerlermiş! öğleden sonra orava gittik, tesadüfen
Türk kapısından girmiş olmalıyız ki- kılık kıyafetle
rlnden ve konuşmalarından önce. Türk olduklarını
hemen anladığımız vatandaşlarımızla karşılaştık, i çer—Beşer kişilik gruplar halinde, geziniyor, hara
retli harereıl! konuşuyorlardı. Bazılarına yaklaştık:
«Merhaba hemşeriler, nasılsınız, biz Türkive'den gc
liyoruz da!...» dedik. Selâmımızı aldılar, hatırımızı
sordular ya, daha fazla bir ilgi de göstermediler. Oy
sa biz, boyunlarımıza sarılmalarını bekliyorduk, ön
ce, çok bozulduk. Sonra, düşündük ki, lıalklı değiliz.
Meselâ Haydarpaşa Garına gitsek, sağa sola selâm
verip «Merhaba desek, nasıl bir karşılık alırsak, Mü
nih'te de aynı karşılığı beklememiz tabii idi. Çüıı
kü her taraf Türklerle doluydu, hergün yüzlercesi
geliyor, yüzlercesi gidiyordu.
Sırası düşmüşken şu Havtbannot kelimesi üzc
rinde bir parça duralını, Almanca'da «Banhof» istas
yon mânâsına geliyor. Havtbanhof da merkez istas
yornı, gar demek, öz Türkçecitcriraizin en hızlıları
bile, istasyon ve gar kelimelerine Türkçe bir karşı
lık aramayı akıllarına hiç getirmezle» Soracak olur
sanız, «O ayrı bir konu, derler, istasvon ve gar söz
cıikleri beynelmileldin» dokunamavız'..» Ne de gü
zel uyutmuşlar bizi! Yâni. Almanlar İstasvon keli
meşini kullanmayınca beynelmilelliğin dışımla mı
kalıyorlar!
Banhofda bazı işçilerle sohbet ettik. Birçoğu
dertliydi. Hele bir tanesinin durumuna çok üzüldük.
Gençti, sevimli bir yüzü vardı: ama cahil ve acemi
olduğu belliydi. Patron*» cok berbat bir herifmiş.
Eziyet etmekten adeta hoslanıvormuş. Fazla mesaî
3;aptırlyor, karşılığını vermiyormus vs. Almanva'da
«alı an işçi kardeşlerimizin gezimiz boyunca hiç bit
meyecek dertleri ile ilk defa bövle tanıştık
Saat tam 16 da, Hasan Oraltav kardeşimiz,
muhteşem boyu ile, göründü. Hasretle kucaklaştık.
A anında Arif Çelik isimli bir öğrenc' vardı. Ahmet
Akçan'a haber etmişler, biraz sonra «eldi. Türkiye'
den tanıdığımız, özellikle Hasan Samı Bolak'm ya
kın dostu olan Ali Akış Bey de geleceğini söv lemis;
«ma ne o gün ne de başka bir zamar hic sürünme
di.
Gelecek Yazı: VATAN KURTARMAĞA DEVAM

Bu maksatla :
1I
1. Küçük çapta Mı Kurultay te
şekkül ettireceğiz. Demeğin adı, amb-

lemi, amaçları hakkında muhterem fi
kirlerinize başvuracağız

KALKINMANIN TEMELİ TEKNİKTİR

2. Demek haline intikalden sonra
ne gibi çalışmaların yapdacağını tesbit
edeceğiz.
3. Bu vesileyle Ülküdaşlarımızı tanı.
ma fırsatım bulacak gaye ve dâva stra
tejisini inceliyecek, programlarımızı dü
zcnliycceğîz*
Yukarıda belirtilen hususların ele
alınması için Ülküdaslarımızın 16.8.
1971 günü saat 9.00 da Genel Merkez
binasında hazır bulunmalarını rica edi
yoruz,
L
Hürmetlerimizle.

i

Doç. Dr. Recep DOKSAT
Genel Başkan

TEKNİK FORMASYON

KİMYA MÜHENDİSİ ICİ
Yazarımız kimya vüksek mühendisi Mehmet
Orhun'un bu çok mühim eserini ilgililere tavsiye
•deriz.
7*

Fiyatı : 17,50 TL,
İsteme adresi t

•'

Bahçclîevler, 22 Sok. No. 6/6
•

Ankara

*
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14 Temmuz 1959 da K e r k ü k * * Araplar v« Barcanici K ü r t l e r tarafından hunharca
şahit Türk'lerden batıran

fgV*9

NOLUR. BİR MERT OLAYDI

katlcdilea

Kerkük Katliamının
12. Yıldönümü
Bundan 12 yıl önce 14 Temmuz 1959 günü
tarihin yazdığı en vahşi katliamlardan bi
ri, Kerkük'te sahneye konulmuştur. Yüz
yıllardır Türklerin idaresinde bulunan ve
halk» büyük co&unluğu Türk olan Kerkük
ve havalisi o gün ızdıraplı gücleinden en
büyücünü yaşamıştır.
Kerkük Türkleri Irak idaresine girdi ğindenberi baskı ve zulüm altında yaşamak
ta İdiler. Özel gayelerle halkının hemen he
men tamamı Türk olan bn şehre Arap va
Hler tayin edilmekte ve bu valiler soydaş
lanmıza kan kusturmaktaydılar. Fakat
Türkler, yine Türklüğün aort bağımsız kale
si olan Türkive Cumhuriyetinden ümidini
kesmemişler ve bütün zorbalık ve vahşice
baskılara rağmen benliklerini ve kültürlerini
korumaya devam etmişlerdir. Fakat Türk
Irîye'de o güne kadar esir bütün soydaşla
n gibi Kerkük Türklerine de ilgisiz kalrruş
ve yardımım esirgemişti. Fakat Kerküklü
ler yılmamışlar ve hergün birçak soydaşı
suz en şen'i işkencelerle öldürüldüğü hal
ile mücadelelerine devam etmişlerdi. Bar
lanicilcr İngilizlerin de yardımıyla artık
k i Türk bölgesine kesin bir darbe vuruia
rak burayı ele geçirmek ve Kerkük petrol
terin esahip olarak bağrımsz kızıl Kürdis
tanın temellerini atmak için sabırsızlanmak
taydılar. Zaten yardımsız ve sahipsiz Türk
leri bu yolla İmha edip emellerine ulaş •
atanın da çok kolay olacağını düşünüyorlar

- İşte bu hal içerisinde Arap Komü '
Üstler Kürt komünistleri ile baş başa vere
0ek Kerkük katliamının plânlarını hazals
«Mor.
Barzanj ve onun emrindeki Yüksek Ko
nnünist şurası, Abdülkerim Kasım m 4*
İnini almak suretiyle harekete geçtiler. Bu
plâna göre ötedenberi Kerküklüleri k ,ru

yan Kerkük II. Fırka Kumandam Mjr •
hum Nazım Tabakçalıyı saf dışı bırak •
mak lâzımdı. Derhal bu Asil ve iyi yürekli
kumandanı tevki! ettirerek vatana hiyanet
sucu ile Mehdavi İdaresindeki ihtilâl mah
kemesinin karşısına çıkardılar.
T
Musurdakl Şevvaf hareketi üe ilişiği
vardır diye idama mahkûm edip kurşuna
dizdiler. Ve yerine Barzaninin yakın dos
tu azılı komünist Davut El Cenabı (Son ih
tilâlde kurşuna dizilmiştir) Kerkük Beledi
ye Reisliğine yıllarca Moskova'da kalmış,
Irak Yüksek Komünist Şûrası azılı Kürt
Maruf Berezenci (idama mahkûm olup ce
zası infaz edilmiştir) tayin edildiler. Bu iki
azılı komünist kendileri gibi birer cani olan, Cebbar Plruzhan, Nuri Molla Velî
adlarındaki kürtlerle (her ikisi idama mah
kûm olup cezalan infaz edilmiştir). Kitap
çı Oiin adındaki Ermeni asıllı komünist
le (Kerkükte meçhul bir şahıs tarafından
hançer İle öldürülmüştür), başbaşa vere rek, Kerkükteki bütün emniyet ve idare adamlarmı başka yere naklederek yerlerine
Komünistleri getirdiler, ikinci fırkadaki su
bay kadrosuna (Astsubaylar dahil) Kürtle
re tahsis ettiler. Şehirde mevcut ve azaları
nın tamamı Kürt ve Asurilerden ibaret olan, bütün Komünist teşekküllerini silâh
landırdılar, (îkri Gençlik) (Sulh Severler
Halk Mukavemet Teşkilâtı) üç bine ya
km Türk gencini tevkif ettiler. Kerkükte çı
kan gazetelerde vatan hani ve Rus dostu
Nazım Hikmetin ve tanınmış Türkiyeli
Komünistlerin yazı ve şiirlerini neşre baş
layarak. başta Atatürk olmak üzere bü
tün Türk büyükleri hakkmda küçültücü dil
kullandılar. Nihayet Irak ihtilâlinin yd
dönümü olan 14 Temmuz 1959 günü el
lerinde iplerle dolaşan bir avuç Komünist
Kürt, bir gazinoya hücum ederek bu gazi
monun sahibi Osman adındaki Türk'ü şe

hit ettiler Türkler bu komünist uşaklarına
karsı koymağa çalışırken; İkinci Fırka Ke
mandanlığı tarafından dışarı çıkma yasa
ğı konuldu. Bu yasak sadece Türklere uy
gulandL Kanun ve nizamlara daima sayg?
gösteren Türk halkı bu buyruğa uyarak ev
terine kapandılar, tkinci Fırkadaki Kürt za
bit ve askerleri şehrin her tarafını ele ge
çirdiktefı sonra basta Kürt askerleri olmak
Özere bütün Komünist teşekkülerini hare
kete geçirerek Türk evlerine hücum ettiler.
Türkçü olarak bildikleri kimseleri askeri kış
laya getirerek orada kurşuna dizdiler. Meş
hur Türkçülerden ölü Hayrullah Efendinin iki oğlu Emekli İstihbarat Subayı At*
Hayrulalh ve Dr. Yüzbaşı îhsam Hayu'lah. Neftçi, ailesinden. Kasım Neftçi, Alî
Neftçi, Avcı ailesinden Mehmet A / c , Selâhattin Avcı kardeşler başta olmak üzere
binlerce Türk gencini şehit ederek cesetle
rini caddelerde sürüklediler Kimim dm
diri ciplere bağlayarak, kimini de diri di
ri mezarlara gömerek öldürdüler. Şehit et
tikleri Türkleri caddelerde sürüklerken;
«Kahrolsun Türkiye», «Kahrolsun turan
olar» ve «Kahrolsun gericiler» diye rura
atıyorlardı. Ve Aziz Atatürk'ün resimle
rini parçalarken öldürdükleri Türklere
«Atana mezardan çıksın da kurtarsın si zi» diye hakaret ediyorlardı. Bu korkunç
katliam üç gün, üç gece devam etti. Di
ğer taraftan Kürt bölgelerinden Askeri va
atalarla şehre getirilen binlerce Kürt ma
gaza ve hanlara hücum ederek binaları yağ
ma ediyorlardı.. Bereket versin ki, aç kurt
lar ^bi yağmaya dalmışlardı Yoksa, ölüm
nisbeti çok daha fazla olacaktı. Ba arada
birçok kimse korkudan çıldırmış ve bir
çok gebe kadın çocukların» düşürmüşlerdi.
insanlık tarihine kara bir leke olarak geçe
cek bu namertçe ve hunharca katliam kar
şısında başta Moskova olmak üzere bü
tün Komünist radyoları suçu Türkiye'ye,
Irak Türklerine yüklemişlerdi. Türkiye'de
ise bizim malûmların sesleri çıkmıyor, Lubumba için, Afrikadaki zenciler için ağrt ya
zanlann kalemleri oynamıycrdu. Ve böyle
ce Kerkükteki Türklerin ölümüne içlerin
den neş'eli türküler yakıyorlardı, tdare
âmirleri ise malûm dostluğun sarhoşluğu
ilj susuyorlardı
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ten gidiş de, bu idrâkin git gide uyan
makta olduğunu gösterir istikamettedir.

Kemal Taran'a
açık mektup

BİR BAKANIN
ir-

(Orta Şayiadan devam)

jetlerini istihraç veya istidlal cihetine
giden istdlâlî «deduetif» bir n#tod ta
kip edilmek istenirse, o takdirde de, o*
şaklarmm hatıratı, yatak odasına ka
dar giren hâtûnların «antları», «Borsa
Nutka» efsaneleri işe karışıyor. Bunların
hiç bhi büvle bir metodoloji ile dikkate
alınmamazlık edilemez. Hatta işin İtine
ispirttzmacılar bile gtrlvor. bir taraftan
Mevlânâ*nın diier ferahtan da Atacım
reha ile temas iddiasında dhnektnVr da
£ıtan vclnd medyom hâtûnlar zobur ediyor.
Tek gayesi garMılasmaktı, tek bîr
medeniyete meftundu- o d* fîm* nvde
nhefi İdi derseniz. << Batılılaşmak teri
cîtîlrfîr» divan, ilerlcltlgi MarkcMfesn*
de. Maoculasmada eoren AtarKVlr'înı ileHc«l«*în« benta anlamak aerek*»»ı*»î 5*
ne sSn»n dî»«riMiirİArimiı znhnr edtvor.
Atatürk'ün hprhanffi bfc z»»«w»wda#
herhangi bir mekânda, rünün r»oK#îk îeanîarma eore smîedîSi vcva veart*«u •
da» 0 lılfpİAr d'tUıvıı tefsirleri*», kAndi
nive* wm m»kc«»#l«n îs-tîfcomAiind/» alı •
kân» ç»kj**-fln sö/do münevverlerin
ve
Atatürkçülük saht« kârlarının nasıl Mr
Orta Çac kafası taşıdıklarına «enclfdlr
Tannan neşriyat, atılan nutuklar şahit
tir.

ASIL YANLIÇUK

Evet, asıl yanlışlık, Orta Çağ kafa
ona silindir şapka oturtunca kendini 8e
rici oldum zanneden sözde münevver •
den geliyor.
Asıl yanhşhk, Atatürk'ün her şey
den ewel bir aksiyon adamı, asta bir
politikacı, ham hayale kapılmayan bir
gerçekçi «realist» olduğunu unutun, ona
bir din kurucusu, bir tarikat sevhi. bir
filozof, Mr filim, bir doktrin kurucusu,
bir ideolog gibi görmek isteyen, çevrek
münevverin, yan aydının kafasındaki
çarpık imafdan ileri gelivor.

ALTI OK VE

ATATÜRK tLKELERt

tik akla gelecek husus, Atatürk'
ün kurdu on partinin. CHP. nin meş
hur Altı Oku'nun Atatürk ilkelerini iza
ha kâfi «eleceŞi mülâhazastdır. Onun mi
rasc.ısı OMUPU İddiasındaki bu nartmtn.
bilbncsa Atatürk'ün ölümünden sonra
çizdiği zikzaktan nihayet «Ortanın so
lu» stoeam ile», sola nrA olmaktan «Atatürk saf olsavdı. sola acık ofcnafc a*»uf.
olmaktır, derdi» teranelerinden aVm
vurur hâle eehnesi. sosval demokrat a>
dım takman CUrVH ı»«nclerhı nstdj anar
şist Dev . Genç mtlîtanlarma BdeBfc eder olması, Altı Ok*un vcva onun tef
sirlerinin nasıl yetersiz kaldığını göster
meye kfiffrHr.
Atatürk tikeleri Komisyonunun. C.
n.P.Vr ve onun Altı Oku'nun mevendi
yetme rağmen ayrıca kurulması Ihtfva
cınm fıUccditmesl dahi. durumu göster
meye veto1.
Zaten. Atatürk tikeler! denen rn^n
sin, umde. düstur veya nlvetler, THP.
ve onun Altı OVuna münhasır ka*«?vdı,
daha Atatürk'ün sa»b*mda Torekklnerver f»rka vr- Serbest Fırka denemelerine
giristtmezdi.
H*»m#»n arıkça î«arct etmek W#»rtm
ki. tnonü ve EcevU CÎIP 'nin zHıntvMİne
karsı Mr tnvır takınmadan. Hn »n.»»,?»»
tin ta«nt!tr#nmtan Tü-k «dvpc» ftkrt ha
<r*fn*t kort anmadan. Türkive*ntn Mr Wr
ak*»!r»| jtrrasf nrold< ımn^ kanVtî hlr- rti
TÜın

VOİıi nnlmok k<M»k»l d*>JUM?r
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.vıaıurn iikeıer} mmmmgvm uun açiş DULnuuua AMvuı ıvuıu ı..&«tıiu »ananı
nin soy leuııvict», nasıı uıt navram ve
keunıe kargaşiuıgı ı^ıuıc ouıuuuuguuıu
zu g*.»Mertti nazın Dır lauto ICSMI eııuvK
tcüır.
M
«ı-gıtıuııu» genç kuşaklara «öğretil
mesı» gıui mugıu*, gayrı unu sozıcrıe
konuşmasına oaşnyan »ayın oaKun, ga
zeceıercten ogrenuıgunıze g«re, suma
rı ııave eunış; «rtMü uçun: {..) uır wos
Huuan yararuımııışıaruır. IHI oosıuk, mr
iocoıojı, nur uavrams, mr luuıuı, Dır ııa
yat tarzı oıaraK, Auuura. ogreıtsınjn ) e
tersizugımıen aogan boşMuuur.» {,..)
«..i;/«ii*«je anıa^ntaya varıımaat gere
ken ıtrmvı aavjnun 4**mu*4l*mM»w. ı>u
anıaşmayı sagiaoikian somu» /vımumçu
IUK uer gevjen gon nenoııu yapiMuamu
ıic vr um i uıtunun uurmauan yenileyen
bur ogretı ve yuşantı muine gvımcuuaT.
bu gfij «y ı sagıayauumen iv m «M^nanzm,
kenui ınsannun yaraunaa; zorunuMuır.
İm amaca oıa$nıa«uiça aemuucn ıturtuunaya imkan yo»4uro> ı^o.o.ı* ; i la*
rutııi curonunyet i>azctCM noen>.
tıangnant onaeneıım. dayat ıiakaa,
psikatojı mımıyor, tpi\m re agretuo a>
raModalü tarkı biUuıym, dana nazım*,
kunanmaKta olduğa Uztnmce nenen ay
dunutçnyı da btinuyor. Dana dana bari
m, bilmediğini de bilmiyor.
«Öğreti», doktrin Kurşun? oydurolnnnjtnr, efer «Atatürk oğıetiKi» dermen
hu mânâ kastediliyor^, «A ta t ark dokt
rininin yetersiziiğmdcn doğan boşluk»
demiş oiryor ki.« t-azıa lafa bacet yok»
böyle Mr ifade tenkide tüle değmez.
Hele «Atatürkçülük (...) bir öğreti
ye yaşantı haline gelmelidir» temennisi
veya direktifi? «Yaşantı» terimi, çalkan
ti vezninden, frcııkkrin yaşanana tec
rube mânâsına kullandıkları «experience
vecn» karşılığı uydurulmuş sevimli bir
kem'ısedir, bunu hayat karşılığı kalbi •
nan öztürkçe züppeleri olduğu gibi, ye
rinc «yaşam» diyen, «hayatım» diyece
ğine» «yaşamım» diye diye günlerini ge
çirenler de var.
Her bhi pek dikkatli ve yerinde
kullanılmak gereken, tutum, davranış,
hayat tarzı mefhumlarım gelişi güzel sı
ralayıveren sayın bakanın «Bilim de
vamlı değişmenin ve sürekli devrimin il
kesidir. Bu yünü ile sonsuza gider» dcmesim><n hanef ilmi anlavıs kinde olda
ğu hakkında kâfi derecede fikir edinildi
ği için. İlim, dhı, ideoloji, doktrin, tu
tum. d#rants ve havai tarzım, karşılık
lı tesir ve münasebetleri içinde bövîp^ne karıştırmasına havret r*tnv«oruııı Eğitimi ekonominin emrinde püren Mark
şist tefsirlerle ranorlar harrrtavan solcu
lara komtsvonlar kurdurmasına da artdc
şaşmıyorom.
• i mı
ı nM»a»»a»»M««««nnnnnnn««nnfcaaaaı
KOMİSYON TEREKKÜBÜ
ananannnnan
ı »«nKanaaBaanaaannannBaaaa
Gazetelerde evvelâ pek kalabalık bir
Üste vayınlandı. Sonra, bu listenin bir
kokteyl davet listesi olduen. asıl ko
misvou ih filerini bunlardan bîr kısmının
tenkil ettieî açıklandı. Kimler vok ki..
«Ttüzen deeHsadti^ Rus tini socvattzaı ola
cak. bunun tefn KemaBsl volinrdan fatlfade mfecftSiz» d>d KS; İddia odnWpk va
aama dokunnlma»l»*mın traMıntmaaı ta
ten edîfen Ur aİMflM s«»na»ür* T»TVıtn
kml bevht vıkama maMnası h»W»*«» 1^1
l)i««1macma sas etmemiş, ve Y«»**Juı
Kn^nlıt B«»ckaı»1.îf»n» 000001 f!A OV v S - 0 4 .

mîk Wr nrofecor.. Knrtn!o« Ss»wo «le
Atatffrk TnlrıfAHlanm tıttl»Mn« km^tı •
f a n t»*- fVtndtl«»tıı dnUlnT-r. e^TÎnî ıZ*e

m

tin f*> fîandPntn A*«*»*tf Mr»l*kUrtn|
t«MBvtk a#*îW«t kah'd M İle m * »vl *>re

e» ile «t«ir*n»a «»«"*• v«»ren. ^nW<n oaoj
Wr #»eı4ro»4n pmS-»Rr..

OJ).T.Ü. mütevelli heyetinde ne
yaptığı değil ne yapmadığı malûm bir
başka profesör. Ve herhalde, ve en ha
lis niyetlerle, memlekete, millete fay
dalı olmak endişesi ile birseyler yapa
bilmek için çırpınan, ordunun iki şerefli,
haysiyetli generali.
Nihayet, bu heyetle yola çdcılamıyacagı anlaşılmış olacak ki. bir alt ko
misyon teşkili, bir Ata* ürk Akademisi
kurmak üzere taslak hazırlamakta ka
rar kılış.
Bir taslak, bir tasan hazırlamak tçin, bu kadar eürültüve. böylesine me
rasimlere ne lüzum vardı?
»Askerlikde» pek sevdieim bir kaide
vardır. «Harbin basmda vurmakta ya
pılan hata, seferin (harbin) sonuna ka
dar devanı eder» derler
Hu çaVısın basmda. bu kadro İle,
hangi sonuca basan ile ula«ıl»Wl«»c*HH
inik! ediliyor, sormak veva hatırlatmak
hakkımı/dır.
SON SÖZ
dayın twcı«aı âaıau
iler ne kadar, bu komisyonda, bâr
A ürk oranevveri olarak bufanduğunom
ve • sıfatla konuştuğunuza belirtti}-seniz
de, hâlen Türk Ordusu mm fjorev başın
da bubınaıı ve mesuliyetler tastyaa bir
OjeneraliNİiiiz. İliç tanı ma mjıni, fakat bak
kında pek sitajişkâr şevler dinlediğim
bar general arkadaşını/ daha bu korniş
yomla bulunuyor.
Astında, bu ikinci açık mekruhum
da, kanoyu sırf ilmi zay'veden etr atıp,
size başka şeyler soyHyeeektİut. Oku
duğum kitap ve makalelerden notlar çı
karan*, pek zarurî gorduenm tatsalları
Irza hu/ırluıuyordum. ŞimdiHk vazgeç
om.
Neden mi?
Bogün, gaaatelerde yine Milli Eeitinı Bakanmaı içinde vme azdı solcu
laruı da bumndoea bir Haska kondavo
na hazırlattıîi» bir ranora İstinaden,
1000 Temel TLser Komtsvonnnn lâğvet
tıT'ini okudum. Bn tüze) proie. zaten
sabık Başvekil Sülpvman O^miroPin
kasdi baltalaması İle süratle yürümemiş
ti. Yeni Millî F*Mm R.tnm'nm da
ilk isi, yayımı dnrdnrfmrib ntmnstn. Şim
di de komîsvono ln&vpd*tnıîs.
Bu komKvondo b*>n>"i şahsen hiç
tasvin etmediğim îsîm vok d« «il. İsine
gciıım en yerde sotcıı a^rmon hlr dnkto
rasız nrofpsor vardı m^tr'S.. Amma be
nin ürküten ve üzon h»»«-«ıs. knmicvo*
nnn lağvından zivade. bn lâîhın esbabı
mucibesi.
Halbuki, ban size r«»»-l«»r; inno Te
mel Eser arasında n«*«r<»d«l«»»» Prof f>r.
Miîın^az Turhan'ın. Pevnmî Ç»fa*mn Atatfirk. Afatürlrrttiatr

Tfirtr t»k.lfthtftn

koıiiisıınrla mvV TUİmftı» VP vfikcofe b<r İl
mi. fMtrî sev»ve*?«» vntritvt*» va7d<trl«rm •
dan da naspüar nîiktn^r*\, cnsvotoii,
sosval nsîkoloît ntml«rir>tıt «on hnfoa
larmın ısım alımda, nasıl htr tnlylâb anlavısı içinde olm*n%«7 «cret-ttstnı» dair
B»«lft>lûal.)r SPrdodoeAl«tm

Bu Milli Eğitim Bakam'mn basm
da buaınduğu bhr komisyoaa dert a a latmanın kaabO olacağına da, taydaşına
ia kaani değiluo»
Siz şerefli generallerimize, bu du
Itraı ıımavceehesinde düsen kaçınılma/
tavır, hu komisyondan çekilmek olmalı
dBT.

Burakmız, geriye kalanlar, Atatürk,
Atatürkçülük, takılanlar. Devrim, sürekli
devrim diye yazılmış ne kadar makale*
kitap yarsa, diledlklcrinf seçip bir ma
saya koy şunlar ve her bir? masanın bir
Ojeoamml çekerek aailasınhur. sallasın
lar.. Tada iznik Kongresinde okJmm gl
lıi.. Ve masamı» üstünde kalanları «Kotsal» itim etsinler.
Onlara bu, sizlere de orada otoıa»
mak varoşır.
Beni affedin aziz yüzbaşım!
Beni mazur eorün savıa teneraBmî

1
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DûD4mcIaŞer
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cTHESEUE
Ana muhalefet partisi bu güruhu parlamentoda
savunmuş hem de genel sekreter diliyl* «Marşlar
söyleyerek yürüyen gençlere hücum edildi» diye..
-

Ne Maksatla

TACİMAÇ

KONîKftASI
Orta Doğu Teknik Ürüversttesi hakkında yürütü
len tahkikatin dosyası sı
ki yönetim savcılığına in
tikal etmiş Bu tahMkat,
dekanlar, bölüm başkanla
n ve rektöre kadar daya
nacaktır. O zamando ha
ncdan-ı Âli îsmet zericlenc
çektir.
Sayın İnönü'nün bu teb
İlkeyi önlemek için ilk
hamlesi sayın Tağmaç'tau
randevu istemek olmuş.
Tabu düpedüz meseleye
girmek caiz olmayacağın
dan, demokratik, vatansal
ve hukuksal lâflarla du
rum ortaya konmuştur.
Sızan haberlere
göre
ÎNÖNÜ'nün teklifleri şun
lardır :
a) Sıkı Yönetim kalk
malı (Yani O-DT.Ü. Tat
kikati durdurulmalı)
b) Bu hükümet devam
etmeli (Yani. sola bakan
kapı ardına kadar açı'ma
İl)
c) özerk kurumlar yaşa
malı (Yani CHP müttefik
leri kalmalı)
Bu teklifin özü Sıkı Yo
netimin kalkmasıdır Diğer
leri İse buna karşılık veri
lecek tavizlerdir
S. Tağmaç'ın bu pazaıl
ga yanaşmadığı :
Sıkı yönetim sürecek.
Hükümette tadilat ola
cak.
özerk kurumlar düzelt
lecek dediği sövler.mekt*
dir.

Ben şaşırıp kaldım, bilmem siz nasılsınız?
Akıl, mantık, haya, hicap hepsi battal oldu galiba,
yüzsüzlük, ikiyüzlülük, utanmazlık yadırganmıyor
hattâ revaçta bile. Haleti «Sadır zıddır iki ünva
nuı, birisi yüzsüz diğeri zülveçheyn» yani iki unva
nın da birbirine ters ve kar\dır hem yüzsüz hem iki
yüziüsün demiş ve büyük bir çelişkiye işaret et
tiğinı sanmış, gelsin de şimdiki hali görsün, adam
lar hem yüzsüz hem bin yüzlü hem utanmaz hem edeb Öğütçüsü.
Nerden ve nasıl geldik bu hale? Çok gerilere
gitmeden olayları sıralamak bize durumu göterebiUr.
1970 yılı içinde sol birçok yere iyice sızmış hat
tâ bazı kurumları da kontroluna almıştı. Orduda
kendisine taraftar büyük bir subay kitlesi olduğuna
inanıyor, bunlara güvenerek Devlet Başkanına, Ge
nelkurmay Başkanına, sevmediği generallere faşist,
gerici, işbirlikçi gibi sıfatlar takarak hücum ediyor
lardı.
İşçi gruplarını ayaklandırıyor Gebze — Topkap: — Levent — Kağıthane semtlerinden yürüyü
şe geçirip belli saatte Taksim'de 30-40 bin kişiyi
toplayabiliyor, jandarma perdelerini yarıyor, tank
'arın üstüne tırmanıyor, erleri taşlıyor, polise sövü
yor, subaylara «Amerikan uşakları» diye hakaret
ediyordu.
Üniversite gençliğini profesyonel devrimci ola
'ak eğitmiş, herkesi onlarla tehdit ediyor, bankala
n basıyorlar, adamları kaldırıyorlar, fidyeler alı /orlardı. Üstelik fidye ödeyenlerden de nazik, ki
3ar, terbiyeli olduklarına dair de methu senaya uğ
ruyorlardı.
Dövülmeden soyulanlar da vardı, kulaktan ku
!
ağa söylenenlere göre Vehbi Koç'tan, Vakko'dan
/e daha başkalarından da haraç almışlar, kimini
grevle kimini ölümle korkutup isteklerine ermişler'
3i.
Sendikalar kesenin ağzını açmış 300 bin, 500
6in demeyip ödemişler, bir meslek kurumu 600
bin lirayı bir kalemde vermiş, çok yüksek tirajlı bir
gazete bile milyon civannda hibe (!) de bulunmuş.
Birbirlerini öldürüp milliyetçilerin üstüne at
mışlar, Dekanlar Rektörler, Prof.lar cübbeyi çe
kip yollara düşmüşler, Danıştay'dan (Tehir-i icra)'
kararlarını bir günde almış, sol yumruğu kaldırıp dün
yaya meydan okumuşlar.
Polisi sindirmişler, emniyet müdürlerini ken
dilerine katmışlar, Ağır Ceza Mahkemesinden «Ko
münist Manifesto» için övgü kararları almışlardı
Bülent Nuri Esen adındaki profesör 60 şından
sonra şairliğe başlamış ve Mustafa Kuseyri için mer
siye yazmış, Muammer Aksov fidye isteyen solcularca aracı diye müracaata uğramıştı.
Gasp, cinayet, tahrip, soygun fcergünkü hal du
rumuna gelmişti.
Yetkililer, sorumlular ve aydınlar yılan görmüş
kurbağa gibi donup kalmışlar «Geliyoruz, geleceğiz
yakındır» diye nara atan eüruhun karsısında ma
vışmışlardı.

Cumhuriyet, Akşam, Milliyet, Ulus gibi gaze
teler bu işleri Anayasanın icabı, normal, olağan hat
ta Atatürkç;ü teşebbüsler diye ilân etmişler, bütün
suçu milliyetçi gençlere yüklemeye özel bir gayret
harcamışlardı.
Hayır, hayır, kimse çıkıp ta AP. iktidarı boş
uurdu dij'emez ima yoluyla, mecazla, istiare ile her
şeyi söylediler. Hattâ «Yüzbinlik şehirler, 36 mil
yon da nüfus olunca bu işler tabiidir» diye çocuklara
mazeret de gösterdiler amma anlamadılarsa ne yap
sınlar yani.
Bir de kendinizi Dev-Gcnç'lileıin yerine ko yun muhalefetten himaye, TRT'den övgü, gazete
lerderi teşvik, aydınlardan (!) tahrik, zenginlerden
hediye, iktidardan da «Yapma be evlâdım» muame
lesi görseniz, mahkemeler suçunuzu başkasına yık
sa, Prof.lar, Dekanlar, Rektörler emrinizi tutsa da
yanabilir misiniz, küfür ettiğiniz, anasına sövdüğü
nüz, hatta sille tokat dövdüğünüz kimseler size «Ne
ilerici genç, ne devrimci çocuk, ne yiğit Atatürkçü»
dese durabilir misiniz?
Soygun, öldürme, kaçırma olaylarından sonra
bütün akıllı bilinenler koro halinde «Anayasa uygu
lanmıyor, sosyal adalet noksan, Şcmdinan'da 5 Nur
cu, İskilip'te 3 Kadiri var, o yüzden çocuk böyle ya
parak Ankara'da devrimleri kurtarıyor» diye bağır
sa geri dönebilir misiniz?
Bir arkadaşımız «Sükse için minareden atlarım»
derdi, doğıudur, insanlara, rütbe, unvan, madalya
vermek boşuna m ıicat edilmiştir? Bizim Antep'c
gazı unvanı verildi diye Urfa ile Maraş 50 yıldır d fi
va eder, bu gençlere de aynı şeyler yaprldı aydınla
nn hain, zenginlerin korkak, sorumluların ahmak ta
ifesi olayları ite ite 12 Mart'a getirdi.
12 Mart Muhtırası bu şartların tabiî neticesi
idi, şimdi bütün bu güruh yeniden sahnede. Hiçbir
şeyin sorumluluğunu duymadan, hiçbir şeyden piş
manhk göstermeden, habire akıl öğretiyorlar
C.H.P. : Memlekette anarşik ortam yarat mamak için ciddiyetle yeni tedbirler üzerinde çalı
sırmalıdır.
— «Bu Anayasa ve teşkilâtlan kendisi
du.» APradyoda ben en fazla konuşmalıyun.

kur

— «Bugüne kadar az mı konuştu, hâlâ işi 12f
sanıyor.»
Tabiî Senatörler : Ben Mecliste kalmalıyım,
— «Kimin adına?»
D.P. ile G.P. : Bizi bütçeden besleyin, yoksa
yaşayamayız.
— «Yaşamanız elzem mi?»
Nadir Nadi : Toprağı mal sahibinden ucuz
alın uzun taksitle ödeyin.
— «Sizin emlâkinizi de aym şartlarla alalım
mı?»
,
Attan öymen : Dik durma Çetin, korkutursun
adamları.
Velhasıl herkes akıl öğretiyor. Kime? Genci
Kurmaya. Herkes taraftar, kime? Türk Ordusuna.
Herkes suçluyu biliyor, kim? Kendinden başkası,
kim bu adamlar? Suçu işleyen ve işletenler.
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