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yor gönlümden; Emel, Nihat, Cihat. Uç
yara açılıyor. Kanlan o günden bu gü
ne daha çok, daha sıcak. Duyuyor muşu
nuz?
Üç gün koptu kıyamet. Önce Türk
kahvelerinde Mustafa Kemâl'in fotoğ
raflarını yırtanlar. Sonra kan istedi can
lan. Büyük bayramlan kanla kutlanırdı
ancak. Barzani Rusya'dan dönmüştü. Se
vinçle açılan sırtlan ağızları kızılların.
Türk kanma doydu. Üç gün üç gece
koptu kıyamet.

14 TEMMUZ
AI (aylardan Rodoplara ses taşır
rüzgâr. Anadolu'yu atlar geçer. Atlar ge
çer!. Uzun bir çığlıktır bu tek ağızdan
çıkan. Tebriz minarelerinden, Kerkük
minarelerinden.
Anadolu sağır, duymaz! Anadolu
kör, görmez! Sarsmak geliri çimden dağ
lan ve dcnizJcrîyle bu toprak parçasını.
Yürekleri ve kafaları ile insanlarım, son
ra düşe dalarım; büyür Anadolu.. Dağ
lan, denizleri ve insanları ile büyür. Bir
çok çiçek açar gönlümde. Çocuklar çın
gıl çıngıl güler. Güler Anadoludan, Tür
kistan'a, Azerbaycan'a. Batı Trakya'ya,
İran'a doğru. Kerkük'e doğru.
Kerkük'de bir zehri bölüştü kardeş
lerim. Günlerden 14 Temmuz muydu?
Yıllardan 1959 muydu? Ateş raiydi ha
va; alev miydi rüzgâr? Öylesi kötü ağu
muydu kattı aşlara? Ekmeklere. Taze cik gelinlerin göz yaşlarına. Uy anam.
Uy!
14 Temmuz mud}u günlerden?
Günler utanmadı mı; kanlar bağlamadı
mı? Temmuz ala boyanmadı mı; Gözleri
oi oyarken Hacı Necinrin. Binbaşı Ata
Hayrullah'ı ayaklarından bağlarken cibe.
«KERKÜK KATLÎAMl» diye »ki
satır geçti gazeteler. Ölenler bizdendi;
Ağalarımız, bacılarımız, Kerküklü kar
deşlerimiz. Şiirlere geçmiş isimler geçi

Kerkük

Kerkük katliamı!
r

Peki ben ne yapıyordum, sen ne
yapıyorsun? O, ne ile meşguldü? İn
sanlık ve sevgi üzerine yakılmış türkü
Jerle mi mühürlenmişti ağızlar. Yoksa
«özgürlük» üstüne nutuk mu çekiyordu
bîr hatip. Günlerden 14 Temmuz, yıllar
dan 1959 du. Kerkükte kızılların canı
kan çekmişti. Türk kam.
Anadolu baştan başa bir yazı ya
ştyordu. Karpuzun renginden tanıyordu,
kırmızıyı. Kerkük'e akan al kana uzaktı
Anadolu. Ama Anadolu duymaz, sağır!
Görmez, kör!..
Açmak için o kulakları ve gözle
ri, nice bir rüzgâr gerektir? Kaç 14
Temmuz gerektir? Yok anam yok; Yet
ti artık. Altaylardan Rocloplara akan. 1ran'da akan. Kerkük'te akan yıllardan
yıllardan bu yana. Kaç Kerkük katliamı
geldi geçti dünyanın dört bucağından.
Kaç kez ezildi yürekler. Simdi kardeşle
rimize tebessümler yollamalıyız gönül çl
çeklerinden; yaralarına merhemler.
Vo rahmet Tanrı'dan. Kerkük'te,
gaddarca haince, namussuzca öldürülen
Türklere.

Emine

Işınsu

Bundan 11 yıl önce 14
Temmuz 1959 da Irak Türk
leri Araplar, İngilizler, ko
münistler ve onların uşakları
Kürtler tarafından kahpece
hazırlanmış, sinsi bir plân
uygulanması sonucu en seç
kin evlâtlarını Türklük uğ
runda bir gecede kurban ver
misti.
14 Temmuz 1958 de Ge
ne rai Kasım kraliyeti devir
di. Her Iraklı gibi soydaşla
rımız da Türk düşmanı Nu
ri Sait'in devrilmesine sevin
miş, bayrama katılmıştır. Ki
sa bir müddet sonra Ka sim. Barzani'yi af etmiş, 22
Ekim 1958 de bir kahraman
edası ile Kerkük'ten SUley
maniyeye geçmiş, bu hadise
Türkler arasında endişe 3e
karşılanmış. Nitekim 24 Ekiaı günü Kerkük ordu evin
de Bağdad'a gitmek üzere
Süleymaniye'den donen Bar
zani misafir edilmiş. Fırsatı
kollayan komünistler uşakla

Ülkücü İJflretmonterin
dikkatine»
t
Memur Sendikaları)la ilgili Anaya
M maddesinin kalkması söz konusu •
aur. Bu haknndan faaliyetlerimizi Der
sek olarak yürütme hazırlıklarını yap
mak mecburiyetindeyiz.
Dernekle ilgili tüzüğümüz hazır
lanmıştır. Bunun içi» her kuruluşumuz
dan 1-2 temsilciyi Ankara'ya davet et
meyi ve müzakerelerde bulunmaya oy
fim gördük.
j
Bo maksatla :
1. Küçük çapla hiı Kurultay te
şekkül ettireceğiz. Demeğin adı, amb
lemi, amaçları hakkında muhterem fi
kirlerini/e başvuracağız
2. Demek haline İntikalden sonra
ne gibi çalışmaların yapılacağını tesblt
edeceğiz.
3. Bu vesileyle 11 kudaslarımızı (anı.
ma fırsatım bulacak gaye ?e dâva stra
fcjisini im el ivecek, programlarınım Hii
neniiyeceğiz.
Yukarıda belirtilen hususların ele
alınması için Ülküdaşlannıızın 16.8.
1971 günü saat 9.00 da Genel Merkez
binasında hazır bulunmal*"1** ~" n «di
yoruz.
\
Hürmetlerimizle.

Doç. Dr. Recep DOKSAT
Genel Başkan

1

DIŞ TÜRKLER
Sadi Koçaş
Dış Türkler konusuna değinince ırkçı, söven, kafatasçı, faşist
damgalarından hiç olmazsa birini yemekten korkan çoklarının bu
nedenle içleri yakan bu derdi dile getiremediklerini duymuş mudur
İnancana odur ki bu konuya değinmek, ırkçılık, faşistlik şöyle dur
sun, yalnız her Türkün milliyet borcu değil, batta «Ben insanım» di
j en herkesin duyması ve yapması gereken bir insanlık borcudur.
DOSTLARİMİZ BİLE..
•

Irak bizim yekin dostunuz ve komşumuzdur. Bizimle içtenlikle
dost olmak isterler. Biz de bem devlet olarak, hem millet olarak on
Jarjı gerçek dostlarıyız. Ama Irak'ta yaşayan, bir zamanlar stratejik
nedenlerle veya kendi istekleri ile kitle halinde o zaman bir ilimiz
olan Irak'a yerleştirilen ve yüzlerce yıl devlete unutulmaz hizmetler
yar.î-n katıksız Türk kitlesinin durumuna da söyle bir göz attım. Gör
düm ki, acı duymadan onları anmak mümkün değil.
1958 ihtilâli iden soma uğradıkları zulüm, batta katliam ger
çeklen yürekler acıdınr. 1953 de değiştirilen, bu yıl da yenilenen Irak
Anayasasında orada yaşayan Türklerden hiç bir farkı olmayan Kürt
iere tanınan haklarla haklı Türklerin durumu arasında uçurumlar
Milliyet, 25 Ağustos 1970

n kürtier Ue Barzani lehinde
sevgi gösterileri yapmışlar*
Türklere «buraları terk edin gidin» demek küstahlı
ğında bulunmuşlardı}-. Bir
hadise çıkmaması için gay
ret sarfeden, fakat ne ya
zık ki bu heyecanı Türklük
dolu olan kalbi düşüp ölen
Garnizon kumandam Hida
yet Arslan beyin cenc/e me
rasimi dönüşü halk kitlesi nin heyecanı en son haddine
varmakla beraber, şehitleri mizden Ata Hayrulîah bey
taşkınlığı önlemiş Türk hay
siyet ve vekarına uygun bir
şekilde topluluğu dağıtmış tır.
8 Mart 1959 Yarbay Şev
vaf'm Kasım'a karşı ayak lanma tarihidir. Komünist ler bu ayaklanmayı çok tc
ci ve kanlı bir şekilde bas
tırdılar. Kerkük'te Türk dos
tu II. Ordu Kumandanı Ge
neral Tabakçalj Şcvvaf olayı
na katılma bahanesiyle tev
kif edilerek daha sonra kur
sun d i z i l d i . Yerine
Türk düşmanı ahlaken dü
şük komünist Davud El —
Cenabı getinJdi. Akabindcn
bugüne kadar sebebi aydınlanamıyan sürgün ve hapis
hanelerde bulunan bütün
Türkler serbest bırakıldı. İh
timâl ki kitie halinde katli
amda onların da hesabı gö
rüleceği nazari itibara alın *
mıştı.
Birkaç gün sonra 15 Tem
muz 1959 ihtilâlinin I. el yıl
dönümü, Irak'ın her yerin
de bayram ve Türklere kal
leşçe hazırlanmış ölüm tuza
jp Türk Kerkük'e namertçe
bir plân tatbik edilmekte..
Herkes zoraki bir eğlence içerisindc meçhul bir yerden
bir silâh sesi, ortalık bir an
da kanşıyor. HükûmA kuv
vetleri sözde müdahale edi
yor, ediyor tabi yakaladığı
her Türk'ü öldürmekle, di
ri diri arabaların arkasında
sürüklemekle! Sokağa çık
ma ve hazırlanmış listeye
göre teker teker almanlar;
vahçice gaddarca öldürül •
dükten sonra elektrik direkle
rine, ağaçlara asılmış ola
rak 2 gün sonra gözleri yaşlı.
Türkler tarafından güıülü -.
yor.
i
Netice olarak görülmekle
dir ki, Irak Türkleri dost bir
devletin düşman çemberi içe
risinde hergün benzerini bek
femek endişesi içerisinde ça
ba sarfetmektedir.
J
Türk'ün Türk'ten başka
dostu olmadiğmı bu katliam
dan sonra Kerkük Türkleri
de anlamışlardı.
i

Dr. Nefi Demirci
fffH»W|i»tffWftW»tlMMj!^f]"U«^ı^îtf<

DOKUZ IŞIK'TA
EĞİTİM DÜZENİ
Yazan *
Doç. Dr. Necmettin
HACIEMİNOĞLU
Fiyatı: 3,— Lira
P.K. 200 Kızılay
ANKARA
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FÂTIMET ÜZ ZEHRA TÜRKES

Başyazı

'

Sorumluluk
^iHİ^h^h^h^UtjH^^i^
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Geçen hafta içinde Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Korniş5 utıu TRT ve O.D.T.Ü.'uin hesaplarını incelemek üzere toplu udi. K«ru-uştarın eski ve yeni sorumlularının da hazır bulunduğa toplantı
da, TRT ve ODTÜ'nin aşırı solun karargâhı haline nasıl getirildiği
tartışıldı, t KTnin yöneticileri birbirini suçlayarak kendilerini temize
çıkarmaya çalışırken ODTÜ Ue ilgili tartışmalar çok renkli ve hayret
verici geçti.
£ski M.E. Bakanlarının, mütevelli heyet başkan ve yardımcıla
rıma ve eski yeni rektörlerin katıldığı toplantıda! ileri sürülen fikir
lerden bir bir bahsedelim. Böylece DEVLET okuyucuları bir daha
görsünler, Türkiye'yi idare edenlerin hangi fikirde olursa olsun aynı
tutarsızlıklar içinde olduklarını..
|
Türkiye, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri beynelmilel komü •
ui/ o İH hedefi oldu. Yeraltında çalışan komünizm çeşitli zamanlarda,
sıçrama denemelerine girişti. Fakat başta Atatürk olmak üzere her
defasında başlan ezildi. 1965 sonrası, Demirci'm iktidara gelişiyle
bîı J kfe, aşm sol başını aldı yürüdü. Bilhassa son üç yıl içinde o kadar
güç kazandı ki, bir darbe yaparak Türk Devletini eline alacağına
bile iyiden iyiye inandı. Memleket uçurumun tam ağzına, getirildiği
sist'n yaaklanmasına devam ediliyor.
\
Beynelmilel komünizmin bu defak i oyunu da böylece bozuldu.
I üık Devletini yıkacak kadar gözü donenler askeri mahkemelerde he
sap vermekle meşguller. Gizli teşkilâtlara mensup irili ufaklı anar
şistin yakalanmasına deva mediliyor.
I
Özeti kısaca yukarda anlatıldığı gibi bir safahat geçiren mem
leketimizde, İktisadi Devlet Teşekküllerini denetlemek üzere topla*
nan komisyonda, Türkije'nin bir numaralı sorumlularıma yaptıkla
rı konuşmalara bakın!
I
fler şeye çâre bulmakla ün kazanan (!) Kemal Km duş. ODTCue
kısa zamanda çok bina yanladığım, hür fikirli insan yetiştirmeyi amaç
edindiğini, söylüyor. Akademik hiçbir kariyere mensup olmayan, kend'*uıî hem inşaat mühendisi, hem de eğitimci sanan ve sanki Türk
MsariîJ'nin hedeflerini ayarlamakla sorumlu olan kişi.
1966 - 69 yıllan arasında mütevelli heyet başkanlığı yapan Sadreite» A İnan, Kurdaş'm görüşlerine aynen katıldığın ifade ettikten
aouju, «Üniversitedeki asın uçlara mensup öğrenci sayısının 200-250
yi aşamayacağını belirterek, «Büvük bir üniversite k inde bu kadar az
bir gurup için, üniversiteye gölge düşürülmesi doğru olmaz kaaaaı HHJhrj ı m.» dem ist ir.
*
OJ>.T.Ü.'u> sadece komünistler vardı. Hiç kimseye hayat hak*
ki tanımamıştı. Türkiye'nin her yerindeki anarşi olayında mutlaka bir
ODTÜ'li militanın parmağı vardı. Eski mütevefii heyet her türlü soygaitan planlandığı. Türkiye'deki komünist hareketin merkezi duru»
iı 'ma gegtirilen OUT CPde Türk Ordusuna 9 saat kursunla mukavemet
oı?ildii»ini çok çabuk unutmuş olacak ki. hassasiyet gösterenlere, «'13«i
> er siteyi lekelemeyelim» cevabım veriyor.
Mütevelli heyet üyesi İhsan Doğramacı; «Benîm zamanımda
Kardeş hiçbir hata yanmamıştır.» d iverek ya kendi durumunun ka
bına veya başka manfillerin direktifine uymuş oldu.
Eski M.E. Bakanı Onan Dengiz: 1965-66 vdlarmdan itibaren Ünİ
vet sitenin kapılarının sola acılın ıs olduğunu, Kurdas'm ikazlara kulak
asmadığım açdclıyor. Kendirinin bakan elduiu devirlerde üniversite
ni!! kapılan sola açılmış, Dengiz, kendisine batili bir kuruluşta hiçbir
tedbir almamış, ancak bugün masum bir vatandaş edasıyle duru unlan
şikayet ediyor.
M I . Bakam flhami Ertem; «Birçok kuruluş ve dernekler çıktı.
Bunlar, çeşitli bildiriler ile yıkıcı faaliyetlere giriştiler. Bu bildirilere

'

2

(Lârrtaka 1887 — Ankara 24 Haziran 1971)
Hürriyetten inalınım kalan mutsuz Ada, İstedi, M
Larnaka'da doğan km, hür topraklara gömülsün;
Zehri da son nefesinde son bir dilek olup, dedi,
Ki: «Minicik Kıbrıs'ın da. Hatay gibi. yüzü gülsün!» (a)

rrU

(x) Ebcedle 1391 (Hicrî)

Arif

Nihat

Asya

karşı gerek savcıların, gerekse mahkemelerin tutumu ortadadır.» de
dikten sonra, üniversitedeki durumdan dolayı yöneticileri soruma*
tutmanın hatalı olduğunu belirterek yöneticilerin müsamahası de sora
kapı açıldığı görüşünü reddetmiştir. Gördünüz mü? OD Ttı'dekl ko
mUni/m çakmalarının mesulü kimmiş? Aşın sol dernekler kurarak
bildiriler yayınlayarak neler yapmış? Ertem bununla da katmıyor, ken
disinden önce bakanlık yapan Orhan Dcngiz'iu «Yöneticilerin aşın
müsamahasından soî üniversiteye girdi.» fikrine de karşı çıkıyor. Aynı
partinin, Türkiye'nin Milli Eğilim politikasını çizen iki bakanı.
Mütevelli heyet üyesi Şahap Kocalopçu; Rektör Erdal İnönü He
mütevelli heyetin arasının TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurfnn üni
versiteye memur olarak almak islemesinden açıldığını söylemiş, an
cak yetki rektörde olduğu için Baykurt'un tayinini bize rağmen yaptı
demiştir.
E. İnönü, asayişsizlik konusundaki teshillerini derhal ilgililere
bildirdiğini, fikir özgüllüğüne azami dikkat ettiğini, hiçbir gizli ör
gütle ilgisi bulunmadığım, tayin ve terfilerde sokulan korumadığım,
fırî sürerek. «Bana aşın soku diyorlar. Ben sola açığını.» demiştir.
«ODTÜ Dosyası adlı kitapta kendisi Ue ilgili olarak yazılanlar doğru
olsaydı, şimdi burada bulunmamanı lâzımdı» diyen İnönü Kurdaş'm
çalışmalarını övmüştür.
Acaba İnönü. Deniz Gezmişin karargahının ODTÜ'de olduğunu
ve anarşistlerin hareketleri buradan idare ettiğini, ilgililere bildirmiş
midir? Fikirlerinden dulavı çeşitli işkencelere maruz. Lalan öğrencile
rinin şikâyetlerini hiç dinlemiş ve suçluları hakkında takibata geçmiş
nıVıir? Aşın sokuluca tescilli Fakir Bavknrt'u bütün ikazlara rağmen
neden üniversiteye almıştır? Bunun anlamı nedir? Sola açıklığı nere
ye kadar devam edivor? Bunu açıklamaktan akin kaçındı? ODTÜ
Dosyası adlı kitapta yazılanların doğruluğunun ishali, kendisinin ha
p' hanede olmayışı mı. yoksa CHP liderinin oğlu oluşu mudur? SiaaSi Orel: olayların sadece ODTÜ'ae münhasır olmadığını söyledikten
sonra, anarşi olayları sadece özerk üniversitede değil, resmi okullarda
ifa görülmüştür demiştir. Om! konu ile ilgili fikrini şöylece özetliyor:
«Ben bütün bu durumları eğitim sistemimizin bozukluğunda göt uf u
ram.» Beynelmilel komiiıiî*m hareketinin Törkive'ye giriş sebebini
şimdi öğrendiniz mi? O halde çare, MarksUt anlayışa uygun bir eif(ûn reform tasarısı hazulanmaİMİtr. Böylece aşırı solun söyleyeceği^
katmaz.
Yerimizin müsaadesi alsbctinde, Türkiye'nin bir numaralı so •
runıhılaruun çok önemli temel ve meseledeki görüşleri yukarda özet
lendi. Hangi aşırı veya ılımlı fikir «robuna sahip olursa olsun. Tek
bir hastalık taşıyorlar. SIKINTI BEYİNDE.
Bütün bunlar olacak ve Türkiye'de herkes müeyyidesiz mes'ulivet
tasıvacak. Bövle memleket İdare edildiği dünyanın neresinde görül
nıîis? Elbette bir gün bunlardan hesap sorulacak. Aksi halde tarih
hepimizi mahkum eder.
1
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Milli Eğitimimiz
Bin Temel Eser
GARİPLİĞİN BU
DERECESİ
Bin Temel Eser «zararlı
dır» diye Türk Dil Kurumu
nun üç üyesinden müteşek
kil bir komisyonun hazırladı
ğı rapor malûm,
Bu komisyonun üyelerin •
den biri olan Gazi Eşitim

mı Ediyor?9

IE

Zararlıdır Diyen Zihniyet Hâlâ Söz Sahibi mi?

Enstitüsü Fransızca öğret
meni ve eylemci Tahsin Sa
raç şehir eşkiyalarıyla ilgisi
var diye sıkıyönetim mah
kemesinde yargılanıyor.
Hem sıkıyönetim maıke
meşinde yargılanıyor, hem
de «Bin Temel Eser zararlı
dır» diye rapor hazırlıyor.

Garipliğin ve acaıplığın
bu derecesi dünyanın hiç bir
ülkesinde görülmez.
İŞTE KOMİSYON
ÜYELERİ
Bin Temel Eser hakkında
garip, garip olduğu kadar
da maksatlı olduğu belli olan bir rapor hazırlayan üç
kişilik komisyüonun üyeleri
ve kimlikleri, fikirleri hak
kında kısaca duralım;
Komisyon üyelerinden bi
ri. Gazi Eğitim Enstitüsün da Fransızca öğretmenliği
yapmakta olan Tahsin Saraçtır. Aşırı sol eğilimli ol
makla tanınmıştır, öğrenci
leri anarşist hareketlere kış
kıı t tığı ve eylemlerini savun
duğu için bir süre önce bu
lunduğu okuldan, başka bir
okula sürülmüştür.

Ergenekon MEKTUPLARI
KÜLTÜR
Bir milleti meydana getiren müşte
rek vasıf, kendi şartlarından ve menfa
»ilerinin icabından doğar. Bunlar dil,
soy, vatan veya kültür birliğidir. Türk
milletinin müşterek vasfı soy şuuru ol
makla beraber, bütün diğer milletlerde
olduğu gibi millî varlığının muhafazası
ve devamı için kültür birliğinin de ehem
miyeti ortadadır. Hattâ, rahmetli Müm
taz Turhan, modern mânâda millet ola
bilmek için kültür birliğinin şart olduğu
nu ve bu mânâda bizim henüz bir mUlet
olmadığımızı ifade eder. Bu ifadede mü
balağa payı bir kenara bırakılırsa, mil
let hayatının aksamadan ve sıhhatli bir
şekilde devamı için bütün fertlerinin ay
»i haller karşısında ayni tepgiyi gösterme
si, umumî olrak aynı zevk ve duygulara
sahip olmasın» ehemmiyeti de inkâr
edilemez. Ayrıca aydın ile halk arasın
daki derin düşünce ve zevk ayrılıklan,
daha doğrusu kültür farklılıkları göz önüne alınırsa ve hattâ aydının millî kül
türe olan yabancılığı düşünülürse Tur han'a hak vermek bile mümkündür.
Aydınlardaki yabancı kültür hay »anlığı ve aşağılık duygusu sebebiyle mil
M kültür tarihimizin son devirlerinde iyi
ce ihmâl edilmiştir. Hele yanlış batılı
laşma çabaları millî kültür yerine batı
kültürünün hâkimiyetini sağlamıştır. Bir
milletin hasletlerini ve karekterini ko
lay ve çok kısa bir zamanda değiştir mek mümkün olmadığından batı kültürü
'de hemen yerleşememiş ve özellikle ye
ni yetişen nesiller büyük bir boşlukla
karşılaşmışlardır. Bu hâl, ise özellikle ko
münist propagandistler tarafından çok iyi istismar edilmiştir. Memleketimizi 12
Mart muhtırasının eşiğine kadar geti ren hareketlerin kaynağında millî kül
türe karşı takınılan menfî tavrın etkisi
büyüktür.
Gerçekten de, komünist propagan
dacılann özellikle, sanat ve üniversite
çevrelerinde büyük tesir icra etmeleri,
iddialarının aksine bürokrat ve kapita
list zilıniyctli muhitlerde rağbet gör
meleri, buna karşılık halk ve işçi muhit
lerinde netice alamamalarının sebebi
halk ve isçi muhitlerinin millî kültüre
daha yakın ve diğerlerinin daha uzak oîusudur. Komünizmin vavılmasında bir
çoklarının iddia et tipi gibi sefaletin ve
Anavasanın öneörrKiSü reformların ya
pılmamasının hiç rolü voktur. Nitekim
iki sözünden biri reform olan yeni hü
kümetin komünist muhitlere bir türlü
kendini K^ndirememesi de iddiamızın
diğer dplîlirlîr.
Millî kültüre önem vermek, v'chî
sömürge anlavısmm d^ icabıdır. Artık
milletlerarası spva«»n MrtuYel arası, me
denivelîer arası. drîciinceJer ve zihnivet
ler arası savaş oMn&tnn bümeven yok

BAKANLIĞI
gibidir. Savaş kültür ve zihniyet meyda
nında cereyan ettiğine göre, savaşı ka
zanmak, en azından mağlûp olmamak
için bu meydanın desteklenmesi, millî
kültür meselesinin bir devlet politikası
olarak ele alınması, kültür yatırımları nın yol, köprü, baraj ve sanayi yatırım
ları kadar önemle ele alınması, hattâ ba
zen, daha fazla ehemmiyet verilmesi
gerekmektedir. Türkiye'nin ise bugüne
kadar ciddî ve esaslı bir kültür siyaseti
nin varlığı iddia edilemez. Millî Eğitim
Bakanlığı bünyesinde bile olsa, kültür si
yaseıinîn bir başka teşkilât içinde ikin
ci plânda tutulması da millî kültürün öne
mini devlet olarak kavramamızı önle
miştir.
Şimdi ise, ister bizim yukarıdan be
ri izah ettiğimiz zaruretlerin neticesi olarak, isterse Fransa ve diğer ülkelerde
bulunduğu ve mademki modem devlet
olmak istiyoruz, bizde de bulunması ge
rektiğine inanıldığı için olsun, bir Kül
tür Bakanlığı kurulmuştur ve devletin
kültür siyasetimi plânlamak ve yürütmek
görevini yüklenmiştir.
Şüphesiz bir Kültür Bakanlığı ku
rularak kültür işlerini müstakil olarak cle almak faydalı ve lüzumlu bir davra
niştir. Fakat bu Bakanlığın basma ge
tirilecek zatla bazı özellikler aranır. Me
selâ çeşitli bakanlıkların sorumluluğunu
yüklenen kimseler, ilgili bakanlık teşkilâ
tmda daha önce bulunmayabilirler, hat
tâ o bakanlık meseleleriyle hiç meşgul
olmaya da bilirler. Ama Kültür Bakan
lığı öyle değildir. Kültür Bakanı olacak
kimsenin Türk Kültürüyle aşinalığı şart
tır. Türk Kültürünün özelliklerini bil
mesi gerekir. Hattâ bilmesi de yetmez,
Türk Kültürünün herhangi bir eserin den en büyük hazzı duyacak kadar zev
ki ve millî kültür sevgisi de olmalıdır..
Zira görevi Türk Kültür ve medeni yet değerlerinin ortaya çıkarılması ve
geniş kitlelere yayılmasını sağlamak,
kültürler arası savaşta Türk Kültürünün
yenik düşmesini önlemektir, hattâ galip
getirmektir.
Yeni Bakanın bu hasletlere sahip
olup olmadığı hakında bir kanaatimiz
yoktur. Yeni kurulan bir bakanlığın ilk
sorumlusu olmak şerefi kadar, vazife
sini lâyıki veçhile yapamamanın dabü
yük mesuliyeti vardır. Ba»ınsı millî kül
tür düşmanlarına karşı uyanık olması
ve Türk Milliyetçiliği ilkesine bağlı kal
ması oranında büyük olacaktır. Çünkü
kültür siyaseti demek Türk Millivetçili
ği, Türkçülük demektir. Türk Milliyetçi
ligine ters düşen bir kültür sivaseti, mil
lî kültür siyaseti değil millî kültür düş
manlığıdır.

Cezmi

Kırımoğlu
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TÜRK KÜLTÜRÜNE
İNDİRİLEN DARBE
BİN TEMEL ESER
«Bin Temel Eser» meşe
lesı vılan hikayesine döndü.
Ortada bir gerçek var o di
Bin Temel Eser gibi, 'Türk
kültürünü ayakla tutan bu
yayınların durdurulduğu ve
bu eserlerin zararlı olduğu
hakkında T. Dil Kurumunca
görevlendirilen 3 kişilik ko
misyonun raporunun bulun
duğu.
Bin Temel Eser serisine
daha doğrusu temsil ettiği
fikre karşı olan solcular, ca
vırtı koparmak İçin fırsat kol
İtiyorlardı. Nihayet bu fırsa
tın da ellerine geçtiğine ih
timal vermiş olacaklar ki, bü
tün sol basın ağız birliği et
mişçesine, Türk kültürünü
temsil eden zihniyete hücu Ayrıca aşırı sol eylemlerle . ma geçtiler.
methaldar olduğu da iddia
Gazeteler Bin Temel Eedilen bu zat ne hazindir ki, ser Komisyonunun Millî Fği
Türk kültürü ve Türk mil tim Bakanı Şinasi Orel ta
liyetçiliği hususunda rapor
rafından lâğvedildiğini yazı
verebiliyor.
yorlardı.
&ı
i
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Komisyonun ikinci üyesi
Dil Tarih Coğrafya Fakülte
sinde klâsik diller profesörü
Samim Sinanoğlu'dur bu zat
ta Tahsin Saraç gibi Türk
Dil Kurumunun üyesidir. Hü
manist bir görüşe sahiptir..
Türk milliyetçiliğine sempa
ti beslemediği, bilâkis anti patik davranışlar içinde bu
lunduğu ileri sürülmektedir.
Bin Temel Eser hakkın
da raporu hazırlayan komis
yonun üçüncü üyesi de ede
biyat öğretmeni Eıçin özdernir'dir. Hiç bir ciddi ese
ri olmadığı ileri sürülen Emin Özdemîr Türk Dil Ku rumundan aldığı hayli yük sek meblâğın diyetini öderce
sine, Türk milliyetçiliği fik
rinin anlaşılmaz bir karşıtı olarak hareket etmektedir.
Emin özdemir, Bin Temel
Eser için rapor yazabüecek
kadar ciddi bir fikri sorma
ya sahip midir? Veya mev
cut kültürü buna müsait mi
dir? Orası bilinmez. Ancak
Dil \onusunda üç beş yazı çi
zîştirmck Bin Temel Eser
hakkında kendisine rapor ve
recek kadar yetkiyi de ver
mez.
Bu günü anlamak, gele
cek için hazırlanabilmek için, sağlam ve doğru bir ta
rih bilgisi şarttır. Başarılı ve
büyük devlet adamları iyi ta
rih bilen adamlardır. Hare
ket edilen nokta bilinmeksi
zin hedefi bulmanın imkânı
yoktur.
Milletlerde çok canlı bir
tarih şuuru teşekkül ettiril •
melidir. İsrail'in 2000 yıl son
ra devlet kurmasımn canlı
bir tarih şuurunun ve bu şu
urun zayıflamamasının bü
yük rolü olduğu unutulmama
hdır.
Tarih düşmanlığı ve inkâ
n bir milletin yıkımı de mektir. Bunun ne demek ol
duğu da malûm.
Şimdi Bin Temel Eser
hakkında rapor v e r e n
komisyonun zihniyeti daha
iyi belirmiyor mu?

İstanbul Milletvekili 11 han Darcndelioğlu, Millî Eğitim Bakanına sözlü olarak
cevaplandırması için önerge
veriyordu.
İlhan Darendelioğlu'nıın
önergesi şöyle idi :
«7 Temmuz 1971 tarihH
bir kısım istanbul gazetele
rinde, Millî Eğitim Bakanlı
ğı tarafından yayınlamakla
olan Bin Temel Eser ve vo
ne t iı ileri hakkında 3 ayınla *
nan haberde,
*!'
1 — Adı geçen yayınlarla
ilgili olarak hazırlanan ra*
porda «Bin Temel Eser» di
/isi ülkemiz İçin çok tehlike
li ve yıkıcı bir gelişmenin
başlangıcı olmuştur, denildi
ği doğru mudur?
<•
2 — Müellifleri arasında
Prof. Afet İnan, Behçet Ke
mal Çağlar, Peyanıi Safa, Fa
lih Rıfkı Atay, Yalıya Kemâl, Hamdullah Suphi, Re
şat Nuri, Namık Ilcıııal, <>mer Seyfettin, Ziya Gökalp
gibi edip ve fikir adamlarımı
zın bulunduğu «Bin Temel
Eser» dizisini yönelen ku nıl gerçekten böyle bir rapo
ra istinaden mi lağvedilmiş tir?
' *
3 — Değilse asıl sebebi
nedir?»
önergeye ne zaman sıra
gelir bilinmezdi ama, geçtiği
miz hafta Çarşamba günü
gündem dışı söz alıp konu şan İlhan Darcndelioğlu «Bin
Temel Eser» dizisinin çok
faydalı bir zihniyete sahip
olduğunu, Mao'nun Lenin'in
eserlerini yayarak körpe di
mağiarı zehirleyenlere kar
şı, Türk kültürünün, Türk
milliyetçiliğinin eserlerini iş
leyen kitapların büyük bir
panzehir olduğunu «Bin Te
mel E-er» dizisi hakkında ra
por veren üç kişilik komis
yonda üye bulunan Tahsin
Saraç'ın şehir eşkiyalarının
yargılandıkları şu sıralarda,
sıkıyönetim makamlarınca
hakkında takibat yapıldığı-
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m, binaenaleyh, bu raporun
kasıtlı ve maksatlı olarak
hazırlandığını anlatarak Fa
Iih Rıfkı Atay, B e h ç e t
Kemal Çağlar mı, Afet İnan
mı, Hamdullah Suphi, Zi
ya Gökalp'in mi, Atatürk düş
manı olduğunu Millî Eğiim
Bakanı Şinasi Orel'den sor
du. İlhan Darendelioğlu'nun
konuşması büyük ilgi ile kar
şılandı. Darendelioğlu ko nuşmasım biirip kürsüden in
diken sonra, Millî Eğitim Ba
kanı Şinasi OrePle karşılaş
mış; Bakan Orel kendisine
«Benim komisyonun lağvın
dan haberim yok. Bilmiyo rum» demesi de ayrıca dik
kati çekmiştir.
öyle ya herkes bu konu
da Say»o Orel'den açıklama
bekliyor: O da susuyor.

?

Peki nasıl bir bakanlık an
layı» vardır Orel'in. Niçin
bilemiyoruz.

f

Millî Eğitim Reform Ko
misyonu kurulur. İçinde aşı
fi solcular vardır. Bakan Orei açıklama yapmaz, susar.
Türk kültürüne hizmet eden Bin Terael Eser serisi
durdurulur. Bakan açıkla •
ma yapmaz. Susar.

MHP Teşkilâtı
26 Ağustosta
Malazgirtte
Milliyetçi Hareket Parti
si Genel Başkam Alparslan
Türkeş Parti Teşkilâtına bir
genelge yayınlıyarak, «Ana
dolu'nun vatan haline geti
rilişbnin kutlanmasını iste
mistir. Türkeş aynı genelge
sinde teşkilâtın 26 Ağustos'
ta Malazgirt'te düzenlenen
törene iştirak etmesin] iste
miştir.
MHP Genelgesinde bu ko
nu& şöyle denilmektedir:
«1 *— Bu yıl 26 Ağustos
1971 de Anadolumın A lala
rımız tarafından vatan hali

ne getirilişinin 900. Yıldönii
mü kutlanacaktır.
Bu kutlama törenine par
timiz ve Milliyetçi cepheye
bağlı bütün dernekler ve
gençlik örgütleri yurdun her
köşesinde kendi ölçülerinde
katılmak için şimdiden ha
zırlıklara girişmclidir. Bu
ııaksatla İl Merkezlerinde
ilçe Merkezlerinde ve Bu
cak ve Köylerde Malazgirt
zaferi hakkında devamlı kon
feranslar, toplantılar ve ge
çeler düzenlenmelidir. Bu
toplantılar 1972 yılına ka

dar tekrarlanarak, sürdürül
melidir. Düzenlenecek top
lantılarda 900 yıl önce 26
Ağustos 1071 de Türklerin
Orta Asya'dan akarak Ana
doluya gelişleri, Roma — Bi
zans Ordularım ezerek Anadoluyu Tüık vatanı hali
ne sokmaları anlatılacaktır..
Haçlı ordularına karşı Türk
ve İslâm Dünyasını, nasıl
koruduğumuz belirtilerek gü
nün değeri ve önemi açıkla
nacaktır.
2 — CJjncI İdare Kurulu
muz, önümüzdeki toplantısı
m 25 Ağustos sabah saat
9.00 da, Malazgirt'te yapa
çaktır.
Zaferin kazanıldığı bü •
yük meydan muharebesinin
yapıldığı yer olan Malazgirt
İlçesinde yapılacak kutlama
törenine partimizin teşkilâ
tından arzu edenler, otobüs
lerle katılacaklardır. Törene
katılmak kararı alan İlçe ve
İller kaç otobüsle ve kaç ki
şiyle katılabileceklerini Ge

nel Merkeze 1 Ağustos 1971
tarihine kadar bildirmelidir
ler. Törene gidecek otobüs
ler bölgelerine göre iki grup
halinde hareket edecekler dir.
Kuzey bölgelerinden ha
reket edecek otobüsler 22
Ağustos günü saat 9.00 da
Kırıkkale'den ve 24 Ağustos
günü sabahı saat 9.00 da Er
zurum'dan doğuya geçecek
şekilde hareketlerini ayarla
yacaklardır. Güney Bölgeler
den hareket edecek olan otobüsler 24 Ağustos sabah
saat 9.00 da Elâzığ'dan do
ğuya geçecek şekilde hare
ketlerini düzenleyeceklerdir..
Malazgirt, küçük bir ilçe
olduğundan kutlama töreni
dolayısiylc büyük kalabalık
ları] toplanacağı da dikka
te alınan katılacak arka «
dallarımızın iki günlük yiye
cek, içecek v.s. ihtiyaçları
nı ve çadır gibi yatacak şey
lerinl de birlikte götürmele
ri isnbetli olacaktır.»

Esir Milletler Haftası ve Biı ^

I

Bin Temel Eser serisi ha
zırlama komisyonu lâğvedi lir, Bakarı açıklama yap
maz. susar. Bilmiyorum der.
Affedersiniz ama, Millî
Eğitim Bakanı Sayın Şinasi
Orel değil mi? Peki kim ko
nusacak bu konuda, kim yet
kili? Türk Milleti bunu bil
mek bunu öğrenmek istiyor.

f
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Garip olduk vesselam.
Yaptıklarımızı da izak ede
miyoruz. Bari bir bilen an
latsa...

Türk'ün Birliği
Bozulmayacak
Genç Ülkücüler Teşkilâ
ti Şiran Şubesi bir bildiri ya
yınlamıştır. Bildiride özetle
şöyle denilmektedir.
Genç ülkücüler teşkilâtı
Türkiye'nin her yerinde bu
Türklük düşmanlarını va tan hainlerinin her türlü ha
roketlerini takip etmektedir.
Uşaklara asla fırsat vermiyeceğiz. Türk millî birlik ve
beraberliğini, bölnümezliğini
her ne pahasına olursa ol
sun devam ettireceğiz.
Hiçbir zaman, milletler
arasında süregelen tarihi so
runlar bilmeyecek ve kav
galar tükenmeyecektir. Bu
nedenle Büyük Türkiye'nin
mevcudiyeti şarttır. Misaki Milli hudutlarını değiştir
meğe ve millî bütünlüğümü
zü bozmay ayeltenen hain,
karşısında genç Ülkücü'yü
bulacaktır.
Şiran'lı gençlerimizi, an
ne ve babalarımızı haklı dâ
vamızın bayrağı altında top
lanmaya çağırıyoruz. Çağ
lar üzerinden sıçramaya, adalete. yarışa, barışa, kardmeşliğc ve A l l a h yoluna
çağırıyoruz.
' Bildiri Tanrı Türk'ü Ko
rusun sloganıyla son bulmak
tadır.
.•*!—*

A m e r i k a Birleşik Devletlerinin büyük şehirleri
Temmuz a> mm üçüncü hal tasında 13. defa olmak üzere
yeniden misli görülmemiş merasimlere sahne olacaktır.
Kıyafetleri, marşları ve mefkureleri ile dünyanın dört bu
cağını temsil eden insanlar şehir meydanlarında yine top
lanacak, Birleşik Amerika Milletinin varlığına temel
saydıkları hürriyet fikri bütün insanlığa maledücne ka
dar çalışacaklarına dair yemin edeceklerdir. Ne w York
limanında hürriyet meşalesini Okyanusa doğru tutan
heykelin ışıkları, hürriyet mefhumunun huzmelerini A
merikan milletinin kalbinden alıp, bütün cihanı tutuşturacaktır. Vicdanları kilitli yediyUzelli milyon insan, hiç
olmazsa senede bir hafta unutulmadıklannı, nnutulmıya
caklarmı yeniden görecek, insanoğluna has haysiyet, fa
zilet bağlan küremiz üzerindeki dağlan, okyanusları, de
mir ve bambu perdelerini aşarak zulmü boğana kadar
gönüller', gönüllere bağlayacaktır.
1959 Temmuzundan bugüne kadar her yılın Tem
muz avının üçüncü haftasında Birleşik Amerika'da kut
lanan Esir Milletler Haftası belki de tarih boyunca ele
alınmış meselelerden, en büyük kütleye seslenenidir.
•*«
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Mücadelenin çocuğu olan insan kendine; etrafına
ve tabiata karşı giriştiği kavgada her zeman benliğini
hürriyete kavuşturma dâvasını güder.
Töreler, ahlâk kaideleri, dinler, harpler ve ihtilâl
ler kısaca bütün hayatımın teşkil eden olaylar aslında bit
mek bilmeyen bir kurtuluş savaşının zaman ve mekâna
göre uydurulmuş safhalarıdır. Ruh ve bedene vurulmuş
zincirlerden kurtulmak, hür olmak, işte bu insanlığın en
eski rüyasıdır.
1776 A.B.D. hürriyet beyannamesinin ilânından be
ri bu rüya tatbikat sahasına girmiştir.
Batı emperyalizminin zebunu olan mîlletler, iki as
ra varan mücadelelerinde, son on yıl içinde basanlarının
zirvesine ulaşmış, bir zamanlar tahkir edilen hapishane
lere atıl.a ve ayrı çatılar al tında yaşamaya mecbur kılı
naıı dünün esir milletleri Birleşmiş Milletler binası önün
deki gönderelere bayraklarını çekmiş, diğerleri gibi ci
hana h'tabeden tribünlerden milletlerinin haysiyetini
savunabilmişlerdir. Batı dünyası yeni bir çağın kardeşlik
ve insanlık sloganları himayesinde istikbalin temel taşla
rmı koyarken, ne yazık ki yer yuvarlağının büyük bir kıs
minin simsiyah bir esaret perdesi altında ve namlular kar
şısında bekletildiğini unutmuşlardı.
195?) Temmuzunda esir milletler haftasını 20. cî asır
esir milletlerinin anılma haftası olmasını karar altına alan
Amerikan Parlâmentosu ve Cumhurbaşkanı Eisenhovrer
muhakkak ki günümüzün despotlarım titreten en büyük
korkuyu doğurmuşlardır. Uçları aralandıkça sosyal ve
iktisadi prensipleıin aldatıcı ahengi ile uyutulan bu renk
siz, ruhsuz esaret dünyasının ne kadar hiçliğe itildiği
farkedilmiştir. Perdeyi geren iplerin komünizm, tefessüh
eden varlığın insanlık ve 750 milyon prangadan 100 mil
tonunun ayaklarında taşıyan, böylelikle varlık ve yokluk

uçurumunnu yambaşına varan kurbanının Türk Alemi of*
dtağu görülmüştür.
**•
Dumanın en büyyük düzlüğünde ferdi ve milli hür
riycli iyin Türklüğün en büyük mücadeleler yaptığı Orkun'uıı kenarında bulunan taşlarda yazılıdır. Fakat ne
bu yazılardan önce ne de sonra Türk âlemini saran tek
like hiçbir zaman bugünkü kadar büyük olmamıştır.
Çin şovenizmi ve panislavizm'den tevarüs ettiği bü
tün saldırganlığı ile komünizm Türk âlemini çepeçevre
sarmış, mücadeleye kanın bile serinletemediği bîr kızgın
lıkla girişmiştir.
* Çoğunluğu Sovyet ve Çin esareti altında bulunan 10#
milyon Türk ve Müslüman, hudutlara kurulan renkli parav anlar arkasında bugün bir Kongo'lu veya Kenya'lıyn
bile normal gelen haklardan malınım esaretin en koyusa
içinde yaşatılmaktadır. Görünüşte en mütekâmil haklan vaadeden Sovyet Anayasası Taşkent'teki Sovyet me
murları nazarında bir propaganda broşürü kadar dahi
değere sahip değilken, iktisadi ve sosyal kalkınma an
cak Türk İslâm medeniyetinin böğründe oynatılan bir
hançer vazifesi görmektedir. Halbuki doğu Türkistan'ın
yeşil vadilerini işgal eden mav] karıncalar, refahı değil
hudutsuz bir iştaha sahip Pekin emperyalizminin şikârım
almaya gelmişlerdir.
Asırlara varan çalışmalar bugün hızlı bir tempoya
ulaşmıştır. Rus şovenizmi Kırım, Çeçen - tnguş gün mil
lef imi/in mühim parçalarını topyckîın ortadan kaldırdıktan sonra Kartaca'ya cemile yaptık diye öğünebilecek
tir. Buna karşılık Vladivostok'tan Riga'ya kadar. Odesa
dan Arkanjeİsk'e uzanan topraklar üzerinde bugün ya
şayan 210 milyon insandan yansından fazlasının Rus ol
madığını ve 80 milyonunun Türk ve Müslüman olduğunu
bütün dünva her /aman hatırlayacaktır.

Temmuzun üçüncü haftasında komünizmin emper
yali/mlni gizleyen siyah esaret örtüsü şüphesiz ki ye
niden aralanacak, milletimizin esir üçte ikisini muhab
bet ve sevgi dolu gönüllerimizle yeniden artacağız. Bizim
için mukaddes olan bu haftanın Türk parlâmentosu ta
rafından daha kabul edilmeyip sürüncemede bırakılma
sı vakıa çok atıdır. Fakat zulmün köpekleri yaşadıkça
hürriyet ve istiklâl aşkımızın her an şahlanabileeeğinden
de eminiz. Türk oğlu, «Bence bir millete şeref, haysiye
tin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi
İçin, mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâlime sahip ol
ması -le kaimdir» diyen Mustafa Kemâl'ini hatırlayacak,
her sevi bilecek, hiçbir şeyi unutmayacaktır.
20. asır büyük ve yüce ülkelere gebedir.
" 1,1TJ1

Sakıp KORAN

SANAT

MILL, (ÇINDIR

Millî Kültürün v e Varlığın Sü r e k î u i i f e ü n a , Em Büyük M I Seoıat
Sır.
Biz Irak Türkleri İşte Bu VfeMzııt Bir Kısmını, Türkiyeli
Seyffaşbrımazın Çözlerine SergiferİBüyük Kıvait-r. D oyuyoruz.

UMUT — Kerküklünün ümld' ne olabilir.

KERKÜKLÜ
RfSSAMLARIt
i RESİM
SERGİSİ
•»•« ti/ U, -

Ankarc

Haziran sabahı idi. Bu
fîkadaşımla birlikte sabah ça
hnı beraber içiyorduk. Radyo
{[çıktı, saat sekizi biraz geçitordu ki «Ankara'da bugün»

Bu tablo da Halil Ramazanın

programında bîr resim sergi
sinden
bahsediliyor
«Irak
Türklerinin resim sergisi. Dev
let Güzel Sanatlar galerisinde.
Gezebilirsiniz» deniliyordu.
Çayı beraber içtiğimiz arka
daş «Sizinkiler» dedi Bakış
tık. Ben sustum, o gülümsedi.
Çavdan sonra günlük isimi
ze gittim ve masaya oturarak
gazetelere bakmaya bağladım
ki, o sırada telefon çaldı. Aç
tım- Karşıdaki,
günümüzün
geçerli deyimi ile «aşırı solcu•
bir gazetede çalışan «aşırı şol
cu» bir arkadaş, meslekıaşdı.
Telefonda kısa, bit girişten
sonra «sizinkiler sergi
açtı
lar, gürdün mü?» dedi, Kendi
sine daha bugün haber aldığı
mı, öğleden sonra vakit bula
bilirsem ziyaret edeceğimi süy

ledim. Dün haber alamadığı
ma biraz da şaşarak, serginin
açılışında bulunduğunu, ge
nel olarak ciddi çalışmaların
mahsulü, çok güzel tabloların
sergide yer aldığını bildire
rek «Ama fazla şovenist ve
duygusal buldum sergiyi» diye
kendisini milliyetçilerden ayı
ran damgasını yapıştırdı.
«Gazeteye sergi ile ilgili ha
ber koydunuz mu?» diye sor
dum. Bana karşı biraz da özel
saygısı bulunan «aşırı solcu»
meslektaş «senin hatırın için
birşeyler karaladım, ama koymamışlar» dedi. Gazeteye ha
berin kim tarafından konul
madığını sormadım. Patronun
dan müsdahdemine kadar «aşırı solcu» olan gazeteden so
rulmazdı da. Ama o günki gün
lük gazetelerde «Irak Türkleri
nin Resim sergisine» ait bir

kaç kısa haber, ancak «sağa
açık» iki - üç gazete de yer al
roı?tı.
İki arkadaşım da
«Irak'Iı
Türkleri» bizden yani milliyetçilerden sayıyor ve «sizinkiler»
diyorlardı. İkisi de Türkiye'de
yaşayan «sıkı duygusuz» va
tandaşlardı. Yürekleri çok şey
den yana idi ama, sadece ve
sadece «ezilen ve sümüülcn csir Türklerden» yana değildi.
Birinci sola açık bir vatandaş
di ve «sınırlarımız ötesindeki
Türklerle uğraşmaya»
vakti
yoktu. İkincisi «aşırı solcu» olan, ezilenlerden yana idi. Aına ezilen Türklerden yana de
ğil «Vietnamda, Kamboçyada,
Filis tinde, G- Amerika'da ezi
len» yoldaşlarından yana idi.
Bizim, yani Milliyetçilerin,
Vietnamda ezilenlerden önce
Irak'da, Azerbaycan'da, Tür
kistan'da, Kırım'da ezilenler
den yana olmamız ikisi için de
affedilmezdi. Ama bizim Dış
Türklerle manevi bir bağ kur
mamız onları kıskandırmıyor
da değildi. Yoldaşlarından
kim Esir Türk illeri TURAN'a
gitse, oradaki
kardeşlerimiz
«Türkiyeli Türk Milliyetçile-'

•

•

ANKARA MEYDAN SAVAŞI # 1 Türk'ü bir bütün ola
rak ele alın Abbas ERENAY'# meydan savaşım anlat
•niştir, bu tablosunda.
ni« soruyorlardı. Gidenin Tünv «urkiyenin kapılan AMilliyetçisi olmadığını öğren [n. Fransız, Çin, Sovyet
dikleri zaman da iğrendikleri
emperyalizmine bir ani yüzlerine söylüyorlardı.
mt kapanırken,
Irak
P hor görülmeye, her
IRAKLI TÜRKLER
a s k ı y a , ölüme ve hatta
GERÇEKTEN BİZDENDİ
P*Ta rağmen öz benliP taviz vermemiş, TürkIraklı Türkler niçin bizden pina can ve mal varlıkıseve seve harcamışlarsayılıyordu?
Irak Türkleri bizden ayrı kal
dıkları yarım asra yakın za
manda kendilerini Türkiyeli
kardeşlerinden ayrı düşünme
mişlerdi. Yunan'ın
Kurtuluş
savaşında Türk
topraklarına
asker sokması karşısında,
Ankara'nın taşma bak
Gözlerimin yaşına bak
Biz Yunana esir olduk
Şu feleğin i;ine bak
diye haykıran onlardı.
Yine 1945 lerde
Sovyetle
Birliğinin Boğazlan islemesi
üzerine Iraklı Türkler bizden
ünce maniler söylüyordu, /
I Boğazlar
Kasap koyun boğazlar
Tanrı yer dağıdanda
Türke düştü boğazlar

KERKÜK'LÜ RESSAMLAR — 22.Haziran.3 Temmuz günle rl arasında Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açılan «Irak
|Türkleri Resim Sergicine» katılan Kerküklü ressamlar ar kadaşımu; Mehmet Nedim BUDAK'Ia Birlikte. Soldan
\ Sağa Doğru oturanlar : Abbas ERENAY - Aydın IRAK L I • Mehmet N e d j m B t D T R „ Kerküklü bir öğrenci • Se
iJah PERİ - Nurettin ÇELENK - Ifcriit RAMAZAN ve av*k ta Kerküklü öğrenciler

,»

: • • • :

Türkîyenin varlığına yöne
len her tehlikeyi «gurbette ya
şayan bir vatan parçasında»
olsalar bile acısını orad?. duyu
yorlardı. Öyle ki sınır kapılan
sımsıkı kapansa bile «yerin
kulağı» ndan haber so>arlar
dı. Kötü günlerimizde kahro
lur, iyi günlerimizde bi/imlsbirlikle sevinirerdi.
Iraklı Türkleri övmek değil
dir. Onlar Turan soyunun en
çok milli şuura sahip eviatfa-

[Türklüğü demek «Türk
Nmak, Türk gibi düşün
^ürk gibi görmek. Türk
'öŞamak ve Türk gibi ol
Pemekti
V içindir ki Irak Türkfc
İ2den
«MİLLİYETÇİden sayılıyordu
»n öğleden sonra İraklı
r;
n resim sergisine giû
bizdeki
ressamlarla,
düşündüm. Acaba onlar
feki ressam geçinenler
e
de ressam veya sanat
t&yılabilmek için BatrFUnışlar mı idi

kapı — Şehit — Baba Gürgür — Türkmen Kızı — Bir
bayrak uğrun a — Aile — Vus
lat — Hatay — Sevda — K>.na
Gecesi» tablolarının isimlerin
den bazıları idi.
Sır a ile tabloları
gezdik.
«Sevda — Umut — Korkunç
Bir Gece — Büyük Sevda —
Acı bir gün — Ankara Mey
dan Savaşı — Türkmen Kızı»
tablolarını doya doya seyret
tik. Seramik ve usta bir hattat
elinden çıkmış eserler birer
Türk şahaseri idi.
Sergiyi gezdikten sonra Irak'dan, Kcrkük'den gelen soy
daşlanmızla tanıştık
DEVLct'den olduğumu söyleyince
sarmaş - dolaş olduk. Sevindi
ler, alakalan çok daha arttı.
Serginin giriş kısmında otur.
duö.
Sergiye katılan
ressamlar
dan Aydın Iraklı, Abbas Erenay, Nurettin Çelenk, Hal it
Ramazan orada idiler- Yanı
mızda ressamlardan başka Tür
kiye'de Yüksek öğrenim ya
pan Kcrkük'lü kardeşlerimiz
de vardı. Sergide. Şimdi yanımda bulunan ressam soydaş
lar «güzel sanatlar Enstitüsü»
mezunları idi.
Soydaşlarımıza
«Ankarayı
nasıl buldunuz» dedim, «sev
dik» dediler. Güzlerine bak
tım, içlerinden biri «Vallahi
Tanrı Türk Ordusuna kuvvet
versin» dedi.
Türkiye'ye gelmekten ve ser
gi açmaktan memnun olup - ol
madıklarnı sordum. Bu da so
rulur mu dercesine gözüme
baktılar.
Irak'ın Türkler için ne şartTar taşıdığım bildiğim için «bu

ACI BİR GÜN — Nurettin Çelenk ve bir eseri Kerkük'le yaşanan en büyük acıyı vınlatmış
rada sergi açmanız nasıl ol
du» dedim. Biz onu pek bilmi
yoruz. Biraz sonra kafile baş
kanı arkadaşımız Selâh Peri
gelecek bunlan o cevaplasın
dediler. Aydın Iraklı'ya «Bura
da serginiz açılmadan ünce ne
1er düşünüyordunuz? dedim.
— Bizim resim sergisi milli
modellerden
müteşekkildir.
Türkiyeli ressam
kardeşler
son yıllarda milli modellerden
uzaklaşmışlar, batı tesirine gir
mislerdir. Onun için tutulma
yacağımızı sanıyorduk. Atna
yanıldık, soydaşlarımız sana
tımızı takdir ettiler. Tebrik et
tiler, sergimize her gün bin
lerce kişi şeref verdi.» deVI.
Iraklı'ya «Millî Model» dedi
niz, bunu biraz aÇiklarimsmız
dedim. Iraklı;
«— Millî model, biz Irak
Türklerinin duygu ve düşün
celerini Türk gibi değerlendir
memizdir. Irak Türkü için sa
natın varlığı Türk içindir. Mil
11 model, milli yoldur- MÜH
olan herşey bizim için mukad
destir. Onun için bizim kendi
mize has bir sanat varlığımız
vardır. Belki istenilen seviye
de bir sanat varlığına henüz
erişemedik. Onda da kabahat
bizde değildir. 20 v dlık himaye

sîz bir sanalın seviyesi her
halde ancak bu kadar olabi
lirdi.»
Aydın Iraklı
konuşmasını
tamamlarken kafile Başkanı
Selâh Nevıes geldi Tanışmamız
dan sonra S. Nevrcs'e «serginin
Türkiyede nasıl açıldığını» an
tatmasını istedim. Selâh
«Bizim Kerkükde bir Türk
men Kardeşlik Ocağımız var.
Orası biz ressam arkadaşlara
Türkiye'de bir sergi açacağız
katılmak isteyenler müracaat
etsin dedi. Sergiye katılmak
üzere 12 sanatkâr arkad«ş mü
racaat ettik. Türk ve Irak hü
kümetleri Kültür anlaşmaları
çerçevesinde karşılıklı dostluk
ve kardeşlik içinde hu sergiyi
açmamız mümkün oldu» dedi.
Selâh Nevres'e Sanat anlayışı
nı
sorduğumda,
«Benim
sanat anlayışım Irak Türklü
ğünün anlayışıdır. Bizim bir
sanat anlayışımız vardır ki o
da «Sanat Millet içindir.» Bili
yorsunuz milli kültürün ve var
lığın sürekliliğine ve gücüne
en büyük delil, sanat eserleri
dir. Sanat insanların
içinde
kaynaşan, çarpan
duyguları
meydana koyan en gerçek ve
en uygun aynadır. Biz Irak
Türkleri çağın hızına felsefe*

fc Güzel Sanatlar Galeri
İbişinde «eyvah» dodim.
g*Q birinci ve ikinri böJ^dVki bütün
yapıtlar
r d&ıüklü çünki. Ilızia
P bölüme geçtim, rahat

.* Serginin düzenlenişin.
e

ilk bakışta bir asalet
Türk asaleti.
Girişte
kir Kerküklü kardeşim
gidiniz» diyerek katolog
,-Sonra «müsade ederse
•V^kte gezelim» dedi. S:ca
Pkasmı hangi Türk kıra»kj.
Nk ressamlarının
bi^1-le farkı daha baştan
I eserlerine bakmayı ka
' a ki tabloların isimleri^ılmca
anlaşılıyordu,
^a Meydan Savaşı — Top

i

BÜYÜK tfEVDA — Aydın Iraklı'nm
Hr 21. asra kadar neler doğacaktır.

sevdası kimlerin sevdası değildi: Bu Sevdalardan kinıbi

sine ve sanat akımlarına p a m
Icl olarak milli
ülkümüzü*
şartlarına uyarak mUH dava
mıza inanarak bu yolda çalışı
yoı-uz. Resim sergimiz «Sonat
millet içindir» yolundaki Irak
Türklüğünün inanışını
veri
yor sanırım. Türk'ü sevenle
rin bizi de seveceklerini ümid
ediyoruz.» dedi
Daha sonra kafile başkanı
sergi hakkında bilgi vererek:
«— Sergiye Abbas Erenay
11, Aydın Iraklı 9, Nurettin Ç*
lenk 7, Feryal Müderris 4, Halit Ramazan 10, AbdÜrrezzak
Şeyhlerzâde 5, Fahri Celal 6,
Yunus İbrahim 2. Nevzat Ge
dik 2, Mehmet Mehdi 11. N e i
rln Kerküklü 3 ve Ben Selâh
Nevres 4 esere bu sergiye katıl
dik.
Ressamlarımız Akademi, ab
strak ve modern usullerle çah
şıyorlar. Bazı eserler belk» ba.
ti tesirinde olabilir Bu tesirden de kurtulmak ancak uzun
süreli ve sürekli çalışmalarla
elde edilir. Şimdi Ankaıa'da
bulunan rassam
arkadaşlar
tahsillerini, Bağdat Güzel San
atlar Enstitüsünde gördükleri
için düny a çapında san'at akunlarını, millî
san'atînnzıO
asaleti ışığında izliyorlar.
Selâh Nevres e son bir soru da
ha sordum «Serginizi kimler
ziyaret etti» diye
«Vallahi»
dedi. «Ziyaretçi çoktu. Gelen
ler çoğunlukla gençlerdi. Bizi
çok sevdiklerini söylediler- Eserlerimüz beğendiler. Res
samlardan Eşref Üren bey zi
yaret etti. Birde Milliyetçi Ha.
reket Partisi Genel Başkanı
Alpaslan Türkeş bey $cıcf ver
u'ler» dedi, Selah Nevres daha
sonra şunları söyledi:
«— Bizim sergimizi ziyaret
eden, bizi seven yolumuzu be
ğenen bütün mUH yolda olan
soydaşlanmıza selam
olsun.
Ne muılu Türk'üm diyene .
Kerküklülerin
sergisinden
zor ayrıldık- Sanatları, duyuş
lan, düşünüşleri varlık fert*'
mızdı, bizimdi. Gerçekten Kcr
küklüler bizden, Mİ1.I.İYETÇİLER'dendi.
Tanrı Kerküklülerin, jrakh
Türklerin yardımcısı olsun,
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sim kabul etmiştir.

yorum
düşünce
ve
olay

Türk-İş
Hayseyetfı
Raporu Reddetti
y Türk — İş Yönetim Ku
rulu geçtiğimiz haftanın son
günlerinde normal toplantı
larından birini yaptı. Yö
netim Kurulu gündemindeki
konulan tjörüştü ve aldığı ka
rarlan bir bildiri ile kamu oyuna duyurdu
I

Türk — Yönetim Kuru
4unun bu toplantısında gö
rüşülmesi beklenen bir de
«Sosyal Demokrat Düzen ve
ya Haysiyetli Ecevit Rapo ru» vardı. Türk — İ ş ' » ya
yınladığı bildiride bu konu
ile ilgili olarak geniş açıkla
malarda bulunuldu. Ancak
raporun geniş olması yüzün
den gündeme alınmadığı bil
dirildi.
Ne var ki Türk — İş Yöne
tim Kurulunda konu görüşü
m üş ve «12 1er veya Sosyal
Demokrat Düzen» bir kere
dalıa rafa kaldırılmıştı. Türk
— Is Yönetim Kurulu bildi
rtsinde bu çok açık olarak
belirtiliyor ve şöyle deniü yordu

3. I ürk -£• İş Yönetim
Kurulu, I ürk işçi hareketi
nin yurdumuzdaki bütün ku
ruluşları sarsıp, yıpratmış otaylardan Türk işçi hareketi
,'nin en ufak bir yara alma*
, dan ve her zamankinden güç
lü çıkmış olduğunu memnu
niyetle tesbit etmiştir. Bu
durumun başlıca nedeni,
Türk İşin bugüne kadar iz
lemis olduğu yurtsever ve
gerçekçi politika ile Türk —
I.ş Teşkilâtının tam bir da
yanışına içinde olmasıdır.
i l ü ı k — İş Yönetim Ku
rulu feugünc kadar sür dürülün dayanışmanın bun
dan sonra, daha da artırıla
rak devanı edeceği hususun
da. tam bir görüş birliği için
dedir.
Yönetim Kurulu, Türk —
Iş'ın yurdumuzun huzur ve
bütünlüğü içir. bir güven kay
nağı oklusu gerçeğini bir ke
re daha tekrarlamayı görev
saymaktadır
Türk-İş t'öneüm Kurulu,
kamu oyuna »Sosyal Demok
rasi» raporu diye aksetmiş
ve çeşitli yorumlara yol aç
mış raporla ilgili olarak yap
tığı görüşmeler sonunda, ra
porun çok .geniş hacimde of»ası yüzünden gerekli şekil
üe incelenmediğini belirt •»iş. bu nedenle de günde
me alınıp alınmamasının yö
netim kurulunun gelecek top
lantısmda karara bağlanma

Sendika içi demokrasinin
tam olarak uygulandığı, û
kir özgürlüğünün eksiksiz
olarak yer aldığı Türk —
îş bünyesinde, her üyenin
yönetim kuruluna önerge
vermek hakkı vardır ve yine
her üye, tüzükle de tanın mış bu hakkı serbestçe kul
Ianabilir, önergeler görüşü
lür ve varjlan kararla sendi
kal disiplinin
gerektirdiği
ciddiyet içinde uygulanır.
Bu durumda, Türk — iş
Yönetim Kurulu üyelerin den bazılarının görüş ve öne
rilerini yönetim kuruluna ge
tirmiş olmasının normal bir
işlem sayılması ve bu duru
munun Türk —- tş bütünlü
ğü üzerinde herhangi bir tar
tışma ya da yoruma yol aç
maması gerekir.
Türk — İş Teşkilâtı tam
bir bütünlük, dayanışma ve
disiplin içinde, sosyal ada
let yolundaki çalışmalarına
devam edecektir.

Batı Trakya'da
TürklerEziImektcdir
Sinop Milletvekili Hilmi
İşgüzar Türkiye'de bulunan
bütün Rumların sımrdışı edilmesini istemiş ve «Rum
lar tarih boyunca Türklerin
en amansız ve insafsız düş
manı olmuşlardır» demiş tir.
Rumlarla ilgili bir sözlü
soru önergesi dolayısıyla Mil
let Meclisinde konuşan Si
nop Milletvekili Hilmi işgü
zar, bu arada, Yunanistan
hükümetinin Türklere karşı
takındığı tutumunu da yer
miş ve «Böyle hukuk devle
ti olmaz» şeklinde konuş
muştur.
Rumların Kıbrıs'daki dav
ranışları üzerinde de duran
İşgüzar daha sonra şöyle ko
nuşmuştur:
«— Rumlar
tarih bo
yunca Türklerin en amansız
ve insafsız düşmanları ol
muşlardır. İstiklal Harbî sı
rasında yaptıkları insanlık di
şı davranışlar unutulmamış
tır. Rumlar şimdi de Batı
Trakya'da yaşıyan Türklere
saldırmaktadırlar. Burada ya
siyan Türklere» çeşitli baskı
lar yapılarak Türklükleri unuttturulraak istenmektedir.
Rumların Batı Trakya'daki
Türklere uyguladıkları hare
ketleri, Türkiye'de bulunan
Rumlara aynen uygulamalı
yız. Müsamaha etmediğimiz
takdirde, Rumlar imana ge
Icceklerdir.»

Tuluklffiraıcor
Devam Ediyor
Güvenlik Kuvvetlerinin yur
dumuzu parçalamak ve ya
bancı kuvvetlerin emellerine
alet etmek isteyen anarşistleri
ve eşkiyalan toplama faaliyeti
yurtta bütün huzyla devam et
mektedir.

SOLCULAR: Bin Temel Eser Atatürkçülüğe ihanet ediyor
dedi...
(Gazeteler)

GÖKTÜRK MEHMET CJYTL'N tarafından hazır»
tana*
RESİMLİ MALAZGİRT ŞİİRLERİ
'
ANTOLOJISI
+

çnm

/

Tanmmrç şairlerimizin, ALPARSLAN ve
MALAZGİRT şiirleriyle beraber bayat nikiyderi
ve resimlerini ihtiva eden ta kitan: lüks baskı ve
176 sayfa oîup 10 Türk Lirasına sasımaktadır.
10 taneden fazla sipariş verenlere % 25 mdi*
fim va pıtır ve peşin gönderilir,
isteme adresi:
3
Cottörfc Mehmet UYTUN
^ S
f.K. 11, Anafartalar — ANKARA \

%* m

EĞİTİM DÜZENİ
Dokuz Işık'da Eğitim Sistemi ilim adamlarımızdan
Doç. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu'nun Dokuz Işık ya
yınlan arasında çıkan kitabıdır. Çok kısa zamanda birin
ci baskısını bitirmek üzere olması kitabın değerini orta
ya koymaktadır. Hacıeminoğlu, Türk Millî Eğitim Sis
temini alışılagelmiş milliyetçilik anlayışından ayrılarak eleştirmekte ve 100 milyonluk bir Türkiye'yi kuracak bir
Millî Eğitim Sistem i'nin hedeflerini göstermektedir.
Bugünkü eğitim düzeninin tenkidinin yapıldığı bi
rinci bölümde «Türk cemiyetinin son yarım asırda birbiri
ardınca gelen dört mühim merhale geçirdiği malûm
dur. Bu merhalelerin her biri millî hayatımızda da büyük
ölçüde tesirli olmuştur. İlk bakışta yalnız siyasi gibi görü
len fakat neticeleri bakımından birer sosyal gelişme olan bu dönemeçlerin asıl mahiyetleri en açık şekilde eği
time vuran akislerinde görülür» demektedir. Böylece
yazar, ülkemizde siyasî ve sosyal alanda gözüken bo
zuklukla: m ve dengesizliklerin sebebini bu zamana ka
dar uygulanan eğitim sisteminde bulmaktadır. Yazar
şu cümlelerle bu gerçeği açıkça • ortaya koymaktadır.
«Bugün ülkemizin beyni sayılan üniversitelerden, mül
kün tem:1i demek olan adalet teşkilâtına kadar her mü
essese de görülen çöküş ve hıyanetin sorumlusu işte
bu bozuk eğitim düzenidir.»
Bugünkü eğitim düzeninin kökten değiştirilerek,
getirilmek istenen «Milliyetçi — Toplumcu Eğitim Dü
zenimin genel hedefleri kitabın ikinci bölümünde ana
hatları jle ele alınmaktadır.
Eğitimin genel hedefleri başlığını taşıyan bö
lümde; eğitim ve öğretimin ana gayesinin en büyük milü serveti olan insan unsurunu «Araştırcı ve yaratıcı be
yin gücü, üretimi arttırıcı bilgi ve beden gücü, ülkücü, mil
liyetçi ve çalışkan vatandaşlar yetiştirerek, milletimize
hamleler yaptıracak manevi güç olarak hazırlamak ve
organize etmek» olarak belirtilmektedir.
Eğitim sistemimizin toplumun bütün dilimleri ara
sında imkân ve fırsat eşitliğine dayanan ve millet şuu
runu bütün nesillere aşılayacak bir hedefe yöneltilece
ği belirtilerek; bu sistemin özelliği olarak şu ilke be
nimsenmektedir: «Bizim kurmak istediğimiz eğitim dü
zeninde İse cemiyetin altı sosyal dilime, yani köylü, işçi
esnaf, memur, serbest meslek ve işveren dilimlerine
mensup fertler birbirlerine menfaat bağları ile değil, dil,
iman, ahlâk, ülkü ve gönifl birliği ile bağlanacaklardır.»
İsteme adresi x Dokuz Işık Yayınları P.K. 200 Kı
zılay — ANKARA. 10 adetten fazla ödemeli siparişlerde
% 20 tenzilât yapılır.

Malatya'nın Arguvan İlçesi
Koçak köyü ilkokul öğretme
ni Veli Yılmaz, iki Nuraa: ılı
Sıkıyönetim
mahkemesince
tutuklanmıştır.
Veli Yılmaz hakkındaki tutuklam» kararı, Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142'incl mad
delerini ihlal ettiği gerekçesi
ile verilmiştir.
Deniz Gezmiş ile birlik «
te y a r g ı l a n a c a k olan Hacı Tonak da,
ik*
numaralı Sıkıyönetim mahke
meşine getirilerek hakkulaki gıyabi tutuklama krran vi
cahiye çevrilmiştir.
öte yandan Nurhak dağların
da «Kır Eşkıyalığı yapan DevGenç üyelerine yataklık etmek
ten, çeşitli yardımlarla bu
lunmaktan ve hükümete yan
lış bilgi vermekten» sanık Ali
Lâçin ve 8 arkadaşının duruş
malarına üç numaralı Sıkıyö
netim Mahkemesinde devam
edilmiş, sanıklardan 8'i tutuk
lanarak askeri cezaeviue gön
derilmiştir.
Kaçmaları ve delilleri yok
etmeleri ihtimali dikkate alı
narak 353 say ıh kanunun 132.
ve 71. maddeleri uyarınca tu
tuklanan 8 sanık şunlardır:
Mustafa Serap, İbrahim Akpı
nar, Ömer Kıral, Kamber Er
doğan, Hüseyin Altın. Musta
fa Göçmen, Hasan Akraş ve
Ali Lâçin. Sanıklardan Hasan
Töre ise, yerinin uzak olması
dolayısı ile duruşmadan va
reste kılınmış ve serbest bira
kılmıştır.
Ankara 1 numaralı sıkıyöne
tim mahkemesi beşi Kurmay
subay olmak üzere, 20 kişiyi
tutuklamış ve ikisi subay ol
mak üzere sekiz kişiyi de ser
best bırakmıştır.
Tuğgeneral Ali EJverdi'nin
•başkanlığında, duruşma ha
kimleri Yarbay Mehmet Tu
ran, hakim binbaşı Besini Do
ğuşlu'dan müteşekkil Ankara
Sıkıyönetim 1 numaralı mah
kemesi, T.CK'nun 146. mad
desini ihlâl ettikleri gerekçe
siyle önceden gözaltına alın
mış bulunan 28 kişinin «orgu
sunu yapmış, 20'sini tutukla
nıştır.
Komünizm , propagandası

KOMÜNİZMİN
İHTİLAL
PROVASI
Ülkücü, İsçiler

V

Birliği Yayını !
Fiyatı : 250 Krş.
P.K. 200 Kızılay
ANKARA
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^yaptıkları ve görevli memurla
; ra mukavemette bulundukları
iddiasıyla yakalanan Kurtuluş
lisesi birinci sınıf öğrencisi
j Serpil Çalışlar ile Anafanalar
i lisesi birinci sınıf öğrencisi
Dilber Ağça'nm duruşmaları
na bugün Ankara bir numara
lı Sıkıyönetim mahkemesinde
başlanmıştır.

(

Başkan Tuğgeneral Ali El
verdi, duruşma hakimi kıdem
li hakim Yarbay Ahmet Tetik,
üye Hakim Yarbay Mehmet
Turan ve Askeri Savcı Hâkim
Binbaşı Ahmet Sağlam'dan fcu
ruhi mahkeme heyeti, önce
sanıkların hüviyet tesbit.ni
yapmıştır.
Her ikisi de 17 yaşında olan
sanıklardan Serpil Çalışlar,
Kurtuluş Lisesi akşam Kısmı
birinci sınıfına, Dilber Ağca
da Anafartalar lisesi akşam
kısmı birinci sınıfına devam
ettiklerini bildirmişlerdir.
Müteakiben, askerî
savcı
binbaşı Ahmet Sağlam iddia
namesini okumuştur Idd'anamede, sanıkların 3 Haziran ge
cesi saat 22 sıralarında Dr.
Vali Reşit caddesinde bulu
nan bir posta kutusu üzerine
«Halkın gücü, zulmün topunu.

tüfeğini...» şeklinde yazı yazdıkları ve kendilerini yakalayan polislere «Faşistier. Amerikan uşakları, size hesap sor
ma günümüz yakındır» gibi
laflar ettikleri öne sürülerek,
özellikle Serpil Çalışlaı'm evinde yapılan aramada 450 ci
varında sol yayın ele geçirildi
ğini, ayrıca olay gecesi elinde
taşıdığı bloknotun arasında
«Kahrolsun faşist Erim hükû
meti» yazıh matbu b'r beyan
name bulunduğu belirtilmek
te, sanığın eylemine
uyftn
Türk Ceza Kanununun 142—1
ve 161'inci maddeleri ile 258/
1—3 maddesine göre cezalan
dınlması talep edilmiştir.
Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığınca aranmakta olan Er
kek Teknik Yüksek öğretmen
Okulu öğrencisi Cem Uyar,
Konya'da îl Jandarma Komu
tanlığmca yakalanmıştır.

ralı Mahkemesi, Gazi Eğitim
Enstitüsü üçüncü sınıf öğrençilerinden Tuncer Gönen ve Ali
Arslan'ı tutukıamıştır. Bu tu
tuklamalar TCK'nun 141 ve
142 maddeleri uyarınca yapıl
mıştır.
Aynı mahkeme, «Mao'dan
seçmeler» adlı kitabın yazan
ve «Abdullah Nefes» takma
adını taşıyan Feridun Nefer
hakkındaki gıyabi tevkif kara
nnı da vicahiye çevirmiştir.
Sanıklar, askeri cezaevine
gönderilmişlerdir.
Ankara Sıkıyönetim Komu tanlığı ve Mersin Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından aran
makta olan Dev • Genç üyesi
ve Şehir Eşkiyası Oral Çalış
lar Suriye'ye kaçmak isterken
Gaziantep polisi
tarafından
yakalanmıştır.
ilgililer. Ankara Siyasal Bil
giler Fakültesi 2. Sınıf öğren
cisi Oral Çahşlar'ın Mehmet
Muhittin Sücr adına düzenlen
miş kimlikle
yakalandığını
söylemişlerdir.

Ankara üniversitesi Fen Fakültesinde cereyan eden ve bir
kişinin ölümü ile sonuçlanan
olaydan sanık olarak aıanan
Cem Uyar, bir ihbaı fizertoe
yapılan baskın sonucu Konuk
lar Devlet Üretme Çiftliğinde
Oral Çalışlar, sorgu işlemi
ağabeyinin evinde
uyurken tamamlandıktan sonra Anka
elcgeçirilmiştir.
ra Sıkıyönetim Komutanlığına
Ankara Sıkıyönetim 2 numa gönderilecektir.

KALKINMANIN TEMEU TEKNİKTİR
TEKNİK FORMASYON
VE
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Yazarımız kimya yüksek mühendisi Mehmet
Orhun'un bu çok mübim eserini ilgililere tavsiye
ederiz.
'>
Fiyatı :

17,50 TL.

İsteme adresi :
Bahçclîevler, 22 Sok. No. 6 / 6
A n k a r a

• • • • • • • • »«• •
• a a a
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Biz Evropa'da İken Münih Bir Ayrı
Kelle Kuleden Eyfel Kulesine
Sanki Türkiye'nin bîr vilâyeti, sdım başı Türk*
!c karşılaşıyor, her tarafta Türkçcyi duyarak, hiç
gariplik çekmiyorsunuz. Boşuna dememişler 68. e i
vilâyetimiz diye.
Şöyle etrafa bir atf-ı nazar ediyoruz. Yüz hatlamdan, davranışlarından, hareketlerinden Türk
oldukları açıkça belli olan insanlar.
Anadolu'dan kopup gelmişler. Çoğunun üze
rindeki gariplikleri «sda hasreti»nin «vatan özlemi»
nin duygularım sezmemek mümkün değil.
Kardeşleriyle başbaşa kalmış, tevekkül içeri
sinde, yâd ellerde üç kuruş kazanabilmek için çırpı
nan insanlar. Bizden... Bizim gibi...
Ne hayallerle gelmişler buraya.. Neler düşün
müşler, ne düşler görmüşler? Ama gelin görün kî,
wy âd ellerde» çeşitli durumlarla karşılaşmışlar, bo
yunlarını bükmüşler, kadere rıza gösterircesjnc acık*
lı sonlarına ulaşmakla günlerini geçirmişler ve hâlâ
da geçirmektedirler.
Yabancı dil blhııeıne kendilerini daha bir ya •
bancılaştırouş; daha bir mahzunlaşt;rmış.
Seyrettiğim İnsanların yüzlerinden bu dudula
rı okuyordum.
Bizler etrafı seyrederken, kulağımıza Anadolu
Türk'ünün garip ve içli duygularım anlatan sesler ge
liyordu.
26-27 yaşlarında, uzun bo>hı, yağız bir Türk
delikanlısı anlatıyor. Şivesinden Karslı olduğu aula
siliyor.
Belli ki dertli. Hablre anlatıyor:
«Köyümden kalkıp geldim. Almanya'ya gele •
bilmek için vanmı — yoğumu sattım. Günlerce sı
ramın gelmesini bekledim. Bir kaç defa dolandırı
cıların eline düştüm. Parasız kaldım; istasyonlarda
taslar üzerinde vattım. Bir parça ekmek bulama dini. Limanda vük ameliliği yapmak istedim; bir
kaç kişi tarafından dövüldüm. Paylaşmışlar burala-

ti

Âlem
n. Dışardan gelene ekmek yok. Evde çocuklar aç..
Dürt tane. İçim burkuluyor. Binbir çileden, meşak
katten sonra Almanya'ya gelebildik. Ama burada da
açıkgözlerin kucağına düştük. Beni bir yere yerleş
tirdiler. Çok çalışmama rağmen elime az para geçi
yor. Sonradan öğrendim ki, benim saflığımdan ve
garipliğimden bu açıkgözler de istifade etmişler. Pa
raimi bir kısmını onlar alıyormuş; bana da az para
veriyoriarmış. «Bütün bunları çok sonra öğrendim.
Yabancısı)'ı/ kardeş. Gurbetteyiz. Vatandan çok
uzaklardayız. Gözünü açmazsan mahvederler insa
nı. Dahası var. ölürsün bu garip diyarlarda. Cena
zeni bil egâvurların içine gömerler.»

KOMÜNİZMLE
SAVAŞ
Yazan:
Prof. Remzi Oğu2 ARIK

. P.K. 284
BAKANLIKLAR

Karslı olduğunu sandığımız genç, muhatabına
böyle anlatıyordu. Almanya'yı anlatıyordu. Uzun
uzu »i, dertli dertli, Muhatabı da can kulağıyla dinli
yor; evet dercesine kafasını sallıyordu. Belli kî bu
işleri bilmiyordu. İkaz edilmekten memnun olmuş
tu. Sevinmişti.

ANKARA

Bizler, 68. inci vilâyetin «Banhof»ııııda gezi
yorduk. Bir köşede yaşlıca bir vatandaşımız. Nama
zını kılıyor. Dinimizin gereğini yapıyor. Etrafı ken
disini hiç ilgilendirmiyor. Millî geleneklerimizden
kopmamış. Devam ettiriyor. Ahmmlar, namaz kılan
vatandaşımızı büyük bir dikkatle seyrediyorlar. Bi
zini sayın ilericilerimiz olsa derhal kıyameti kopa
rırlar, «Gericilik hortladı» diye yaygarayı basarlardı.
Oysa Almanya medeni bir ülke. Bir vatandaşımız
Banhofta namaz kılması hiç te garip karşılanmı
yordu.
Daha neler görüyorduk. Türkiye'den yeni gel
miş bir kadın, kucağında iki çocuğu ile bir köşeye
sıkışmış, bekliyor, belki o da bilmiyor. Çocuğunun
biri ağlıyor. Torbasından çık anlığı kuru ekmek par
çasını ağlayan çocuğuna veriyor, fakat o buna rağ
men susmuvordu. Terkedilmişlik, dil bilmemek, yâd
ellerde kimsesizlik güç şey. Herkesten yardım bek
leyen bir hali var.
Bizler bu duruma fazlasıyla üzülüyorduk. Eli
mizden birsey gelinivordu. «Kendisi muhtaç bir de
de: nerde savrı va himmet ede» durumundaydık..
Çaresizdik: CP«*I; ihtimaller eelivordu hatırımıza.
Aramızda «DURUM MUHAKEMESİ»
yapıyor,
bir neticeye varanın onluk.

MİLLİYETÇİLİK
TOPLUMCULUK
Alparslan
TÜRKE5
Fiyatı z.50 Krş
P.K. 20C Kızıla?
ANKARA
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Orta Sınıf ve Modern Toplumdaki Yeri
.

Bugün milliyetçilerin, vatanını ve milleti
ni seven herkesin, milletimizin geleceği yönün
tion hiçbir zaman gözden ırak tutamayacakla
n ve ihmal edemiyecekleri bir husus vardır :
Sosyo—Ekonomik bakımından toplumumuzun
dinamik bir kesimini teşkil eden, küçük işlet
me sahibi esnaf, sanatkar ve küçük sanayi
mensupları.
Gerçekten bugün yeryuzimdc hakim bir
yarış içinde bulunan iki ekonomik doktrin (ka
pitaüzm—sosyalizm) tabiatları ve güttükleri
$aj"3.leri itibariyle danna bu zümreyi amaç ve
dikkatlerinin şaşında tutmuyorlar. Kendileri
için bir saymışlardır. Çünkü bu doktrinlerden
Jbcr biri konuya kendisi için esas kabul ettiği ya
sermaye veya emek açısından bakmakta ve
yaklaşmaktadır. Halbuki her iki unsuru kendi
bünyesinde dengeli bir şekilde cerneden, ak
sine gerek sermaye gerek emek konusundaki
aşırdıklara iltifat etmeyen küçük ve orta mü
teşebbisler bu karakteriyle kapitalist ve sos
yaüstlere ters düşmektedirler. Üstelik bu züm
re sosyo—ekonomik yapıları itibariyle her iki
enternasyonal doktrinin güttükleri gayelere
ulaşmada gelişip yayılmada, büyük bir engel
teşki] etmektedir. Çünkü sar.ayi mensupları
herşeyden önce hürriyetçi, emeğe ve serma
yeye hürmetkar, ferdi teşebbüse taraftar, mil
liyetçi, muhafazakâr karakteri ve mazbut aile
yapısı ile toplumun sağlam ve emin bir ke
simini temsil etmekledir. Bundan dolayıdır
ki, gerek kapjtalizm, gerek sosyalizm kendi
terinin yayılmaları yönünden elverişsiz sos§ro—ekonomik ortam kabul ettikleri küçük mü
teşebbis esnat, sanatkâr ve küçük sermaye,
mensuplarının gelecekleri hakkında oldukça
kötümser tahminde bulunmuşlardır»
Meseleye DU avıUan oagınca ekstremde
ki her iki doktrinin böyle davranmalarındaki gaye ve aynı sonuca varraalarındaki sebep
daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır.
Nitekim sıkı bir disiplini ifade eden ton
çalar düzenini kuracak Ortaçağ toplumlarının
sosyo—ekonomik yönden hâkim unsurunu te?
kil eden esnaf, sanatkâr ve küçük sermaye
mensuptan, modern tekniğin kapitalist bir
«üzen içinde getirdiği kütlevi ve seri üretim
araçlarının gelişmesİBi ve fîbcralist fikirlerin
yayılması ile birlikte cöziünıeye başlar (1)
Gerek güttükleri gaye, gerekse o günkü
teknik ve ekonomik alandaki gelişmelerin laz
yiki altında kalan her iki ekstreme mensup
düşünceler orta simim geleceği ife ilgili ola
rak menfi kehanette bulunmuşlardır. Nite
kim bunlardan sosyalizmin kurucusu ve teoris
yeni K Mars Sombart, Bücfaer ve P. Oppen
tıeimer gibi, büyük işletmelerin gittikçe orta
ve küçük işletmelerin yerini aldığını, bu geliş
nenin durdunılroıyacağım, dolay ısı ne orta
ve küçük işletmelerin akıbetlerinin karanlık
olduğunu ifade etmiştir. Ay m şekilde 1948
tarihli Komünist Maaffestosu'nda ve 1867 ta
rihli Sermaye adlı kitabında K. Mars bu bo
no ile ilgili olarak geniş nçrijgamalarfl» *--* —\
mosTur.
,
Sosyalistere karşı olan liberalistler de
farklı noktalardan hareket ederek aynı «o
nuca varmaktadırlar. Bunlara göre kütlevi is
tihsaie elveren modern üretim tekniğinin uy
gulandığı ve süper nîarketingltrin hâkim ol
iuğ ubir ekonomik çağda küçük işletmeler ipin e fazla gözyaşı dökmeğe değmez. Çünkü
büyük işletmelerdeki modern girdiler, işbö
lürnü ve büyük istihsal, tüketicilerin ihtiyaç
foran çok daha ucuza temin edecek, diğer yan
dan işçilere de daha yüksek ücret daha kısa
küreli iş imkânları sağlayacaktır. Bundan böy
ie «Küçüklün «Büyük» önütdc yaşamasıaa imkân yoktur.» <3V

Görülüyor ki, biribirine a t her iki dokır'm, temel felsefelerinde olduğu gibi, farklı
noktalardan hareket etmekle beraber aynı so
nuca ulaşmaktadırlar. Bir başka ifade ile hem
kapitalizm hem sosyalizm, orta sınıfın nüve
sini teşkil eden esnaf, sanatkâr ve küçük sa
nayi mensııplannm birgün gelip toplumun
bünyesinden silinip gideceklerim ve zamanla
bu smfin proleter sınıfına dönüşeceklerini pe
şin bir kanaat olarak belirtmişlerdir. Halbuki
bir buçuk asrı askın tecrübe ve gelişmeler bu
peşin kanaatların aksini göstermiştir. Nite -

Mehmet IMZOCl!/
kim modern tekniğin mahsulü kütleyi üretim
aracı olan büyük işletmeler alabildiğine geliş
tiği, üretimde insan emeğinin payım azaltan
otomasyonun hızla hakim olmağa başladığı bir
sırada, geri kaimi şve gelişmekte olan ülke
lcrde olduğu gibi, birçok gelişmiş batı ülke
terinde de, küçük işletmelerin halen sayı ve
hacim itibariyle önemli bir orana sahip bulun
malarını aşağıdaki tablo açıkça göstermekte
dir.
TABLO (1) On ve daha az işçi çalıştıran
İşletmelerin tüm işletmeleri oranı
Ülkeler
Almanya
Belçika
Fransa
italya A
Hollanda
lüksenburg
Türkiye

%

85,2 (1960
923 (1960)
90,3 (1958i
92,7 (1958)
98,1 (1963)

Kaynak : DPT Ortak Pazarda küçük ve
orta işletmeler sorunları,
On ve daha az işçi çalıştıran işletmele
rin istihdamdaki payına gelince bu bakımdan
da küçük işletmelerin halen Önemli bir istih
dam hacmine sahip oldukları anlaşılmaktadır.
TABLO (2) On ve dah aaz işçi çalıştır**1
işletmelerin istihdam hacmi
ülkeler

Almanya
BeMka
fnınsa
İtalya
Hol anda
üksenburg
Türkiye

°â

16,4 (1960)
25,6 (1960)
51,6 0951)
16, (1958)
18.5 (1958)
30.6 (1963)

Kaynak : DPT Ortak Pazarda küçük ve
oıia işletmelerin sorunları. Ancak her iki tab
1 odak i ı anlar on ve daha az işçi çalıştıran işIctmeknn sayısını ve istihdam hacimlerini
yansıtmaktadır. Bununla şuna işaret etmek is
teriz.
Bu ülkelerden bir çoklarında küçük, orta
ve büyük işletmeleri tefrikte kullanılan kriterle
ri farklıdır. Kriter olarak kiminde işçi sayılı,
kiminde üretim kapasitesi, kiminde güç, brüt
gelir veya sermaye kullanılmaktadır. Bu fark
lı kriterleri bir tarafa bırakarak yalnız işçi sa
yısını bir kriter olarak alırsak bu bakımdan
da küçük işletmelerin iriliği ülkeden ülkeye de
ğişecektir. Nitekim Almanya'da 200 ün, Bel
çıka ve Fransa'da 50 nin, Lüksenburg ve Hol-

fanda'da 25 in altında isçi çalıştıran işletme
ler küçük işletme yapılmaktadır.. ()
Eğer
küçük işletme
ko
nusunda her ülkenin kabul ettiği kriter ölça
ğinde işletmeler dikkate alınarak tabloya derce
dilse idi muhakkak ki tablodaki oranlar kü
çük işletmeler lehine daha kabaracaktır.
{
Bütün bunlar, bir hususu açık ve seçik
bir şekilde ortaya koymak için kaydedilmiştir,
O da, gerek kapitalistlerin gerekse sosyalist
lerin küçük işletmelerin dolayısıyla orta sim
tın toplumların bünyesinden silinip gidecek*
terine dair ileri sürdükleri kehanetlerin üze
rinden 1,5 asrı aşkın bir zaman geçmesine rağ
men orta sınıf halen çağdaş toplum düzeninde
de önem ve ağırlığım muhafaza etmektedir.
Ancak bir husus gerçeklcmiştir ki; Ortaçağda
olduğu gibi, sosyo—ekonomik yönden top
lumun yalnız hakim unsuru olmaktan çıkmış
tır.
İşte bundan dolayıdır ki, küçük işletmeler
hakkında ileri sürülen fevkalâde bedbin görü?
lerde olayların baskısı altında zamanla bir difc
zeltme yapmak ihtiyacı duyulmuştur. Gerçek
ten bu olaylar küçük sermayenin esaslı şe
kilde tutunduğunu ve artık bu noktadan ileri
gitmediğini, ileri de gitmesinin melhuz ve
muhtemel olmadığını göstermiştir.
J
Bunun sebeplerine gelince: . •—HfrMH
1. Modern tekniğin ekonomik alanda
uygulanması muhakkak ki birçok geleneksel
ve iptidai küçük işletmelerin yok olup git
melerine sebep olmuştur. Ancak bununla be
raber yeni küçük işletme türlerinin, hem de
modern şekilde kullanılan küçük işletme lüı
leıinin doğuşu da hazırlanmıştır. Böylece k*
çük işletmeler, dolayısıyla orta sınıf içinde ye
ni çakşma alanları ortaya çıkmışta*. Nitekim
eskiden at arabası imâl eden küçük işltenu
mensupları şimdi karasör imalathaneleri çalu,
tırmakladır.
2. İptidai hayatın gittikçe farklılaşan, il
tiyaçlann gittikçe incelmesi gibi faktörleı
müstakil küçük sanat işletmelerin yasamaa
için bir zemin teşkil etmiştir.
3. Bunlardan başka, Röphe'nin de ifa
de ettiği gibi, büyük işletmelerin yaşamalar
yalnız büyük taleplerin varlığına değil, ayn;
zamanda büyük taleplerin devamlılığına d*
bağlıdır. O yüzden büvük işletmelerden mü
rekkep bir millî ekonomi, birçok küçük vt
orta işletmeleri koruyan milî ekonomilere fc
yasla konjoktüreî dalgalanmalar karşısında
daha hassastır. Küçük işletmelerin ekonomik
deprasyonlar karşısındaki mukavemeti ge fek isviçre, gerek diğer batı ülkelerinde gö.
rülmüştür. (5)
i
4. Ayrıca küçük işletmelerin faaliyet ko
nusunu teşkil eden istÜısal branşlarının tr>
kalizasvon büvük sanayi kollarına oranla da
ha düşüktür, özellikle modern harplerde ha
va taarruzlarından büyük sanayi kadar mu
essir olamaz. Bu yüzden küçük işletmeler st
ratejik bir önemi de haiz bulunmaktadır.
'
Yukarıda sıraladığımız küçük işlet mele-"
rin dolayısıyla orta sınıfın varlığını devam et
rirmesîni sağlayan ekonomik sebeplerin yanın
da sosval bir takım âmiller de vardır.
Bunların basında orta smıfın politik ve
sosyal hayatta büvük bir denge ve istikrar un
suru olma oîteliüîi ecîir. Gerçeklen küçük sa-T
nat isletmelerinde ustanın bizzat alolvede ca-T
bsması. büvük isletmelerde oldueu eibî sırf i-'
darı decîî, fakat avftı zamanda îcraî fonksivon
tarda görmesi dolavısıyla küçük işletme sahip
terinin sosyal sınıflara ayrılmamış bulunmala-
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n her kesimde sınıf sosyal depresyonlara yoi
açmasına mani olmaktadır. Bundan dolayı kü
çük işletmeler, sırf siyasî yönden düşünldüğün
de kapitalizmle komünizm gibi ilâ ekstre
min ortasında yer almış olan orta sınıflara öncmli bir kaynak teşkil ve her iki müfrit dokt
rine karşı da ferdi hürriyeti temsil ve müda
faa etmektedir. (6)
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DOKUZ IŞIK'TA

EĞİTİM DÜZENİ

öte yandan küçük teşebbüs aktivitesi in
san tabiatına ve yaradılışına da uygun düşmek
tedir. Çünkü insan kendi kendisinin efendisi
ve bir şeye malik olma ve kendi çıkarına mânâb mesaide bulunma duygusuyla dolu olarak
yaratılmıştır. Yaratılıştan gelen bu temayüller
en fazla küçük teşebbüsler alanında tatmin
imkânını bulmaktadır.

P.K. 200 KIZILAY — ANKARA FİYATI: 300 KURUŞ
•

Yukarıdan beri sıralamaya çalıştığımız
bu hususlar küçük işletmelerin, dolayısıyle or
ta sınıf» yaşamasını ve devamım sağlamış
tır. Ancak orta sınıf az gelişmiş ülkelerin kal
kınatan açısından stratejik bir önem de ta
şır. İşsizliğin yaygın, sermayenin dar olduğu
bu ülkelerde emek yoğun üretim tekniğinin
kullanılması hem işsizliği önler hem de ser
maye küçük işletmelerden bir kısmı normal
bir şekilde küçük sanayi sektörünün fonksiyo
nunu ifa ederken doğru bir kısmı da tedrici
bîr şekilde gelişerek büyük çapta millî bir
endüstrinin kurulmasını sağlayabilecektir. (7)
Ancak bu tahlillerden hedef olarak kü
çük işletmelerin alındığı anlaşılmamalıdır..
Sosyal ve ekonomik denge unsuru olan, kapi
taiizme ve sosyalizme mukavim bir yapıya sa
bip müstekar ve güvenilir bir orta sınıftan mu
hafazasına taraftar Prof. VVagner ifade ettiği şe
kilde «İşçi sınıf bu fedakârlıklarının karşılığı
mükâfat olarak cemiyetin ihtilatsız bir şekil
de sükûn içinde tekâmül ve terakki etmesini
bulacaktır. (8)

KOMÜNİZMİN
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MİLLİYETÇİ
TÜRKİYE

1

O yüzdendir ki bir birçok düşünür bugün
kü buhranın sebeplerini maddi ve iktisadî ol
maktan çok moral ve ruhî bir kriz olarak gör
mektedir. (9) Bundan dolayı sağlam bir ruhî
moral yapıya sahip, yabancı ideolojilere kapa
lı bir orta sınıf olmalıdır ki, proleterya —ser
mayedar tezadı keskin ve tehlikeli bir şekilde
onaya çıkmasın— Şu hale göre orta sınıf sos
yal hayatımızın gereğidir.

1

Bu gerçeği açık ve seçik olarak bu şekil
de tesbit ettikten sonra gerek kapitalistlerin
gerekse sosyalistlerin neden orta sınıfı ihmâl
elliklerini ve neden bu sınıfa hücum ettikle
ri d alı a kolay anlaşılmaktadır. Ancak münev
veıler, Röpke'nin belirttiği gibi, yabancı ide
olojilerin hücumu sonunda çöken orta sınıfın
bizzat kendi sınıfı olduğunun farkına varmak
fadır. Bu açıdan sosyalist ve kapitalistlerin
davranışları ve politikaları milliyetçiler tara
fından daima değerlendirilmelidir.

1
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ükle 119 sayı hiç aksama •
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ÜNİVERSİTELER

MESELE
Dündar TAŞER

Türkiye Üniversite ve yüksek okul
lannda okuyan gençleri üç grupta top
layabiliriz:
BİRİNCİ GRUP s
ı:
l
«Üniversite gençliğinin görevi da
ha kısa zamanda daha çok bilgiler edi
nerek kamu hizmetine girmek değil,
memleketi daha ileri cemiyet düzenine
sokmak için işçi ve köylü sınıfına öncü
lük ederek savaşmaktır» diyen ihtilâl
ciler. Bu grup çeşitli merhalelerden ge
çerek son eylemlere katılmışltfidır.
Ortaya Ok çıkışlarında isimleri fi
kir kulüpleridir, sonra bir federasyon ha
liııde birleşmişler (FKF) semboliyle ifade edilmişlerdir. Çıkışlarında iddiaları
her çeşit fikre serbestlik istemek, açık
oturumlar düzenlemek, konferanslar dü
zenlemektir. Sayıları az, cesaretleri kıt
tır. devamlı yakınma halindedirler. An
cak arkalarında TKP vardır ve TKP ve
TKP'nin 50 yıldır hazırladığı öğretmen,
profesör, yazar, sanatkâr, siyasetçi kad
rosu tarafından durmadan reklâm edim
ler. Karikatürleri kravuze ceketli, gö
zünde gözlük elinde kalemle kitap bir
' masum zavallı şeklinde çizilir, Atatürk
çü olarak tanıtılır. Bu motif yıllarca iş
tendi durdu. Her çeşit CHP.'Hler bunla
rı himaye eder. çünkü Atatürkçü (!) dur
ler. Derken CHP. de bir ince oyun oyna
i ı ve iki yıllık bir telkinden sonra İno
nü «CHP ORTANIN SOLUNDADIR >
1
dedi. riiva bu sözle büyük gençlik kitle' ri CHP.'nin etrafında toplanacak Parti büyük bir dinamizm kazanacaktı.
Halbuki işin ash bu değildi «SOL»
sözüne İtibar ve meşruiyet kazandır •
' inak, vatandaş gözünde solcuyu mubah
bale eetîrmek ve bundan yararlanıp en
•sırı sola kadar açdmayı sağlamaktı.
'
CHP.'nin liderleri safça bir hata ile kurnaz hesaplarının bir oyununa düş
müslerdi, artık dönemezlerdi de çünkü
fırsat vermezlerdi ve vermediler de ça
' resiz direndiler. Ne demekti ortanın so
lo sermaye hareketleri gelişirken eme
ğmden başka imkân olnuyanı da teşkilât
fandırıp korumak emek sermaye ilişki
lerinde bir deıifie kurmak. Fakat ınesc
le bövle aimmadı kasten sermayenin
reddi ve imkânı ve emeğin siyasî dikta
türlüyü vönüne irildi. CHP. gençlik leş
kilâtı (SDDF> sola gide gide plekhanof
on yanma vardı Ortanın solu İbaresin •
den arta kalnus sol kalmıştı, bu sol arazi
işgallerini fabrika tahriplerini teşvik edivor. Sıvası hedeflli genel grev hakkı
İstiyordu, tsçî hakları fikri, işçi sınıfı dik
tatörlii&ü fikrine dönmüştü.
CHP'nln gerçekte solcu olmayıp da
»ola bakan gençliği toplamak kastiyle
sola açılan liderleri gerçek solcuların et
kîsi altına girdi ve art de dönemez oldu.
Solu ehlileştirmek istiyenler solun ta
hakkümüne düştüler.
Bu arada sol da inkişaf etti. Açık
oturumdan bovkota boykottan işgale,
İşgalden vürijvîis ve tahribe doğru iler
ledi ve sonunda üniversite dekanı ve
releförliitclprini hükmüne aldı, girmeyen
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leri kaçırttı.
Bu arada Cumhuriyet, Milliyet, Ak
şam, Ulus gibi gazeteler: Yine Atatürk
çü — Devrim — İlerici gençlik diye öv
gülere devam ettiler. FKF isim değiş
tirip (Dev-Gcnç) oldu. Yeni safha üni
versitede solcu olmayan talebe bırak
mamak.
Fikir özgürlüğünün yeni izahı ya
pildi: Yalnız Marksist fikre özgürlük,
marksist olmayanlara tahkir tehdit ve
dayak faslı başladı. Bu muameleye kar
şı üniversite gençliğinin iki çeşit davra
nişi oldu, boyun eğme ve karşı koy
ma*
İKİNCİ GRUP •
Boyun Eğenler :
Bunlun da iki bölüme ayırmak ka
bildir.
!
(A) ORTANIN SOLU GRUBU
Ortanın solu grubuna mensup olanlar fikren aşın sol veya (Dev-Genç)
üyelerinden hiçbir farklı tarafı olmayan
yalnızca yüreksiz ve pısırık olmakla ay
rılanlardır. Onlar da sınıf diktatörlüğü is
tiyor, mülkiyet ve maneviyat düşmanlı
ğı yapıyorlar. Yalnız bu fikirleri eylem
haline getirecek cesaretten mahrum bu
lunuyorlardı. «İçlerinde biraz cesareti ar
tanlar Dev-Genç'e geçerdi. Erhan Erdoğmuş gibi.»
Bu gençler Dev-Genç'in paralelin
de bildiri yazar, demeç verirler, miting
tertiplemeye kalkarlarsa Dev-Genç'ten
dayak yiyip kaçarlar. Yahut da oparlörü Dev-Genç'e bırakıp çekilirler. Dev
Genç'ten o derece yılroışlardır ki, Yıl
dirim Beyazıt Yurdunda S.D.D.F.Tı bir
genç Dev-Genç'lilerdcn dayak yemiş ve
Ulus Gazetesine verdiği demeçte kah
rolsün komünizm yerine kahrolsun fa
şizm diye bağırmıştı.
$
(B) AMORF GRUP :
Üniversitede en büyük kitleyi t«^
kil eden, baskı, tahakküm, tahrik gibi
hareketlere muüabele etmeyen hattâ
Dev-Genç'in verdiği hizmeti ifa edip tek
mil verenlerdir. Bunlar Dev-Genç tara •
fından yüklenen (15-150 )Iira arasında
ki aylık vergiyi itaatla verirler, tşgâl,
boykot, miting gibi olaylarda kalabalık
teşkil ederler. Muti, mıymıntı, pısırık
bir çoğunluktur. Türkiye yansa reaksi
yon göstermezler, hattâ cinayet işlenir
ken görseler şahitlikten kurtulmak için
gözlerini yumarlar. Hükümet adanılan,
yetkili memurlar, nutuk siyasetçileri sık
sık bu kit.Ievi esas kabul eder. Takdir
lerini bunlara tevcih buyurur, büyük
gençlik kitlesi... Diye onlara atıf yapar
lar. Düşünmezler ki 200 milyonluk Rus
ya'da 2. milyon komünist vardır. Ve
muti, mıymıntı, neınclâzıın diyen 198
milyon rahatçıyı istediği düzende yaşat
maktadır. Her ülkede de böyledir, bü
yük kalabalık komünist değildir. Dev
leti yöneten küçük bir azınlık rejimi uy
gulanmaktadır.
ÜÇÜNCÜ GRUP :
Karşı Koyanlar:
Bunlar kendilerine ülkücü derler,
.lasından da komando adını takmıştır.
Okuma, öğrenme, çalışma haklarını kim
şeye çiğnetmeyen, düşünce hürriyetini lü
tufsuz kullanan gençlerdir. Kimseye ha
raç vermek zilletine düşmezler.
Sol basın bunların elinde sopa, sa
kalı diken, bıyığı kirpi, gözü dönmüş
bir yaratık olar »V takdim eder. Aklı gö
/ünde, pasif münevverler de bu tipi ez
berlemiştir. Bunlara göre komandolar ge

rici, yobaz, gaddar mahluklardır. Ata
türkçü, devrimci, ilerici gençliğe zul •
metmektedir. 7—8 yıldır okudukları ga
zeteler tatlı su aydınlarına bu tabirleri
ezbetletmiş, bu kanaati yerleştirmiştir*
O da işittiğini düşünmek, gördüğünü in
celemek alışkanlığında olmadığından,
bana göre diye başlayıp ahkâm keser.
Ülkücülerin kimseye saldırdığı, kim
seden haraç aldığı, görülmemiştir. Türk
milliyetçisidir!er. Milletlerinin hasletle
rini devam ettirmek isterler. Zulme, hak
sızlığa eğilmezler. Kanun ve nizamlara
itaatli, büyüklerine sajgılıdırlar. Üni
versitenin solun tam hakimiyetine gir
memesi ülkücülerin karşı koyması saye
sinde olmuştur.
Son haftalarda Metin Toker gençlik
hareketlerini tarafların, söz, yazı ve hare
ketlerini inceleyerek ortaya koydu. Onun da vardığı kanaat Cumhurbaşkanı
nın aynı oldu. Kanaatini cesaretle de yaz
di. «Bu noktada Cumhurbaşkanının sö
zü gerçeği ifade ediyordu.»
Sözlerimizi şövle özetleyebiliriz:
Bir Dev-Genç vardır, vurup — kırıp*
öldürüp, korkırtarak komünist bir reji
miıı kurulması için uğraşır.
Bir kitle vardır, sakin, mütevekkil,
muti ve nemelazımcıdır.
Bir Ülkü Ocağı vardır, cesur, hay
siy etli, milliyetçi, masum, vatansever,
komünizme karşıdır.
Solcuların bunlardan nefreti iyi ve
ya kötü oldukları, solcu gençleri püskürt
tükleri için değil üniversitenin lanı komünistleşmesine engel olduklan cindir.
Bu gençlere gençliği bölüyorsunuz diye
kin duymakladırlar. Birçok hükümet adamı da aynı sözleri ezberden söylemiş
tir. Düşünmemiştir ki bölünmemiş genç
lik, tüm sol gençlik ne felâkettir.
Solcular bu cazibeyi dağıtmak, genç
ligi milliyetçi düşünceye çağıran bu mili
rakı çürütmek İçin çok gayretler göster
inektedirler. Basın yoluyla yalan haber
yerdiler, bu habere dayanıp maksatlı fık
ralar söylediler, kasıtlı makaleler yaz
dılar ve ülkücüleri sanki o bir «kötü ki
şi» imiş gibi tanıttılar. Aşırı uçlardan di
ğeri diye belirttiler. Bu tâbir öyle tut
tu ki, Suriye hududunda bîr Dev - Genç
linin yakalandığım bildiren gazeteler ha
beri aşırı uçlara mensup falanca tutuldu
dîye bildirdiler.
Hükümet adandan da böyle ko •
Huştular. Dev — Genç Fakülte işgal et
ti. Bakanlar hem sağa hem sola çattı.*
Dev-Genç banka soydu, bakanlar hem
sağa hem sola karşı çıktı. Dev • Genç adam vurdu, bakanlar hem sağı hem solu
kınadı. Kimse de çıkıp suçu yalnız sol
işliyor, siz iki tarafa salduıyorsuvjz de
nıedi.
Bu kanaat Aralık ayının ilk hafta
larına kadar genclleşerek sürdü. 970 Ara
hk'nda Dev—Genç — S.D.D.F. — Ülkü
Ocakları Başkanları arasında bir televiz
yon açık oturumu yapıldı ve Türk Mil
jetinin televizyon seyredenleri şaşırıp
kalddar. İki sol teşkilâtın başkanları, ki
Iık, kıyafet, tavır, düşünce ve sözleriyle
Türk Milletine tecavüzkâr davranırken,
Ülkü Ocaktan Başkanı Ramiz Ongun'
un her hali ile kibar ve ederdi düşünce
leri, asil ve vatansever, sözleri umumi
kanaati ters yüz etti. Arkasından, Cum
huı-başkanı milletin hislerine tercüman
olan ve CHP. Liderini kızdıran cümleyi
söyledi: «Ülkücü Gençlik vatansever dir.»
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