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AYLIK FİKİR VE SANAT 
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Sayı: 102, Ekim 1969

Sayısı 150 Kuruş 
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Öğrenciler için (10,00 Lira)

•
Her türlü haberleşme ve havale 

gönderme ad resi:
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Telefon : 10 44 59

*
İdare Y eri:

Sanayi Cad. Demir İş Hanı 
K at: 2 N o : 30 Ankara

•
Kurucular Adına Sahibi 

Hamza SOYDAŞ

Sorumlu Müdürü 
Hürrem ARMAN

D!zgi ve Baskı

TOYKO m a t b a a s ı
ANKARA

BASILDIĞI TARİH: 
1 EKÎM 1969

İMECEDEN
İMECECİLERE

1 — Baskı ücretinde ve diğer bazı gi
derlerimizde meydana gelen artışlar 
dolayısiyle, İMECE’nin fiyatında bir mik
tar artırma yapma zorunda kaldığımızı 
özür diyerek bildiriz. 97. sayıdan itibaren 
dergimiz tek olarak 150 kuruştan satılacak
tır. Bir yıllık abone bedeli 15 liraya yük
seltilmiştir. öğrenciler için yıllık abone 
bedeli 12.50 lira olmuştur.

 

2 — Yayınlanmak üzere İMECE’ye 
gönderilen yazılar en geç ayın yirmisinde 
elimize geçecek şekilde postaya verilme
lidir. Yazılara yazar ad, soyad ve adres
lerinin yazılmasını ve altlarının İmzalan
masını rica ediyoruz. Bunları taşımayan 
yazıları yayınlayamayacağımızı duyuru
ruz.

3 — Ban okurlarımız abone ve kitap 
bedeli olarak pul göndermektedirler. Pul
lan hesaplanmıza işlemede güçlük çek
tiğimizden sayın okurlanmızdan pul gön
dermemelerini, kitap ve abone bedelleri
ni para olarak göndermelerini rica edi
yoruz.

4 — İMECE’yle süreli olarak temasta 
bulunmanızı, abonen'z bitince yenileme
nizi, çevrenizdeki arkadaşlara İMECE’yl 
salık vererek abone olmalarını sağlama
nızı, böylece yeni yeni İMECE’cileri toplu
luğumuza katmanızı bekleriz.

5 — İMECE YAYIN KOOPERATİFİ, 
yay n larını İMECE abonelerine % 50 in
dirimle vermeyi kararlaştırmıştır. Abo
nelerimiz istedikleri kitabı % 50 indirim
le İMECE adresinden ödemeli olarak 
sağlayabilirler.

Saygıyla.

İMECE



Anarşiye Doğru

Halkımızın binbir derdine çare arama 
tartışmalarının yapıldığı bir döneme gir
diğimizi sanıyorduk. Elbette bu tartış
maları yapanlar, bir avuç yurtsever ile
rici aydındı. Onlar, bu gidişle ülkenin ge
leceğini karanlık görüyorlar, yıkıcı ve za
rarlı güçleri etkisiz duruma getirmenin 
yollarım arıyorlardı. Gerçi bu yoldaki ça
balar durmuş değildir, ama yakında bir 
var olup - olmama dönemine gelmenin 
belirtileri görünmektedir. Bunun tek 
kaynağı da, yurdumuzun bugünkü ege
men çevreleridir.

Gelişmeler gerçekten endişe vericidir. 
Çok yakınlarda geçen bazı olayları belirt
mek bile yeter. Karanlık güçlerin can 
havliyle giriştiği yıkıcı çabalar bir sonun 
başlangıcım haber vermektedir.

Önce, Tunceli gibi yoksullaşmış bir 
ilimizde işe başladılar. Halka gerçek ti
yatroyu götürmeye çalışan ilerici ve 
yurtsever bir tiyatro topluluğunun oyun
cularına polisi saldırttılar. Yoksul hal
kın arasından gelen jandarmaya kadın 
iyatro oyuncularımızın canına kıydırt- 
mak istediler. Rezilliğin binbir türlüsüne 
başvurdular. Daha önce Kayseri’de öğ
retmenlere saldıran hainlerin kimler ol
duğunu ortaya çıkarmadan, başka polis
lere yeni suçlar işlettiler.

Bu da yetmiyormuş gibi, yirmi yaşın
daki üniversite öğrencisini arkadan kur- 
şunattılar. Bu suçu da polise işlettiler. 
Hem de niçin? Bağımsız Türkiye İstiyo
ruz, halka özgürlük istiyoruz, namuslu 
üniversite istiyoruz diye haykırdığı için.

İki gün sonra Ankara’da, polisin kurşun
ladığı öğrenci toprağa verilirken, sol 
yumruklar havada sıkıldı. Bu yumruk
lar, bir gün suçluların, suçluları bulup 
adalete teslim etmiyenlerin kafasına ine
cek elbette.

Suçluların kim olduğu gün gibi açık. 
Gafil avlanmış yoksul gençleri faşist 
kamplarına toplayıp, onlara aylık veren
ler... Anayasa’nın bütün yasaklamalarına 
rağmen, hilâfetin gelmesinde fayda var
dır diyenler.. Fikir mücadelesi yapan üni
versite öğrencilerinin üstüne silâhlı po
lis ve jandarma yollayanlar.. Türkiye'de 
satılan petrolden elde edilen yabancı ka
zançlarından bir kısmım gizli yollardan 
gene Türkiye'ye gönderip ümmet devleti 
kurmak isteyenler.. Halkı aldatarak ikti
dara gelip de, halk için mücadele edenle
ri suçlayan, polisi cinayete tahrik eden 
yabancı uşakları.. .

Tarih boyunca faşistler polisi hep âlet 
etmişlerdir. Faşizmin tek dayanağı, âlet 
haline gelmiş ve halk düşmanı kesilmiş 
polistir. Faşizmin yıkıldığı ve sonradan 
demokratik rejimin kurulduğu ülkelerde 
polisin aldığı ders ağır olmuştur. Bugün 
hâlâ Batı Almanya'da, Hitler'in ölümün
den yirmidört yıl sonra, onun adına cina
yet işleyen polisler mahkeme edilmekte
dirler. Bazı ülkelerde de faşizm yıkıldık
tan sonra, polisle ilgili bütün kötü anı
lan silmek için polis deyimi kaldırılmış, 
halka karşı olmayan kimselerden kurul
muş tertemiz güvenlik örgütlerine “halk 
milisi'' adı takılmıştır.

Şimdilik bütün polis suçlanamaz. A- 
ma cinayet işleyen polis var ve böylesi 
polisleri koltuğu altına alan egemen kişi
ler var. Polisin suç işleme oram arttıkça 
anarşi genişleyecektir. Anarşinin sonu da 
faşizmdir. Faşizm mutlaka ve en kısa za
manda yıkılır. Ondan sonra da suç işle
yenlerden hesabı sorulur.

İ M E C E



Yeni Yardımlar

Osman Nuri KOÇTÜRK

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler 
FAO Dünya Gıda Programı yetkilileri ara
sında 244 sayılı kanunun verdiği yetkiye 
dayanarak 30.4.1969 gün 6/11722 sayılı ka
rarnam e ile yeni bir anlaşma imzalan 
mıştır. 5 ağustos 1969 gün ve 13267 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan bu kararname 
gereğince Yatılı Bölge Okulları, Yetiştir 
me Yurtlan, Kör ve Sağırlar Okullan, 
Öğretmen Okulları, Orta Dereceli Okul 
lar, Erkek Teknik Öğretim Okulları, Kız 
Teknik Öğretim Okullan, Din Okullan, 
Ticaret ve Turizm Okullan üç yıl sıra ile 
ve yılda 300 gün hesabiyle, öğrenci öğret
men ve personelinin besin ihtiyacını kar
şılamak için Dünya Gıda Programının 
sağlayacağı yardımlardan faydalanacak 
lar ve bu süre içinde İzmir, İstanbul, 
Samsun, Trabzon, İskenderun limanların
da bize 37383 ton buğday ,2336 ton bul
gur, 2084 ton yağsız süttozu, 2336 ton pey
nir, 1869 ton yağ, 1869 ton konserve et, 
93.5 ton cay teslim edilecektir fi].

Bundan başka Antalva, Bolu. Muğla, 
Kastamonu ve Artvin bö’ge’erinde or 
inancılıkla ilgili daimi işgücü tesisi gerek
çesi ile işçi ve işçi ailelerine [2], Seyit 
Ömer ve Tunçbilek madenlerinin gelişti 
rilmesi için bu işyerlerinde çalışan evli 
ve bekâr işçilere avm kaynaktan benzer 
gıda yardımları sağlanmaktadır [3].

YE MEMET YE...

Artık aydınlarımızın, öğretmenlerimi
zin ve öğrenci velileri ile halkımızın iyi

bildiği bu cins yardımların Türkiye’ye ne
den yapıldığını ve bunların ne menem 
yardım olduğunu tekrar açıklamaya lü
zum görmüyoruz. Başta ABD olmak üze
re ellerinde üretim  ve tüketim  artığı yiye
cek maddeleri bulunan bazı ülkeler ken
di halklarına yediremedikleri ve başka 
ülkelere satam adıkları kalitesi bozuk, 
besleyici değeri düşük bazı gıda madde
lerini FAO, UNICEF gibi Birleşmiş Mil
letler Organizasyonlarını araya sokarak 
geri ülkelere aktarm akta, bu yoldan pro
pagandalarım sürdürürken b ir taraftan  
da o ülkenin üretim  olanaklarını alabil
diğine baltalayarak ,zaman içinde kendi
lerine midelerinden bağlı toplum lar ya
ratmaya çalışmaktadırlar.

Kaşığı ile verip sapı ile çıkarmayı iyi 
bilen Amerikalı dostlarımız b ir süredir 
ÇARE Kilise Teşkilâtı aracılığı ile ilkokul 
çağındaki çocuklarımıza verm ekte olduk
ları yavan süttozunu hatırlatarak, Ko
rnerim arabasının Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde yakıldığı günlerde Türk 
toplumunu “Kendini besleyen efendisinin 
elini ısıran köpeğe benzetmişlerdi" Bu  
defa eğitim örgütleri içinde kapsamı da
ha da genişletilen ve işçilerle işçi aileleri
ne kadar yaygınlaşan yardımların, zama
nı gelince başka hareketlere ve çıkar oyun- 
lanna vesile edileceğinden zerre kadar 
şüphe etmemeliyiz. Parasız sirkenin bal
dan tatlı olacağı gerekçesi ile karşı tara
fın teklifine “evet” demeyi alışkanlık ha
line getirmiş olanlar, bir noktada yanıl
m akta, yanlış hareket etmektedirler. 1960 
yılında önce ABD’inden aynı şekilde aldı
ğımız tahıl yardım larının buğday ihraç 
eden Türkiye’yi başkalarına muhtaç ve 
buğday ithal etme zorunluğunda bir ül
ke haline getirdiği hatırlanacak olursa, 
bugün kabul edilen yardımların on yıl 
sonra bizi hangi noktaya getireceği dc 
kolayca tahm in edilebilir. Soya yağını 
yurda soktuğumuz günden bu yana zey
tinciliğimiz mahvolmuş, ilkokullarda da
ğıtılan üretim  artığı yavan süttozlann- 
dan yüzlerce yavrumuz zehirlenmiş, işçi*



lerimiz kendilerine ILO aracılığı ile ve
rilmekte olan kokmuş et konservelerini 
yememek için göstretiler yapmışlardır. 
Bütün bu olaylar bir vakıa iken, Türkiye’ 
de öğrenci, işçi ve işçi ailesi gibi geniş 
grupların beslenmesini bu biçim yardım
lara terketmek, bunlarla beslenmeye ve 
yetinmeye zorlamak elbette yanlıştır.

UZAKTAN BESLENME...

Türkiye’nin 100 milyon insanı rahat
ça besleyecek bir ülke olduğu bilim 
adam ları ve yöneticiler tarafından sık 
sık tekrarlanm asına rağmen, uzun süre
dir yavrularımızın ve işçilerimizin uzak
tan getirilen kalitesiz yiyeceklerle beslen
mekte İsrar edilmesi boşşuna değildir. 
Makine gücünün kaynağı olan petrol ve 
yakıt, insangücünün kaynağı olan besin 
maddesi bir defa yabancı kontrolü altına 
girdi mi, o ülkenin hem savunması ve 
hem de üretimi yabancı denetimine gir
miş demektir. Kıbrıs semalarında uçan 
jetlerimizi benz'ni kısıtlayarak yere inme 
ye zorlayanlar, besin kaynaklarımızı ve 
özellike işçi ve öğrencinin beslenmesini 
kontrolları altına alabilirlerse, Türkiye’
deki kol ve kafa gücünü de istedikleri şe
kilde denetleyebileceklerini bilmektedir
ler. Besin maddesi ayrıca toplum sağ’ığı- 
nı kontrol altında bulundurmak için en 
iyi araçlardan biri ve "Sessiz Savaş” ın 
en etkili silâhıdır.

Uzaktan beslenen toplumlar, uzaktan 
yönetilirler. Bu değişmez kural gayet iyi 
bilindiği halde, bir takım kalitesiz boş 
kalori kaynaklarını yurda sokmak ve ilk
okul çocuklarından sonra orta ve teknik 
öğretim ile işçi çevrelerini de bu yardım
ların etki alanı içine almak sakıncalı bir 
davranıştır.

SÜT BAĞI...

Dünyaya gözünü yeni açan yavrula
rımızı şartlandırarak Amerikan toplu
mu ile genç kuşak arasında bir süt bağı 
ilişkisi ve sempati köprüsü kurmak ama
cı ile UNICEF'i paravana gibi kullanarak 
başlatılan ve daha sonra ÇARE Kilise Teş
kilâtına devredilen yavan süttozu yar
dımlarının ipliği pazara çıktıktan sonra, 
bu haysiyet kırıcı uygulamayı bir yağ le

kesi gibi genişleterek orta ve teknik öğ
retime, işçi ve işçi ailesine yaymak umu 
lan sonuçlan vermeyecektir. TÖS ve di
ğer ilerici kuruluşların okullardaki uy
gulamaya ,işçi kuruluşlarının da işçi çev
relerindeki dağıtıma karşı direnecekleri
ni, yakın gelecekte yöneticilerle uygulayı
cılara tepki göstereceklerini daha bugün
den biliyoruz. TÖS bunu sürekli çalışma 
programına almış ve devamlı bir hiz
met haline getirmiştir. İşçilerimiz de bu 
kabil yardımların kendilerine neden ya
pıldığını artık iyi biliyorlar. Bir düzen
sizlik içinde bulunan Tarım Politikamız 
bizi ekmeği için başka toplumlara el aç
maya mecbur bir toplum haline getirir
ken, halk tabakalarındaki bilinçlenme 
gelişmekte ve tarımdan geçinenler bütün 
güçleri ile çalıştıkları halde neden dola
yı karınlarını doyuramadık’armı anlama
ya başlamaktadırlar. Türkiye’nin tüm 
üretim kaynaklarını dolaylı yoldan tÖTîü- 
leyerek, kendilerine midesinden bağlı bir 
toplum yaratmak ve daha sonra da onun 
hem gücünü ve hem de kaynaklarını sö
mürmek istiy~nler yakın gelecekte her 
kusun etinin yenilemeyeceğini anlayacak
lardır.

Kaldı ki, Türk aydınları, öğretmen 
ve öğrenci gruplan ve işçiler emperyalist 
amaçlarını gizliverek kuzu postuna sa
rılmış bir kurt gibi Türkiye’ye sokulmak 
ıstiyen Amerika’nın gerçek yüzünü artık 
iyice tanımış ve Amerikan çıkarlanna 
uşaklık eden yerli çevreler hakkında da 
fikir sahibi olmuştur. Bundan do’.ay» 
UNICEF, FAC gibi milletlerarası kuruluş
lar b ir paravan olarak kullanılsa da bü
tün bu uygulamaların ardında Amerikan 
çıkarlarının ve sömürü projelerinin gizli 
olduğu bilinmektedir.

Bu kuşku son zamanlarda Amerika’
nın belirli işbirlikçilerin elini attığı ve 
burnunun soktuğu tüm uygulamalar çev
resinde yoğunlaşmakta, şüphe tiksintiye 
dönüşmektedir.

Türk toplumunu artıkları ile kendüe- 
rine bağlayıp süt bağı tesisine çalışanlar 
yanılıyorlar.

|71 5 Ağustos 1969 günlü Resmi Gazete
[2] 11 Ağustos 1969 günlü Resmi Gazete
[3] 20 Ağustos 1969 günlü Resmi Gazete



Yine
Amerika

Haşan KIYATET

önüm de kapağı pahalı, içi ucuz bir 
b ir kitap duruyor. Kapağa, kırmızı taban 
üstüne iki kaim belikli, çekik gözlü, tom 
bul yanaklı bir Türkmen kızı oturtulmuş. 
Kitap İngilizce yazılmış. Amerikan asker
lerine her şeyi ile Türk ve Türkleri tanı
tıyor. Kitabın Türklerin eline geçmemesi 
için özel titizlik gösteriliyor. Ayrıca yal 
nız Amerikan askerleri okuyabilir diye 
b ir de not konmuş... Bir rastlantı ile be
nim de elime geçti.

Kitabın içi Türk ve Türklük aleyhine 
yazılarıyla bezenmiş. Ö rneğin: ISTAN- 
BUL'un fethini bir anlatmış ki, değme 
gitsin. Fatih Sultan Mehmet onların de
yimi ile "Mehmet teh second", bir cani 
olarak gösterilmiş. Fatih neler yapma
mış o melek yüzlü, BizanslIlara... Muhte
rem pederlere, ulu dinlilerine.. Çoluk ço
cuk, avrat uşak demeden yapılan işken
ce... Kırk bin, suçsuz günahsız BizanslInın 
kılıçtan geçirilmesi, en acıklı bir tablo gi
bi gözler önüne serilmiş. Daha bir sürü 
olmadık şeyler olmuş gibi gösterilmiş.

Neyse bu bir şey değil. Bakın yakın 
tarihimizi ilgilendiren KORE Savaşma ka
tılışımızı nasıl anlatıyorlar:

"Türklerin KORE Savaşına katılışı
nın ilk dönemiydi. İSTANBUL gazetele
rinde Türk Mehmetçiğinin arslanlığın- 
dan, kaplanlığından dem vuruluyordu. Bu 
sıra gazetelerin birinde b ir resim de yer 
almıştı. Resimde Amerika b ir barış kızı, 
Koministlerde b ir canavar olarak canlan- 
dırılmıştı. Komünist canavarının eline 
düşmüş olan o güzel kızı, kartal pençele
riyle Türk Mehmetçiği kurtarıyordu. 
Süngüsünü canavarın bağrına dayamıştı. 
Kartal pençe, sonunda ne oldu biliyor 
musunuz? KORE’ye geldiğinin ikinci gü
nü, kızı kurtarayım  derken kendi gücü
nün yarısını düşm ana boğazlattı".

Evet dostlar, bölüm öylece uzayıp gi
diyor. insan düşündükçe düşünüyor .üzül
dükçe üzülüyor değil mi? Uğruna öldü
ğünüz insanlar şimdi sizinle alay ediyor
lar. Kısacası sizi enayilikle suçluyorlar.

Kitaptaki bu pasajı b ir Amerikalı su
baya okudum “Ayıp değil mi bu biçim bir 
yazı yazmak" deyince, bana şu cevab* 
verdi: “Yook, hayır, hiçte ayıp değil. Bu 
bir gerçektir. Gerçeği açıklamanın ayıp 
olduğunu sizden işitiyorum. KORE Sa
vaşında Türk askerleriyle ilgili birçok hi
kâyeler ben de dinledim, ö lü r fakat tut 
sak olmazlarmış. Bu doğru, buna inanı
yorum. Çünkü istatistiklere göre düşma
na tutsak olanların içinde en az Türk var
mış. Amerikalılar, Yunanlılar, tutsak 
olur, fakat Türkler se tu tsak  olmaz ölür
lermiş.

Bir ara saflıkla mı yoksa hin oğlu 
hinlikle mi nedir anlıyamadığım b ir gü
lüşle “Amerikalı officer” devam e t t i :

"KORE’de bütün savaşlara girip çık
mış bir arkadaşım dan dinlemiştim. Bi
zim giyisiler, bizim botlar Tiirk'ere çok 
bol ve uzun geliyormuş. Uzaktan bizimki
le rde  sizin askerleri Çinlilere benzetiyor- 
larmış. Bu yüzden yanlışlıkla Türklere 
ateş ettikleri çok olmuş".

Yine vüzüme çarm k bir gülüşle ba
karak "Türkler, Çinlilere çok benziyor
lar değil mi? Sizin gözleriniz de onların 
ki gibi çekiktir". Bunun üzerine Dadal- 
oğlu’nun şu iki dizisi geldi ak lım a:

"Fakirlik, kimsesizlik, insanı sarar
çarka

Vay gidi itin kovaladığı Dünya, Vay
gidi, vay gidi"



Kadın Hakları

Şefika ALIÇ

Okulların açıldığı şu günlerde sınıfla
rımıza dikkatle bakacak olursak çoğun
luğu erkek öğrencilerin teşkil ettiğini gö
rürüz. Büyük şehirler hariç okuyanların 
çoğu erkeklerdir. Bunu istatistikler de 
doğrulamaktadır.

(ı) Okuma - yazma bilmiyenlerin Türki
ye nüfusunun % 60’ını teşkil ettiğini bil- 
mektey z. Ama şurası üzerinde durulma
sı gereken bir noktadır ki, sadece kadın 
nüfusu ele alındığında bu oran % 90’a 
yükselmektedir. Erkeklerin % 30’u oku
ma - yazma bilmezken kadınların % 90’- 
ının bilmemesi eğitimde fırsat eğitliği il- 
kesin'n ne derece uygulandığını göster
mektedir.

İlköğretim kanunlarına göre 6,5 yaşı
nı doldurmuş her çocuk kız, erkek cinsi
yet farkı gözetilmeksizin okula gitmek 
mecburiyetindedir. Ama bunun yeterince 
uygulanamadığını rakam lar ispatlamak
tadır.

Bazı tutucu a leler kız çocukları için 
"okuyup da ne olacak, yavuklusuna name 
mi yazacak?” demekde, kız çocuklarının 
okumasını lüzumsuz bulmaktadır. Onun 
da okuyup, iş hayatına atılmasını, ekono
mik bağımsızlığa kavuşmasını, karşı cin
sin ezici baskısından kurtulmasını iste
memek te, kanun gereğince inanmamak
tadırlar.

Bu yıllarca böyle olmuştur. Kadın sa
dece 'ana ve ev kadını olarak düşünülmüş
tür. Karşı cinse her yönlü tutsak olan ka
dın hiçbir şekilde hak iddia edememiş, 
bedenî ve f krî yeteneklerini geliştirme 
imkânları bulamamıştır.

Köylerdeki kadınlar şehirdekilerine 
göre daha az bağımlı sayılabil r. Üretici 
güç olarak ekonomiye katkıda bulunan

köy kadını, az da olsa bazı konularda söz 
sahibidir. Fakat gelenek ve göreneklerin 
katı baskısı onu yine erkeğine tu tsak  
eder. Çalışmayan şehirli kadın için du
rum daha kötüdür. Erkeği getir rse  yer, 
kovsa sokak ortasında sudan çıkmış ba
lığa döner. Çevremizde bunun birçok ör
nekleri vardır.

Atatürk devrimlerinden sonra kadı
nın;

a) Kanun önünde eşit olması,
b) Eğitim ve öğretim  olanaklarına 

kavuşması,
c) Seçme ve seç’lme hakkını elde e t

mesi,
d) Iş hayatına girmesi de onu kur

tarmamış, toplum  içindeki gerçek yerini 
bulmasını sağlıyamamıştır.

Tersine yeni ve büyük problem ler 
doğmuştur. Iş yerinde kuvvetinin üstünde 
çalışan ve yorulan kadın, b ir de evde güç 
harcam akta çift yönlü söm ürülm ektedir. 
Karşı cinsin baskı ve tutsaklığı yine de
vam etm ektedir. Çalışma yeri, çalışm a 
saatleri, arkadaşları erkeğin isteğine göre 
ayarlanm aktadır.

Yönetici çevreler kadının iş hayatm a 
girmes ni onlara verilmiş büyük b ir  hak 
sayarlar (1 2). Oysaki iş hayatına giren 
k'adm, diğer taraftan  iş pazarlarındaki 
rekabeti a rttır ır  ve hem erkeğin, hem 
kadının iş ücreti düşer. H er ikisinin sö
mürülmesi de artar. Görülüyor ki, kadı
nın iş hayatına girmesi de sorunu çözüm- 
lememektedir.

Öyleyse kadının toplum  düzeninde 
gerçek yerini bulması bedenî ve f krî ye
teneklerini geliştirip insanca çalışıp in
sanca yaşaması, geleceğini garanti etme
si iç:n gerekli olan şeyler nelerdir?

Kadın sorunu da toplumdaki diğer 
işçi sorunu, mesken sorunu, gıda ve bes
lenme, sağlık kontrolü sorunlarının bir 
parçasıdır. Çözüm de ortak olacaktır.. 
Köklü reform lar ve daha çok kimsenin 
bu konuy'a eğilmesi. Özellikle toplumda
ki bil nçli kadınların kendi sorunlarına 
sahip çıkması ile olacaktır.

(1) Nermm Abadan : “Anadolu Ka
dını ve Eğitim" Milliyet 27.8.1964

(2) Kadın ve Sosyalizm: August Be- 
g e l: Önsöz.



P İR A M İD İN  T A B A N I
Hakkı Tonguç Köy Enstitüleri ve Bir Çıkmaz

Bir toplumun yaşantısı içinde zafer
ler yenilgiler, hamleler, gerilemeler, se
vinçler ve hayal kırgınlıkları, büyük ham
lelerin başarıları ve başarısızlıkları yan 
yana görülür. Geniş dönem içinde alın
dığı zaman toplumun mutlaka ilerlediği 
bir gerçektir. Bu gerçek, tarihin akışı 
içinde çok kez ispatlanmıştır. Kısa dö
nemler içinde bazı girişimlerin, bir an 
için durdurulduğu söz konusu olsa bile, 
altyapı ve üstyapı bu girişimlerin sürekli 
clarak etkisi altındadır. Toplumsal geliş
menin kesinliğine rağmen, toplumun ba
zı alanlarda engellemelere uğraşması 
her zaman söz oknusu olduğu için, bir 
ulusun yaşantısı içinde kısa süreli sayıla
bilecek engellemelerin kaynaklarını ince
lemek, daha sonraki kuşaklara ışık ola
cak tutamaklar verir.

Köy Enstitüleri, Türk toplumunun A- 
tatürk Devrimlerinden sonra giıiştiği en 
dikkate değer bir yenileşme hareketidir. 
Aradan bu kadar zaman geçtikten son
ra, böyle bir yargıya varmış olmanın isa
betliliği ortadadır. Köy Enstitüleri hare
keti engellenmiş, durdurulmuştur. Ama 
etkisi bugün de vardır ve sürekliliğinden 
b ir şey yitirmemiştir. Üzerinde yazılan
lar ve söylenenler, ilk engellemenin baş
ladığı günden bu yana çeyrek yüzyıl geç
tiği halde, her gün biraz daha yoğunlaş
maktadır. Bu uzun oluşumun değerlendi
rilmesi, bugün varılan noktadan ilk baş
langıç noktasına kadar uzun bir gözden 
geçirme, bir yeniden değerlendirme gü
nümüzde gerçek bir ihtiyaç haline gel
miştir.

Uzun öğretmenlik hayatına artık ara 
verip birkaç gün önce emeklilifte ayrılan 
Hürrem Arman, az önce değindiğimiz 
Köy Enstitüleri hareketinin başlangıç 
noktasından, oluşumun sürüp gittiği şu 
ana kadar çabaların ve olayların tam or
tasında bulunmuş bir kişidir. Bugünlerde 
yayınladığı kitapla, gene az önce değindi
ğimiz önemli değerlendirmeyi yapmış

Arif GELEN

bulunuyor. H ürrem  A rm an’m  yaptığı de
ğerlendirmenin ancak bir kısmı 520 say
falık kitabı dolduruyor. Daha sonra ya
yınlanacak ikinci k itap ta  konunun ince
lenmesi tam am lanacak. Birinci kitap, o  
luşumun tarihini çok eski yıllardan alıp 
doğuş ve gelişme dönemini anlattığı için 
üzerinde geniş ölçüde durulacak kadar 
önem taşıyor.

Hürrem  Arman’ın kitabının birinci 
bölümü “Köy Enstitülerine K adar Bir 
Oluşumun Öyküsü" başlığını taşıyor. Bi
rinci Dünya Savaşının bittiği günler. Ül
kemizin birçok yerleri işgal altında. İşgal 
günlerinin anıları, Arm an’ın çocukluk, 
öğrencilik ve kısa süren ilkokul öğret
menliği anıları. Bu anılarda zamanın top
lumsal değerlerinin, eğitim anlayışının, 
toplumsal yargıların yansıması var. Son
ra Gazi Eğitim Enstitüsünde dört yıl sü
ren öğrencilik günleri. Bunlar, o günleri 
yaşamış olanların bugün tatlı duygular
la izleyeceği özellikler taşım akla birlikte, 
eğitim sistemindeki uygulamaları da kes
kin çizgilerle belirtiyor. Genç kuşakların 
birçok sonuçlar çıkaracağı birçok dikka
te değer noktalar taşıyor. Özellikle 1930’u 
izleyen yıllarda Gazi Eğitim Enstitüsün
de öğretmenlik yapan kişilerin adlan 
belirtilmeye değer: Sara Akdik, Ahmet 
Hikmet, İbrahim  Necmi Dilmen, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Refik Bekman, Hayrı 
Dener, Ali Fuat Başgil, Faik Sabri Duran, 
Cemal Köprülü, Cevat Memduh Altar, Ha
lil Bedii Yönetken, Nurullah Şevket Taş- 
kıran, Nizamettin Kırşan, Vildan Aşir, 
Sadi Irmak, Zihni Derin, İhsan Sungu, 
Reşat Şemsettin Sirer, Halil Fikret Ka
nat, Hasip Ahmet Aytuna, İsmail Hakkı 
Tonguc, Ziya Dalât, Muzaffer Şerif Baş- 
oğlu, Fuat Baymur, M iraç Katırcıoğlu.. 
Arman’m anılarında bütün bu öğretim 
üyelerinin ders işleme biçimleri, kişisel 
değer yargıları, türlü  davranışları ilginç 
yanları ile yer alıyor. Bu arada birçok 
yerde, zamanın öğrencileri de olayların



Y E N İ  E M P E R Y A L İ Z M
Hem ğışlağı, hem yaylağı olanlar 
Benim örtünecek kefenim hani...

îşitin ey dostlar, talan talana 
Ne sahilim galdı, ne ova -bayır 
Çiğliyi geçmiştik ala şafakda 
Gözler dumanlandı, görün be dostlar!

Gadifegale’de, Gordonboyu’nda 
Ganadımız, gollarımız girilmiş 
Ferhat’ın çığlığı, gelir çağlarca 
Ezenler ezilir, gelin he dostlar!.

Edremit, Ayvalık, Guşlaradası 
Nasıl eğleniyor, şol gödelekler 
Dişinin gan lıı somura dursun 
Sarıgamış, Çanakkale diyenler!..

Çorlu’da Asteğmen, Hasanca - Memmet 
Döktürmem coııinin, pisini demiş 
B’zim dini bütün, Hüsnü Dağlarca 
İşlemiş gonuyu, yarım huu dostlar!...

Nebi DADALCGLU

içinde yer alıyor. Onların da bövfece kişi
liklerinin o günkü biçimi beliriyor.

Kitabın bundan sonraki kısımlarında 
İsmail Hakkı Tonguç yavaş yavaş gerçek 
kişiliği ile ortaya çıkmaya başlıyor. O gün
lerde Tonguç, eğitim konusundaki eserle
riyle de dikkati çekmeye başlamıştır. Ga
zi Eğitim Enstitüsündeki öğretmenliği 
ilgili kişilerin hepsinin anılarında yer et
mektedir. Gazi Eğitim Enstitüsünde yeni 
bölümler kurulmaktadır. Bu arada Ton
guç resim - iş bölümünü kurm uştur. Eği 
tim bakımından Enstitüye yenilikler sok
muştur. Ama bazı çatışm alar da söz ko
nusudur. Arman, Gazi Eğitim Enstitüsü 
üzerine söylediklerini çok geniş tutm ak
tadır. Bunun bir anlamı da vardır. Çünkü 
Gazi Eğitim Enstitüsünün tarihi Türk

Millî Eğitiminin genel gidişinin nasıl ola
cağı konusunda öteden beri ip uçlan ver
miştir. Enstitüdeki uygulamalar, eğitim
de ileride meydana gelecek sakatlıkların 
çoğu zaman kaynağı olmuştur. Şüphesiz 
iyi gelişmelerin kaynağı da gene bu Ens
titüdür. Zamanın eğitimcileri bütün dik
katlerini bu kurum a yöneltmişlerdir. Bu
rası âdeta eğitimin bir lâboratuvarıdıı*. 
Türk Millî Eğitimine olumlu ya da olum
suz etkilerde bulunmuş kişiler ya bura
dan yetişmiş, ya da burada çalışmıştır. 
Arman’m anlattıkları, Gazi Eğitim Ensti
tüsünün tarihi bakımından geniş bilgiler
le doludur. Gelecek için bu bakımdan ö- 
nemli b ir kaynak olabilir.

Köy Enstitüleri hareketi ile adı yan 
yana bulunan Haşan Âli Yücel’in kişiliği



ve çalışmaları da onun Gazi Eğitim Ens
titüsünde yönetici olarak bulunduğu gün
lerden başlıyarak Arman’ın anılarında 
yer almaya başlıyor.

Hürrem Arman, Gazi Eğitim Enstitü
sü öğrenciliği ve bunu izleyen meslek ha
yatı günlerinde Cumhuriyet tarihimizin 
genel gidişi ile ilgili olup, bugün birçok 
kişinin ibretle okuyacağı olayları bütün 
ayrıntılarına kadar anlatıyor. İstanbul’da 
dört yıl ilköğretim müfettişi olarak çalış
tığı dönemde ise, zamanın İstanbul’unun 
başka türlü bir tablosunu çiziyor. Bu tab
lo içinde Nâzım Hikmet’le tanışma, Ser- 
tel’lerin yazarlık hayatı, İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu ile kurulan dostluk, Nurul- 
lah Ataç'm gençlik günleri, mahkemeler
de zamanın ileri ve aydın kişilerinin yar
gılanmaları, öğretmen derneklerinin ka
patılışı, o günlerin göstermelik halkevi 
çalışmaları. Hakkı Tonguç'un İlköğretim 
Genel Müdür Vekilliğine atanmasından 
sonra İstanbul’dan ayrılış yer alıyor.

Derken eğitmen yetiştirme hareketi 
başlıyor. Köye ilk kez bir gerçek yönelme 
söz konusu, Eğitmenler köyün ilk öncü
leri. Hürrem  Arman onlar için "tabanın 
ilk ileri karakolları ve öncüleri" diyor. 
İlk çalışmalara kısaca değindikten sonra, 
kendi yaşantısının o günlerde geçen Millî 
Eğitim Müdürlüğü dönemini anlatıyor. 
Ardından yedek subaylık, sonra gene Mil 
lî Eğitim Müdürlüğü ve Köy Enstitülerine 
görev alış noktası geliyor.

Kitabın ikinci bölümü "Köy Enstitü
leri”. Köy Enstitülerinin ilk kurulduğu 
günlerde İlköğretim Genel Müdürü Ton- 
guç, b ir kısım eğitimcileri Ankara’ya ça
ğırıyor. O sırada Köy Enstitüleri kanun 
tasarısı B. M. Meclisinde görüşülüyor. 
Daha önce dört köy öğretmen okulunda
ki denemeler iyi sonuçlar verdiği için 
Köy Enstitüleri kurulacak ve sayıları da 
birden çoğalacak. Tonguç, Enstitülere yö
netici olarak atam ak üzere seçip çağır
dığı kişilerle uzun uzun meşgul oluyor. 
Bütün konuları derinliğine tartışıyor. A- 
deta  b ir seminer düzenlemiş. Türkiye'nin 
durum u her yönüyle tartışılıyor, yüzelü 
yıldan beri hiçbir sonuç vermeyen çaba
lar, bunların nedenleri, uygulanan eğitim 
düzeninin niteliği, köy eğitiminin alması 
gereken yön, Mecliste görüşülen kanun

tasarısının gerekçeleri üzerinde durulu
yor. Tonguç, yönetici adaylarına incelen
mek üzere belgeler ve konular veriyor, 
ertesi günkü toplantının hazırlıklı başla
masını sağlıyor.

Bu toplantılar sırasında b ir gün Ton
guç, Saffet Arıkan ve uzm an milletvekil- 
leriyle yaptığı b ir köy gezisini anlatıyor:

"Bir gün Saffet Arıkan'la köy ve köy 
eğilimi konularını tartış ırla rken  Bakan, 
Meclisteki tarım  uzmanı milletvekillerin
den bu konuda faydalanm ayı düşünmüş: 
‘Bunlarla b ir toplantı yapalım , bakalım 
neler teklif edecekler. Belki faydalanabi
liriz’ demiş. Bakanlık odasında dört beş 
milletvekili ile b ir toplantı yapılmış, köy
lülerin tarım  alanında nasıl kalkmdınla- 
bileceği ve üretim in arttırılm ası gibi ko
nular üzerinde durulm uş. Uzmanlardan 
biri, karasaban yerine pulluğun kullanıl
ması ve gübreleme zorunluğundan; biı 
diğeri köy kooperatiflerinden; başka biri 
de köylünün arazisinin dağınık oluşu ne
deniyle işletme güçlüklerinden söz etmiş. 
Tonguç da tartışm aya karışm ış ve b ir ö- 
neride bulunmuş: ‘Kendi aram ızda bun 
lan  ne kadar konuşsak halledemeyiz. Uy
gun görürseniz, topluca birkaç köye gide
lim, bu konuları köylülerle konuşalım, 
onlar bu konulara hayatlarıyla bağlıdır
lar, deneyleri çoktur. Onları dinleyelim 
ve tartışalım ’ demiş. Saffet Ankan bu ö- 
neriyi hemen benimsemiş, milletvekille- 
de kabul edince, ertesi gün Ankara'nın 
yakınlarındaki b ir köye gitmişler.

"Karasabanın bırakılıp pulluğa geçil
mesinin gerektiğini söyleyen milletveki
line karşı köylüler: ‘O pahalı alamayız, 
hem de pulluk eşekle, bizim cılız inek ve 
öküzlerimizle iş görmez, ona at gerekir, 
bizim köyde yalnız iki kişide at var, ba
kımı beslenmesi çok güçtür” demişler. 
Bundan sonra da tarlalarının çok taşlı ol
duğundan, bu taşların sık sık uç demiri 
ni kıracağından, köylerinde onarım iş
lerini yapacak usta  bulunmadığından söz 
etmişler....”

Tarım uzmanı milletvekillerinin söyle
diklerinin hiçbiri köylünün gözünde tu
tarlı olmamış. Sonra olay şöyle kapan
mış:

"...Otomobilleri köyden uzaklaşırken 
Saffet Arıkan: ‘Bizlerden bu adamlara



DEĞİŞMEYEN
Güzel doğa, dişi doğa;
Dal - dal çiçek,
Pınar - pınar su...
Habil ile Kabil,
Ölmüş değil;
İnsan, insana pusu

Osman BOLULU

hiçbir fayda gelmez arkadaşlar. Çok ıı- 
zaklamşışız onlardan. Başka bir köye git
meye hiç gerek yok. Ankara'ya, o neye ya
radığı pek belli olmayan işlerimize dö
nelim biz' demiş.”

Bunun ardından Arman’m Köy Ensti
tüsü yöneticiliği başlıyor ve ‘‘Beşikdüzü 
Köy Enstitüsünün Kuruluşu” başlığına 
geçiliyor.

Beşikdüzü’nün kuruluşu, bütün öteki 
köy enstitülerinin kuruluşuna çok ben
zer. Üstelik tipik bir kuruluş örneğidir. 
Çünkü hiç yoktan başlanarak, köye ge
rekli elemanın yollandığı güne kadar sü
ren uzun bir kuruluştur.

Beşikdüzü'nde Köy Enstitüsü kurul
mazdan önce bir Eğitmen Kursu vardı. 
Kurs biraz genişletildi, yeni binalar yapıl 
dı, eskileri düzeltildi ve kursla Köy Ens
titüsü birlikte çalışmaya koyuldular.

Enstitüye atanan Müdür, oradaki b ir
kaç kişinin yardımı ile önce bulduğu bi
naları badana ediyor. Ortalığı biraz top
ladıktan sonra çevreyi inceliyor. Çevrede 
toprak az. Oysa, Enst tü hem eğitim alanı 
olarak, hem de üretim  kaynağı, yani ge
çim kaynağı olarak toprağa muhtaç. Dev
letin verdiği yetmiyeceği için eğitim sı
rasında üretilenler geçim kaynağının ek- 
siklğini tamamlıyacak. Ancak toprak az
lığına da b ir çare bulunuyor: Denizden 
yararlanm a. Çünkü yeni Müdür daha An
kara’dan hareket ederken Tonguç ona, 
"Senin tarlan Karadeniz’d ir” diyor. Böy- 
lece daha ilk günlerden itibarenBeşikdü 
zü Köy Enstitüsünde balıkçılık önemli 
b ir çalışma alanı oluyor. Zamanla bir ba
lıkçı filosu kuruluyor.

8 Temmuz 1940’ta 25 öğrenci ile Ens
titü programlı çalışmasına başlıyor. İlk 
kuruluş günleri çok sıkıntılı ve yorucu 
geçiyor. Bir yandan serbest okuma saat 
larmda öğrenciler yetişiyor, bir yandan 
da çevrenin yol, bataklık kurutma, te
mizlik işleri yapılıyor. Bu arada en önem
li sorunlardan biri öğrencileri Enstitüye 
alıştırmak oluyor. İçlerinden ısmamayıp 
aynlanlar çıkıyor, ama kısa b ir zamanda 
durum  tam  tersine dönüyor. Kısa zam an
da sayısı 300’e çıkan öğrenci topluluğu 
büyük bir çalışma ortam ı içine giriyor.

Enstitü için arazi istimlâki, il yöneci-

leri ve bürokrasi ile çatışmalar, enstitü 
binalarının öğrenciler tarafından yapılışı, 
çevre köylüleriyle sıkı ilişkilerin kurulu
şu, tüm köy enstitüleri arasında işbirliği 
ve ziyaretler, büyük geziler, karşılıklı 
tecrübelerden yararlanma, yeni enstitüle
rin kuruluşu, Tonguç'un sürekli izleme
leri ve olumlu telkinleri, Beşikdüzü'nde 
çalışmaların genişlemesiyle üretim  alan
larının çoğalması, bu arada işliklerin ku
rulması ve deniz motorlarının satın alın
ması, balıkçılıkla ilgili ilginç olaylar, Be- 
şikdüzü Köy Enstitüsü çalışmaları konu
sunda Bakanlığa verilen raporlar, Yük
sek Köy Enstitüsünün açılışı, Köy Ensti
tüleri üzerinde bazı ters görüşlerin belir
mesi, Beşikdüzü’nün ilk mezunlarını veri
şi »olayların çok yönlü ayrıntıları içinde 
biribirini izliyor.

Arman, ‘‘ilk gözağrılarımız” dediği ilk 
Beşikdüzü mezunlarının listesini veriyor. 
iLstede bugün onların ne iş yaptıkları da 
yazılı. Kitabın sonunda da, Beşikdüzü 
Köy Enstitüsünün bölgesi içine giren köy 
ve ilçelerde o zaman nasıl bir eğitim plân
laması yapıldığını anlatan cetveller, öğ
renci çalışmaları ile ilgili örnekler, eği
timciler ve konumuzla ilgilenenler için 
ayrı kaynak özelliğinde.

Cumhuriyet'in kuruluşu uğrunda mü
cadelelerin başladığı yıllardan, Köy Ens
titülerinin ilk mezunlarını verdiği 1944 
yılına kadar (köy öğretmen okulu olarak 
kurulup da sonradan . Enstitü haline ge
lenler daha önce mezun vermişlerdi) sü
rüp giden büyük bir hamlenin "roman 
gibi..” öyküsü.



Eğitimde Bunalım

d

Ahmet KOKLÜGILLER

Düşünce, etkisini yitirdimi, orda m ut
laka b ir bunalım başlamıştır. A rtık  ak 
ve kara’yı biribirinden ayırmak güçtür. 
E ütün  değerler b ir “kaos" a yuvarlanmış
t ır  çünkü.

Türk 'ye, yıllardır böyle bir kaosun 
içindedir. Eğem n çevrelerin kurnazca 
uyguladığı yozlaştırma çabaları, değerle
ri altüst etmiş, çağdaş düşüncenin etki
leme gücünü azaltmıştır. Bütün yazıp - 
çizmeler ,bulgular, uygulamalar, bilimsel 
raporlar, istatistikler boşunadır dem'ye- 
n ım , elbette ileriye dönük yaşantılarım ı
za katkıları vardır, ama bizi b ir tü rlü  ken
dimize getiremiyor, çeşitli kes'm lerde 
ulusça içine yuvarlandığımız bunalım lar
dan kurtaram ıyor bizi. Yıllardır aynı yer
lerde çatışıp durmamız, “ tarihin t i r  tek
rardan ibaret” olduğu görüşünü doğrulu
yor g’bi. Eibet çağ yürüyor, çağ ile insan

lar da yürüyor; dünyamız çeşitli değişim
lere uğruyor. A m a öylesine yavaş oluyor 
ki, bu değişme çevremizde, yüzümüzü 
dış dünyaya, başka ülkelere çevirmesek, 
pek farkında olmayacağız bu yürümenin, 
değişmenin.

iş te  bakın, eğitim  kes'm inde bulun
duğumuz yere : Öğretm en kıyımıydı, yö
netmelikti, tüzüktü, liselerde din dersi 
konusuydu derken, y ıllard ır sürüp  giden 
huzursuzluklar, bu kez de. üniversitede 
başlayan “boykot” larla, yen den patladı 
ve Kayseri’de sahneye konulan son olay
larla “had safha" ya ulaştı.

Bazı aklıevvel “kalem şor” "Bu da 
nerden çıktı?” cinsinden m akaleler, fıkra
lar döktürm eye başladılar. Bu patlamayı, 
kökü dıkarda örgütlere bağlıyaniar, Mao’- 
ya, Castro’ya götürüp b ir "solcu ihtilâl 
denemesi” biçim inde değerlendirenler 
çıktı. Bunlara göre, her olayda olduğu 
gibi, gene işin içinde “kom ünist parm a
ğı” vardı; bu parm ak derhal kesilmeliy
di.

Üniversitedeki boykot, birden mi çık
m ıştı ortaya, hem en yirm i dört saat için
de? Elbette b ir  anlık patlam a değildi bu, 
şaşırm aya hiç gerek yoktu.

İşi böyle ele alm ak, böylesine yüzey
sel değerlendirm elerle çözümlemeye ça
lışmak, sorunları hafife alm aktır. Türki
ye, yıllardır, önemli olayları ve sorunla
rı hafife alanların  yönetim indedir. Aslın
da bunlar da b iliyorlar sorunun kökleri
ni, nedenlerini. Y ukarda söylediğimiz gi
bi, egemen çevrenin yozlaştırm a, savsak
lam a yöntem idir bu.

Son üniversite olaylarında, dış dün
yadaki öğrenci - gençlik ayaklanmalarının 
b ir payı varsa da, aslında yirmi yıldır 
uyanık, ileri düşünce, ha’ka ve cağa sırt 
çeviren bozuk b ir  eğitim  düzenine “boy
ko t” halindeydi, ik inci Dünya Savaşı’- 
ndan sonra, biçim  değiştiren sömürme 
oyunları, azgelişmiş ülkelerde geniş bir 
“kü ltü r em peryalizm i” plânına dönüş
m üştür. Eğitim  ,bir uyutm a, uyuşturma; 
giderek söm ürm eyi kolaylaştırm ak için



kolay bir uyutma, uyutturm a bir "karart
ma aracı” clarak uygulanmıva başlamış
tır.

Eu oyun, çeşitli yardım lar vc antlaş 
malar çerçevesinde, ülkemizde de sahne
ye konulmuş, Atatürkçü, devrimci eğitim, 
halkın hizmetinden uzaklaştırmaya çalı 
şılmıştır. Ders kitaplarının hazırianışın- 
dan tutun da, öğretmen yetiştirmeye ka
dar, eğitim düzeninde atılan adımlar, hep 
geriye doğru olmuştur. Devrimci eğitim 
bakanları Necati bey, Saffet Arıkan, 
Haşan - Ali Yücel’in halka doğru, çağdaş 
ileri düşünceye doğru yöneltmek istedik
leri Türk eğitimi, 1947’den sonra, gücünü 
karanlıktan alan tutucu, sömürücü siya
sal part lerin hizmetine sokulmaya çalı
şılmıştır. Köyü içinden canlandırmak 
amacına dayanan Köy Enstitüleri yıkıl 
mış, köyü kendi içinden uyutacak, uyuş
turacak "imam okulları” açılmıştır. Cum
huriyetin "devrim operasyonu” ile orta
dan kaldırmak istediği eski "mahalle 
mektepleri” yeniden "m eşruluk” kazan
mıştır. Bugün her mahallede, her köyde 
"Kur’an kursu” adı altında, eski Osman
lılık yeniden diriltilmeye çalışılmaktadır.

Kısaca, Haşan - Ali Yücel'den bu ya
na, eğitim bir bunalım iç ndedir. Atatürk'
ün gerçekleştirmek istediği "eğitim - öğ 
retim birliği” bozulmuş; eğ'tim  asıl ama
cından saptırılmıştır. B ir tarafta Atatürk 
devrimciliğini telkin eden lâik okullar, 
bir taraft'a A tatürk’ü din düşmanı olarak 
telki neden ümmetçi, mukeddesalçı okul
lar! Ve iki uç arasında gittikçe büyüyen 
sürtüşmeler, kavga'ar... Bu arada, oy al
mak için geri düşünerye verilen üstünlük
ler .ödüller ileri düşünceli devrimci öğ
retmene yapılan baskılar...

İlgililere sorarsanız, işler tıkırında 
gitmektedir: Yılda şu kadar okul açıl
makta, şu kadar öğrenci diploma almak 
ta, şu kadar burs verilmekte... v s. İşte or
tada gerçekler, is ta tis tik le r: Daha oku
ma - yazma oranı yüzde ellinin üstüne 
çıkmamış, onaltı b n köye daha ilkokul 
yapılmamıştır. Her yıl üniversiteye kırk - 
elli bin öğrenci başvurm akta, ancak beş - 
altı bin kişisi yüksek öğrenim olanağına 
kavuşmaktadır. Bunların da yüzde dok 
san sekizi üniversitenin a ra  sınıflarında 
eienmektedir...

Kaldı ki, üçbeş rakam  eğitim demek 
değildir. İşin "nicelik” taraf.dır; bu nice- 
1 kler, bir nitelikle büıünlenmezse, ama 
ca varılmaz; yapılanlar b ir aldatmaca öl
çüsünü aşamaz.

Son yirmi yıldır, eğitimdeki bunalım, 
yokedilen, yokedilmeye çalışılan nitelikle
rin yarattığı bir bunalım dır. Yazımızın 
başında bclirtliğ miz gibi, bu kesimde 
söz, düşünce, e ikisini yitirm iştir.

Üniversite gençliğinin tepkisini, ko
lay yollardan çözüme ulaştırm ak isteyen
ler, şunu bilm elidirler ki, ders kitapları 
m bir - iki 1 ra düşürmek, beş - on öğren
ci yurduna birkaç yurt daha eklemekle, 
bunalımın içinden çık’amıyacak ardır. 
Alınan güdük tedbirler, belki geçici ola
rak, patlamayı ortadan kaldırabilir. Ama 
asıl yarayı ortadan kaldıramaz. Eğit me 
kazandırılmak istenilen niteliğe kavuş
madan, yara içten içe kanamaya, zaman 
zaman da patlam aya devam edecektir.

Bunalımın köklerinde, A tatürk d v- 
rimlerinden veriimiş tavizıer vardır. 
Halktan uzaklaşma vardır. Devrimleri, 
belli güçlerin tekellerine devretm e çaba
ları vardır. Bunalımın köklerinde çağdan 
uzaklaşma, Türkiye’yi çağ dışına doğru 
çekmek isteyen gericilik, şeriatçılık var
dır. İleri düşünceyi etkisiz hale getiren 
ilkellik vardır.

Onun için bunalım ı aralam ak, pat 
lamayı önlemek isteyenler, önce eğit me 
A tatürkçülüğü ve ulusallığı etkin kılacak 
tedbirler alm alıdırlar. Ulusal ve A ta tü rk 
çü b ir Türk eğ itm in  temel ilkeleri şun
lard ır :

1 — Eğitim özgür olmalıdır,
2 — Eğitimde fırsat eşitliği olmalıdır,
3 — Eğiti metken vo üretken olmalıdır,
4 — Eğitim lâik olmalıdır,
5 — E ğitim  banşsr-1 clm al dır,
6 — Eğitim gerçekçi ve devrimci ol

malıdır.
7 — Eğitim t kor emik ölmelidir.

Nitekim, eğitimin böyle olması ge
rektiği, yeni Anayasa’mızda da belirtil
miş, hukukî temellere oturtulm uştur.

îşi, böyle olması gerektiği gibi değil



Ha kekom, ha gurban,

Gırnıldan gayn niceliğe,

Köprübaşı yakın doludizgin bilince 

Sular kabar kabar 

Gabar gabar gurban 

Toprak gebe utkuya 

Hıncından umut güneşi yakar...

HA
KURBAN

Ha kekom, ha gurban 

Durulmaz gayn ölükezlerde 

Ki bilinen türkülerdir hep 

Bilinen öykülerdir hep 

Nidem, niden, nide 

Masallaşan çağ söylevinde.

Ha gurban, ha galan 

Bir'z çizgilerde

Ezginin kadere direndiği yerde

Mehmet Yaşar BİLEN

de, bir uyutma, uyuşturma 'aracı olarak 
ele aldınız mı, hergün bir başka kesimde 
bunalım sürüp gider ve bu da üç - beş 
kişiden başka kimsenin işine yaramaz.

Bugün Türk eğitimi, yukardaki ilke
lerden yoksundur. Devrimci öğretmen
ler, yıllardan beri bunun savaşını ver
mekte, bu yüzden uğramadığı zülüm kal
mamaktadır. Oradan oraya sürülmekte, 
açığa alınmakta, aç susuz bırakılarak et
kisiz hale getirilmek istenmektedir. Tüık 
öğretmeni, eğitim', hayatın her dönemin
de, her yaştaki insana ilgi duyacağı isti
dat ve yetenek gösterdiği alanda ilerle
mek, yeteneklerini geliştirmek, yaratm a

ve üretim  gücünü arttırm a olanaklarını 
verecek biçimde, toplum  ihtiyaçlarına yö
neltilmiş bir kalkınm a aracı olarak gör
mek istiyor. Eğitimin çağa ve halka dö
nük olmasını istiyor.

Son olaylar, öğretmenlerin verdiği 
savaşın genişlediği, yeni d istekler sağla 
dığı ve toplum un çeşitli kesimlerinde so
runa sahip çıkanların çoğaldığı görüşü
nü doğruluyor.

Eğitim toplum un kalkınmasında ger
çekten bir kaldıraç ise, içine yuvarlandığı
mız bunalım ın çözümünü birkaç kişiye 
bırakm am alı, bu ulusal soruna ciddî ola 
rak  eğilmeliyiz.



iki Köy
Bir Gerçek

M. Nuri AYVALI

Gerek okullarda okutulan yurttaşlık 
bilgisi kitaplarında, gerekse diğer kay
naklarda, “Nüfusu 2.000’den az olan yer
lere köy denir”. Bu tanım  sayısal bir ni
telik taşım akta, ama köyü tam  olarak 
tam m lam am aktadır. Herhangi b ir yerleş
me merkezine “köy” demek için, nüfus 
durumuna bakm ak yetmez. Köylerin be
lirgin özelliği. sayısal niteliği değil, geçim 
koşullarıdır; sosyal ve kültürel niteliği
dir. Köyü tanım larken buradan hareket 
etmek, ayakları toprağa basan insanla
rın görevidir.

Köylerimizin durum unu böyle dar 
kapsamlı yazılara sığdırmak olanaksız. 
Ancak bizim gibi, “kapıkulu” niteliğinde- 
kilerin de ,daha fazlasını yapması olası 
değil.

Biz bu yazımızda, gidip gördüğümüz 
köylerin bazılarının, b ir takım  yüzeysel 
sorularla saptadığımız toprak durum u

nu, kısmen de, sosyal ve kültürel yapısını 
vermeğe çalışacağız. Bu yazımızın konu
su olan iki köy, çeşitli yönleri farklı özel
likler taşıyan köylendendir, ama son tah
lilde ikisi de, aynı acının, yoksulluğun 
içindedir. Bunlardan biri ,Adana’nın Yü- 
reğir ovasında ,diğeri kuzeyde, ovanın bi
tip Toroslarm başladığı yerdedir.

Tuzsuzcğlu, Yüreğir ovasında, Adana 
ilinin Karataş ilçesine bağlı 100 hanelik 
bir köy.

O sm anlIlar zam anında Ç ukurova’ya 
in san lar yerleştirilm ek  is te n ir  ,dağ lar
dan ind irilen  halka  çeşitli m eyva fidan
ları v.s. verilir d ikm eleri için. Ç ukurova '
n ın  sinek ve sıcağına dayanam ayan  halk , 
verilen bu  fidan ların  köklerin i a teşle  iy i
ce dağlar, d iker. A rkasından  da, b a sa r  
fe ry a d ı:

“— Ağacın bile yetişmediği bu yerler
de insan nasıl barınır” diye. Böylece mec
burî yerleşime tabi tutulan insanlar ser
best bırakılır. Halk dağlara dağ'ara ka
çar. Kaçmayanlar olursa da, kıymetsiz.

îşte eski adı ile Irm akbaşı Kilise- 
köyü, yeni adı ile Tuzsuzoğlu olan bu köy
de yerleşme sonradandır ve en ötesi cum
huriyet öncesinin yukarda anlattığımız 
“mecburi yerleşim” politikasına varır, da
yanır. Köy halkı çeşitli yerlerden gelip 
yerleşmiştir. Köyün bütün topraklan 
Adana’da oturan dört toprak ağasının 
elindedir. B u n la r:

1. Rafet Milli : 4.003 dönüm

2. M ithat Milli : 2.030 dönüm

3. Adil Özgiray : 4.000 dönüm
4. Fahri Torun : 1.030 dönümdür.



Bu dört kişinin dışında üç ailenin 
l l 'e r  dönüm, yedi kardeşin de 20 dönüm 
toprağı vardır. Ayrîca Rafet Milli'nin 
Tuzsuzoğlu köyü dışında, Seyhan nehri
nin batısında 4.CC0 dönümlük bir çiftliği 
daha vardır. Toplam toprağı 8.000 dönüm
dür bu kişinin. Köye girerken bir çiftlik 
daha vardır ki, Aliye Hanım’m çift.iği 
derler, ucu bucağı yok. Ekilen ürün nasıl 
olmuş, diye, atla dolaşmak isteseniz sağ
lam  bir gününüzü alır.

Bunları “Toprak ağası yok" diyenlere 
karş ıbelge olsun diye yazıyorum ki, böy
le isim isim ve dönüm dönüm, varsa uta
nacak yüzleri, utansınlar...

Köyde, 96 hanenin bir karış toprağı
yok.

— Ölülerinizi nereye gömüyorsunuz 
diye soruyorum, gülüyorlar. Mezarlık di
ye ayrılan alan mezarlarla dolarsa, öiü.e- 
rini, köyün iyice yakınından geçen Sey
han’a a tarlar kuşkusuz.

Bir de :

"Kiliseköyü’nden Çakır Ethem

“Gözböyütmüş ağalara, mesesi mav
zer etmiş".

diye bir şiirimize konu olan Ethem Ça
kır, ağanın çalı - çırpı dökütüğü 20 dö
nümlük hazine toprağını doğa yasası uya
rınca işgal etmiş ,ağa gelememiş üstü
ne, ama hazine icara vermek istememiş 
ağanın iğvasma uyarak. Ethem Çakır’da 
sekiz çocuğunun nüfus cüzdanlarını ele
tip Hazine Müdürünün masasının üzeri
ne atmış. Hazine Müdürü sormuş :

Bunlar ne?"

"— Bakta neise anla" demiş Ethem 
Çakır devam etmiş :

"— Ya işgal ettiğim yeri bana verin 
icara, ya da bu nüfus cüzdan’arını alın, 
yerine Urus nüfus cüzdanı verin” demiş. 
Bakmış ki. Hazine Müdürü "şeriatın gözü 
kızgın", "Peki” demek zorunda kalmış. 
Ethem Çakır şimdi, o yirmi dönüm yeri 
işliyor .icarım veriyor. Ama 50 dönümlük 
tapularla 15 000 dönüm arazi işleyenler
den Hâzinenin icar filân istediği yek.

Tuzsuzoğlu’ndan Osman Çalışkan ko
nuşuyor :

"— Ağalar, dedelerimizden kaldı bu 
topraklar, derlerdi. Kadastro geldi ki, 
ağaların topraklarının evveliyatı Havaca 
Feytullah, Agop. Keyop, Mıg.rdıç çıktı. 
Bunun üzerine, dedelerimizden kaldı, di
yemez oldular. Bunlar çiftçi değil şirket. 
Sarıklıları da kiraladılar, kendi çıkarları
na uygun konuşturuyorlar. Senin anlaya
cağın biz de, kula kulluk ediyoruz. Dev.e- 
te çalışsan, hastananınca istirahat verir, 
ilâç verir, hastanesine yatırır; ağa, hasta 
olsan işine son veriyor. Fakat şurası var 
ki, zalim ile abad olanın, akibeti berbat 
olur”.

Remzi Uğur, güzel espiriler yapan 
uyanık bir köylü.

"— Ben, diyor, emekçi ile tefeci ara
sında bir aracı ,bir aletim. Başka çarem 
de yok. Irgatlara diyorum ki, ulan enayi
ler, siz eşşek gibi çalışacaksınız, ben de 
yiyeceğim. Enayiliğiniz devam ettiği sure
ce bu böyle devam edip gidecek. Bu türlü 
uyarma daha etkili oluyor aslında” diye 
de ekliyor.

Tarla bekçiliği yapan 1318 doğumlu 
Çifitçibaşı Mehmet Ağa’ya soruyorum :

— Siz yaştakilerin binbir güçlükle 
kovduğu gâvur, bu kez silâhsız olarak, 
dost maskesi takınarak geri geldi, sen, bu 
konuda ne düşünüyorsun?

"— Hcye! Bu gâvurları getirdiler, içi
mize tekrar soktular. Yazzık oldu valla- 
ha” diye yanıtladı.

1310 doğumlu îzzet Çil, Kurtuluş Sa
vaşı gazisi. 41. Fırka, 16. Alay, 2. Tabur,
7. bölükte harp  etmiş gâvura karşı. Şimdi 
köydeki b ir dükkâncının dükkânının bir 
taraftaki boş b ir yerde yatıyor; köyde fö- 
kükçülük ediyor. Yattığı yeri vardım 
gördüm. Bütün eşyası b ir kat yatak, ona 
da yatak demek doğru ise. Yani İzzet Çil, 
insan ve gazi onuruna yaraşır şeki’de (!) 
yaşayıp gidiyor. Hacı Saylak ta öyle, ga
zi. Tarta - takım  yok, ev kümesten kötü. 
1317’li Hüseyin Balaban'm  da durumu 
ötekiler gibi. Köyde okul var, beş kahve
hane var. K um ar oynamazlarmış.



— îş yok, güç yok; niçin kum ar oy
namıyorsunuz? dedim.

"— Para yok ki, kum ar oynayalım” 
diyorlar.

İkinci köyümüz Adana iline bağlı 
Kozan ilçesinin Ilıca köyü. Tarım ve hay
vancılıkla geçiniyorlar. Portakal bahçesi 
yetiştirenler de var. Köy 200 hane. Mala, 
tarlaya dayanan yerli ağa yok. Çevre köy
lerin ağası, cn lan n  da ağası. Köylüler 
diyorlar k i :

“— Ağa gelir seçim öncesi, herkese 
“B irer çay ısm arlar kahvede, oyumuzu f - 
lân yere vereceğiz, der gider. Biz de birer 
çaya oy veririz”.

Köy halkından K urtuluş Savaşı gazisi 
Mehmet Kara, köydeki “lâkap ve şöhre
ti” Gödeş M ehm et'dir, iki dönüm cük po r
takal bahçesinin geliri ile geçinmek zo
runda olan biri. 1930’lardan komşu köy
deki ağanın tu tm ası imiş. Yıllarca çalış
mış, birşeyler kazanm ak şorda dursun, 
çıkmış. Kendisi anlatıyor :•

“— Hacali Ağanın çiftini sürerdim . 
Yıl sonu hesaba o tururduk, borçlu çıkar
dım. Sözgelimi iki büçük lira borçlu çık
tım, ağa elli kuruşunu bağışlar, iki lirası
nı yazar, defter ederdi. Ahirinde altm ış 
lira borçlu olarak ayrıldım . O zam anlar 
para dağıtırdı. Ödcyinceye kadar baş’ma 
hal geldi. Yaa! B unlar hep böyle îşte  
Nuru efendi”.

Gödeş Em m inin eniştesi Mehmet Yü- 
ce'nin evi tek kat. Altı toprak. Bir tara fta  
sığırlar yatıyor, içerde b ir keskin ah ır ko
kusu var. Sağlığa zararlı, am a nezleye iyi. 
Evin her yanı delik - deşik. Kışm dışarı 
ile içerinin b ir farkı olmaz, üstü  de top
rak. Mehmet Yüce de, insan onuruna ya
raşır şekilde öküzlerle, ineklerle bölüşü
yor b ir çatı altını.

Aynı köyden Ziya Yüce so ru y o r:

"— M ercimekte (Çukurova H arası) 
bir eşşeğe 25 dönüm  tarla  ayırıyorlarm ış. 
Başbakana mı, kim e yazılacaksa, b ir di
lekçe yazsak, M ercimek H a ra sn d a  bir 
eşşekle evlenmek istiyorum . Gereğini... 
desek, acep ne cuvap verirler?”

Gülüyoruz. O devam ed iy o r:

“— 25 dönümü ekerim, kenarlarında>
da onu - eşeği - otlatırım , geçinir g'.de- 
rik çoluk - çocuk”.

Kasıklarımız patlıyor gülmekten, 
ama Ziya'yı söyleten şey bizi gü dürm ek 
arzusu değil .yokluk. Devam ediyor Ziya:

“— Vatan bizim, toprak ağanın”.

Köyde iki - üç ailenin geçimi normal. 
Çoluk - çocuklarını da okutm uşlar iyi kö
tü. Kiminin oğulları imam - kaymakam, 
kimininki de öğretmen. Gerisi yek ekme
ğe muhtaç. Mallar kırılmış, azalmış; ki 
mininkinin kökü geçmiş .Herkes beli k ı
rık yılan gibi, sürünüyor.

Gerek Tuzsuzoğlu ve gerekse Ilıca 
köylüleri b ir eziyeti, b ir işkenceyi yaşa
dıklarının farkındalar; kurtuluş yolları 
arıyorlar. Kendi sünnetlerini kendi’erinin 
yapması gerektiğinin bilincine varmış
lar. Fakat, daha ortaçağ uyksunu anlam 
landıran köyler çok buralarda. Torosla- 
rın içine doğru daldınız mı, kuytularda, 
görünüm korkunç. Muska, yatır der
manları; dert. Tanrının sevdiği kullara 
verdiği b ir hediye...

' Köylü, kendisini bu hallerde koyan
lardan hesap soracak birgün. Köy’erdeki 
esen yelden gelişimin böyle olacağı anla
şılıyor.

“— Gayrık yeter” diyecekler. Yakın
dır...

İ M E C E
O K U Y U N U Z

Î M E C E ’ Y E
A B O N E

O L U N U Z

A B O N E
B U L U N U Z



Kayseri Sınamasında
— v —

Tanyeri yırtıldı sekiz Temmuzda
Kızarıverdi Talaş bağlan
Ölümü değil yaşamın iri gülünü
Yaz tütmeğe başladı bozkırdan
Ta yüreğimin başında duydum seni
Bir Köroğlu soluğuydu
Çamlıbel'den sabah
Bugün kongrenin ikinci günü
Alemdar Sinamasında bir top gülüm var
Başarılar diliyor bize
Parkın yanından Mustafa Kemal

Kuşluğa doğru değişti iş 
Karardı ortalık dal gündüz 
Hayır gökyüzünde bulut yoktu 
Erciyes'm karlı doruğu yerlndeydi 
Fırınlar gene ekmek kokuyordu ama 
Çarşılar kepenklerinl indirmişti 
Sanki o budağa dönen gece 
Kusuyordu karanlığım 
Patlamıştı koca şişkinlik 
Yürüyen binlerce ayak 
Binlerce çıldırmış gözdü

İlk taşı küçük bir çocuk attı 
Tutup ince damarlı bileğinden
“Ana" yazmayı, “Baba" yazmayı öğrettiğimiz bir el
Kervan kıran boller büken
Korkunç dolu başladı ardından
Hey Allahtan korkmaz
Sana bana ölüm var
Tepiniyordu kitapların çiçeklerin üstünde 
Yasaların insan onurunun üstünde 
En pisi en haini ölümün



Bir Top Gülüm V ar

Y oksulluğun sa p tır ı lm ış  ö fkes iyd i b u  
A slında  A lem dar S in am asım  değ il 
Oldum o lası e tle rin i b u ra n  
B aşka b ir  yapıyı y ık m ak  is tiy o rla rd ı 
S ırtla rında  b ir  göm lek  y o k sa  
Oydu nedeni
Birşey tık an ıy o rsa  b o ğaz la rına  cadde le rde  
Oydu nedeni
G ötü rem iyorlarsa  ev le rin e  ta r la la r ın  b e rek e tin i
Oydu nedeni
F ır la tıyo rla rd ı h ış ım la
Ellerine geçeni
E n  ıssız dağbaşm da b ile
Ç ıkanp  yüreğ in i b i r  ç içek  g ib i
H alka u za tan  öğ re tm en lere
K an tu tm u ş tu  seçem iyorlard ı
D üşm an gö ste riy o rd u  o n la ra  k ard eş le rin i
A  r  a  m  c  o  büyücüsü

Ç ıkarm ış başım  ta r ih in  yarığ ından  
"D in" d iyordu, "Ş o rla t” d iyo rdu  
D am arlarında  k in  d o laşan  k a ra  saka l 
İçerde  sekiz yüz C um huriye t çocuğu 
İçerde 8 0 0 K ubiiay  
C anım  d iş ine ta k m ış  dayan ıyo rdu  
K a rla  ateşle  b ilen iyo rdu  
Ö;üm yok tu  o n la ra  b u  y a rad an  
A ldatılanlar so n u n a  değ in  a ld a tılam azd ı 
E lbet b îr  gün  fa rk ın a  v a ra c a k la rd ı iş in  
E lbet yönünü  b u laca k tı b i r  gün 
H alkın  büyük  ö fkesi

BAŞARAN



K İ T A P ,  Y Ö N T E M

“ A y d ın lık ”
Y a yın la rı

o

Doç. Dr. Türkkaya ATAÖV

Bir yıl önce Aydınlık adlı aylık bir 
dergi yayma başlamıştı. Şimdilik on - beş 
günlük bir İşçi - Köylü gazetesi de çıka
ran bu dergi kitap yayınına da başlamış
tır. Aydınlık Türkiye’n n düşünce ve bi
lim hayatına önemli bir katkıda bulunma 
iddiasıyla ortaya çıktı. Bunu özenti say
mamak gerekir. Çünkü sömürülen b ir üi- 
ke olan Türkiye’de işbirlikçi kafalar ve 
kalemler, maddî hayatlarında olduğu g'bi 
düşüncede de aracı olmaktan ii eriye gide
memiş, gûya "objektif bilim" adı altında 
fikir hayatımızda emperyalizmin egemen

liğini sürdürmes ne yardım eden fikirleri 
ayakta tutmağa çalışmışlardır. Gerçek bi
lim üniversite çevrelerinde uzun süredir 
boğulmak istenmiş, emperyalizmin işb r- 
likçileri türlü paravanalarla löm ürgm  
dünyanın düşüncelerini dikte ettirm enin 
yanıbaşmda açıkça zor kullanm ışlar
dır da. E:u yüzden .birkaç istisna dışında, 
Türkiye’de bilim, hele bilimi geliştirecek 
ortam genellikle üniversite dış nda oluş
maya başlamıştır. Böylece, gerici öğret nı 
kadroları devrimci niteliği ka’m a m ş 
olan burjuva ideolojisinin fikir kırıntıla
rını genç ünivers telilere aktarm a olanak
larından gittikçe yoksun kalm aktadırlar. 
Bunlar içinden emperyalizmle çıkar bağ
larını koparan gerçek bilim mihverinin 
parçası olabileceklerdir. Aydınlık bu bi 
İ m mihverlerinden biri durum umna gel
me hedefine yönelmişti. Bir yıll’k faali
yetine bakarak bu derginin hedefine iler
lemekte olduğu kanısına varabiliriz.

Aydınlık bu görevini doğru toplum 
incelemeleri yapmak yoluy.a başarmağa 
çalışmıştır. Ulusal hareketlerin gelişme
si dünya halklarının tarihlerinin ve için
de yaşadığı koşulların doğru tahliline 
bağlıdır. Yakın zamanlara kadar kendi 
ta r himizi de, bazı istisnalarla, gericiler 
yapmaktaydı Egemen güçler toplum ince
lemesini sosyoloji, ekonomi ve tarih diye 
bölerek olayları bir bütün olarak kavra
mamızı engellemişlerdi. Şimdiye kadar 
gericilerin tekeline kalan bu araştırm alar 
devrimci görev olarak ortaya çıkmakta 
dır. Aydınlık yayınları bilimin devrim
cinin silâhı olduğunu göstermiştir. Bil nı 
devrimcinin yolunu aydınlatan ışıktır. İş
te. Aydınlık yayınları, kanımca, devrim
cinin kendi ideoloj siyle silâhl'anmas na 
katkıta bulunmuş, her türlü baskıya rağ
men bilimi tâvizsiz olarak savunmuştur

Aydınlık dergisinin sık, sık tcp’atıl- 
masının, yazıişleri müdürle:' nin tutuklan 
masının, bürosunun polis baskınına uğ-



E L E Ş T İ R İ
ramasının, çıkması için gerekli olan ev
rak ve yazılara kanunsuz olarak el kon 
masının nedeni de budur. B ir yıllık ya.- 
yın hayatında, Aydınlık emperyalizm  ve 
işbirlişçiierin n yerleştirm eğe çalıştıkları 
sahte bilim anlayışına karşı Türki 
ye gerçeğinin bilimi iç n mücadele ettiğin
den ötürü egemen güçlerin gerçek m uha
lefetini üstüne çekm iştir. Aydınlık Tür 
kiye’nin bağımsızlık ve dem okrasi m üca
delesinde ulusal safta yer aldığı içindir 
ki, Türkiye gerçeğinin bilimine h zm e t 
etmektedir. Bu dergi ileri dönük her ha
reketin yanında yer almış ve onu destek- 
lemişt r.

Dergiye b ir ara  yöneltilen eleştiri Ay- 
dınlık’m fazla teorik seviyede kalmış ol
masıdır. Ne var ki, devrimci teori olma
dan devrimci eylem olmaz. Devrim müca
delesini yığınlara an.ata_ak.'arın teorik 
yetişkinliği çok önemlidir. Devrimci mü
cadeleyi devr mci teoriden yoksun bıra
kacak anlayış devrimci mücadelenin ken
dine karşıdır.

Cte yandan, devrimci teoriyle siâh- 
lanmış kadrolar yetiştirm ek b ir önemli 
görevse, yığınları bağımsızlık ve demok- 
ras. mücadelesinde kazanmak ta  ikinci 
önemli görevdir. Her iki görevin yerine 
getirilmesi de devrimci mücadelenin te
mel sorunudur. Aydınlık dergisi bu gerçe
ğe daha ilk sayısında işaret etmişti. Dev
rimci kadroları teoriye yetişt ren Aydın
lık dergisi İşçi - Köylü gazetesini de mil 
lî demokratik devrimi yurdun dört bir 
köşesine yaymak için kurdu.

Kuşkusuz, devrimci eylem kendini 
yığınlara duyurduğu zaman görevini ya
par. Kitlelere sesini duyuramayan mü
cadele bozkırda kuruyup kalan b ir su gi
bidir. Türkiye’de basma geniş ölçüde em
peryalizm ve işbirlikçilerin egemen olduk
ları b linmektedir. Gazeteleri yaşatan 
ilânlar yerii ve yabancı sermaye sahiple
rinin denetimindedir. Demokratik ve mil-

lîci küçük bu rjuva  çizgisi e tra fında  dola 
şan b .r, iki gazete de kendisini em perya
lizmle barışık  yaşam ak zorunda hisset
m ektedir. Bundan başka, bu b ir, iki gaze
te de devrim ci eylemi kendi küçük b u rju 
va ideolojileri açısından verm ektedirler. 
İşçi - Köylü m illî demek»-;»tik devrim  m ü
cadelesinin yığınlarla bağ kuran  gazetesi 
olm ak ana hedefiyle yaym a atılm ıştır. 
İşçi - Köylü bu sın ıflara toplum  hakkın
da doğru bilgiler verm ek, on lara  u lusu
m uzun dost ve düşm anını tan ıtm ak, bü
tün millîci sınıfları devrim ci saflarda  b ir
leştirm ek ve işçi ve köylülerin örgütlen
m elerine yardım cı olm ak am açlarına hiz
m et etm ektedir. Bu gazete, başta  şehir 
ve köy proletaryası olm ak üzere, bü tün  
millî sınıfların gazetesidir. Az topraklı ve 
o rta  köylünün, esnaf ve zanaa tkânn , m e
m ur ve subayın, Türkiye'nin d ö rt - b ir 
köşesinde görev yapan devrim ci öğret
menlerimizin, emperyalizm le ç ıkar bağı 
olmayan burjuvazinin doğal savunucusu
dur. Millî sınıflar 'arasında em peryalizm e 
karşı ittifakın sağlanm ası için m ücadele 
işçi sınıfının bugünkü devrim  m ücadele
sidir. İşte, İşçi - Köylü garetesi geçen 
Tem muz ayının başında Anadolu’yu kap
layan Amerikancı dergi ve gazetelerin 
karşısına devrimci saflarda çıkm ıştır. 
50.C00 satan bu gazete işçi ve köylü hare
ketlerini Van’dan E dirne’ye kadar yur
dun dört b ir tarafına ulaştırm ış, her fab
rikadaki, her şehirdeki mücadeleyi o rtak  
devrimci mücadele durum una sokm ağa 
çalışm ıştır. Bugün TÖS'ün m ücadelesi 
Amerikancı kültürde nasıl büyük b ir  ge
ri k açmışsa, İşçi - Köylü de Am erikancı 
basın tekelinde amansız sonuçlar doğura
cak korkunç b ir gedik açm ıştır.

A ydın lık  dergisi kitap yayınm a da 
başlamış olup, yaz baş-nda A m e rik a , 
N A T O  ve T ü rk iy e  adlı telif araştırm ayı 
halkımıza sunm uştur. Önümüzdeki mev
sim içinde, diğer tel.f ve çeviri yayınları 
da hazırlam aktadır.



S a k a l l ı

Niyazi ALTUNYA

“Sünnet-i Şerif'i “Kırkında" yerine 
getirivermişti. Bırakıvermişti sakalını. 
İşte bu yüzden adı “SAKALLI” kalmış. 
Çocukluğumda asıl adı (Sakallı) sanır
dım. Asıl adının "Mümin” olduğunu ve 
sakal öyküsünü babam anlattı...

Seksenikilik 'Sakallı Dayı’mm saka
lı halen gürdü. Son görüşmemizde hayli 
çökkün gördüm Onu. Soğuk bir gündü. 
Titriyordu; elleri, sakalı, dizleri... Titri
yordu. Derisi kırış kırış olmuştu. Asırlık 
meşeler gibiydi. İki yıl önce kuruyan göz
leri kıpış kıpış ediyordu....

Ama bunlar değil asıl anlatacaklarım. 
Gözlerinizde görüntüsünü çizmek iste
dim Sakallı Dayının. Bunlardan öte çok 
şey söylenir Onun için... Kurtuluş Savaşı 
Yiğitlerinin b ir örneğidir O.... Ama her 
yönünü anlatamıyacağım bu yiğit ihtiya
rın. Onu anlatm ak kolay değil. Onu ve 
onları yazmak Türk Tarihini yeniden 
yazmak demek çünkü...

“Selâm” dedim, aldı selâmını. Sesim
den tanıdı hemen. Sever beni. Köye her 
gelişimde yanıma kadar gelirdi. Ama 
şimdi çökmüştü artık. Gözlerinin görme- 
yişi bir yana, dizinde can da kalmamıştı.

"Eferim oğlum, okun; okun (oku
yun) da bizim m em leketten de çıksın. O- 
kumak gibi var mı?” diyordu. Okumuş 
adam örneklerinin çoğu askerliğe özgüy 
dü. Okumuşluğun değerini orada bilmiş
ti.

“Sakallı Dayı, dedim; bize ödev veril
di, anlat hele şu H arp yıllarını. Nasıl ol
du nasıl gitti, anlat bana şunları..."

"Ay oğlum aklıma gelicek mi de, a ra 
dan çok zaman geçti. Hem bunları Ta
rihler daha iyi yazardır. Sizden iyi m i bi
lirim ben hiç?.." dedi; hatırım ı kırmadı, 
anlattı... Hiç de unutm am ıştı. Yargılan 
hatasızdı. Fakat bilmediği H arp sonrası 
yıllan idi. Onlar biz torunlara kalıyordu 
herhalde...

Ellialtı yıl öncesi...
Balkanlarda H arp patlamıştı...
Apar topar götürülm üşlerdi, yaya ya- 

pıldak Balkanlan boylamışlardı...
Bir kısımları dem et dem et ölmüşler, 

sağ kalanlar da herkesin um ut kestiği 
bir anda köylerine dönmüşlerdi. Bu ara
da Sakallı Dayım da çıkagelmişti, her na
sılsa. Ana - baba, çoluk - çocuk, hısım ak
raba herkesler sevinmişti. Nasıl sevin- 
mezlerdi, ölümden döner gibi b ir işti bu!. 
Şimdi ne güzel çoluk çocuğu ile yaşaya
caktı... Davarını güdecek çiftini sürecek... 
nice günlere erişecekti!..

Ama uzun sürmedi um utlu günler, o 
zalim "Harb-i Umumi” (I. Cihan Harbi) 
patlak vermişti. Gene alıp götürdüler. 
İstanbul’daki efendiler Mehmetçiğin ka
nı pahasına şanlarına şan katm ak istiyor
lardı. Çılgınca b ir düşe tutulmuşlardı... 
Bu gidiş "goca gidişti..” Adı Yemcn’di a- 
m a gülü çimen değildi, ölümdü ölüm... 
Gidenler gelmemişti .dönenler gü’memiş- 
ti.. .Tığ gibi gitmişler, ceset gibi dönmüş
lerdi... Çoklan karılarını ağanın, şıh efen
dinin zimmetinde bulm uşlardı, dönüşte. 
Yer yurt küllük olmuştu. 'Din gardaşları- 
m !’ kurtaralım  derken, kendi öz yurtlan- 
nı elin gâvuru yakmış yıkmıştı...

Sakallı Dayım altı ay Araplar tarafın
dan îngilizler adına tu tsak  edilmişti. He



le o günleri ansıdıkça bir yerleri kopup 
gidiyordu. Belinden yediği üç mızrağın 
yarası, telörgüdc çektiğinin yanında hiç
ti. At gübrelerinin içinden topladıkları 
arpa tanelerini, çarık eskilerini, otları, 
böcekleri yemişlerdi... Dikenlerin içinde 
"yat-kalk" yaptırmışlardı dürzülerL

İşler Yemenle de bitmemişti...
Mütareke ile memleketlerine dönüyor

lardı. Ama “Kuvvayı Milliye” onları sal- 
mamıştı. Asıl savaş yeni başlayacaktı. 
Yepyeni bir güç doğmalıydı. (Ne yazıkki 
Sakallı Dayımın yaralan  ağırdır. Yedi yıl 
Arap Çöllerini savun, üstelik ‘keranacıla- 
nn ’ mızrağını ye, zulmüne uğra!., "can
lan cehenneme dürzülerin, onları bizden 
ayırmakla ne iyi etti Kemal Paşa!..' di
yordu.)

Altı ay tedaviden sonra geçivermişler-, 
di “Yonan Cephesine". İki ileri b ir geri 
derken üç yıl geçmişti. Çok zorlu ateşli 
günler yaşanmıştı. Gözleri doluyordu. He
le çukur içinde, üç gün, ateş ederken ö- 
len arkadaşının üzerine basmıştı, çukur
dan çıkarken farketmişti. Çok ağlamıştı 
Ona. "ZonguldaklI olmalıydı, iri yarı bir 
oğlandı. Adı Cuma idi. Uzun Cuma der
lerdi...”

Zalim düşman kovulmuştu yurttan...
Nöbeti yeni yetmelere devredip köy

lerine dönmüşlerdi... Oniki yıl sonra... Uç 
mızrak yarası... Baldır etinde b ir kursun... 
Görünenler bu kadar... Mutlu, “Allah o 
günleri göstermesin!..” dedi. H arp deyip 
geçmemeliydi...

Sakallı Dayım tüm  işlerin yoluna gir
diği inancmdaydı. O zaman başa geçenle
ri saygıyla anıyordu. - Haklı -.

Zavallı Sakallı Dayım!.. H arp bitm e
di daha... "Din gardaşlığı” hatırına dün 
kurtarmaya çalıştığınız Arap çölleri bu
gün Çağdaş Sömürücülerin köpek diş’e- 
ri arasında!.. Altın değeri petrolleriyle 
gâvurlar Vietnam'da kapitalizm in günahı
nı çıkarırken, onlar hâlâ kara taşlı Kâbe- 
lerinin gölgesinde pinekliyorlar... Ya 
Türk Halkı adına kurtardığınız Vatan 
Topraklan!.. Sizler demet demet uğruna 
öldüğünüz, on yıl yirmi yıl çöllerde çak
mak çaldınız ne oldu?.. Ağalar siz Meh- 
metiere yüz çift çarık verip paşa rütbesi 
âldılar, kurtardığınız güzelim yurt top
raklarını üzerlerine kaydettirdiler. Hoca

lar, şeyhler sizi b irer satır dua ve b ir çı
kın (gevrek ekmek) le Yemen Çöllerine 
asker ettikten sonra; "nasıl olsa öldüler” 
diye, çocuklarınızın anasını kendilerine 
nikâhladılar, çocuklanm zı çoban ettiler, 
tu tm a olarak sattılar... Ya sizler?.. Kanı
nızı kemiğinizi gömdüğünüz yurt toprak
larından payınıza ne düştü?.. Kiminizin 
yakasına b irer teneke tak tılar "Kahra
m an" dediler, kiminiz öldünüz, bedelsiz 
tarafından b ir "fatiha” bağışlayıp "şehit” 
dediler!.. Kimimiz seçim anlarında ve tek
ra r harp ihtim alleri belirdikçe "Efendiler 
ev Yiğitler...” oldunuz. En civan çocukla
rınız K unuri’de Çağdaş Facia uğruna kur 
ban edildi. "Müstesna cesaretliler” oldu
nuz. (Doğruydu, ölüm alışık olduğunuz 
şeydi!..) Kimi alay etti, "Eli kavallı, zaval
lı...” oldunuz. Gün oldu kıtlık oldu, “Al
lahtan geldi!.." dediler. Çoluk çocuğunuz 
öldü, "kader!” dediniz. Toprağınız olma
dığı için ormandan tarla açtınız, torunu
nuzu ormancı yakaladı... Gâvur elinden 
kurtardığınız bebeler jandarm a oldular 
türlü  - çeşitli nedenlerle sizi dövdüler, 
"höküm atın kestiği kol acımaz” diye a- 
vuttunuz kendinizi!.. Hep sizin kaderiniz 
kötü gitti, onlarınki iyi!.. Onların Allahı 
korudu, sizinki göz yumdu, omuzdan a- 
şırdı!.. Onlar zengin oldu, toprak sahibi 
oldu; siz tahsildara, jandarmaya, "sırkat- 
çı”ya rüşvet ödediniz. Kurtardığınız be
belerin ellerini öpmekten, evlerine erzak 
taşım aktan kurtulamadınız. Kurtardığı
nıza pişman değilsiniz biliyorum, ama 
size yapılanlar doğru mu?..)

Baldırındaki kurşun sızı yapıyordu... 
Kurtuluş Savaşının bu en değerli arm a
ğanını etinden çıkartm ak zorundaydı. 
Kemik Vereme gitti. Ama oraya da doğ
rudan gidemezdi, önce dokor beyi evin
de görmek gerekirdi. Bugün mutlulukla
rını borçlu oldukları dedelerinin, bu yi
ğit kişinin parasını almaya utanmadan 
el uzatmışlardı. Ama o farkında değildi.

Bugün artık  iki gözü de kördür Sa
kallının... Düşkün durumdadır. Altı ço
cuğuna bıraktığı bir incir çekirdeği bile 
doldurmaz. Tam anlamı ile muhtaç Sa
kallı!.. "Gazilere aylık bağlanıyormuş, 
ne dersin?” dedim. Hiç düşünmedi bile, 
"bize caiz değil a oğlum!..” dedi kesti. O- 
nun Allahı buna da izin vermemişti!..



Kayseri’de de Atatürk’e
Saldırdılar

Ali BİLHAN

Ne tarafından bakılırsa bakılsın Kay
seri’de öğretmenlere yapılan saldın bir 
gericiliktir. Bu bir irticadır. Masum hal
kı m aym unlann bile güleceği taktiklerle 
galeyana get rmek hiçbir iyi kafanın ya- 
cağı iş değildir. Bu şekildeki aşağıhk 
o d la r l a  oy peşinde koşanlar dine de, İs
lâmlığa da 70 bin kez küfür edenlerdir.

Türkiye'de aydın geçinenler, Atatürk
çü görünümlerle böbürlenenler Kayseri'- 
deki irtica saldırısını çok iyi değerlendir
melidirler. Bu saldırının yöneldiği amaç, 
Atatürk'e olmuştur. Konya’da, Birecik’te, 
A nkara’da, Taksim’de olduğu gibi A ta
tü rk ’ü yoketmek için oimuştur. İzmir'de 
tuzak hazırlayıp Atatürk’ü öldüremiyen- 
ler, bu k nlerinin 1969’un Kayseri's’ne ka
dar uzatmışlardır. Bu olay da tarihe kap
kara b ir lânet olarak geçecek ve devrimci 
öğretmenler ellerindeki yeni nesle bunun

çıkış noktasını en iyi şekilde alatacaklar- 
dır. İzm ir’de Atatürk öldürülemedi. Çün
kü o günkü hüküm et Atatürkçü idi, çün
kü o günkü polis Atatürkçü'ydü. Ama 
bugünkü hükümet, en büyük tavizi irtica- 
ya karşı vererek emniyeti de, polisi de; 
idareyi de oy uğrunda kullanm aktadır. 
Bir ulusun tüm  öğretm enlerinin temsil
cilerine alçakça tuzaklarla linç tertipleri 
hazırlamak o memlekette kanunların da, 
anayasaların da, açık - açık çiğnendiğini 
en kuvvetli tanık olur. Olayların bu dere
ce soysuzlaşacağı günlerce önce yapılan 
g'zlihareketlerle belli olmasına rağmen 
memlekette vatandaşın canını - malını 
koruyacak olanlar göstermelik beyanat
larla saldırıya seyirci kalm ışlardır. Bir 
avuç gerici toplanıyor, ik tidar kanadının 
plânlarıyla ne edüğü belirsiz patlam alar 
yapıyor ,Kayseri’deki dükkânları birer 
b rer dolaşıyor esnafı tehdit edercesine 
harekete zorluyor ve de dükkânlarının 
yağma edileceği gerekçesiyle kapattırı
yor. Türkiye'de sosyalistlerin nefes alışla
rını bile duyduğunu iddi'a eden bir İçiş
leri Bakanı da her şeyi süt liman göstere
rek mısırdaki sağır sultanı bile çatlata
cak beyanatlar veriyor. Nereye kadar 
uzayacak bu olaylar? Devrimcilere, dev- 
rimlcrc ikide bir saldırtm ak ne zaman 
bitecek. Farzedelim ki, yobazlar başardı
lar, sekiz, on tane öğretmeni d" öldürdü
ler. bu nevi değiştirebilir. Bu, Karadeniz
li Şahinciğin işsizlikten intihar etmesini 
önler mi? Bu, hergün gazetelerde boy 
bey resimleri çıkan genç kızların vücutla
rını nara uğrun'a satmalarını önler mi? 
Bu. kerniç evlerde, bok yığınlarının ara
sında büyüyüp öler-Dre ins^n gib' vaşrma 
biçimini verir mi? Bu. Türk'ye’deki Ame
rikan sömürüsüyle milvonlarca dış borcu 
azaltrmva yeter mi? Tüm bunlar vata
nında ekmek parası bulamadığı irm va- 
bancı ülkelere pitmeğe koşuşan 200 bin
lerin derdini halleder mi? Bu saldırılar



kovalarla su - su diye bir başbakanın 
yolunu kesen ezilmiş halkı mı kurtarır. 
Her yıl okula gidemiyen 2,5 milyonu mu 
halleder, fert başına düşen millî gehri 
mi arttırır, orman köylerinin m:seles ni 
mi çözer. Aksine buni’arm daha da kötü
leşmesini sağlar. Öyleyse niçin fırsat ve
rilir bu saldırılara, dinci görünmek iç'.n, 
bu açıdan oy toplamak için. Fakat Türk 
halkı bu kadar enayi yerine konmuş ko
yun sürüsü değildir. Aklı başında olan en 
okumamış vatandaş bile bu olayların ger
çek yönünü anladığı zaman bunu tertip 
edenlere ve yapanlara en okkalısından bir 
küfür sallamaktadır.

Türk'ye'deki 34 milyonun 28 milyonu 
tek odalarda, kerpiç ve toprak damlarda 
oturacak, seyahat nedir, yaşama nedir, 
deniz, eğlence, çeşitli gıda ve sağlık teda
visi nedir bilmiyerek, kutuplardaki eski- 
molar gibi dünyadan habersiz yaşayıp
ölecek. Bu düzeni 28 milyonun çıkarma 
göre değiştirmek istiyen sorumlu Ata
türk'ün öğretmem "koministler, dinsiz
ler” yakıştırmasıyla saldırıya uğruyacak, 
dövülecek.

Türkiye'de kara kuvvetin h*ç ama hiç 
tesiri yoktur. Her birisi köşede tu , akta 
kalmış sefillerdir. Am’a düzen kara dü
şüncenin üzerine kurulmuştur. İmam 
Hatip okullarıyla, Kuran kurslarıyla bu 
çürümüş düzenin temelleri sağlamlaştı
rılmak istenilmektedir. İmam - Hatip 
okullan yeniçeri ocağının düşüncesinde 
büyüyen birer tekke ocağıdır. Buradaki 
genç beyinler Atatürk'e karşı büenerek 
devrimcilerin üzerine yollanmaktadır. 
Oysa devrim hareketleri 450 yıldan beri 
clagelmekted r. 450 seneden beri devrim
ciler öldürülmektedir. Fakat devrimler
yokedilmemekte, yaşamaktadır. Hele 
Atatürk'ün yetiştirdiği devrim ordusu
nun elinde hayli - hayli yaşıyacaktır. Şu
rada - burada at oynatan gericiler hep 
bana hep bana, ortamı bulamıyacaklar- 
dır. Onların da sonu gelecek, onların da 
ipliği pazara çıkacak, devrimcilerin po
tasında pişerek yaptıklarının ne kadar 
kötü olduğuna vicdanlarından gelen sesle 
nefret ode:ekler ve utanacaklardır. Ata
türkçülüğün ne büyük bir gelişim oldu
ğunu işte o zaman anhyacaklardır.

Türkiye öğretmenler Sendikası, tam 
bir devrimci kuruluş olarak 70 bin öğret
meni sines nde toplamıştır. Ulusunun yıl 
lardanberi niçin geri kaldığının temelleri
ne inerek durumu açık - açık ortaya koy
maktadır. Tüzüğüyle, yönüyle, hareketiy
le Atatürkçü'dür. Atatürkçü olmasının 
şerefini hergün yapılan saldırılarla öde
mektedir. Ama bu saldırılar Atatürkçü 
öğretmeni asla susturmaya yetmez. Ak- 
s.ne daha hızlı örgütlenmeye zorluyacak- 
tır. Çevrimlerin en sağıamı ve devrimcile
rin en güçlüsü olduğu için de sahipsiz 
bırakılmıştır. Bu şartlar altında kendi 
kendini koruyacak olanakları yaratmak 
yüklemektedir. TÖS'ü halkın sorunları
na yönelmiş görenler oy kayıp edecekle
rinin telâşı içinde onu parçalayıcı yolları 
denediler. Bir milliyetçi (sözde milliyet
çi grubu çıkardılar. Sayısını 2000 yapama 
dılar, olur - olmaz yere öğretmenler hak
kında tahkikata g rişip kıyım çarkını çe
virdiler (öğretmeni korkuyla sindirip 
TÖS üyeliğinden ayırmak için) TÖS'ü par* 
çalıyamadıı’ar. Birçok öğretmenin maaşı
nı elinden aldılar, hâlâ da alıyorlar. Ken
dilerine yalvaı ramadılar. (Çünkü TÖS 
maaşı alınanlara maaşının tamamım ödü
yor). Tüm bunlar TÖS'ün güçlenmesini, 
eylemini durduramadığı için saldırma ve 
linç cime yolunda çareyi aramaktadırlar. 
Bu yolla öğretmeni halka düşman ede
cekler, öğretmenin söylediklerine halkın
inanmamasını sağlıyacaklar. Bu yol, hiç
bir zaman bilimsel bir yol değildir. Bu 
yol, aciz ve kuşkulu kişilerin başvurduğu 
bir yoldur. Onun için de çürüktür, mutla
ka bir yerde tıkanır. Bu tıkanmanın ge
riye terptiği kuvvette çok acı olur.

Her sıkıştığın yerde öğretmenlerden 
yardım bekliyeceksin, sıkıştıkça öğret
menleri arkana alarak eğitim, kalkınma 
nutukları atacaksın hem de beş - on yo
baza tahrikler hazırlatıp bunların arka
sına yığdığın fırsatçılara "vurun komi- 
nistlere” diye emir vereceksin. Artık öğ
retmenler her şeyi çok iyi görmektedrler. 
Atatürk'e sandırmanın nereden geldiği 
çok iyi anlaşılmaktadır. Öğretmenler bu 
anlam içinde güçlenmeli, bu anlam içinde 
görev yapmalı ve bu anlam içinde Ata
türk'e karşı uzanan elleri kırmalıdırlar.



Tükenmez

Adil Gül VAHAPOĞLU

Eski çantasını yerleşt'rdi. Odanın 
İçerisinde bir süre durdu, düşündü. Saa
tine baktı, trenin geleceği zaman yakla
şıyordu. Hiç de sevmiyordu kara trenle 
yolculuk etmeği. Ama zorunluydu bu kez. 
Daha birkaç gün önce gazetelerde bir 
haber yayınlanmıştı. Filân yerde uçan 
otobüste bulunan yolculardan on ikisi öi- 

- dü, on beşi de ağır yaralı! diye. îşte  bu 
korku, içinde büyüyordu. Hayata doyma
dan bir uçurumdan yuvarlanıp ölmek!..

İstasyona dik inen cadde ıpıssızdı. 
Tiren düdüklerinden, köpek seslerinden 
başka bir şey duyulmuyordu. Kentin ya
rı - aç bekçilerinden de ses seda çıkmı
yordu. Belki de bir köşede uyuyup kal
mışlardır. Tam caddenin bitiminde "se- 
lâmunaleyküm” dedi, bir delikanlı. Yalnız 
adam, aldırış etmedi buna. Daha başka 
şeylere ihtiyacı vardı. Dalgın bir şekilde 
yürüyordu, adımlarını biraz daha hızlı 
atmaya başladı. Kafasından çok şey ge
çiyordu. Saatine baktı; ancak ulaşabilir
di. Koşmaya başladı. İçinden birşeylere 
küfrediyordu. Doyuramadığı açlardan, 
ulaşamadığı mutluluklardan ötürü hep

Dertler
bir boşluğa küfrediyordu. Haklıydı da. . 
Kafasından geçenleri görmediğ gün yok
tu. İstasyon binasının köşe duvarını dö
nerken bir ses duydu :

"Ananızın, babanızın sadakası için.. 
Allah, iyi yollar nasip ede... dert yüzü 
görmeyesiniz... tuttuğunuz taş altın ol
sun!... Allah, muradınızı versin, Mevlâ, 
kazadan belâdan esirgesin!...”

Döndü, sesin geldiği tarafa dikkatle 
baktı. Bir şeyler görmek istiyordu. Ya
naştı iyice baktı. Lâmba, uzakları aydın
latıyordu. Direğin dibi karanlıktı. Gece
nin ortalarıydı. Yolcuların anlaşılmaz ses
leri dilencinin dediklerini bastırıyordu. 
O seslerden uzakta, direğin dibinde biri 
vardı. Yalnız adam, ona bakıyordu. Ba
caksız, tek kollu b ir adam! Tarifsiz kay
gılara gömüldü. Çantasından somunu ve 
peyniri çıkarıp verdi. Doğanın, tek kolla 
yaşamağa mahkûm ettiği adam, durup 
dinlenmeden dua ediyordu. Besili istas
yon köpekleri, direğin etrafında fır dö
nüyorlardı.

Yalnız adam, gazinoya geçti. Boş ma
salardan birine oturdu. Bozuk kılıkü 
adam, cesaretsiz b ir şekilde y an aştı: 

"Allah rızası içün beg, beni biraz din 
ler misin?”

"Elbette, buyurun!”
"Bu yıl kars’ta ot bitmedi. On can 

malım var; satacam , alan yok, satmiyem 
alaf yok. Şimdi de aldım başımı çıktım 
yola. Dedim belki b ir yerden ucuza sa
man bulurum. Tâ Erzican'a kadar gel
dim. Bulamadım. Gezmediğim köy kal
madı beg.

Şimdi ne yapayım, nere başıma ağ
layayım? Hayvanları bahara çıkaramaz
sam benim çol çocuğumun hali ne olur? 
Canı olan, yer - içer. Yemese, içmese yaşı- 
yamaz. Ne edeyim, nere gideyim?

Yalnız adam epeyce düşündü. Zor 
b ir soruyu cevaplandırm anın sıkıntısı 
içerisindeydi. Bacaksız, tek kollu adamı 
tekrar görür gibiydi. Sakat adamın ıstı
rabı, şimdi de sapasağlam  bir adamı



iliklerine kadar sızlatıyordu. îkiside bel
li bir noktada birleşiyorlardı : Yalnızlık. 
Yalnız adam iki düğümü çözmeye çalışı
yordu. Demek ki, ıstırap çekmek için sa
kat olmak şart değil, diyordu. Yönetim 
hasta olunca, herkes demektir. Kafasın
da kocaman bir ülke canlandı. Bu ülkeyi 
olduğu gibi anlatmak, çok iyi olurdu. 
Ama her şeyi anlatayım derken, hiçbir 
şeyi anlatamamak da vardı. Bari dilimin 
ucundakileri söyleyey m, dedi.

— Dost, beni iyi dinle! Dünyanın he
men hiçbir yerinde kıtlık başgösteren 
ilin insanları bu kadar sahipsiz kalmaz. 
Yalnızlığa terk edilmez. Bizim seçtiği
miz, bizi yöneten iktidarlar, yalnız iyi 
günümüzün dostudur. Oysaki vatandaş
lar ıstırap içerisinde olduğu sürece ikti
darlar görevini yapmıyor demektir,. Ya
ni vatandaş sahipsizdir. Kent yaşantısının 
zirvesinde yaşayan ya da bol toprağı olan 
insanların zaten bir şeye ihtiyacı yoktur. 
Onların bir başkasına hesap verme mec
buriyetleri de yoktur. Yılların yağmurlu, 
kurak gitmesinin dc hiçbir anlamı yok
tur onlar için. Ama sizin için..

— Biz öldük beg öldük!... Tamçi yağ
mur düşmedi bu yıl.

— Yoksul köylüleri sevindiren yağ
mura, zengin denizciler küfrederm iş öy
le mi?

— He vallah, gözüm kör olsun ki, bu 
çok doğru. Kim demişse düşünmüş ta 
şınmış, ondan sonra demiş... Endezeden 
geçirmiş.

Yalnız adam, trenin acı düdüklerini 
duydu. İçindeki düğüm ler gittikçe çoğa
lıyordu. Ağır adım larla dışarı çıktı. E tra
fında beş - on kişi vardı. İlkin bu yakın
lığın nedenini anlayamadı.

Oysaki onlar da yolcuydu. Isınmış, 
kanmışlardı ona. İçlerinde İstanbul’a. 
İzmir'e, tâ  Avusturya’ya, Almanya'ya, 
Hollanda’ya gidenler vardı. Göz yaşlarını 
tutamadılar. Hüngür hüngür ağladılar. 
Çocuklarını öptüler, öptüler... Üçüncü 
mevkiye yığıldılar.

Yalnız adam, onlardan ayrılmak is
temiyordu. Ben de bunların içinden çık
tım .okudum. Unutmamalıyım, beraber 
olmalıyım onlarla, diyordu. Kompart- 
manını değiştirdi. Karşılıklı oturdular.

B iıibirlerine b ir daha ısındılar. Tren, 
epey gittikten sonra Ağrılı İsmail, kara 
bir ekmek çıkardı çantasından. Bir güzel 
yediler onu güvermiş peynirle, al doma
tesi, dilim dilim ettiler...

Ara sıra  herkes kendi âlemine dalı
yordu. Uyumuyorlardı am a çıt çıkmıyor
du. Gözler, kom partm anın kirli lâmba- 
sındaydı. Alışılmış tren  gürültüsündec 
başka bi rses yoktu. Artvinli Ahmet yakı
nıyordu :

— Ulan bu ne biçim iş? Doğduğu
muz yerde raha t edemedik de doğmadığı
mız yerde mi rahat edeceğiz? Biz nasıl 
adamız ki, bu m em lekette bile adam  ola
m adık? Beş paralık adam ların her şeyi 
var yahu... Aptal mıyız, neyiz?... Bir süre 
düşündü ve yeniden konuşmaya başladı. 
Ama bu nasıl olur .onlarda olan bizde ol
sa; bu kez de onların olmayarak. En iyi
si mi, bunun ortalam asını bulm ak, dost
ça geçinip gitmek. Hem kimse cıbıl kal
masın!... Ama şimdi onların yerine biz 
sürünüyoruz, onlar da bizim yerimize 
yaşıyorlar.

Yalnız adam, ıstırabını yenebilecek 
güçte olan bu insanlarla biraz m utlu  his
setti k en d in i:

— Arkadaşlarım! Şimdi size b ir  soru 
soracağım, hepiniz ayrı ayrı cevap vere
ceksiniz... sırayla, soldan itibaren. Sorum  
şu d u r : Türk ulusu niçin geri kalm ış
tır, ne yapmalıyız?

K a rs lı:
— Müslümanlığ çok kısaldı. Haksız

lık adaletsizlik aldı, yürüdü. Ekmeğin 
değeri kayıboldu. Şimdi onu çiğniyorlar. 
Oraya buraya atıyorlar. Halbuki biz, 
onu bulamıyoruz. Ekmeğe çoğ kıymet 
verm ek lâzım. Şehirlinin ekmeği beş lira 
olmalı. Öteki, söze k a r ış tı :

— Nasıl olmasa biz onu yemirik. Öy
le ya istersem  otuz lira olsun! Var mt 
bizim kara çavdar. Şeherlide para bol, 
herşey bol, m ektep bol... Eğlence bol, 
hayat bol... ışık, yeme - içme... Cennet gi
bi yahu! Sesini kıstı, yavaşça: Size bişe 
diyem da unutmayın! Diyem mi? Hep bir 
ağızdan b ağ ırd ıla r:

— Ey de ula!..



Karanlık Üstüne
n

Yoluna ömrümü koyduğum 
Didindiğim didindiğim yıllarca 
Bassdemediğim yenemediğim karanlık.

Çok daha çok karanlık 
koyu karanlık 
uzun karanlık.

Eridim damla damla 
Işıtmağa az da olsa gücümle 
Ben yandım o yanmadı 
Ben bittim o çoğaldı gitgide.

Çok daha çok karanlık 
koyu karanlık 
uzun karanlık.

Dizi dizi aK yazılar 
Defter kitap dolusu 
Günler aylar yıllar boyu 
Tanyerini ağartmadı yazık

Çok daha çok karanlık 
koyu karanlık 
uzun karanlık.

Ama yılmadım yılmıyacağım da 
“ît ürür kervan yürür” kardeşim 
Bu savaş durmayacak dünya durdukça 
Bu savaş durmayacak karanlık...

HalÜ VURAL

— Ula aklınızı başınıza toplayın, biz 
Alamanya'ya değil Cennete gidiyoruz. 
Madamki şehera gidiyoruz Cennete gidi
yoruz demektir. Cehennemden çıktık 
Cennete gidiyoruz. Köy, cehenemdir, şe- 
her de cennet. Ötesi yok bu işin. Böyle 
giderse, torunlarımız bile Alamanya’da 
işçi olurlar. Çoluk çocuğumuz gâvurlaşır.

Milletimizi Amerikası. Fransızı, Alma
nı... yer, bitirir. Vay benim  başım a vay!..

Yalnız adamın yükü ağırlanm ış, d e rt
leri çoğalmıştı. Tren, bozkırın ortaların 
da acı düdükle geceyi ikiye bölüyordu. 
Bozkır, uzanıyor, uzanıyordu. Onlardan 
ayrılan yalnız adam, istasyonda epeyce 
üşüdü...



HO Şİ MİNH

Ali BOZKURT

97 yıllık öm rünün tüm ünü millî ba
ğımsızlık savaşı ve çeşitli mücadelelerle 
geçiren asrımızın en büyük insanlarından 
biri HO 3 eylül 1969 günü öldü. Türkiye’ 
de ve Dünyadaki devrim ciler HO’nun 
ölümüne çok üzüldüler. Devrim onun 
ölümü ile büyük b ir liderini daha kaybet
ti.

O büyük b ir vatansever ve insanlık 
severdi. HO'yu iyi tanım ak için Vietnam ’
da olanlar hakkında biraz bilgi sahibi ol
mak gerek :

Bu talihsiz ülke uzun yıllar sırasıyla 
Çin’in, Fransa’nın, Japonya’nın, sonra yi
ne Fransa’nın ve bugünde de büyük em
peryalist Amerika’nın söm ürüsüne karşı 
gırtlak gırtlağa savaşı sürdürm ektedir. 
Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi “Bü
tün mazlum m illetler zalimleri birgün 
mabv perişan edeceklerdir. "Vietnam hal
kı tüm mazlum m illetler adına en zalim
lerinden bu hakkı almağa savaşm aktadır.

9 aralık  1965 tarih li New York Times 
gazetesinde yayınlanan şu yazı Amerika'
nın nem enem  barış sever olduğuğnu gös
teriyor. (Bu savaşı kazanacağımıza inanı
yoruz. Savaş sonunda elimizde büyük b ir 
yeniden inşa işi doğacaktır. Bu finansm a
nı gerektirecek. Finansm an ise bankacılık 
demektir... İngilizler ile Fransızlara ban- 
kancılık tekelini kaptırm ak budalalık 
olur. Çünkü Güney Vietnam ekonomisi 
hergün daha fazla Am erika’ya dönük b ir 
b ir yol alıyor).

Bu görüşlere uygun olarak V ietnam '
da çalışan Amerikalıların aylığı bin dolar
dan yani ONBİN Türk lirasından başlar. 
Hayatları yarım  milyon liraya sigorta 
edilir. Gelir vergisinden m uaftırlar. Vi
etnamlI işçiler ayda ortalam a 350 TL. 
çalışırlar. Yapılan hesaplara göre b ir  
Amerikalının aldığı ücret V ietnam lIn ın  
kırküç katıdır.

Amerikan işgalinin yarattığı ahlâkî 
çökünü daha da beterdir.

Amerikan Silâhlı Kuvvetleri, Ame
rikan toplum unun pis alışkanlıklarını bu
raya fazlası ile taşım ıştır. E srar ve afyon 
iptiiâsı yaygın haldedir. Zührevi hasta
lıklar askerler arasındaki hastalık liste
sinin başındadır. Orospuluk, VietnamlI
lar arasında en çok kazanç getiren mes
lek olm uştur. Gözde orospular en ileri 
devlet m em urlarından fazla kazanmakta
dırlar. H attâ milletvekillerinin muhab
bet tellâllığı yaptığım Türkiye gazetele
ri uzun uzun yazmıştır.

A m erik a lıla r ırk  ay ırım ın ı da b e rab er 
g ö tü rm ü şle rd ir . V ietnam lIlar b ir  yana 
kend i v a tan d aş la r ı o lan  zencileri cephe
de ileri h a tla ra  fazla sayıda sürdükleri 
h a ld e  b a r la ra  ve d in lenm e yerlerine koy
m a m a k tad ır la r . A m erikalıların  V ietnam 
lIlara  k a rş ı tu tu m  ve hareketleri küçüm 
sem e ve n e fre t kelim eleri ile bile anla
tılm az. Asya ve A frika’daki ilk söm ürge
c ile r ya d a  A vrupa’da H itlerciler gibi



bunlar da VietnamlIları aşağılık halk ola
rak görmektedirler. Erkeklerini zorla kö
leleştirmekte .ezmekte ihtiyarlan, çocuk- 
lan  öldürmekte ve genç kadınları oros- 
pulaştırmaktadırlar. Amerika’nın Viet
nam üzerine hergün yağdırdığı bomba to
najı ikinci Dünya Savaşı sırasında bütün 
pasifik savaş alanına günde attığı bomba 
tonajından fazladır.

Tankların himayesi altında köylerin 
kökü kazınarak sivil halk toplama kamp
larına doldurulmakta ve ^öylece Ameri
kan inşaatlan için yer açılmaktadır. Oy
sa bu inşaatlara yatırılan para ile bütün 
Vietnam halkına yetecek kadar okul, has
tane, ulaştırma aracı sağlanabilirdi.

Bir gazeteci manzarayı şöyle anlatı
yor : (Fortune eylül 1966) “İkmâl ve 
teçhizat yüzlerce dönümlük araziye öyle
sine yayılmış ki, çıkarmadan sonraki 
Normandi kıyılarını hatırlatıyor... Aylık 
çimento sarfiyatı oluz millik geniş bir yo
la yetecek kadar. Onun için Vietnam’daki 
Amerikan şirketleri bu savaş sayesinde 
her yıl yüz milyar lira kâr elde ediyorlar.

işte bütün bu insanlık dışı savaşa 
karşı HO Şl MlNH 7 temmuz 1966’da 
Hanoi radyosundan erkekçe şöyle sesle
niyor : "Jonhson ve ortaklan şunu iyice 
anlam alı: Güney Vietnam’daki saldınyı 
hızlandırmak için yarım milyon, bir mil
yon ya da daha fazla asker getirebilir
ler. Kuzey Vietnam’a karşı yoğun saldı
rılar için binlerce uçak kullanabilirler. 
Am’a Millî Kurtuluş için Amerikalı saldır
ganlara karşı mücadeleye girişen kah ra
man Vietnam halkının çelik iradesini hiç
bir zaman kıramıyacaklardır. Artan gad- 
darlıklan sadece işledikleri cinayetleri 
arttırmış olacaktır. Savaş on yıl yada 
çok sürebilir, Hanoi, Haiphong ve öteki 
şehirler, kuruluşlar yıkılabilir. Fakat Vi
etnam halkına boyun eğdirilemez. Ba
ğımsızlıktan ve özgürlükten değerli hiç
bir şey yoktur. Zafer günü gelince hal
kımız yurdumuzu kendi elleriyle yapa
cak daha büyük ve güzel yapılarla her 
yanını süsleyecektir”.

Dünyada savaş ergeç mazlum millet
lerin ve çalışanların lehinde neticelene
cektir .HO Şİ MİNH daima saygıyla anı
lacaktır.

Bağımsızlık
Çocukları
Önce sizden başlamalı çocuklar 
Yeni baştan
Zihinleriniz! bir güzel paklamalı

İlk dersimiz bağımsızlık 
Petrolün kömürün 
Çimentonun ağıtı

Petrol deyip geçmeyin
Ülkenin kalbi beyni
Kalb bizi yaşatmak, bizi düşünmeli

beyin

İkinci dersimiz özgürlük 
Akim çiçeğe durması 
İletir bizi uzağa

Döl yatağıdır özgürlük 
Devrimin banşın sevgkıin 
Bizi kısankğa götürür

Son dersimiz eşitlik 
Toprağın ürünün eşitliği 
Sevdirir bize çabayı

Önce sizden başlamak çocuklar 
Petrolü demiri size yaşatmak 
Sizi götürmeli sevgiye

Ertuğrul ŞEHİTOĞLU



A yd ın la rım ız
Eğleniyor!...

Halil KORKMAZ

Delikanlı başı deftere yazıyor, 
Kel Mehmet paralan topluyordu. 
San Hamdilerin Yaşar, soluk keten 
yeleğinin yırtık cebinden çıkard ğı 
yirmi lirayı Mehmet’e verdi. Kel 
Mehmet “Ayıp be oğlum. îrkeklik 
öldü mü?” diyerek gıdıklamak istedi. 
Yaşan.. Yaşar erkekliğine yedireme- 
yip, çaresiz iki onluğun daha canına 
kıydı? Akşama dek binyediyüz lira 
toplamışlardı, köy delilenlılarmdan!. 
S'zin anlıyaeağmız, köyde düğün 
vardı, düğün?.. Salt eteklerin uzayıp 
kısalması moda olmazdı ya? Anado
lu köylerinde de saz’ı - sözlü kadın 
oynatmak modaydı, işte!..

Sonbahar köylerde düğün mevsi
mi sayılır. Evlâtcığımn düğününü 
görmek isteyen ana - babalar, pala
bıyıklı delikanlılar, genç kızlar iple 
çekerler sonbahan. Günlerce davul
lar çalınır, körpe gelinlerin ak elleri

ne kınalar yakılır. Mâniler, türkü
ler söylenip, binbirgece masalları ya
şanır, sanki. Ağalar - Beyler davet 
edilir, şölenler verilir, çeşit - çeşit. 
Sabahlara dek içkiler içilir, sinsin 
oynanır, halaylar çekilir. Silâh ses
leri, sarhoş nidaları doldurur orta
lığı. Okul öğrencilerinin defterlerin
den kopanlıveren sarı yapraklara 
dâvetli isimleri yazılır.. “Sayın Mü
dür Bey’miz başta böyük şahsınız 
olmak üzere, bütün Nahiyemizin çok 
g ymatlı mamür efendilerimizin dü
ğünümüze teşrif etmelerini irica e- 
der, sîzleri dört gözle bekleriz.” Halk 
arasında “Davet hak, ğitmeyen ah
mak?” sözü edilir, sık-sak. öyleyse 
ahmaklığa lüzum yoktu. Nah'yenin 
sayın memurları cümbür - cemaat şe
reflendirmeyince, o düğünün ne ta
dı, ne de tuzu olurdu? Kafa toklu
ğundan çok, mide ve cebini düşüne
ceksin. Hiç düğün - dernek kaçırma
yacak, kadın oynatacaksın. İçip - içip 
tavan tahtalarına kurşun sıkacak
sın, zilzuma. İşte aydın kişi böyle o- 
lur. Toplum kalkınmasına bu denli 
katk da bulunulur!..

Gecenin yirmiiklsi olmuştu, köye 
geldiklerinde. Göz gözü görmüyor. 
Zifiri bir karanlık. Sarhoş haykırış
ları uzaklarda bir kaç köpek uluma
sı bozuyor, gecenin sessizliğini. Köy 
bekçisin-n gaz fenerinden yayılan 
aydınlıkta yürümeğe çalışıyorlar, 
çamur denizi sokaklarda. Ofis Mü
dürünün çengi kadınlara güzel gö
rünme çabalarına tuz - biber ekiver
di, çamurlar!... Jilet gibi ütülü pan
tolon, gıcır - gıcır boyalı iskarpinler 
tan nmaz oldu, çamurlardan.

Daracık bir odaydı burası. Lüks 
Lâmbasının aydınlattığı duvarlar 
tüm halılarla kaplanmış. Karşı kö-



Şenindir
Ben ariyam bal şenindir 
Kafa benim dil şenindir 
Kahnn çekip böyüttüğüm 
Körolası döl şenindir

Karakışta odun derken 
Sabah akşam titreşirken 
Tarlalarda kan ter döken 
Bahn taşlı kul şenindir

Çeke çeke bitmez çile 
Elin verdiği değmez ele 
Efendisin, bizse köle 
Bükülmeyen kol şenindir

Başımıza taç ettik 
Tok gönlümüzü aç ettik 
Çağırdığın yere yettik 
Tükenmeyen yol şenindir

Yeter gayri ettiğiniz 
İlden El’e attığınız 
Ataş çalıp yaktığınız 
Odun REN'im kül şenindir.

Mehmet DEMİRTAŞ

şede düğün sahibi Seyit Ağanın bü
yütülmüş çerçeveli efelik resminin 
altına kırma bir av ç'ftesi asılmış. 
Hoş - beşten sonra, içki faslına ge- 
çlidi. Kadehler tokuşturuluyor, ta
ze kızarmş tavuk etleri, midelere do
luyordu, bir - bir! Karşıdaki sandal

yelerde sazcılar Ankara’nın “Mis
ket” havasmı çalıyor, çengi kadın
lar kıvrıla kıvrıla oynayarak zil dö
vüyor, köy delikanlıları iştahla kaşık 
çalıyorlardı, biteviye. Saat yirm'dör- 
dü .bulmuştu. Kafalar çoktan tütsü
lenmişti, iyiden iyiye. Kantarcı Ce
mâl sallanarak oynuyor, çengi kadı
nı öpmek için fırsat kolluyor, fakat 
beceremiyordu. Assubay ikide bir 
“Vay anam, aslanlarım, canım size 
kurban olsun!..” Diyerek çengi ka
dınlara sesleniyor, iki eliyle tenpo 
tutuyordu. Nahiye Müdürü eski me
murdu nede olsa? Az içiyor, az ko
nuşuyor, idare ediyordu vaziyeti. 
Depocu Kara Osman formunun zir
vesine gelmişti, anlaşılan. “Şerefe 
beyleeer!..” Diyerek silâhına sarılı
yor “Çat... Çat... Çat...” Diye ortalı
ğı birbirine katıyordu. Kurşun isa
bet eden lüks lâmbası, ortalığı ka
ranlığa boğmuştu, birden. Yeni bir 
lüks lâmbası gelinceye dek ortalıkta 
bizim beylerden başka kimsecikler 
kai'mam ştı. Cengi kadınlar, sazcı
lar anlaşılan “Bu işin tadı - tuzu kal
madı!..” Diyerek çoktan sıvışmışlar- 
dı, ortalıktan. Yerde yatan Kantar
cı Cemâl “Ulan burada ben:m Müdü
rümden izin almadan, silâh atanın, 
anasmı avradını....” Dye gazel okur
ken, Depocu Kara Osman, tekrar si
lâhına sarılıyor “Sen ha? evdeki av
radına söz geçiremeyen godoş...” Di
yerek f rlayıp ortadaki içki masası
nı deviriyor, orta’ığı “Çarşamba ça
nağı” na çeviriyordu!...

Nahiyeye döndüklerinde horoz^r 
ötüyordu, tek-tük. Kantarcı C:mâl 
“Senin ananı avradını...” Derken 
Depocu Kara Osman “Heeeyyyt, ben 
de sen'n ulan; avradından dayak yi
yen godoş...” diye yanıt veriyordu!..



Taşlama

Don Kîfotln
Toplanırlar her gece bir yerde 
Hepsinde kolalı gömlek 
İğneli kıravat şık çeket 
Tartışıyorlar hep birden 
Kollularını bir bilsen 
Emek emekçi köylü çiftçi 
Bardaklarında sek viski 
Yudum yudum 
Kurtaralım bu yurdu 
Yeni bir düzen bulduk 
Bunun için gerek meclisin yolu

Ortanın solu solun ortası 
İlerisi gerisi radikali 
Dudaklarında söndü hisar sigarası 
Irgatın işçinin çilesi 
Bozuk bu sigaraların filitresi 
Dövülüyor öğretmeni sanatçısı 
İnliyor memleketin her yanı 
Bir yerden salem bulalım 
Fırsat bulursak vatanı kurtaralım 
Çalışalım liste başı olalım 
Ki bulalım mecliste bir yer 
Alın teri eşit pay 
İşte seçim beklenen ay 
Liste sonu olmuşum vay vay

Bunlar tüm ütopya 
Eu memleket kurtulmaz bunlarla 
Haydi eyvallah 
Açıklıyalım istifamızı hasuda 
Hemde en yakışıklı fotoğrafımızla



İmece Kooperatifi Y a yın la rı
E Ğ İ T İ M

1. PESTALOZZÎ ve DEVRİM: Yazan: R. Rufer, Çevirenler : t. Hakkı Tonguç, 

M. Rauf İnan, Fuat Gündüzalp, Fiyatı: 750 Kuruş.

HİKÂYE, ROMAN, DENEME

2. ORTAKÇLIAR: (Roman )Yazan: Talip Apaydın. 5 lira.

3. ZEYTİN ÜLKESİ: (Yurt yazılan) Yazan : M. Başaran. 3 lira.

4. YOLUN ÜSTÜNDEKİ KAYA: (Hikâyeler) Yazan: S. Kocagöz, 3 lira.

5. BİR KARIŞ TOPRAK İÇİN: (Gezi Notlan) Yazan: F. Otyam. 4 lira.

6. YEDİ METELİK: (Seçme Hikâyeler) Çev.: S. N. özerdim. 3 lira.

7. İZ: (İlginç bir hayattan izler) Yazan: I. Balaban. 5 lira.

8. FERHAT ile ŞİRİN: (Halk romanı) Yazan : Talip Apaydın. 250 krş.

9. KEREM ile ASLI: (Halk romanı) Yazan: Fakir Baykurt. 250 krş.

ÇOCUK KİTAPLARI

10. TOPAL ARKADAŞ: Yazan: Fakir Baykurt. Bol resimli. 60 krş.

11. SÜMÜKLÜ HANIM: Yazan: Hüseyin Öztürk. Bol resimli. 60 krş.

12. SARI KÖPEK: Yazan: Fakir Baykurt, resimli. 60 krş.

Toptan siparişlerde %20 indirim yapılır, ödemeli gönderilir,,

Yayınlarımızı Okuyunuz ! Okutunuz !



HÜRREM ARMAN’ın

P İR A M İD İN  T A B A N I
— Anılarla —

Köy Enstitüleri ve Tonguç 
adlı kitabının birinci cildi çıktı.

K itapla ; özellikle Cumhuriyet dönemi ortamı, eğitim çıkmazı, öğretmen 
yetiştiren  okulların  durum ları, emekçi halkımızın ve köylerimizin içinde bulun
duk ları gerçekler, Köy Enstitülerinin ilke ve amaçlan, Trabzon - Beşiközü Köy 
E n stitü sü ’nün kuruluş özellikleri ve uygulamaları, Tonguç’un yapısını belirleyen 
fik ir ve eylem leri (bilinmeyen yanlarıyla), olaylara, yaşantılara, gözlem ve bel
gelere dayanılarak , anılar halinde verilmektedir.

K itap tan  bazı b a ş lık la r:

Dünya benim  için yeniden dönmeye başladı — Devrimler, Ankara ve 
M ustafa Kemal — Öğretmen okulları ve boykotlar — Dirilen evliya — 
Tonguçla ilk tanışm a (Fehmi Kubilay için. 1930) — Büyük Usta (Na
zım H ikm et) ve diğerleriyle tanışma — Tabanın ilk ileri karakolla
rı ve öncüleri (Eğitmenler) — İlkokul öğretmenleri komünist midir? — 
M illetvekillerinin uzmanlıkları köylüler karşısında iflâs etmişti — Eği
tim çıkmazı — İnekler ve insanlar — Tonguç'la onbeş gün — Balıkçı 
Recep Ağa — Kerç Boğazı'na gerilen ağ — Tabanla beraber taban için — 
B ir aşk olayı — Oruç nasıl tutulur? — Bütün köylümüz ahlâksız mı? — 
Ç ifteler’deki baskın olay — İlk gözağrılarımız: Son sınıf öğrencileri.

520 sayfa ve 47 klişeyi kapsayan kitabın fiyatı 20 liradır. On ve daha fazla is
teyenlere ,İm ece Kooperatifi ortaklarına, İMECE Dergisi abone ve yazarlarına 
aşağıdaki adresten - % 25 indirimle ödemeli gönderilir.

İstem e a d re s i: Hürrem  Arman P.K. 126 Ulus — ANKARA

Telefonlar :. 13 13 57 
10 44 59



yurt içinde 
ve dışında 

etkili
ve israfsız 

reklam 
ve tanıtma

Yayın organları hakkında bilgi s a ğ la n ır .  Eskiz ve program  hazırlanır 
Objektif tavsiyelerde bulunulur .  Tespit edilen program lar titizlikle

yürütülür.

Cağaloğlu. Türkocağı Cad no 1. kat: 3 
Telefon 27 6 6 00 - 27 66 01. İstanbul

A  N T
Siyasi - İktisadi ve Kültürel 
Memleket ve Dünya Olayları

nın Doğru ve Tarafsız 
Yorumunu

ANT DERGİSİNDEN 
OKUYUNUZ

ABONE OLUNUZ 
ABONE BULUNUZ

P. K. 934 — Sirkeci — İSTANBUL

T O N G U Ç 
R E S M İ

Büyük Boy 
3 Lira

İsteme adresi 
P. K. 373 Ankara 

üç liralık Posta puluda 
gönderilebilir.


