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GON I$1YOR ••• ZAFER iZiMDIR! 
Emek~iler, 

• Ttirkiye'nin yent 

I Y ARIN biitiin yurtta kutlanacak olan 19 May1s 
Gen~lik ve Spor Bayram1, emek~i halk1m1Zin emper• 
yalizme kar~1 ilk ayakland1g1 giindiir. 

47 ytl once, boynunda 
idam fermant oldugu hal

de Samsun'a ~tkan Ata

tiirk, Erzurum ve Sivas 

Koogreleriyle bagtmuz 
Tiirkiye'nin temelini at-

mt~, daba sonra · yedi dii
velle bogu~arak, Ulusal 

Kurtulu~ Sava~tmtzt za

fere ula~ttrmJ§tl. 

No yaz1k ki, biiyiik 
Atatiirk 'iin, d1~ somiiril-

I 

GEN<;LiK MAR~ I 

Hak i~in, ger~ekten hiirriyet i~in 
lleri, ferah bir memleket i~in 
~elik imanla yiiriiyelim biz 
Su katdmaml§ yurtseveriz 
Hey! •• 

ArtJk a~dmah ard1na kadar 
Bilimi hapseden demir kapdar 
Biiyiik Tiirk halk•n•n hakktdu bilgi 
l~tigi suyla ekmek gibi 
Hey! •• 

Yenilmez bayrag•y•z ilerinin 
Giizel yurdumuzda halktan yanay1z 

'Dii§mantytz karanhgtn, gerinin 
Diinyada barJ§tan yanaytz 
Hey! •• 

. Hak i~in, ger~ekten hiirriyet i~in 
ileri, ferah bir memleket i~in 
~elik imanla yiiriiyelim biz 
&u katdmam1~ yurtseveriz. 
Hey! •• 

Naz1m HiKMET 

I 

I -

selamlamaya haztrlanin! 
ciilerle onlartn i~erdeki 

ifbirlik~ilerinden temiz· 
ledigi giizel yurdumuz, 
aradan kuk y1l ge~meden 
yeniden emperyalistlerin 
at oynattJgt, bagtmh bir 
iilke durumuaa dii,iiriil
mii~tiir. 

f~te onun i~indir ki 
Tiirk gen-;:ligi, Atast'ntn 

kendisine armagan ettigi 
bu kutsal giinii, bu biiyiik 
bayramt, bugiin ezik bir 
yiirckle kutlamakta, e
konomik bagtmsizhgJmt

zt elde ctmedik~e, 19 ~1a
yu'lann bi~imsel bir 

gesteri olmaktan ileri gi:
demiyecegine ioanmak
ttr. Ve bu inan~, Tiirki-

ye'nin aydte, uya01k, 
sagJam gii~lerin;, yeni 

bir kurtulu~ sava~tntn 

~evresinde toplamt~tu. 

Tiirk halkt arttk, 

biitiin y eraltt ve y eriistii 

zenginlikler ini yabanct

lartn somiirdiigii, en gii 

zel tabiat par~alartnt em 

peryalistlerin i~gal ettigi, 

bol giine§li ktytlartnt 

kompradorlortn bolii§tii 
gii bir iilkede ya~amamn 

biiyiik utanctnt daha faz 
Ia ta~tmak istememektedir. 

Tiirk gen~ligi, 19 Mayts 

lara yara~tr bir Kuvay-1 
Milliye ruhunun: yarattl 

mastnt, b;r silkini~ ve u 

yant§ ~agtntn a~tlmastnt 

is'temektedir. Ne var ki, 
diin Ulusal Kurtulu~ Sa 

va~t'mtztn biiyiik onde
rine «Bol~evik» diyenler, 

bugiin de aynt sava~t siir 

diiren toplumculara «Ko 
miinist» diye saldtrmakta 

dular. 

Ama, ne yapsalar na 
file! Sattlmt,Iar, 47 ytl 

once oldugu gibi, yine 

yenilgiye ugrayacaklar

dtr. Tiirkiye mutlaka kur 

tulacak vc de inan~h ~o 

cuklartntn biinerli, bilgi 

li, yurtsever ellerinde, 

diinya ailesi i~indeki o

nurlu, erdemli yerini er 

ge~ ahncakttr. 

Zafere dogru ko~uyo 

ruz ... Giin J~tyor . .. Emek 

~iler, yeni Tiirkiye'nin 

dogu~unu selamlamaya 

haztrlantn! .. 

1"""'"'""':··:!·~·;~~:":"'1 
;;; Geceyi dinliyorum ~ 

~ En koyu karanllg1nda ~ 
~ Geceyi dinliyorum ~ 
~ Aydmllk olacak diyorum ~ 
§ i 
EJ Yaran aydanllk olacak EJ 

~ Biliyorum. ~ 
i i 
~ iLHAN ~ 
§ DEMiRASLAN El 
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AtatUrk eserleriyle rasar 
Hamdi KONUR 

I Gerikalmi§hgin bir ozelligi de, ga· 
liba her§eye sahip ~1kmak arzusu ••• 
Maddi, manevi her§eyi tekeline almak. 
BakarsiDIZ adam milliyet~iligi tekeli 

I ne almi§br. Atatiirk'~iiliigii· tekeline 
almi§br. Halk~1hgi ve devrimciligi ••• 

Son giinlerde gene 
herkes Atatiirk'~ii kesil
di. Hatta buaksalar, hey 
keline balta sallayan yo 
baz da Atatiirk'~ii oldu
gunu hayktnr. Bir za
manlar bir adam vardt. 
Fusat bulduk~a gider Sa 
idi - Nursi'nin elini o
per, bir taraftan At a 
tiirk't;ii ilkelerden ortl\
da ne kalmt~sa, tiim esp 
risiyle yok etmekten ge
ri durmazdt. Halk~tltk 

mt? Ona gore komiinist 
likti. Devrimcilik mi? 
Ona gore anar§istlikti. 
LaikJik mi? Ona gore ge 
na bolteviklikti. Ama, 11 

ra Atatiirk'~iiliige ovgii 
dizmeye geldi mi, onun 
iistiine bir usta hatip da
ha pkmazdt. 

Bu davram~lann sah 
tesi ile ger~egini birbi
rinden aytran bir ol~ii 
olsa gerek. Ne yapahm, 
nastl aytrahm bunlau 
birbirinden? 

Atatiirk'ii Ulusal Kur 
tuluf Sava~t yaratmt~ttr. 
Emperyalizme ve Kapita 
lizme karp yuruttugu 
Ku&tulu~ Savap ile taut 
dtk • kendisini. Boyle bir 
ort;mdan ~tkan bir in
sanda halk~t ve ulus~u 
yan elbette agtr basar. 
Nitekim, «fYagda§ uygar 
ltk diizeyinde smtfSiz, 
imtiyazSiz bir ulu!s yarat 
ma» iilkiisii, hall~~~ ve 
ulus~u egilimin ifadesi 
dir. Ba iilkiiye giden yol 
lar daha sonralart, elle 
tutulur ilkeler halinde 
bi~imlenmi§ ve anayasa 
da yerini bulmu~tur. 

Ulus~ulugun, emper 
yalistler yantnda anlam
landtrtlmast, onun olii
miinden sonra oldu. Dev 
lct~Yiligiu, mutlu azmhk 

yaratma anlammda kul
lantlmast, onun oliirriin 
den sonra oldu. Laikli
gin imam-Hatip Okulla
riyle baltalanmast, onun 
oliimiinden sont·a oldu. 
Halk~tltgm, mutlu aztn
ltk felsefesi olan trk~t -
milliyet~ilik an]amma ge 
li~i. gene onun oliimiin
den sonraya rastlar. Dev
rimciligin rotn~u da oy
le .•• 

Atatiirk'~ii iilkiiye gi 
den yolJan boylesine ters 
i§lettikten, yani «fYagda~ 
uygarltk ~artlart i~Yerisin
de Stnlfstz, imtiyazstz 
bir ulus•> yaratma iilkii
siine giden yol1art boy
lesin~ tlkadtktan sonra, 
Atatiirk'~iiliikten soz e
denler, elbette Atadirk'
~iiniin sahtesidir. 

StntfsJZ, imtiyazs z 
bir ulus yaratmayt iilkii 
edinen; ulus~ulugu, halk 
~Ilagt, devlet~iligi, Jaik
ligi, devrimciligi de bu 
iilkiiye giden yol olarak 
benimscyen ve bu beoim 
seyi~i giinliik ya~anta~tn
da siirdiirenler, emper
yalizme ve kapitalizme 
karp duranlar, elbette 
ger~ek Atatiil"k'~iidiirler. 

Hem bir ytgtn ku
rumlar]a Jaikligin meza· 
nnt kaz, hE:m emperya
listlerle kcndi ulusunun 
aleyhine or.takltk kur, 
hem devlet~iligi mutlu 
aztnlak yaratma amaeana 
yonelt1 hem balk~t egi
timin kaptlartnt halka 
kapat, hem tutuculugu 
ortayolculuk diye adlan
dtrarak devrimcilige du
var ~ek, hem de kalk 
Atatiirk'~iiyiim de! .• 

Olmaz boyle §ey. Bir 
birimizi aldatmayaltm. 

--------------------------
BiZ HALKIZ! 
<<Biz; hayat1n1, ba 

g•ms•zllg•n• korumak i~in 
~all~an emek~ileriz, za
valll bir halk1z. Ne oldugu 
muzo bilelim. Kurtulmak, 
ya~amak i~in ~all~an ve ~a 
ll~mak zorunda olan bir hal 
k1z! Bundan dolay• her bi 
rimizin hakk1 vard1r , yet 
kisi vard1r. Fakat, ~all~

makla bir hakk1 elde ede 
riz. Yoksa, Slrt ustu yat 
mak ve hayat1n1 ~·ll~ma 

dan ge~irmek isteyen in
sanlarm bizim toplumu
muz i~erisinde yeri yok
tur, hakk1 yoktur! 0 hal 
de, soyleyiniz efendilerl 
Halk~1llk, toplum duzeni 
ni emegine, hukukuna da 
yandu·mak isteyen bir 
sosyal doktrindir. 

Efendilerl Biz bu hakk1m1z1 korumak, bag•ms1z 
llg•m•z• guven alt•nda bulundurabilmek i~in, to.ptan, 
millet~e bizi mahvetmek isteyen . EMP~RYALIZME 
!carJI ve bizi yutmal< isteyen I{API TALIZME kar,l 
millet~e sava~may• uygun goren bir doktrinl izleyen 
insanlaraz. 

AT A TURK 
I arahk 1921» 

ATAIU K'E KA R I OlMAK 
A tatiirk'e kaqt ol

mak, yeni bir durum, 
yeni bir olay degildir. 
vaglar boyMnca her Heri 
Jii~iinceye, giice kaqt bir 
geri dii~iince, kara gii~Y 

ortaya pkmt~t1r. Ve dii
~ii ncenin, dogantn diya
lt>ktigine gore, bu kara 
gii~ler, ak gii~ler karp
stnda ezilmi~, yokolmu~ 
tur. 

Atatiirk'e kar~t ol
mak, pozitif dii~iinceye, 
pozitif d'ii~iincenin ge
tirdigi devrimlere, ye
niliklere kaqt olmakttr. 

Atatiirk'e karp ol
mak, zorunlu degi~im 

ve donii~iimlere kar~t ol 
maktu. 

Ataciirk'e karp olmak 
insantn insant, dev let in 
devleti, ulusun ulusu so 
miirmemesine kaqt ol
makttr. 

Atatiirk'e kaqt ol
mak, ~agtmtzda gerekli 
olan ileri uygarhk diize 

yine ula~mamtza engel 
olmak, kaqt olmakttr. 

Atatiirk'e kaqt ol
mak, Atatiirk devrimleri 
ni ger~ekle~tirme yolun 
da olau gen~ ku~aga kar 
~t olmaktar. 

Atatiirk'e kar~t ol
mak, bagtmstz, biitiin va 
tanda~lara e~it haklar ta 
myan ileri diizene kaqt 
olmakttr. 

Atatiirk'e karp ol
mak, insanltgm gelecegi 
ni koruyan ve dii~iinen 

<(yurtta ban~, diinyada 
bart~» ilkesine kaqt ol
ruakttr. 

Atatiirk'e kaqt ol
mak il~riye giden degi
~im ve donii~iim ol~iile
riyle kendi kendine kar 
~~ olmakttr. 

Atatiirk'e kar~t ol
mak, zamantn ve tarihin 
dev silindiri alttnda ezil 
mek, yokolmakttr. 

Mustafa DUMAN 


