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Ataturk ~izgisinden sapmak 

dogru yola getirene dek 

h1yanetinde 

surecek 

bulunanlar1 

bu sava~! 

KAVALC!OGLU 

1 iirkiye Ogretmenler Sendikasr»nrn ~rkardrgr 
(( «Haber Mektubu»nun 9. sayrsonda, «Hukuk Dr 
,. i~lemler Hrzla c;ofalryor» ba~lrklr yazrda; ogrEt 
menlere yaprlan hakstz ve hukuk d''' ;,Iemier anla 

trldrktan sonra, «Hukuk dosyalartmtztn hacmi htz• 

Ia biiyiiyor. Tuzaklar, saldtrtlar. basktlar, iftiralar 
diin oldugundan daha ~ok, daha igren~ ve daha me· 
totlu bugiin ••. Elimizde 110 hukuk dosyasr var. 110 
dosyada 110 ogretmen ve ~ogu birbirine benzeyen bas 
kllar, tehditler, tuzaklar, kara ~almalar ... » deniyor. 

Koy Enstitiisil pk1~h 
devrimci Miifetti~ t\bmat 
Nuri Macit ve Tevfik 

YJimaz'lardao, yine ay

DJ okul ~lkt~h tantnms~ 

yazar Talip Apaydm ve 
Mabrnut Makal'a dek, yii 
zii ~ok a~km ogretmen, 

mr n:::srrgzz -

bugiin gorevlerinden ~~

kanlmi~ durun1da ve da 
hll bir~ok ogretmen de 

~e~itli baskrlar altmdad1r. 

Bu ogretmenlerin tek su 
·~u ise, aydm, Atatiirk'~ii 
ve Anayasa savunucusu 
olmaland~r. Karanltkla 

DEVRAN 

i, yogumu~. dert ~ogumuJ, kim anlar? 
Yii,.iisi.in sefalet, ~ilriisiin canlar, 
Hi~ durmadan, dinlenmeden yalanlar 
Attn beyler, atrn, devran sizindir! 

sermayeniz biraz iman, biraz din, 
Krrllast, yok olast bir elin 
Yagmasrndan yeyin, i~in, yan gelin, 
Yatrn beyler, yatrn, devran sizindirl 

Nastl ~agrrayrm ben adtnrzt? 
Vatant, milleti, evladtnrzr, 
Daha da olmazsa avradrnrzr 
Sattn beyler, satrn, devran sizindir! 

rm aydmhga donii~mesi 

ni isteme\eridir. 
Anayasa ~er~evesi i~e 

risinde aydmca davranJ~ 

larda buluomak, her ile
rici o .~retmenin ba~hca 

gorevi oldugu halde, dar 
kafah ve geroiye doniik 

(<eyvallah••cx bazx yetkili 
ler, bu ana gorevin kar
~Isinda bulunarak, daha 

a~1k~as1 gorevleriui ko
tiiye kullanarak ~u ya da 

bu ogretmen hakklDda 
karaku~i yargdarda bu

lunmakta, dolayuxyla 
giinliik politikacmm kor 
ma~asx olmaktadxrlar. 

Sxnxfma girip pka
caksxn, sonra evine gidip 
sessiz sessiz oturacaksm! 
Okumuyacaksm, , konu~
muyacaksin, yazmxyacak 
SID, dii~iinmiyeceksju! 

(<Gozlerimi kapar1m, go 
revimi yaparun!>> deyip, 
her olumsuz bu)·rultuya 

«ba~iis t iine!•> ~ekerek bir 
~e~it u~ak olacnksxn! E
ger istedikleri bu ise ki, 
hunda hi~ ku~k.umuz yok 
tur - bu tip uydu og
retmeni pek az bulabile 

ceklerdir. Oyle zart- zurt 
etmekle, ogretmeni i~ten 
atxp a~ltkla terbiye etme 
ye kalkmakla hi~bir so
run ~oziilemez ve i ~ler 

daha da kan~arak, bugiin 
kii bilgisiz yetkiliyi, ya 

no biiyiik bir su~lu du
rumuna dii~iirebilir. Bu 

sonucu dii~iinemiyenler, 

ya da dii§iinmek istemi
yenler ~unu iyice uslan 

na yerle~tirsinler ki, 100 

ya da I 000 ogretmeni i~ 

ten atmakla istedikleri 

gerici emellerine eri~emi 

yeceklerdir. Yanan ben
zinin iizerine su dokmek 

le alevler naSJl daha da 
~ogahrsa, attlan ve geri 

de kalan ogretmenler ise 

Atatiirk me~'alesini daha 
da bir hm~la yakmaga 

devam edeceklerdir_. Bu, 
doganllJ ve ileriye olu§U 
nun degi~mez yasasxdir. 

Ge~mi~ten ders alma 
1111~ goriinenler, Tevfik 

ileri'den bin kat daha 
ileri gitmege ciir'et ede

bilen Milli Egitim Bakan 
lxgt yetkilileri, daha ~im 

diden su~lu ~§arnasxna 

gelmi§lerdir. Bu durum, 

Bakanhgm su~lu goster
digi ogretn.~eni Dam~tay' 

10 su~suz gostermesiyle 
de saptanm1~tlr. 

Ogretmenin aydxnhk 
sava~1, Atatiirk'iin Bursa 
Soylevi'ni inkar edebile
cek kada r d ii~eb ilen b i r 
zihniyetle daima ~att~a

cak ve bu sava~, Anaya
sa ve Atatiirk ~izgisinden 
ds~an ~xkmt~, ya da 
~rkmak emelinde ve htya 
netinde olanlan dogru 
yola getirene dek siirecek 
tir. Bu boyle biline!.. 



ANAMUR Ol Yl 
VE DUSUND .. RD .. KlERi 

AHMET KOKL0Gill ER 

I A namur'un Ka~diJien Koyii'nde, «Atatiirk Giinii» 
diizen lem~k ve A tatii rk'i.i n «Bursa Soy lev i»n i o 

kumaya yeltenmekten dolayl, yedi devrimci egret-

men a~1ga aflnml$tlr. Bunlardan biri ortaokul, obiir 

Jeri ilkokul ogretmenleridir. ilkokul ogretmenleri

nin yer.Jerine derhal birer «jet» ogretmen verilmiJ· 
tir. Bu yedi ogretmenden biri, ozan Abdulkadir Bu
lut, ba,larma gelen olay1 foyle anlat1yor: 

«Bir Atatiirk Gecesi 
diizenlenmi~tir Anamur' 
un Ka,di~len koyiiude. 
0 Atatiirk Gecesi'ne ne
lerle geliyorduk bizler. 
Ak devrimler, ulusal ba 
gtmSizltk, kuaca Kema 
lizm doktrinini halka du 
yurmak ... Bursa Nutkn' 
nu hep bir agt:zdan oku· 
maktt. 0 yapt~ yapt~ o
lan . geceleri, anlamlt ktl 
mak, hu bizim bir ode
vimizdi. Oysa gericilerin 
saldtnstna ngra yaca gtmt 
zt dii~iinmiiyorduk.» 

Evet, dii~iinmemi~!er 
di apga altnacaklanDJ; 
~u kt~ giinii tedirgin o
lacaklann•. Olaylar, 
Mersin'in gen~, cumhuri 
yet ~ocugu olan valisine 
ters ilatilmi~ti. Vali al
dattlmtJti, herkesin inan 
ct bu yondeydi. A~tga 

altcan ger~ek~e, Atatiirk 

Abonelerimize 

«SAVA~», 46. say•
dan itibaren 2. yll1na gir 
mi,tir. Gazetemizin yaJa 

mas1n1 isteyen toplumcu 
dostlar•m•z•n, aboneleri 
ni yenilemelerini dileriz. 

Ayr•ca, ill< say1dan 
bu yana adreslerine dii
zenli olarak gazete gon
derdigimiz halde bor~la-5 § I ::::;::;:~:~ .:··7:~:~: I 
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tii, Atatiirk'iin Ka~ditlen 
halktna gotiiriilen dii§iin 
celeriydi... 

Biz y•llardan beri, 
Atatiirk'iin fikirlerini pe 
lesenk ettik dilimize a
rna, bunu iletilmesi ge
reken yere iletemedik. 
Onun i~in, Atatiirk soyut 
bir ka vram haline geldi. 
Durmadan Atatiirk hey 
kelleri dik,tik. Ama bu 
heykelleri, topraga otur 
tamad1k. Heykeller hep 
bo~lukta kaldi. Onemli 
olan heykeli, bir <•kaide» 
ye oturt11naktt. 0 <<kaide» 
halktt, ki:iyliiydii; halkm 
ve koyliiniin ya~anttSiy 

dt. Atatiirk'~iiliik, bir 

heykelden ~ok, bir tiir
kiiden ~ok, ila~tl, for
miildii; Anadolu b.tlkwm 

~agda~ uygarl!ga ull\~ma 

!'I i~in biricik yontemdi, 

yoldu. Atatiirk, bir efsa 
ne adanundan f;Ok, hir 
insandt; topraga basan 
bir Anadolu ger~e.kcisiy 

di. Soyut bir ~ekilde 

i~lenilcn Atatiirk'~iiliik, 

Anadolu'ya, Aoadolu top 
raklarwa ilk defa basan 
bir gerl)ek aydtnl, bir 
onderi halktan ve toprak 
tan uzalrhi§tHdi. 

Bu bir gerici, somiir 
gen taktigiydi. Atatiirk'ii 
halktan uzakla~tirmak, 

bir gardroba saklamak, y1l 

dan yt1a 1-2 defa ~1kanp 

iistiine takmak istiyordu. 
Atatiirk, bir. devlet ada
mtydt. Olmii~tii arttk. 
~imdi yeni devlet adam 
Ian vardt. ~imdikilerin 

Atatiirk'ten geri kaltr ye 
ri neydl? Hatta bunlar
dan biri «Ben de Yaz
(l.tn» diye, ahkiimlar yii 
riitiiyordu! 

Devrirncilcre dii~en 

gorev, Atatiirk'ii gardrop 
tan pkanp koye gotiir
mekdi. K oy liisiiniin 
oniine dd~siin fikirleri A 
tatiirk'iin, diyordu dev
rimci. Atatiirk devrin: ci 
ligi, kitaplann i~inden 

~1k1p, ger~ek ya~anttntn 

i~ine kan~maliydt. Fakat 
<<komuyordu ~aranhgm 

agalan•> i~te ... Atatiirk'ii 
<•kaidesiz bir heyk\ll>> ha 
Jinde btrakmak istiyor
du. Ne demPkti <•Bursa 
Soylevi»? Ne demekti 
<•emek misak-1 milli»si? 
Ne demekti (\imtiyazstz, 
unifsJz toplum»? Ne de 
mekti <•koyliiniin efendi~ 
olmast? Bunlarm koyde 
konu~ulmast teblikeliydi, 
bunlan koye gotiirmck-, 
d iipediiz ~kom iin istlik)) ti. 
On parmagt ftamur i~in

de bulnnan gcrici, ytllar 
dan beri, Atatiirk diyeni 
karalamakla me§guldii. 
Atatiirk'ten hm~lannt a
lamayaular, Atatiirk'~ii 

lerden almaya ~alJ~tyor
lardt. Atati.irk'e kiifr('tmi 
yorlard1 ama, Ata~iirl. 'iin 
nutkunu okuyan Yargi
tay Ba§kantna kiifre,liyor 
lard1. Atatiirk'iin. heyke
lioe 10 Kasun'da ~i~ek 

gotiiriiyorlard1 a)ua, Ata 
tiirk'ii halk.~ goti.irmck is 
teyen ogrctmenin yolu
na pusu l<uruyorlardJ. 

«Anamur Olayu, bu 
nun en tipik bir ornPgiy 
di. Atatiirk'iin gen~ vali 
sini bile ama~lanna alet 
edebiliyorlardt! 

Boyle olmasa, act a
ct sorar mtydt Atatiirk'e, 
Bayburt toprafpndan Ta 
hir: 
«Ad1n1 ~oban babamban oi· 

rend iftlm Atatiirk 
Yolun bitip bizim yere dii'

tii mii? 
oo,se idi kurar idin yasanl, 
Yoksul iizre, fakir iizre, halk 

iizre.» (I) 

Boyle olmasa, ~agt

nr mJyd1 Atatiirk'ii, Si
vas Yaylastlldan Ali izzet: 

«Ahir zaman kahraman• A-
tatiirk, 

Tiirkiye'nin hadi yaman ol
du, gel. 

Hain, h1rs1z ellerinde kald1 
miilk, 

Karda,lar karda~a dii,man 
oldu, gel!n (2) 

Ama devrimciler i-

nan~hdtr: <•Eylemleri-

miz insanltk i~indh·. Biz 

tepeden ttrnaga Atatiirk'ii 

halka anlatacagiz. Bu u

gurda o}iim, bizim I~ID 

anlamltdtr. Batrnlmt~ o

lan Atatiirk giine§:, tek

rar dogacaktrr!•> (3) 

(I) Ceybun Atnf Kan 

sn, •. imcce» Dergisi, ~a

yt 67, 

(2) Ali 1zzet Ozkan, 

~·~olen» Dergisi, sayt 33, 

(3) Abdulkadir .Bulut 

<<Ogrermeuler•> Gazetesi, 
sayt 95. 
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