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Sekiz ayhk icraat1yla 
sekiz san1kh iktidar ,, 

halk1n giivenini 
kaba kuvvetten 

yitiren ~'Seksen 
medet umuyor! 

GIDECEKlER ••• HEM DE KiiT .. GIDECEKlER! 
I 

Halk1n guvenini iyiden iyiye yitirmeye baJiayan 
A.P. iktidart, Senato se~imleri dolay1s1yla butun 

,er kuvvetlerini yeniden yurt sathmda seferber et
miJ bulunmaktadtr. 

Millete hesap vermek 
ten ka~1nan ve dikkatleri 
daima batka yonlere ~ek 

mek isteyen •<su~lular 

kervanl», bu arada Tiir· 

kiye 1~\li Partisi'nin toplan 
t1laranJ sistemli ~ekilde 

sabote ederek se~im gti
venligini koktinden san 
maktadu. 

T .t.P. 'liler giipeciin
dtiz saldanya ugramakta, 
arkada~lanm1z sokak or
taunda doviilmekte, arka 
larana ne idigti belirsiz 

adamlar tahlmakta, ae
~im afi,Ierimizin Se~im 

Kurullan tarafmdan goa 

terilen yerlere astlman
na engel olunmakta, ka

nunlaran bakim olmau 
gereken memleketimizde 

kiiftir ve tehditl~ besle
nen bir «teror havasJ» 
estirilmek istenmektedir. 

Bundan ba~ka, MiJiet 
vekili ufat1n1 ta~1yan Ha 
mido kahkh birtak1m ah 
likuzlar, meydan konu1 
malarmda «Tiirkiye ~~~i 

----------------------------------------------.... 
DiLEK~E 

Ben ne hars1z, ne duzenbaz, ne katil 
Ne bir polls fefi, ne de valiyim, 
Ben beni bileli derman artyan 
Milletimin derdi ile doluyum. 

Sen savc1 bey, su~lu varsa onu bul, 
Ben kendi ~at•mda ~otu kula kul 
<;otu sakat, ~otu yetim, ~otu dul 
Olanlarm fairiyim, diliyim. 

Turku demek su~ mu oldu, bu mu hak? 
AI gotur difini baJka yere tak, 
Ben ne bir ma,ay•m, ne de bir u,ak, 
Ben halk'1m, halk1m1n kendi mahy1m. 

Benim bask1lardan y•lmad•i•m•, 
0~ · bef oy'a namaz k•lmad•f•m•, 
«Seksen sekiz»lerden olmad•i•m• 
Herkes bilir, memleket~e belliyim. 

Partisi komtinisttir, ve
tin Altan orospu ~ocugu 
dur, T.f.P.'Iiler bol§evik 
.doliidiir, bunlan kon u~ 
turmaytnh> diyerek, va 
tanda,Ian tistiimiize sal
dumaya ~agumaktadtrlar. 

Basi ret sahibi A.P. 'li 
lerin bile ytiziinti ktzar 
tan bu sozler' ge~en haf 
ta Ayvastl pazan veMa~ 
ka'da, «dokunulmazltk» 
ztrhJDJD arkauna gizle
nen Ertugrul Akfta ve Ek 
rem Dikmen admdaki go 
zti donmii§ Milletvekil
leri tarafmdan soylenmi~ 
tir. 

Sekiz ayhk iktidarla 
n sJrastnda vatandaflD 
yarauaa merhem olacak 
bir tek yurt sorununa i
gilmeyen A.P.'liler, §im 
di se~im meydanlannda 
namuslu balk ~ocuklan

na ulu - orta soYiip aay
makla itibar kazanacakla 
nn1 samyorlar. Ve de 
-AJlah kabul etsin- bti 
tun bunlari «mesut ve 

mtireffeh bir Ttirkiye ... » 
ad10a yap1yorlar! 

Art1k ne soylesek 
bot ... Seksen sekiz sanak 
h iktidar, kendi kuyusu 
nu kendi eliyle kaz1yor. 
Bu gidif, onlan tarihin 
agu silindirleri alttnda 
ezilmekten kurtaramtya
cak. 

Gidecekler ... Hem de 
kotti gidecekler!.. Halkm 
oylanyla i§ bapna gelip, 
halka zulmetmeye heves 

len en 

gibi. .• 

btittin iktidarlar 
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1 it urur, 1 
1 Kervan yurur! i 
~ «Son H avad Is»,~ 
E «Bablillide Sabah>• gibi E 
E A.P. beslemeleri, son za- E 
§ manlarda «SAVA~»a sal- § 
§ darmaya ba,ladllar. Bu § 
E •sald1r1 yartJina imam-Ot- ~ 
§ retmen kartJ•m• baz1 cii· § 
E celerle, kufiirden ba,ka § 
E sermayesi bulunmayan § 
:=~ sozde Milletvekilleri de -~= 

kat1lm1f bulunuyor. Mi-
§ ting meydanlarmda, kah· § 
§ ve toplantllarmda, gaze- § 
s te sutunlarmda bize so- § 
§ vup say•yorlar. Her git- § 
§ tikleri yerde vatanda,m § 
E kulagma bizim <<Komii· § 
§ nist dolii» oldugumuzu f1- § 
§ slld1yorlarl § 
§ Butun bunlara kar,•· § 
E Ilk vermiyorsak, onlarm § 
~ seviyesizlifine dii$memek § 
§ i~indir. Yoksa, herbirinin § 
E kihkiiliinden tutup, be- § 
~ yinsiz kafalarm1 ta,a ~al- § 
E mak, bizim i~in lften bi· § 
E le detildir. § 
~ «SA'/A~», ciddi bir § 
§ diva gazetesidir ve bu § 
§ ki,ilitini surdurmek iste- § 
E mektedir. Ama, bizim § 
~ aglrba,hhf•m•z bi~tak1m ~ 
§ sald1rganlara cesaret ve- § 
E rirse, bu sahte kahraman- E 

I:::~::~~~~·{~.~:·.: I 
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Hangi kiiltiir? 
AHMET KOKL0GiLLER 

Bir aydan beri okullar, baz1 gerici 

yay•nlar1n sald•r•s•na ugrad1. Her· 
giin tomar· tomar "Yeni Istanbul,, 

"Son Havadis,, "Diinya, gazeteleri 
ve "Yol,, "Bayrak, dergileri geliyor. 

Ozerlerinde P. T. T. damgas1 yok, ner 
den atdd1g1 belli olmuyor. 

Kim taraf10dan attl
dtgt da belli degil. Ba~
ta bakan oldugu halde, 

·-------------------- ~ 
BiR SiiR 

-X-
Bugece bir ~iir yazd1m 
Bir adam bag1rd1 
«Ben su~suzum» diye 

Bugece bir 'iir yazd•m 
Bir adam bag1rd1 
«1, istiyorum» diye 

i Bugece bir 'iir yazd1m 
Sir adam bag1rd1 
Ve bir daha goremedlm onu 

-XI-

Bugece bir 'iir yaz~1m 
Sir adam bag•rd1 
«Utanm» diye 

Bugece bir 'iir yazd1m 
Bir adam bag1rd1 
«Sizden hesap soracag•m» 

dlye 

Bugece bir ,iir yazd1m 
Bir adam bag1rd1 
Ve bir daha goremedim onu 

-XII-

Bugece bir 'iir yazd1m 
Sir sllih gibiydi 
Tuttugum kalem 

Bugece bir 'iir yazd1m 
$ilrdeki her sozciik 
Birer kur,un'du 

Bugece bir ,iir yazd1m 
Uyudum uyand1rn 
Silah'•ma sarJid1m. 

Sabri SORAN 

~ 

Egitim Bakanltgt ilgilile 
d, bu yaytnlarla ilgileri 
olmadtgiDt soylediler. 
Gazeteler boyle yazdt, 
padamentoda konu iize
rinde tartt§malar oldu. 
Hala gazeteler gelmekte, 
o.kul kitapltklannda ser 
gilenmektedir. Ne ol
dugu, ne yaptldtgt bir 
<(bilinmezlik» i~inde sii
riip gidiyor. 

Bilinen birtey var ki, 
bunun gizlenmesine im
klln yok. Bu gazetelerde, 
bir partinin propaganda 
st yaptlmakta, her olay, 
her flkir, bu partinin ~· 
kadan a~t stndan · veril
mekte, yorumlanmakta; 
daba kotiisii, rejimin te 
mel kavramlanna perva 
uzca saldtnlmaktadu. 
So:~ii uzatmadan bu gaze 
telero bir goz ataltm, oy 
nanmak istenen oyunu 
gorelim: 

<(Bolfevik yardak~tlt 

gt yapan gok gozlii, tii
yii bo:zuk, ahlalu bozuk 
cibilliyetsiz ( .... ) Du va
tan ~akedonya ~etecileri 
nin, Selanik donmeleri
nin bah§iti degildir.>) 
(Yeni istanbul, 18.4.1966) 

Bu sattrlar, Atatiirk'e 
yaptlmtf bu kiifiir, okul 
lara gonderilen bir gaze 
teden altnmt~ttr. Miisec
cel bir yobaz10 yazd•g• 
«Kara Kitap>) adlt tefri
ka, Atatiirk'e, Atatiirk 
devrimlerine, bu devrin 
!'e~kin ki~ilerine yaptlan 
boylesine alfak~a kiifiir
lerle siiriip gitmektedir. 
Sabrtntzt ta~nmamak i~in 

fazla ornekten ka~tntyo
rum. 

Okullar, tarafuzlJk 
ilkesi iizerine kurulmu~, 
bilim ocaklandu. Orada, 
bir ulusun gelecegjni 
devralacak insanlar yeti~ 
tirilir. :Bilimsel ve ger-

~ek olmayan ~eylerin 
okullarda yeri yoktur. 

Okullar, siyaaal dalgalan 

malartn dtpnda tutulma 

I art gereken yederdir. 
Hi~bir okul, programtnt 

iktidarlara gore ayarla
maz. Hi~bir iktidar, ge
lecegini dii§iinerek, so
kak politikastnt okullara 

sokmak yetkisine sahip 
degildir. <(Milli>) keJime-

si, sadece bir bakanltga 
ad olarak verilmemi§tir; 
eiitim bakanltgtntn ger
~ekten <(milJi» olmast ge 
rekmektedir. Ne var ki, 
~ok partili hayata girdi 

gimizden bu yana, bu 
bakanhk siyaset cambaz 
lariDtn at oynatttgt bir 
bir alan olmu~tur. Turk 
egitimi yozla~ttnlmt§ 

ttr. Bu yetmiyormn~ gi 
hi, ~imdi de, bizzat Ata 
tiirk'iin kurd ugu okullar 

da, Atatiirk'e kiifreden 
gazeteler okutulmaya ~a 

h~tlmaktadtr. 

Bazt ~evrcler, okul 

lara gelen bu yaytnlar 
i~in <(kiiltiir kampanyast» 

soziinii kullanryQr utan
madan. Hangi kiiltiirden 
bahsediyorsunuz gece kut 
Ian? Atatiirk'e kiifret-

mek, Atatiirk devrimleri 
ne saldtrmak kiiltiir mii 

oldu? Yere batsto boyle 
kultiir! Yere batstn boy
le kiiltiir tiiccarlan! 

Buna kiiltiir degil, 
Atatiirk dii~manlanntn 

hortlaman derler •.. 
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GORELE 1966 
Bu sene daha ~abuk biter odun 
l§lklar erkence soudiiriiliir 
Kalmad1 bddu1n eski sevinci 
Koyiinde kentinde 
Sana y a i• da fu lad1 
Bu sene Gorele'de 
F1nd1k olmad1 

Bu sene Gorele ~ar§ISJnda 
Boyunlan ned en mi biikiiliir adamlar1n 
Etin ekmegin kar§JSJnda 
Neden mi ~abuk eskidi ~oraplar1 
Kad1nlann ayaklar111da 
Bu sene Gorele'de 
F1nd1k olmad1 da 

Gorele'de bu sene ~ocuklar 
D ;aha ~ahuk oldiiler 
Gen~ler de ~abuk oldii 
Yaihlarsa daha ~abuk 
Ama ne miydi hastahg1n ad1 

========~=-
~= Gorele' de bu sene ~ 

Fmd•k olmad• iLHAN DEMiRASLAN ~ 
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