
Emperyalizme ve kapitalizmc 
kar~t sava~mayt uygun g()ren 
blr doktrini izleyen insanlartz. 

S 0 M U R 0 C 0 L 0 G E K A R ~ I 

ONBE~ GUNLUK TOPLUMCU GAZETE 

Yll: :S Say• : 82 I Aral1k 1967 Flat• : SO Kuru, 

.I 

Sahibi ve Genal Tay•n TISnetme .. r. 

ATTiLA A~UT 

Sorum!u YBnetmenl t 

ERDOGAN GONULlER 

YlSnetim Yeri : 
Uzunsokak Cad. No. 3, Kat: 3 

Yaz1~ma adresi : 
P. K. 80 • TRABZON 

Bask1 : "Hakimiyet" Bastmevi 

Em~am~-.ama.mma..-am.-.. .-~~-=c_...um~-.aa~--~--~--•~-=.m~=mmmm=~-=mu~ 

I 
•• 

MAZLUM halklann oncilsii, bilyilk 
devrimci Atati.irk, oli.imsilzlilgilni.in 29. 
de biltun yurtta dih:enlenen torenlerle 

elleri harita ilzerinde blr noktada 
elleri kocamand1 elleri anadolu kadar 
1imendifer sesl ozgi.irlwge ii~ ad1m kala 
diinyalar §a§ar 

bir deniz biiyiiyordu 
bir deniz ~ok yonlil kurtulu~a uzan1yordu 
«geldikleri gibi giderler» derken 
mustafa kemal'in 
solugu kocamard1 
solugu ydl,en solugu anadoiu k;dar 
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anllm•,t•r. 

~ . 
:s -0 
en 

c ·-a.. 
cu 

"'C 

oner kem a! cir2voolu ... 

r1 
I ., • 

Trabzon'da diizenle
nen anrua toreninde, yiik
sek ogrenim gen"ligi 
temsilcilerinin dagttttgt 
bildiri dikkati ~ekmi~tir. 
Cumhuriyet Bayrammda 
Ata'ya sayg•lannt sun
mak olanagt ellerin den 
ahnan geu~lik temsilci
leri, <dO Kaum Bildi
risi•>nde ozetl~ ~oyle dc
mekteydiler: 

<•Siyasi ve iktisadi 
somiirgenler, O'na mG
letmek istedikleri bir so
ziin arkauna stglDarak, 
ki~isel 'rlkarlartna biz
met etmektedirler. Bun
lar, Kurtulu~ Sava~tnda 

Amcrikan mandactltgmt 
isteyenlerin varisleridir
ler. 

Tiirk Gen~Yligi olarak 
inkdaplartn ve reJtmin 
sahibi ve bek~Yisiyiz. 

Bunlann liizumuna, dog
ruluguna herkesten fYOk 
inantyoruz. Bunlau za
Y'f dii~iirecek en ku~iik 
ve en biiyiik bir ktptrtl 
ve hir hareket duydugu
muzda, bu memleketin 
poli.si vardtr, jandarma
SI vardtr, ordusu vardtr, 
adliyesi vardtu demiye
cek; hemen miidahale e-

' decek ve kendi eserimizi 
kcndimiz koruyacagtz. 

29. oliim ytldoniimiin
de, ger~Yek P tatiirk'~Yii 
gen~Ylik olarak, O'nuo 
manevi huzurunda saygt 
ile igilir, ozledigi ~Yagda~ 
uygarltk diizeyine pk
mak i~in biitiin gucu
miizle ~Yah~acagmHza &n-
di~eriz.» 

DiRiLEN 
YILANLAR 

Galip ATA<; 

6.7 ya~lannda bir ~ocuk
tum. K0<;0K ARAPTAR 
Koyilnde 10 kadar koylil ~o
C!uguyla ~il!dem toplamaya 
gittik k1rlara .•• 

K0<;0K ARAPTAR'm 
toprag1 sert ve ta§llkt1r. Bu 
sert ve ta§ll topraktan ~ig
dem sokebilmemiz i~in a
ra~larlmJZIO dayarllkll ol
mas• gereldrdl. Bu yilzden, 
ellerimizde ucu sivriltilmi~, 
kal1nca kiiskii~ler (sopalar) 
vard1. 

~ Dola~arak «BALLI-
KA YA»ntn iistiine fYlkttk. 
Dagtldtk herbirimiz bir 
yana .•. 

Arkada~lanmtzdan bi 
risi, '<Yilan! Ytlan!n di-
ye bagtrdt. Bakt1k, bir 
ytlan ak1p gidiyordu. 
Ko~tuk arkasmdan ... Ka
yaom yang1na sJgtndt. . 
Yangtn oniinii ta~larla 

kapatt1k. Ellerimizdeki 
kiiskii~Ylerin sivri ucuyla 
oJdiirduk ytlaDI. 

Ogiiumek istegi gel-
di i~imizden. Y 1lantn 

~== oliisiinii kiiskii~l"'rimize 

-

§====== takt1k; koye getirdik. Bizi goren biiyiikle-
rimizden birisi yanmuza 
yakla§tl: <<Onu topraga 
iyice gomiin. Yoksa ak-
§am karanligtnda ytldtz 
gorunce diriliro~ dedi. 
tnandtk ve topraga gom
diik. 

Meger o ytllarda, 
o Atatiirk te s01niirgen yi-

lanlan oldiirmenin sevin-
ci i~Yinde, «dii~maDI va
tamn hadm-i ismetinde 
bogduk» diye hayktrt-
yormu~. 

Ama, oldiirdiigii yi
Ianlan iyi gomememi~ 

Atatiirk; «Makiis talihimi
zin yE>nildigini» sandtgt· 
mtz BALLIKAYA'larJa 

;:: yeniden yuva yapm1~ ze
§ l..irli ydanlar var buguo. 
~ : IUIIIIUIIIlllllilllll!llllilllllllllllllllllllll:lllllllllllll 



'e Sa 1ran a 
Mehmet YAL<;IN 

Atatiirk'e saldtranlart ikl taktmda inceleyeblliriz: 
Birinciler, perde gerisindckilerin yonettigi, heykel 
ktran, resim ytrtan, bilisiz, saf vatanda,lardtr. ikin
cilerse, ftrsattnt bulunca dogrudan dogruya, bula
maytnca dolaylt yollarla, klrtlas1ca kalemlerl, ko
pastca dillerlyle Atatiirk'e saldtrtrlar ••• Atatiirk'le 
aynt paralelde olanlara, Atatiirk'iin eserlerine, Ata
tiirk ilkelerinin koruyucusu ve yiiriitiiciisii olan og
retmenlere, subaylara, gen~lere, fikir adamlartna, 
ilericl yazarlara ~atarlar. Tuttuklart yolun yan1t1 
oldugunu onlar da bilirler, ama ~tkarlart bunu ge
rektirlr. 

Percle gerisindekiler 
~ok kurnaz davrantrlar. 
Bilisiz vatanda~lart kan-

dtrn:·· ve~ kt~ktrtJrlar. En 
~ok, Ataturk'iio <•dio&iz

imansJZ» oldugu dediko
dusunu sin&i sinsi ya

yarlar. Heykelin, resmin 
gavur icadt oldugunn 

soylerler. Halkt IU~ i~le

meye te~vik eder, kendi

lerini ele vermiyecekle
rine yemin ettirirler. 
Su~ i~1cyen1erin ~ogu, 
bu i§i «din ugruna>> 

ve «komunistlere kaqn 
yapttklarmt soy ler ler. 

Ne kadar ' SikJ~ttnlularsa 

stkt~ttrtlsmlar, perde ge

risindekileri ele vermez
ler. Bunlar daha ~ok 

nurculardtr. Ashnda nur

culuk diye bir~ey yok-

tur, perde gerisinde kiirt
~iiliik vardtr. t~ kart~tk· 
ltk yaratarak Turkiye'yi 
zaytf du~iirmek ve bun
dan yararlanarak dogu-

da bir kiirt devleti kur

mak: Tum ama~ buc:f.ur! 
Somiiriicii emeller besli
yen bazt devletler de, el 
altmdan n urculart des
teklemektedirler. Saidi 
Nursi'nin adt da Saidi 
Kiirdi'dir. (Halk araunda 

yaygm ~ekli: Kiirt Sait!) 
Bu adam, 31 Mart ayak, 
lanmastna kattlanlartn 

elcbaplartndan biridir. 
Yine doguda ayaklanan 

~ e yh Sait'in de yegeni
dir. 

D.P. iktidart zama
ntoda Necip Faztl, orta~ 

nu elveri~li buldugu i~in, 
Atatiirk'e dogrudau dog
ruya dil uzatacak ol~iide 
ileri gitmi~tir. Bugiin!e, 
bu ifi dolaylt yollarla 
yapmaktadtr. {:e~itli yon
lerden, az-~ok Atatiirk'le 
aynt dogrultuda olan Na
mtk Kemal, Ziya Pa~a. 
Tevfik Fikret ... gibi Tiirk 
biiyiiklerini, .. Adtdeg
mez» takma adtyla kii
~iik dii~iirmektedir. 

Bornova Savctst •Bur 
sa Soylevi»nin Atatiirk'e 
ait olmadtgtDtsavunmuf, 
soylevi okuyan gen~leri 

tnilbkemeye vermi~tir. 
Acaba bunu kimlere ya
ranmak i~in yapmt~ttr? 
~imdiye dek Savct hak
ktnda hangi i~lcm yaptl 
tnt§ttr? Bu yaptlanlar, 
Atatiirk'e ve ilkelcrine 
kar~t durmak degilse ne
dir? 

Bursa soylevini oku~ 
yan ogretmenler a~t~a 

altntrlar. Olayt yazan 
gazetelere «Bursa nutku 
ile il~isi yoktur>> bi~i
minde tekzipler gonde
rilir. Bugiin ogretmenler 
Dant~tayda davayt ka
zanmt~lardtr, oyleyse hak 
ltdtr lar. 

Ogretmenler, bir yt
gtn saraklt ve ktravatlt 
yobazla karp karpya bt
raktlmakta, eli ode iJko
kul diplomast bile olma
yan insanlar, ogretmen
den iistiin tutulmakta, 
ogretmen arkadan vuru-

larak yendirilmektedir. 
Ogretmenledn iilkucii 
davrant~lannt su~ say• 
mak, Atatiirk'e saldumak 
degil midir? 

Ataturk'iin laiklik il
kesi ytllardtr ~iguenmek
tedir. A~tktan a~•ga koy
lerde, kasabalarda, kent
)erin ktyt mahallelerinde 
arap~a harflerle ogrenim 
goriilmektedir. Dini isr 
tismar edenlere t;atan, 
yani laiklik ilkesine u
yulmasrnt isteyeu Yargt
tay Ba~kantna ve ilerici 
gii~ lerefkiifred i lmek ted ir. 

Hi~bir yabanctya, 
kendi yurdumuzda onur 

ktrtct hak ve yetki ve
rilmesini istemiyen, Ata
tiirk'iin istedigi anlamda 
tam bagtmstzltk dileyen 
gen~)ere, subay)ara, ya
zarlara; ogretim iiyeleri
ne ... ~e,itli yollarla ezi
yet edilmektedir. 

Bu tehlikeli davra
nt~lara kaqt, ger~ek ay
dmlartn birle~meleri, her 
an uyamk bulunmalart, 
Ata'mn kendilerine ema
net ettigi eserleri, ne pa
hastna olursa olson, son
su:i!la dek korumalart, sa
vunmalart ve siirdiirme
leri ea kutsal bir gorev
dir. 

AIAIURK'IEN 
EMEKCilERE ... 

BiziM gorii~lerimiz-ki halk~•ltkt•r·kuvvetin, kud
retin hikimiyetin, idarenin dogrudan dogruya halka 
ve ilmesidir, halktn elinde bulundurulmastdtr. 
Ve ~iiphe yok kl bu, diinyantn en kuvvetli bir esast, 
bir prensibidir. Elbette boyle bir prensip, en koyu 
sosyalist prensipleriyle ~att,maz. 

( B. M. Mcclisi, 1920 ) 

mazlum milletler, zalimleri birgiin mahv 
ve peri,an edeceklerdir. 0 zaman diinya yuziinden 
zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanltk ken
disine yak•,an bir i~timal duruma mazhar olacakt1r. 
Bizim milletimiz o zaman, bu amaca ula,an millet
ler arastndaki onde geli~iyle cidden iftihar edecek
tir. Bugiin aralar~nda bagllltk gordiigiimiiz devletler, 
mazlumlart daha s1k1 esaret zindrine vurmak ve bu 
suretle onlartn emeklerinden ettikleri istifadelerle 
zevklerini tatmin eylemek ·~•n aralartnda bir~ok 

muahed~ler (antla,malar) yapm•Jiardrr. Fakat bu 
muahedeler, krymetli olmayan birer kig1t par~aSIO· 
dan ba$ka bir,cy degildir. Hakka tecaviizii tutan 
kig•tlar1n, azimkir milletlerin iizerlnde hi~bir te
siri olma)l!acaktlr. 

( «Hakimiyet-i Milliye», 4 Ocak 1922 ) · 

T 0 RKIYE'nin sahibi ve efendisi kimdir7 Bunun ce· 
vab101 derhal birlikte verelim: Tiirkiye'nin hakiki 
sahibi ve efendisi, hakiki iiretici olan koyliidiir. E
fendiler, diyebilirim ki bugiinkii feliket ve sefaletin 
tek sebebi, bu ger~egin gafili bulunmuJ olmamtzd•r. 
Filhakika yedi astrdan beri cihan1n dort bir ko,e
slne sevk ederek kanlartnt ak1tt1gtmtz ve yedi as•r· 
dan beri emeklerini ellerinden al1p israf eyledigi· 
miz ve buna mukabll daima tahkir ve tezlil lie mu
kabele ettigimiz ve bunca fedakirl1k ve ihsanlar10a 
kar'' nankorliik, kiistahl•k, cebbarltkla u,ak sevi
yesine indirmek istedigimiz bu ger~ek sahibin hu
zurunda, bugiin utan~ ve saygr ile hal<iiki durumu
muzu alallm. 

( I Mart IVll ) 


