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ar,rr YrL 6Ncr vrnnidi ne1ffifl$,r
ARStv
B,Hk$EofiLii de .onu:o
""
hazrrlamakfa miikelle€
veya
istikbalini
vadeli
mukadderatr
uzun
viicut bulan veyet
ve
oralarda
olan Universitelerin ilmi seviyesi
bulmasr lizrm gelen fikir ve ideoloji cereyanlarrmn, biitiin millc'd
igin, i.izerinde hqssasiyetle durulmasr gereken hayati bir mese'lr
oldulu agikArdrr. Bu miinasebetle ileri milletlerin diinya ta?iili
ve medeniyetteki mevkilerini, srkr bir Sekilde, tjniversiteler.i:r-t':
tarihlerine baElamaksrzrn anl€rmantn imkAnsrz cldufunu kolay]rtr la s6yliyebiliriz.
Biz tlniversitelerimizin isl6hr ve nilli ihtiyaqlara gdre te6kilatlantlrnimast ve bu istikamete sevki hakkrndaki bazr diiqiince
ve temennilerimizi bagka bir yazrya brrakarak burada sadece Di],
Tarih Fakiiltesinde miizminleqen ve hallolunacak bir safhaya gitmigken Universitelerarasr Kurulun umumi efkirr hayrette brrt"kan kararile mernlekete gamil bir buhran mevzuu iegkil e<ien ay"'.:t
solculuk hareketi iizerinde duraeaftz. Yalnz bu hidise ile yakta
ilgisi dolayrsile iinceden gu kadannr beliltmek lizrmdrr ki ihn!'.o
hitriyet ve istiklAl ile kaim olduiul:r kani ve buna 5iddetle tai'altar olmamrza, miidahalenin acr bir neticesi olarak diiimizin geqlrmekte olilufu buhramn kiJi bir misal tegkil etti{ini mtidrik bulw,mamrza ra$men muhtariyet, alcak Universiteler.imizin ilrnl r,t
milli'ihtiyag ve esaslara giire isi6h edilmesile faydali olacaktu:rFilhd-ldka ijniversitelerarasr Kurulun, her ne sebeple olursr,
olsui, verdi$i bu karann ilmi ve milli endi;elerle kabili telt{
olamryacalmr kAfi derecede izah edince bu liizum aqikir bir. 5etrcilde anlagrlnrg olacaktrr. Buuunla, yrllardanberi, dr5 i'e i9 sii'du!
hidiselerden faydalanarak ve bunlarrn temposuna uyarak' Sid'
det derecesile taktik ve melodlarmr buna giire ayarlayan bir ce*
Mern.rleketin dimafr vazifesini gi;"un
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Ibunlarr yarareyanln 3ngrnlaLca dosyalar dolduran vak'alan ve
bilgi r''e
biitiin
ilrllann faaliyet ve propagandalar.r hakkrndaki
rnernlei"u*J".t*it -"yi..," koymak istemiyoruz' Esasen'
hakL olarak, ciddi bir sekilde mesgul eden' bu meu"i
bir
"itu.r"r,
*rfrit*Uri meydana kovmak, bu hususta leniiz 11r*
ruf."*
Universinihayet
ve
It arr.rr" t',,".-"mrq olanlarrn aydrnlatmak
isabetsizli[ini isbat etmek
ulJaor"",
-i"rf^Kurulun ver<lili karann
ilzerinde
ta{silata girmeden, blr kag esash noktamr
,*t",
,l'lrrnanrn :<Afi gelecefline kaniiz
koymadan iince
i3u kanaatin.rizin tlayandrfir esaslarr meydana
miimessillerini ilade edebilmek -igin kullandrflrmtz
h.l
i;i;",, libirile kasdettiEimiz m6navr belirtmeliviz' Ger;u; ""r"y"rrm
laaliyette bulunmamn
u:e-kten. kanunlarrmrzca komiinizm lehinde
doiavrsile' bu
savrlmasr
s.s
l;; ;;'d";;
-*."""n bununla ithamrnrn
bu
edilegelmesi
ifade
olanlarta <SoL' tibirile
.r*Jr"U"
o1sebep
L.f*""t , miphem veya ktitii bir m6na kazanmasrna
yaptaltrnda
,r.:* "" i" miinasebetle, bazen haksrz olarak' bu ad
-vesile
anla'srLmrya
yanhg
ii*" *ii"rdulul.t, igeride ve drganda,
komiir[k,i-",,-t,,t. Halbuki biz- burada a5rn solculuk tAbirileyayrldr[r
Ur-i aoni kasdetrrek isterniyoruz Zira Komiinizm
g;i u,tri"l". arasrnda, qok !a"ip bir hadise olarak' .davandr[r
rastlanamryan
,,"uu"iu. *"t"ry"lizm olmasrna le tarihte emsaline
gelmiS. bulunhaline
(secte)
bir mezhep
hiu t.nrr..bu
""p1"rr^,5
ve hiir diitenkit
esast
**r"."t.gr"""- Unive-rsite gibi {aa1i1'eti
gijrii! ve fikirlerle. uzlasa;,,;".il-tl. ve ilo$matik, teh cepheli
bir
muhitte komiinizme bir din taassubile delil sadece
,rrvu"
bulunabi
tini't*at a.mt" olarak taraftal olan ilim adamlarrurn
icaplahiin'iyetinin
[*"gt"t tafa iimit etmekteyiz ve bunu {ikir zorunilayrz' Zira
;;;; ". demokrasinin esaslarrndan da saymak cereyarunr' kana':
ioi, ,t-i u. megru yollardan yiirtyen her fikir
saygrya defer
,,il"riurirn aykrn ve. tahrip edici mahiyette de olsa
gibi bizim
memleket
i ;;;;. Ba;" bi. iiLi" sahiui her demokrat
almasunlufiu
.i* k"rrrrrluir-rrrn bahgettifi vicdan hiirriyetinin

'i,t)ldnd'..fikirlerimilliarzuveidealeaykrrrolilufuhaldeurrru-

gayri meqru- yollardan
nrun dul'gulartna sal'grsrz, gizli veya agrk
miitecaviz olan, saplandrlr dofmatik akideler

'rtr"Ur"r.-t""1ara

]r

'
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riizerinde sadece miinakaqa yapr:raktaa hoglanmryan de$il i:,t:
tarzda tenkit r.e rnii.nakasalarda bulunanlara diigman nazariilu
'
bakan, bunlarrn da iistiinde benliklerini verdikleri zalim ve dilgrnan bir ideolojinirr metot ve gayelerine giire faaliyette bulunatr
insanlarr igte bu aqrrr solcu tdbirile ifade etmek istiyoruz. Siiy-1+.
miye liizum yoktur ki hiiyle bir kimse Universite hocah& glbi
memleket igin gok miihim olan bir mevkide dellI o memleki:t
iginde dahi zararh bil unsurdur.
Filhakika agafrda belirtecegimiz iizere, bizinr {aki.iltede me,rcut olan solcu cereyanr ve onul n'riimessilleri nc yazrk ki tam blr
vasrftadrr. Senelerce sii.rgl meslektaglk miinase!:etleri dolapi1e
vukubulan hupusi temaslarrmrz esnasrnda bazen en milll ve fuLsani rrukaddesat ve kryrnelleri:r gerqevesini de agarak ve su{ akrrl
ve mantrk kaidelerine dayanalak yaptigrm z konuqma ye miinhkagalar bize bunlar:rn ne kadar mtthig bir taassup ve buhran ig,s.
'risinde huluadutlarurr giisterdi, Tamamen hr.irriyet ve tenkit
e,sasrna dayanan ilim mevkilerinde bulunduklan igin bunlara v*r
Iiniversiteye eicrmamak miiml<iin defildir. Biz burada vesika vrr
'vakralarla iktifa ederek gok enteresan da olsa bu hususl konugrn"r
ve mi.inaka5alardan bahsedecek degiliz. Yalnrz haleti ruhiye va
zihniyeti giistemesi bakrmmdan bir miinaka;amn hiilAsasrnr vetmekten kendimi alamryaca$rm. Yazrlannda daima milliyetgilere
gatan ve onlan faqizmin siyasette diktatiirliil0, Iikir ve iktisall:r
,da otargizrni rnukallitligile itham eden zata: Memlekette kra]'
tamndrlrn igin bu yazrlarr okuyan her tarafsrz insan, ister istemez.;
neden. dolayr daha miithig bir diktatiirliik ve otarsi iginde buir,
nan .fi,usya ve onun Tilrkiye'deki mutaasstp taraftarlan olan komlinistlerden hig bir zaman bahsetmedilin dolayrsile hakh o]an r.{r
send.en Siiphe edecekler ve bu ithama inanacaklardfi, dedifir
zaman bana daima i}im ve haklkat u$runda her hissin iizcri:
"
glkabildifiini siiyliyen bu insanrn verdili Su zavalhca cevap, alr1,
selimin giisterdili yoldan aynlanlarrn, ne garip bir duruma diis+
cefine giizel bir misa]dir. Benden aynen gunlarr teslim etme,tr.r
isteili: "Busya ile tarihi miinasebetlerimizi unrrt^hrni iius'li6u,
istftta ffarbinde bize yardrm etti mi? Yinni yrtdan beri bizo:
&*4r bir fenahkta bulundular mr?, Bu iptidal mantrkla hare&e8
.i
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.,lenbirkiurseninkendielilekuyuyadiiqtiigiini.ig'iirdiiktelsonne gibi cevaplar ve, *"tifJ"t kabul ettim ve bunu mtteakip
okuyucunun
,.t"'O'J"-*ur"i alay ftrsatrndan nasrl {aydalandrfrrm
Eskiden beri tanrdrfrmrz ve meslektashk
;i;r;"-;;'ro"rum
bu insanlarrn'.lin,.blt ht""t
"ui'."1i",r".t", ievam ettirdiSimiz lehlerinde eeligtilini sanchk,.i"r" rrOO"* UJ,'v' ftadi"elJ"i"in
kesmeleri de' bir
s"onra, mi11i1'etqilerle selamr
Bu- tiirlii
':;;n'4";;#;
.Lkir adarmna yakr5mryan bo i"a-"s'b"t bir neticesidir'
m'Lsalleri qogaltmal'a liizum
,"r* t- U"r""-ae alay konusu olan
buhrana
''oktut. Esasen Universitelerarasr Kurulun kararr birmerniidafaa
bugiin igin bir milii
, .";;;r;"; vermese ve bu mevzubiiyle bir r5 uflrunda.t'akit harca;.,:lesi mahiyetini arzetmeseydi
ki' gegen
,"r"i-r"t.**atf.. Bu miinasebetle qunu da kaydedeyim
ka:ri o1a,,.o."
kadar. her miinevverin memlekete liizumuna
,b'";;'U;i""tt""au'
.1,

,l;i t-r.

attlmasr degi I' propaganlat'rnr dtrrdurahmnasr tezini
i"ftrr,."siz bir hale sokrnak iqin tedbirler

iqiD,bunun da
ciddi yerlerde miida{aa ediyordurn ki' bugiin
bulunuyolum Bundan baqka'
lranhs olc{uBu neticesine valmrq
vasrta ile bazen hakl;izde sol kelimesinin aldr$ kiitii mAna ve bu
ve un.rumi efkArrn bizim aqrrt
,,'z iriru*tr.r" o,-taya atrldr[t vakrasr
bulunmasr
r','t"f iy"ti"i kAfi derecede kavramrg
,.i""i*
Esamaktadrrk
".'""","*ni.r
zaruri
t,rt *..uLrrirr aydtnlatrlmasr liizumunir
karstmilletimizin
,,,"; ar""l"* bugij,ukri korkunq manzarasr ve
i"ni*" n"t Tiirk mi'inewerini bu hususta vazifeve
l;;;"r*
Mii.ewerlerin manevi veva ig cep-heve vapacaft
.;;l;;,i"et
mildafaa eden bir ordudan daha
r .riicidelenin qok defa hudutlau
ldzrmdrr'
f:ydah ve zaruri olabilecegirli de unutmamak
mevzuu
Bu umumi miitalirl"rr ileri siirdiikten sonra bahis taallOk
propagandalarile bunlara
€,rhrslartn agrrr solcu Iii'i".,et ve
l.de., hAiliseieril, bir i-';l:rsllnu cizebiliriz Onceden I :lkta-nz:bir ahenk
r:,-ne dikkati cekmek icap eder ki kurulugundanberi
ceresolcu
olmryan
,,ru",.rnd" q"lrq"n ,ru o za'D]E rla kadar mevfllt
giriqlerinden Jtivan bunlalrr ijEretim unsu{u olarak fakiitteye
nis6e'
t"Ulr,*ru, iq ve drg hAdiselerin ver+iigi imkAnlar
i
Bundan dolayr soL'
"".rr
t;irnde Sidclet le faaliy'etini arttrrmaya baqladretmekte
,.'i.rltr"t b,r-"langrgta pek kapah ve slnsi bir yol takip
,--r.

'
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'?e hemen hemen enstitiileri igine miinhasr kalmakta idi. Bununla beraber tuttuklaxr yolun daha o zamanlar Enstitiilerinin qa-hqaalarmr sekteye ufratacak kadar giigliikler arzettili giiriilmekte
ve ideolojik bir esasa dayanan bu faaliyetin gittikge bir miicadele
yaratacak bir mahiyet aldr[r anlagrlmahtdrr. Filhakika Fransa'mn
.en giizide ve likren gok miisamahakAr filozoflarrndan olup Felsefe
Enstiriisiiniin miidiirlii!'iinii yapan Profesiir O. Locombe'un 942
'de verdifi, Hasan Ah ve Kedao Oner davasrnda meydana qrkan,
,rapor daha o zalrlan ideolojik miieadelenin hoca ve talebeleri iki
cepheye ayrrarak tedrisatr sekteye ulrattrErm agrkga belirtmek.iedir. Srr{ ilmi encligelerle yaalan bu rapbrda aynen .Kufulugun'
.danberi Enstitiimiiz zaman zaman giddefli buhrana seltebiyet veren

kronik bir huzursuzluk igerisinde krvranmaktadr. Burada bahis
mevzuu olan dogentlerimizi birbirinden ayrran anla-smiztklat...
lBiitiin gayret ve ihtarlarrma ra[men hu hususta hig hir selAh gii'
riilmemiqtir. Biiakis iilrenci olsun, dogent olsun herkes bu dutumdan o kadar miiteessirdir ki galpmalarr ciddi bir surette sekteye ufratmghr... Buh - bilim ve toplum - bilim iizerinile gahqan
do-cenflerimizin kendi telkinlerile ortaya atrlan sistemden vaz ge.gip iyi niyetle gaLgmalarr gerekirdi. Halbuki bunun tahakkuku
ipin hig bir Eey yapmadrlar. Bilikis Ielsefeye ve onun miimessilllerine karqr tedafiii, bazen de tecavtizi bir hal aldrlar. Genel olarak iig dogent pratik bakrrtdan ayni durumu giistermemistir.
Niyazi Berkes, hig olmazsa ksmen yukarrda giisterdi}im igbtrliEi
zaruretini anladr. Bununla beraber tetlrisinin ayncr tgmayiille- '
rinden vareste kalihimr temin edemem. Behice Boran daha cidalcidir; fikirleri igin amansrz bir cidal aghaktan geri kalmamlqfir, .
Muzatfer $erif Baqoflu ideolojik savagta ayni azim ile hareket
etmektedir. Bundan baqka taktir edilmekten, qahsi ileferini kabul
ettirmek igin daha titiz davranrr. Yukanrla adr gegen sistem ile
dogentlerimizin haleti ruhiyeeleri asll felsefeyi temsil eden ilogentlerimizin giddetli aksiilAmellerine sebep olmuqtur... Segilecek
iifretrnenlerin tedris usullerinin ayrncr bir mahiytte de$il, bir
Felsefe Enstitiisiiniin ihtiyaglannr karqrhyacak qekilde anlamala:
rr lizrmdrr" denilerek bagLyan miicadelenin menge ve Eiddetini
agrk bir qekilde izah etmekte ve iilolojik bir savag kaydile de tale-

beye kadar .intikal ettirilen propagandarun daha o zatnan bir
.truhran, srfatile vasrflandrrrlacak bir mahiyette olduSunu belirtrnektedir. Bundan baqka rapor bu iiEretim iiyelerinin, tagrdrklarl
ideolojinin tedrisattaki ayrrrcr rnahiyeti dolayrsile de bunlann bir
ilim miiessesesinde gahgacak -ragrfta bulunmadrklarrna yani ilmin'
ilk qartr olan bitaralhk ve tenkit fikrinden mahrum olduklarrnada agrkga igaret eder. Eler bu r:apor, aqrk bir faaliyet ve propaganda mahiyetini alan rnuahhar yrll.arda verilmiS olsaydr, bu kimselerin mazhar oldukiarr himayeye rafmen, ilmin bir feryadr ma-hiyetini alacagr siiphesizdi.

ASIEI SOLCULA-RII{ YAZILABI..
Bu zamana kadar Faktilte igerisine miinhasr kalan agrrr solcu"'
{aaliyet, hidiselerin verdlli imkerhr' nisbetinde ve bunlarrn temposuna r.rygun olarak, sahip, miidiir've yazrcr srfatile neqrettikleri
Yurt ve Diiuya, Adrmlar dergilerile biitiin memlekete hitap eden
bir mahiyet aldr. Filhakika kendi yaalanndAn ba5ka memlekeite,
mtseccel veya mahktm komiiuist olarak tanrlan bir gok yazarlann i;tirakile qrkan bu dergiler, ig iqleri Bakammn, Emnlyet'
Umum Mi.idiirlii[{iniin resmi vesikalarma dayanarak, Biiyuk.
Millet Meclisinde 29 Ocak 94? de, TUrkiye'deki komtinistlerin:
{aaliyetlerine dair beyanatta da komtnist lideri $efik Hiisnii'niin
{irektiflerine giire igleyip hu ideolojinin aktif organh$nl yapal
dergiler olarak vasrflandrulmrgtrr, Bu-nunla beraber bu dergile.
rin faaliyettii. bulunduklan zamanlar harb yrllarr dolayrsile mat-'
buatm srkr bir baskr altmda lrulundugu ve Rusya'run heniiz biiytit giiglUkler kargrsrnda kaldi$ bir vakte rastladrfrndan buralerda negredilen yazrlardaki propaganda, bu mezhep mer:supla-'
. rrnca bir asrrdanberi denenmiq, belli usul ve taktiklere giire
.idare edilmiq ve siizde ilmi bir kisveye sokulrnlya gah5rlmrS!r-..
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MeselA sonraki yazr ve faaliyetlerinden gdriilece$i iizere asrn:

solcularra en azgrnlarmdan olan Behice Boran sahibi oldu$u
Adrmlar dergisinin birinci saylsrnln ilk makalesinde nDiinyanrrr
biiyiik bir ink eba gitmekte bldu[unu, bizim de buna adrmlan__
mrzr uydurrnqmrz gerekti$ini, gegmi5 asularrn mi.izetik yadig6rr
olan krymetlerini ayakta tutmrya gahganlarrn bix g6p gibi ofta- .
dan silpiiriileceklerini, devirlerin en yamarurida -y"qa,l.gr*rrr,.
sdyliyerek riyi ki bagka bir zamanda defii bu ,amandl dilny.ya.,
geldik,, i{adesile memleketimizin hangi yUriiyiiE ve nizama
adrrn,.
uydururasrnr zarr.ri giirdi.i$iinii, buna kargr gelecek milli kuwet-.
Ierin qiip gibi yrkrlaca!,uu bildirirken vc biiyle bir zamanda diin_
yaya geli;inin neselerini agrga vururken neyi kastettilini ve
negesinin sei:eplerini biliyoruz. Bunun gibi Tiirk inkilAbr hakkrnda
fikir yiiriitiirken (Adrmlar, sayr ?, s. 214) garptaki fikir ve cemi-.
yet miicadelelerinden bahsederek
"bizim garbm geri ve, rniirteei
Iikirlerini luakrp ileri hamleler yaratan fikirlerini tercih, etmemizi ileri siirer ki bununla gimdiye }adar almakta oldu$umuz
demokrat memleketlerin fikirlerini terkedip aErn sol fikirieri almam:zr sdylemek istedifi, kanun ve umumi efkAr kargrsrnda
kas_
tettili ideolojinin adrnr velmekten gekindiSi qiiphesizdir. Zlra
bizim dilimizdeki minasile geri ve miirteci kelimelerile garp demokrasilerini kasteden bii. i{ade tarzr ancak komiinistlein iffga-.
trnda peyda olmrya baglamrgtrr. Netekim dilerlerinden daha.
ciir'etli olaa Behice Borau bil6hara bu maksadrru a-cr$a vurmaktan gekinmiyecektir,
Bunun gibi bu derginin birinci sayrsrnda uilim ve cemiyet,,
adh rnakalesinde,.sureti haktan giir.tnerek, biitiin solcularca siar
ediailen ,rHer seJ. ccrniyet igindiru di.isturuna sadrk kalarak .ilim
ilim igindir,, tezine, <ilim cemiyet igindirr tezini miidafaa ed.erek,
saldrrmaktadrr- Haddizatmda tiirlii bgkrmlara gijre
ayni dereeede.
miidafaasr miimkiin olan bu tezlerd.en hel haigi birini
miidataa
veya red hususunda bir m6na grkannak istemiyoruz.
BununLa,
sadece, gaye ve hiiviyetini agrkga ifade edemiyer
bil insanrn ilmi
nasrl bir propaganda vasrtast olaiak kullanmrya yeltendiSin!
ve.
bu suretle diigtiisii tenakuzlau belirtecegiz. i""g"t t*, Af*
,.,
zar, ayni dergide (s. 33) Ziya Giikalp,r Durkhei-,ir,
"o"yolo;i"i*-.
:

,

r
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rilnri kendi gijriisldrhi miida{aa ve kabul ettirmekte bir kalkan,
vasrta olarak kullandrSr -.. Ve imparatorlufun kar;rlagtrlr rneseielere ha1 garesi aradr$r, ifadesile tenkit ve ithim ederken yuka-

r;da miidafaa etti$i "iIim cemiyet igindir, tezinden tega{iil eder
-,,,r'ra bu ke:dar agtii bil tenakuza diiSmekten korkmryacak kadar
c -:iaret giisterir- Ziya Giikalp'a veldigi .nristik' srfatile de onun
irrsanda, se{il ve a$a$ gijrdiigi.i maddeden ayu ulvi bir ruhun
mevcut olduSuna dair fikirle de alay etmeh ister ki solcularrn
daima insanr a;agrlagtlrmak, makinelegtirmek istedikleri r'e bu
suretle biitiin insani, ah16ki ve manevi her tiirlii krymetleri yrkn-rak gayretine saplandtklarr rlal0mdur. Bu yazrtia, iizerinde daha fazla duracagtmtz, Behice Borar.r ayni ienakuzu bu derginin
beqinci sayrsrnda ne5rettigi uHangi mAnada milli ilim' adh makalesinde tekrarlqrken kendi vehim veya maksadrna gd1'e bir
mil.i ilim taalftarr icat eder, Sonra da bunlarm fikir ota$isi yaptiklan bahanesile agrrr sol cereyana karEr aldrklan cepheyi yrkmar:3 galr<lr" ni1li ilirn taraftarlaunt Ahnanya'da hiikiin.r siiren
iktisadi ve fikri otar'5iye uymakla ithan ederken, milliyetqileli
daha agrk bil ithamla Almalr kijltilr otargisi mukallitleri olarak
gijsteuoiye calqan, bu derginin (sayr 3) ba5ka bir Inakalesindeki.
hilcunlarr tekrarlor'. Tabii cezbesine kaprldr$r ideoloji dolayrsile
mutlak otar5inin hiikiim stlrd0$ii Rusya bu yazrlarra mevzuu dr5:ndadr. Bunlara dair veldisimiz ve bu di$el misallet ilmi bir
propaganda vasrtasr olarak kullanmak isteyen bu gibi insanlarrn
ne kadar giiliinq bir duruma riiigttiklerine g|izei bir drnektir.
Esasen ben bu kadrmn ciddi ve ilmi bir yaztsrna rastlauadrftmr,
buldulu ilmi imkAnlarr srrf bu rnaksat ugninda kullarrdrfirm da
sdyleyebilirim.
Bu devre rastllyan Niyazi Belkes ve Peltev Bo::aiav rn yazr1au da bu usul ve taktiklere tibi olarak, bu mahiyettedil. lVleselA
Niyazi Berkes de Behice Bo-ran gibi Avlupa'dan aldrfirmrz geri
fikirleri belirtmek maksadile yazdrpr "Garptan Geien Dii5iinceler', adh yazrsrnda (Yurt ve Diinya, sayr 34) onun tezini miidafaa
ederken uFransrz iefekkiirii Tanzimat devli burjuvasrna uygun
gelmigtir'; bu yiizden liberalizmi aLp o zamanki Fransrz sosyaliz;arinden uzak kalmrglardrr. $u halde {ikir hayatrrmzdaki krsrlhSr
.
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ba1e gatp iilgiileriile giire geriligi Eranss tesirine atfetmek bir
fif,..rn"iiit, Ltu oriir"iiliikt.,t bagka bn gev defildir' Aldrlrmrz
Ilrleri bugiin zarrranlarrna giire geri buluyorsak bunun, sebebi
diolan Amil bu {ikirlerin pasaportunda delil onu alanlaldsdrrr

yerek daha o zaman sosyalist olmadrgrmrz iqin Tanzimatrn {ikren
afnamrzrn
eeri kaldrlrnr ve bugiin ise Siiphesiz ileri sosyalizmi
Biitiin
gahqmaktadrr'
izaha
garip
mantrkla,
bir
iarr- g"ldifiri,
kaiahlAk
Iikirlere,
ve
ynrrt"r'La.1rLJa;hn gibi milli mevzu
uAhlik'
Muhtar'rn
ielerin" ,e an'aneye qatan Niyazi Belkes; Akil
s' 409)
adh eseri rniinasebetile de (Yurt ve Diinya, sayr 22 - 23'
ceniyetin yrkrhgrnda ahlAki esas iutmamn yersizlilini idilia etmekten q"ki.r-"r. Laski'den terciime ettigi "Demokrasi ve Sosyalizm "
adh esere yazdrgr rnukaddemede, Behice Boran gibi' "Bntiin
.diinyamn geqinnekte oldufu uruazzam bir inkilAp seyrine kendi
imkAn yoktur' derilekle be-u-tukt ii.riri, alAkasrz kalmasrna
proraber ondan daha ihtiyath davranmakta ve yapmak iste&$i
sosRus
eserde
Filhakika
pagandayr bizzat esere brrakmaktadrr'
biiRusya'da
,.itr*i"i" ingiliz sosyalizminden daha ileri oldu$u, ehemmiyel
],iit gny" igin diikiilen kanlarrn, yaptlan zulfimlerin daha hiir
f."f."ng\ Rusya'daki amelenin iktisadi bakrmdan
"i,
oldulu, bumrn ingilitele'deki amelenin haiz buluudu$u siyasi
bir
hiirJyete miireccah oldufu ve amele igin siyasi hiirriyetin
tezi
*Arra tugrmadtfr, orada sosyalist diktatdrliigiin zaruri oldug'u
hdkimdir.
PEETEV BORAITAV'IN SOZLEBi-..
ya-

Hepsinden daha il'.tiyath hareket etmekle beraber biitiin
da
,rlarrnd-a milliyetgilere, milli krymetlere gatan Pertev Boratav
tekahramanhk
ve
ilmi negriyatrnda halli Sairlerinin daima milli
renniim edenlerinden ve bu tiii'1t Siirlerinden kagrnmrS' dalma
bunlarrn devlete isyan terenniim eden veya o maksatla iglenebi.len, midesinden Siknyette bulunan yazrlarrm tetkik mevzuu almrgtrr. Netekim Yurt ve I)iinya miidiirii olarak (sayr 20'-s' 281)

de ne5rettifi bir yaztsrnda, Tiirk tarihinin yalmz Tiirkiyede deiil
Orta isya ve Azerbaycan'da asrlardanberi milli bir kahraman
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olatak siistertelAkki etti$i, Kiiroglunu .basit bir CeliLi eqkiyasr
Kars ve havalisinde yapfiEr folkliit tetkiklerinde'
,rrirrn
olan ve
"ulrsors,
;;;t;;ii"i" f.tkliiriinrlij mitli ruhun hakiki ifadeleri
halk destan ve hikivelerhde birinci mevki aLms
;;;;*!."t
mahsullerine ilmi
bulunan fiirk - Eus miicaileleleriue dair halk
24 iincii"
ii, -"rr* olarak dahi temastan sakrnmqtrr' Bu derginin
kaybetmiqtk'
fr. 425) 'Millilik' vasfimn astl aulamrnr
hig de
zamanlarda'
""r*r"aSon
i{ud"ril" ,t"yi kasiettigi bizce rnal0mdur'
materyalistli$lni
il;t ohrdr.r, henimsedikleri Tevfik Fiktet'in
millet ve
de taktlr etmektedi-r' (ayni dergi, s' 316) Yazrlarrnda.
kaqrndrfr halde, 'rEdebim-illi1ret kelimesinden hususi bir itina ile
krlmak' (sayr
nesilleri
;;il;" insanhk de$erlerinden veniki insanhkigina
krymetinin ancak
i;, t. r0) igin gayret sarfetmekteilir
tegafiil
*itti'Uir- tr1'^"i olugundan sonra miimkiin olabilece$inden
komiinistlikua"" n'liUivlotgil"re, mil1i krymetlere hiicum ederken
yazrlannl mecten mahkfim veya miiseccel olanlartn bozguncu
yazmak.lmaktan veya bunlann yazlarrna methiyeler
iis^oasrnn
kazanacalr
Rilat ileazln siirini fiirk siirinin
;;;;;t;tr.
bu
37)
s'
i",f"" arasrnda salmasr da ('iurt ve Diinya' sayr.3?'
13 ancii- sayrsrnda qr,rr"t rurUa,". Rifai Ilgaz'rn Ses gazetesinin
;;;;;'..u,., ideoloji telkini tlolavrsile mahktm - oldulu rivavet

yazrsr da onun kaleminde methivesini bulmug
"Sinrf, adh
(savr 12) de bu methivei"w, +2, s. 205), *Ynriiviig' dergisinde
T'9:1."" A' Kadir
lerini ayni ideoloiinin *e""upltt' bulunan -S'
in miilrit ve milliyethakkrnda tla esirgememig '" Adou" Cemgif
yer
vermekten gekinyazrlarrna
f"ri", dameisile ifade etlen
"rLri
giut t"tiitt" talebesinden komiinist zanhsr ola;;;il;-;;;
hizmeti ve
rak nlevkuf olmug olan Sefer Aytekin'in her tiirlii
de bu
fr", iot inkir eden bozguncu "Ka1bu1 Nine' adl1,9iiri
sahibi
*"tftiv"fu* ,o".", ol*oq bulunmaktadrr' Buna mukabil
22
(sayr
' 23''
iot rireo bu dergicle *fie lizrmmrg' adh vazl{a
grg.t -**.r*rrnaa memlekette ahl6k bozuklulrrndan SikAyet
vine orada
;;; ;;; ,"-r. kiilhanbev diiile hiicum etrnekte ve
vazr sahibini faSist ve harb
nJ-" "lr{iUf Jer,iyetierile ideai' aclh (savt
33)' Saltacro$u'nun
olarakilridi
"as'fia"drrmakta
n"tg"' eserile alay elmekte (sayr 22 ' 23' s' Q76)' ayni

;ii""

"Tt*t
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sayrda (s. 385) Miliet dergisinde railyodaki gocuk masallafinrn
milliyeigi olmasrm temenni eden bir makale shhibi
"A$rn MilliyetgilikD le ithiun edilmektedir. rrKilsikler ve Milliyetgilik,
adile
Yeni Adam dergisinde grkan ve bu mevzuda milli bir yol tuhna.mrzr isteyen bir yazryr da garip bulrnaktadtr (sayr 25, s. 39)..
Bu dergiler; kendilerini veya arkadaglannrn negrettili bu
fikirlerin hiivi-vet. ve gayeleri meydanda olmakla leraber zamamr gart ve imkAnlarrna uygun olarak, propaganda da heniiz kapah ve dolayk yollarr takip etmektedir. Bu suretle, bu dergilerde yaprlan niicadele diin ve bugiiniin milli deger ve gahsiyetleriue; milliyetgi, ahlAki, gelenekgi fikir ve negriyata hiicum edilmek ve bunlara (solcularrn l0gatiude yer almr5 bulunan) fagist,
burjuva, kapitalist, miirteci... vasrflarr yerilmek, buna mukabil
agur solcul.arrn fikir ve yazrlarr ileri fikir, realist giiriiE diye met&edilmek veya tehlikeli giiziiken ci.imleleri trrnaklar igerisine
alrnarak istenilen propagandayr saglamak gibi qekiller altmcla
yaprlmrEtrr. Bundan dolayrdir ki gok dela miiJrit yazrlan, kendileri defil yoldaqlarr yazarak, dergilerinde basmr5landrr.
Fakat Rusya'nrn kazandrlr zaferler golaldrkga, nemleketin
iginde ve drgmda baqiryan ciiretli propeganda ve yaygaralara
muvazi olarak, bizim agirr solcular da artrk eski taktiklerini biraz
daha deligtirerek hiiviyetierini daha agrk bir gekilde meydana
grkarmaktan qekinmediler. 1g45 yrh, d.iinyanrn en buhran-h ve
Rusya'mn en ciir'etkAr bulundulu bir zaman oidulu igin bu tarihte negredilen yazrlarrnda bizim ilim adamlanarn (l) maskesi
diiqmiigti.ir. Fiihakika herkesge hiiviyeti belli bulunan Tan gazetesinin 29.9.945 tarihli niishasrnda Behice Boran,rn ne$rettili
.lktisadi Demokrasi, adh makalesinde nAvrupa ve Amerifa gibi
lkapitalist memleketlerdg patronJarrn milletin biiyiik bir ekseriyetine hiikmettilini,'sermayenin igletilmesinde demokrasiilen
hig bir eser olmadrfrru, hig bir sdz hakkrna malik olmayan tepeden inme emirler.e itaatle miikpllef bulundulunu, Amerikada
kanuni haklar istiyen isgilerin kara listeye geqirildifiini. beraber
yemek yiyen iggilerin niibetgiler tara{rndan dafrtrlchgrm, hallon
iktisadi mAnada mutlak bir istibdadm tahakkiimiine tAbi olilu_
funu, iktisadi hAkimiyetin siyasi ve idari demokrasiyi bozup bir

.
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rejimlerur. sermasnd diktatdrliigii haline geidigini' demokratik
reirmlerrnl

rolii dolayrsile nihayet fa$ist ve nazi
'n,t'""a,g,"t
".-t" U" mes'um
anlattrktan sonra' eski nizamrn Almanva'
;;;";;
kiti;ir;;; irr"t.,:rv" at gijkii5 noktasua seldigi zaman halk
demok-

yrkmak'
leleri sermayenin ikiisadi ve si5'asi saltanatnr
iizere inkr.."iyi g"US-" seyrinde bir safha daha ileri gi'tiirmek biiyiik serdurumda oldufunu' {akat bu inkrlibrn

IJJ t t-r"U"

hAkimiyeti mut-

**yudu" grupunun kargr taarruza gegerek siyasi
rejimlerini meydana. getirdii;il -"oiri"*"f.fdil" ele altp {agist ve nazi
hiriik
Almanya' ittlya ve Avusturva da,birilci
*,"t,
ileri demokrasi

iurti" "rrr,-a. baglryan komiinist hareketlerini sermavedarcredior, ingitte'e ve Amerika'daki
il;t";"hdi
binaenalevh biitiin komiinistler
;; ;u;" miincer olaca[rm'
miirteci vasrflarile tavsif ettilini
*itt'i"* a"*.f.,asisini faqist vedemohrasi
anlavig ve tatbikatmm
iiiit*t. Muharrire gdre, Garp
tam siyasi demolrrat rt*u,""trgt rt, 'iktisadi ilemokrasi olmadan
ortalanndan beri
asrrn
,rri:i-fu. olamryacafr4r ta l9 uncu

komiinistler giitmiisler ve giistermiSlerdir' Garp
"o"*fi.U""f.
,-,i"*i"k"tl".i,a"kuvvetlisosyolistvekomiinistpartileriteqekkiil
g" partilerin tahayyiil ettiEi sosyalist. cemiye,t ,lr-zarnt ve
gergekleSmqti de'
"*G.
anlavrqr 1917 ihiilali ile Rusva'<la
;;;;"n;.t
u:numiyesinde
i..*i u" fikirlerin Garp cemiyetlelinin e{kArr fiilen.
faqizmin
iqin bu cemiyetlerin,
,.rtfr".", ve tutunabilmesigerektiEini'
siiylemekle o butun agrrr
acr tecriibelerini gegirmesi
yaptrfrm agrkqa giispropagandaslnr
solcularda beliren bir imanrn
agrk bir hissivatla
teimekteilir. Filhakika, aym makalede daha
hukuki dedemokrasinin ubu dar mAnada siyasl ve

"ioio

O".r"'irf.t

bir
*ott""i ,rrt"yrSrndan daha genig, dahq tam' d{ra ileri
.tra]f1
safhayr
bir
daha
,"f"rry"t, ilemokratik quurlagmada
qiethibir
agrk
^"ilt*i
iiLlir",et hasret duydufu relimin
,*+
",rtgtrrt,
yesini
*--ariri
YaPar'

de-

g^"uturrin 30'IX'1945 tarihli niishasrnda tDemikratik
makalesinde de Sovyet ilee"lism.el""; bugiinkii durumu' adh
miidafaa ve propaganda utmsktgfia'. luli'la'
i.ot rJ
ve hiirriyet"rrt"yt5*,
t"r-J"*t altrna girurek her tiirlii istiklil' hak
i"t*-L"rt"a* meinleketle"de, sdzde mevcut 61an' ilemokrasi

"

geiismelerinden bahsedelken dar mAnada demokrasi anlayrqrnrrr
ingiltere ve Amerika'da bulundu$unu, geni$ demokrasi anlayrgmrn ise ik{isadi detrokrasi oldugunu s6yledikten sonra;
yiiziinden yanLq giisterilip
"Demokrasi dii5manlarrmn tezrlratr
Ianhq anlaqrlan Eomanya, Bulgaristan, ve Lehistau gibi memle'
ketlerile tatbika konan program budun diyerek Sovyetler hesabma, (biz de dahil olmak iizere) istiklil ve hiirriyetlerin ayak
alttna aLnmasurt alklslamalita vo bu meq'um fikri memlekcte
yaymrya qahs.maktatlr. Bundan sonral siizii Ru-'j'a'ya getiierek
. Sovyetlerin temsil ettifi ilmi sosyalizmin, ileri siirmiiq oldulu
sosyalist demokasi anlayrqrnda siyasi ve iktisadi demokrasi birbirinden ayrrlamaz bir biitiin teqki[ eder. Toprak, fabrika ve
Aletler bizzat i5)iyenlerin eiine verilmiQtir' demekte, Rusya'da
iatbih edilen, sijzcle. demokrasiyi bi.itiin komiinistlerin giistermek
istedikleri Eekilde aksettirmiye gahgmakta nAsrl demokrasinin
iktisadi esasa dayanan demokrasi oldufiunu' siiylemekte ve bukiinkii Garp demokrasisinin "Tarihin kaydettili kapkara ve
kanh f;".izm irticarna miicerrah, oldugunu beyanla Garp demokrasilerinin Iaqizmden ileri ve fakat Sovyet komiinizminden ger i
bir demokrasiyi ifade eitigini isbata qahqmalitadtr.
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Yine o aqrtr solcu propagandasmr en ciir'etli bir qekilde yaymak suretile faerliyelle bulunan Ant gazetesinde grkan (sayr 9) yazsrnda, fasialrin italya ,-e Almanya'ya Alem olmuq bir ismi h6s
deliI her jnemlekette taraftallarr oldufundan bir ismi cins mahiyetini alan bir sistem oldufuuu belirttikten sonra uFaiizrn Garp
demokrasilerini hAkimiyeti altraa alan bir rejim olarak tebelltir
etmiitir. Di{er bazrlannda ise liberal demokratik qeklini muhalaza etmekle beraber faqist hareketleri gegitli dereeelerde ve ge5itli
rnahalli Eekillere bi.irtnerek kendini gdstermigtir. Harpten iince
bu durum Garpta yaygrndr. ingiltere ve Amerika bile buna bir
istisna teqkil etmiyordu. Demohrasi igin fagizme karqr mticadele

I
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,
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'na:p.le birlikte bitmerni$tir. iqgalden kurtanlan memleketlerdeki'
ig mukavemet hareketlerinin ve bi.itiin gergek demokratlarrn
kartel ve trostlerin kaldrrlmasrnr istemeleri de fagizmir temel diregini siikiip atmak gayesiledir, sijzlerile de o, Molotof ve biitiin
komiin.istler gibi Garp demokrasiier.ini ve lii.ltiin diinyayr fagist
telAkki etmekte ve Yunanistan'daki komiinist getelerin faaliyetlerini {agizrne kargr demokratik bir miicadele saymakta, Rusya'nin ise hakiki, ileri bir dernokrasi olduguua dair urnumi efkirr
igfale gairgmaktadrr. I'agizme karqt miicadelenin harple birlikte
bitmediaini stiylernekle stntf miicadelesi fikrini kiiriiklemckte ve
bu vasrta ile Rusya'mn emperyalist siyasetine Alet olrnakta, memleketteki bir gok zavalhlarr da buna igtirake ufragmaktadrr" Netekim aynr gazetenin 10 uncu saylsrnda negrettigi uHarpten sonra
$aqizm, adh makalesinde "Fagist devletlerin yere .s.erilmesile
{agizm yrkrlmamrqtr. Flansa'da 200, Amerika'da 60, ingiltere'de
bir atug serm€ryedann iirtisadiyata hAkim olduklarrnr, milletin
biiyiik kitlelerinin mukadderatrm bu serrnayedar insanlar elinde
,rldufunu, bunlar:.n miiihiq istibdadr alturda ferdin hig bir iktisadi
triiniyeti olmadrgrm, siyasi demokrasinin mAnasm kaybetti[ini'
sdyliyerek Rusya tarairndan, Almanya ve italya'mn yrkrhqrndan
.sonra r1a, devam ettirilen miicadeieyi fa5izrne kargr bir miicadele
telAkkl etmekte ve, Ruslal gibi, dernokrat memleketleri faqist sr:iatile tavsi{ etmektedii- ki, tabiatile biitiin diinyayr igine alan bu
ifadeler memleketimizi de bu gerqeve igerisine sokmaktadrr' Burada: Modern harplerin emperyalist harpler olup emperyalizmin
biiyiik sermaye temelkiiziiniin bir neticesi oldu$unu' biiyiik serrnayenin salianatrnr yrknrak igin agrlan miicadelenin diinya barrgrnr kolumanrn en birinci garantisi oldu$unu, (ve agrrr solcularrn
esas umdelerinden olan) insanrn insanl istismar etmedigi cemiyetler alastndadlr ki bir milletin diferini istismar etmedili esit ve
.adn bir diinya nzamr kurulabilir, iiadesile de kapitalist Rusya'mn barrggil ve demokrat memleketlerin zaruri olarak savaggil
oldugunu ve, srmf mi.icadelesi devam ettirilerek, kastedilen rejirr biitiin <liinyaya yayrlmadrkga, dtinyadaki miicadelelerin sona
enniyecelini sdylemek ister.
Giiriiliil'or ki Bebice Boran biitiin yanlannda oliluEu gibi
u

.
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bular{q da Bus rejiminin hiirriyet diigmam, zalim ve her tiirlii
insan haklanm merhametsizce ezen diktatiirliiliiniin en ufak bir
terkidine yanagamryacak kadar bu rejime karqr bir zaaf iqinile
.bulunmaktan bagka, her firsatta onu miidafaa eftnekte ve bunu
tenkit edenlere karpr Lacombe'un i.tadesile (aman$z bu cidal'
agmaktan korkmamaktadrr. Negriaffnda daima milliyete, gele,ne!e, mukaddes duygulara ve milli krymetlere mldrran bu Tiir'Iriye ,Anna Pavker" i ahlAki fikirleri bakrrrmdan da bu ideolojlain agrrr bir miimessili olarak giize garpar. Derslerinde, ailenin
bir anomali oldulunu ve insanr tahrik eden kuwetlerin sade
rnide ve rinsi arzudan ibaret bulundufunu, itldia ettili yavet
'9!ilen !u kadm Ad.rmlar dergisinin bu mahiyette arkadagr tara{rndar neqredilen bir yazrsr ve kendi makalesile de bu hususu
teyit etmektedir. Ger-cekten bizim solcularrn gok benimsedikleri
Aarerika'h W. Whitman'm nAdrmlar, rn birinci saysrnda nAg <
yolun tiirkiisii, adh Homosexualit6'yi tervig eden bir Eiirini realist diye methedip kendi imzasile terciime ve neqrederken, yalnlz en tabli ah16i< kaidelerini defil, kendi ciasidn normal hislerini dahi inkd"rdan gekinmiyecek kadar azgrn ve yrkrcrdrr,
Bu liadrna nazaran di[erleri daha sAkin ve ihtiyath olmakla
belaber {ikirlerde tam bir igtirakin mevcut oldufu giiphesizdir.
Netekim l{iyazi Berkes de nesrettigi "Geugli$in sosyal durumu,
adh yazrsrnda (Yurt ve Diinya, sayr 20, s. 49-52) r,Bir gok gelenekleri giiziilr4e halinde olan bir cemiyette eski nesillerin saplandr$r giiriigleri bir tarafa buakrp, diyerek genqlilin ciirsl buhranlanna temas eder ve nCemiyetin ciasiyet ahlikr kaideleri gok
sert de olsa bir iki kurban vermek suretiie cemiyetin emirlerile
cinsiyet llca1ar;r .uyugturulabilir... igin biricik hal garesi biiyiik
nesillerin ahgtrklau giiri.iglerde ayak diremekteir vazgegmesidiru
j{adesile ancak cemiyetin ahiAk ve nizamrnr temin etrnek maksadiie istiyebileceSimiz hurbanlarr bunlan yrkmak igin istemekten ve bu korkung fikri yaymaktan gekinmiyecek kadar ctir'et'l!dir. $imdiye kadar verdilimiz misaller ve aga{:da umumi esas-.
.lanm belirtece$imiz vak'alar kAIi bir kanaat hasrl edecelinden
bu misalleri daha fazla gofaltmrya liizum gdrmiiyoruz. Yalmz
bunlarrn Fakiilte 1\Teclislerinde, ayni maksatla, fialiyetlerimizl
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de burada kayd.etmeliyLzsekteye udratmaktan qet<inrnediklerini
da kilidir' FilhaBu t0rlii hidiselerden bir tanesini hatrrlatmak
olursa olsun'' hunda
;;r;;' ;J" ne kadar ilmi veva beclihi
de
vehurettihleri Jaman' aksi iddialan siiltins
il;;;;ru
gehig
hiicumdan
ri*,"oLrir' , "ud"ar ctrnckten ve karqr talafa
mal0m zihniyet
diinyaca
r'i--,,lAr hrr bi.iti.in meslekta"'larrnrn
taljmatna**""a'' Bdvlece Fahiilte Meclisinde
;:' ;";;;l;
tarih
va'-drmcr
rti'tt edebivatrna
"diti konulacak eski qaglarde'l
-'"b, ;;;;;r'i""
ve eilebiyatr'
dersleri konusuluyordu; furk
valmz bu di1 .r'e edetalebesinin
;ffi',!;.'iu", "a"rivut
konuvazi olarak orta ve veni -9a!1a.r la.rihinl:
;;#
;;;
f iiten his bir. vardrmcr
,,J,il:."-";"*g; i" l'o "'rnpr""tabiatile
gibi ilmi vc
sagla'n liizumsuz oldufu
;il;;t";;^;:n,
";ki
Boran' bundau .Siiphesiz
Ut, lta* ileri siiriiiiinee Behice
bu flkir sahil:ini dar
tiuvarak'
^"i.,ii
endigesini
-edecck
*iii.tnitt*ti tohvivesi
kadar taassubunun kurbant olmaktan'
itham
ilil;=ilil
kuiiulamamrgtr'
^*'i-Ji"-'lu"ivet ile onla.rn benimsedikleri ideoloji adrna
milliyetqi bir
d-t;;";m ohn her .seve hiicum etmeleri vamnda
Di$er
ettiklerine dair tek bir kavcla rastlanamaz' siizlii
ffi;;il;
vazrh veva
i'J"*"" ii"i""teri alirnda krlihklan ittihamr
mevcut deEildir' Aksine'
Jai"rJtf.r"rt hususunda da tek bir misal
sadece'
yaptrklarr yazrh ve sdzlii beyanatlannda'

ff..;;

tiirlii

vesile1erle,

buithamruisbateclilemiyecesinisiiylemi$Ierdir,kibunun-lafaane ilerece ih^
livetlerini malfim usul" t'itikt"'" uyJurmakta faalivetlerindi[er
-"vau"" sftar' Halbuki
bunu isbata ka{idir kal
ffi:",*;;;;, ;;"'au uiui'iit't""imiz
hususi temas ve toPlantrlar
naatindeyiz. Bunlann daima' gerek
Yur[ \'e Oii"ya, -e'd'rnl""' Ant' Ses' f":' -1:*S*'
ve gcrekse
solcu faalivellerinden
iiri* n*"- atbi bir krsmr hiikrimetge'
toplantnalan dolairr"ru n.i"t,i"" delgi ve gazeteler eira{rnila
Ati' geftt Hiisno' Rifat
vrsile miinasebet muhitlerinin Sabahaddin
Dino sibi
il;; .;;;;il,. Mu'auak $eref, Emin riirk ve Abidin
unutulmada
ffiff- ;;*;;i";-'i*'="i"i" isintle bulunau$u

iffiiru;;;-io.

rnahdrr.
idbolojiyi yaymak
Brmdan sonra bu kimselerilr benimsedikleri

t
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-ciu meslek ve rnevkilelinin verdifi imkiniardan ne nisbette fay,
dalandrklarr hakkrnda miital0alanmrzr arzedelim. Hig bir zanreia
ferdi bir kanaat hatinde kalamayrp, tamamile igtima elen ve ]!oeio.tuplarrnca Orta qa$ tarikat erbabr gibi taassup ve iman halfuie
geldiSi diinyaca bilincn bu agu:r ideoloji miintesiplerinin, zaman ve
gartlann miisaadesine giire, kendi akidelerini muhitlerine tetrk&u
etmelerinin, bu ideolojinin mahiyeti icabr old,,gu her kesge kabulii
;niimkiin br hakihattir. Hususile bu ideolojiyi ilniversite hoea&F
gibi telkin edici ve 5ray1g1, yeti;tirecegi unsurlarla da bu yayrknaSp
gengletici bir mevkide buiunanlarm, rilraziye, {izik gibi dolayr_
sile ve daha telkine miisait bir iilretimle degil sosyoloji, fotrklilr
ve psikoloji gibi bilAkis tamamile igtimai ve ideolojik mevzutral
iizerinde ders verrnekle miikellef bu miiteassrp insanlann telk_
ninden uzak kalacaklarrm, akidelerinden tecerriit edeceklerini
veya le5,h ve aleyhteki nazariyeleri ilmi bir tarafsrzLkla miinakaga yapacaklar:rur beklemek pek safdillik olur. Netpkim Niyazir
Berkes'in Marx'i.n ciddi eser.lerini ilmi ve tenkidl bir tedds. duLeurken tamamile komiinist propagandasrnda" t .gf<" li" t ,lr*efi
rlmryan Manifest'i uzun zaman bit ders mevzuu olarak okuin-rasr
la bunun bir nel.icesidir.

DiGEE FAKIJLTE TALEBELERi NiQiN SoLcU,

.

MiLLjYEls[
DiYE iKi GEUPA AYBILiltrYoE DA...

Gergekten bunl,arrn {akiilteye giriglerinden sonra bagLyan ve
.?rofesiir Lacombe'un raporile de daha o zamanlarda beliren ideo.
Sojik {aaliyet ve mticadeleler, hoca ve talebelerin iki diigman gruXxr
aSrr malarr ve nihayet, bunun neticesi olarak, yrllardanberl zuhuu.
cden ve fakiilte, Milli Elitim Bakanhfr, Universite t e emniys*
'rasrtasile tahki.k mevzuu olan
bir gok vak,alarrn meydana gelrn€\.

si de bu ke5'fiyetin maddi tezahiirleridir ki, biz buiaila bti u.rr..
.,ak'alardan bahsedecek degiliz.

Bu suretle hocalar gibi talebeier de milliyetgi ve solcu diy+
aynlmq, solcu talebe artrk keadilerine mahsus toplantl
.;e e$lenceler tertip ederek aynhk gittii<ge
kuwetlenmigtii. Eu
$rrada aralarmda yaprlan ve zabrtaca tesbiiedilen bir
Baraj Sezi@*
:J<i grupa

-

t,:,-

Volga mar5rnr siiylemeleri
iisinde, kendilerine giile eflenirlerkeu
viiriidiiEiinii gdster;;;il
;rr"grn hi'gi kork"'l' istikamette
o1titeki
;;;"-d". ;n -- Tarih rakiiltesi'an' biti rnillivetgi
^solcu
cemivetin
iki talebe cemivetiuin mevcudiveti ve solcu
;;;;;t.,
ve yafaaliyet.
kadar
' vtikseli talsil gengli$inin son niimayiglerine
giisavrrllrn ku'vet ve mahivetini

HL';,,I,,,;":;#':;ilmesi savandtr'
lern,'L:
"*-;;r';,b. I;rmmdan dikkale

hiq

r"ttitt" '" viiksek meliteple'-imizin
;;iv-i gegen
"
ve hocalara
rrrirl*l ,rt'i"ri,i, t-'-' tu""lo' iki grupa bijliinmesi
fa]iiiltenin
bu'
halde'
;;;;l'.;ril;; harekete eegtisi eiiriilmedifi
etmesi r"e
teskil
ff'J-;; tiillll ha"eket ve niimaviqiere mevzu

ffi;"i*. ;:*":'j1;:"J,.,],.,#iT;XS,#;;$;
il,"ff
mus olan ideoloji
ProPaganctt

;;;;ililou

Bu fakiiltede '

,ueticesi olmaktan btqk" bit
"aru-"'
okuttu$rr
miicadelcslni' bahis mevzuu hocalarrn
ilitr""

* ia*tii

c{el:Slerinmahiyetiicabrsayrnakda,ga{Iettenziyade'husrrslbir
biJ rnAna ifacle edemez' Memmaksi'.Crl neticesi olmaktan baska
krsmrmn miinmahivetteki ilimleri okutan ve bir
ffi;;;;;;;.,
Istan'nJt.r"
Fakijltesi'
r""tr"f-rrm iegkil eden istanbul iktisat
HuAnkara
Ticaret Mektepleri' istat'bu]-ve
iril'r*'lr*rt
gibi
ilim
"oosek
Edebivat Fakiiltesive Miilkive Mekiebi
l:.*irira"rt,
iii
oLaasr
.;;;;;;;rie
bir liastahk ve buhramn baqgiistermemigokutanlarla ilgili o1i"l'i., t*ar"""t" bu derslerle d'eiil' bunlarr
ye' b"lk"'arntktadr' Bu miinasebetle
rdrLrfu ncle hig trir giipheye
srr{
yaprlan bu
-ithamr
eski bir lakiilie dekamnrn b'rrltta kt"g'
ve
yersiz
.i^i"rr"-.l""rf*t1e alikah olarak izah etmesi de tamamile
senatoda. verilen karara
,u_r"i, or. ifad.e olmak ve onlar a1e1'hinde
istirakitlolayrsliedemiitenakrzbulunmakicapeder.Bu.hocala.
bu hastahkla malok memleket socuklartmn
Hl';it;;;iE;;'
bu yoldalaaliyetre bulunmalarr hakkuriii .,.r.it
""_,ruiur,,"
iir,,i""t'e'mekle iktifa e'lecesiz Edebivat-E:rstitiisil
;; ;;;;,.-r"n"bir talebe
Eango$lu idaresinde iken' millivetqi
,*r.lif.
olarak
f.*f."rr" bi[; ihan Baggiiz'iirr' onun mjlletvekih
idaresine geq"n"*,
ri*'"U;;;;;.a bu Enstitiiniin Pertev Boratav'rn
onun yanrnda
"il."iriJ"" frft*"n bu batala diiqmesi ve bu sayecle ehemmivet
ve
propagandantn
,]fr.i *"ir"."t "rarak gah;masr bu

-,
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tesirini isbat etnek raaksadila zikre sayandrr. Filhakika Arrt ve
Ses gazetelerindeki yazrlarr ve bunlarrn fiilen mtidiirliiknerini
yapnrq olnasr ve ihayet fakiiite muhitinde bilioe rnutaassrtri ha_
reketleli maalese{ tiiler bir coklau gibi bu gencin de bu suretJe
kavboldugunu giisteren delillerdir. Halbuki pertev,in doktora
yapmrs ve ilerlernig olan asistanr Mehmet Tufirql,u, hig bir sebel,
yokkcn, {akr.ilteden crkaup atmasr bunun milliyetci o1u;unun llir

neticesinden bagke. bir. gey degildir.

,

HASAN ALi.I{EN,AN 6NBN N.qVASIXN
TEluiN ETTidi HAKiKAT

Hasen Ali - Kenan dnel clavasrnda, Kenan Oner,in beraatine
karar yeren mahkelnenin hirna5,syg mazhar olanlann baqrnda bu
agrrr solcularrn bulundugu kanaatine valrnrs hulunmasr da iizerinde dur.ulacek bir keyfiyettir. iqte bu sur.etle hiil6sa ettif;iiniz
faaliyetleri doiayrsile vakiiyle milii Egitim Bakanhlr bunlar:r f!nkanhk enuine almrya mecbur kalmr5; fakat, mahkemece var:la:t
kanaate gdre, bu Bakanhk emrine alma keyliyeti bililtizam ter_
tipli bululclu$undair Devlet $firasr tarafrndan sadece usul b:iirt_
mrndan bozulnrustu. Bununla. beraber faaliyetleti durmadrS ve
fakiiltedeki huzur.suzluk cler.aru ettigi icin Rektiii.liik bullar halr_
krnda hususi bil tahkikat agnrrya rnecbur olmustu. Maamafih
iladcsi alrnan bir krsrnr rnLihirrr sahitlerjn tahkikatrn kiiayclsiullginden mii.'lteki olduklarrnr da bur.ada kal,cletmeiiyiz.

NfuIAYET ANKAEA UNivERSiTEsiNiN KAEARI,,.
Nihayet AnJ<ara iJ'niversitesi, uzu nbir sliri-inceme der..resi ft
ve bazr politikac arrn gayretli miidafaalanndan sontr,.
"Bri
iilretim iiyelerinin iirencilger.in Universiteler Kanuaunun iiqiincir
maddesile istenilen
"Tiirk rejiminin iilkiiieline baflr ve m;lii karakter .sahibi vatanda5 olarak yetiqtirmekr gijrevinden kendileril*
diiqenleri uygun yolda yer.ine getirmemig olduklanna kanaai lhrsrl edilm.ig ve fakiilte tigrencilerini bir birine diiqiiriir vaziyettre.r
ihdas etmeleri, gegmisteki halleri... Durumlanm alrrlaqtrrm s+,
deru

*2L-
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lleol'erdensayllrnaklaDilveTarih,CofrafyaFakijlresiYijnetim
tekliti veshile Prolesijr Pertev'Borahakla*nda meslekten
i;;: ;;;; eu"hi"" Bo'"n ve Nivazi derkestakip ettikleri td:":J *
ek sure Lilel bunlarrn
:il#;;;;;erm
ve bu :niinasebetle uni-

ffifiil";;;;i-Lo*r"'

;l,lir-ii""". i"*"ituiuo'"'c"q*i'ecekleri
kanaat ve kararlna varmutr'

l#";;;;;;i;ti""'"o'lia"ti'n

malirm kararrna kargr
Elrndan sonra iinit'ersiteLerarasr Kurulun
olmasr
bu hocalarrn derslerini tatile mecbur rlikil;;ilt"l"nun
ve ehemmivetini giistermek bakrmrndan
ola illir"it"
"iJaivet
I

:ate .sayandrr.

,.
,

-4]ONiYEESiTELERAEASI KUIiLILUNUN KAEAEI...
dosyalar:a

bulunan
Biiti:s bu yazdrklarrmrza, Kurulun elinde
un!
at "-" ti"'ot"cle bulunclugu buh,ana ,aSmen
," J;;
efkAn ve Ankaia. ijniversites!
versitelerarasr Kurulun, umumi
formaliteler
hiee savarak meselevi clar hukuki
;;;;.;;;;,
hAdisedit'
bir
edilecek
hayret
.'ginde miitalAa edip karar vetrnesi
dislnl* lik'-Tdt"
*"it"it-*"""", "lsikalar, her halde sadece
ohn bir kurulu deill' bir mahke-

ffiru;J;""t,"ir"ti"a"
mahiyettedir'

de ikna edici
iteyi
I "
Ko"rlon kararl iizerinde durur:ken

kader siiyledik-

gimdiye

'karara cevap teqkil edenlerini tekrarlamadan bu
rl-erimizil bu
ed'ecefiz' Kurul
i""r." Lrr, ""ttalarrna cllkkaii qekmekle iktifa riayetsizlikle
\i6nrt^<rrhlrn karar:rnr l.,azr hukr'iki Jqrrnalitelere
izhar
ttr""*aen bii-inin iinceden kanaatini
i"..itfi".il-"
mespet'i;lli
edip' iptalin
:ffies"iiiffi;;* ",t,t''" il'mi edici telakki
iiyesinin yalmz bir:
Senato
Lerinden biri olarak zikletmektedir'
-

h.lkiurmevkiintlebulunupbulunllradrfrndansarfinazar,eski
gok
daha Kumlun igtimarndan
iirtiot C"""*, Tevfik Se'flam'rngiistererek
bazl,levatt
srrada
."".i rr""ft bir '.avrr alacafirnr uit taktmbu
zevatla miimuteber
ir*io.rili.'i,n"- etmesi ttl uo

-

avnr sekilde bir tarafclhktan baqka
Millet
i'il l*'i.,,,,n,.. Brt arada n"tta" staa'x sami onar'rn

r

t

't'l'

relkasa me"zurt olmu$tur

kalmadan bu
l,Ieclisinde, milletvekillerine, yeni bir te{sire ]iizurn
dair beqrkarabilecegine
"*"rrrf" U" solcu unsurlan fakiiiteclen
naklett!
yukarrda
a" zikrerlilebilir' Oteyandan kar:ann'
""""t
gi;i, f.ot""o. Lacombe'un r-aporunu, srrf teddsata hasretmek
'i""t"rr.ruri .r" bunun ideolojik mAnasrm inkar etmesi de imkAnsrzE$itim Bakandrr. Kararda Pertev Boratadrn 10 6'946 da Milli
zaman
hfr tara{rndan profesdrliige terliinin onun hakkrnda o Kuruzikredilirken
ce"za iatbikrna liizun olmadtfina clelil o]arak
ve neticesinden
mahivet
du'""""''
Ait - Kenan 6'.'"t
;;;;;;
sonra'.ig is'leri
Bundani"*iui .t-*t de.sagrlacak bir Seydir'
adli n]ercioldu[u'
Bikor]trrrr, beyanatrna dai}. uBu fiillerin vaki
olup olalelce kabul udilClgl t"kdi'd" bir disiplin cezasr mevzlru
de gariptir'
.rrvu".t*tnri.rt" tetkiki miin'kiiu olabilecektir' hiikmii
*" iiiff.. Adiiyece sabitoldulrtan sonra, artlk bahis mevzuu olamr'
iiyeleri tett
;;;;k ;^,t, .li"iplir, "",u"' hususutrda Kurnlurr savrnbilereh veyn
kiklerine devam ededutsunlar ve hukuki formiilleri
yapnuya
'bilmiyerek onlann laaliyet ve propagandalanna kalkan
yapruya
qahqarak Kurula diiqeni defil mahkemenin vazifesini
etmeden
haleket
ol*uq*rrt..' Esasen Kurulu" daha istanbul'dan
rivadair
tetkike giriSmeden bu kararr vereceklerine
"l -"."luyi
buravetlerin herkes gibi bizirn de kulaftlntza kadar geldigini de
da liavdetrnek fa5 dahdrr.

I{ABAR DAHA EyVELDEN Mi VEBiLMiqTi?

.ti,

'

yaprlYukalrcla tara{rmrzdan tesbit edileu ve yapr}mIs veya
esaslar
;masr gereken tahkikat dosyalarrna giire de ikmal. edilecek Kalno.gr.Lr.ln bu iifretim iiyelerinin d$rencilerini, Oniversiteler
,,.lr.r'rl,.-, istediii tarzda nTiirk clevriminin ilkiilerine bafh ve
nrilli kalakter sahibi vatandag olalak' yeti;tirdikleri, igaret ettiSi'rniz drAdise'1ere sebebiyet ver:nedikleri ve bu bakunt{an yukarrda
asla
esaslarrnr belilttilimiz disiplin vak'alarrr:rn varit olamryacalr
iddia edil.emez. Kurulua srrl hukuki forrnalitelere uyalak bir ka'
rara baflanmasr da meseleyi halletmek de$il bir buhrana siiriiklemekten bagka bir netice vermemi5tir' Biiylece diinyamn her ta..ahnda, mi11etle]'i icteD ve dqtau yrkmrya galtgan ve Qin'de' Yu-

CI

zF

nanistan'ala sil€rhh

bir

hilinde cereyan eden rniicadele;'
r^tiittesinde fikir sahasrnda tezahiir"

garprsnla

o't - i"'in
iiii,"rii.i*"i",
.i::
'";-,?;.,"'***"o::l;;";iil""'#**$:i::"ff

imkin veriltnigtir' Bu surelle a
solcuhocaveonlarrna's*"attti^""optu'it"d"git'hermemlet'i' ii*ttit' eseri olarak' daha
kette' mevcudiyctini gtjrdiiliimiiz
eherrrmibuiunmaktadrr ki kararrn
genig bir kiitle ile kargrlagn:4
yeti de buradadtr"
OLABiLiR?"
BLl KARAIi NASIL VEEiLMiS
Kurul gibi millete'
Bu vaziyet karErsrnda iiuiversitelerarasrbdvle bir karar ve5g"t"k"' hir makamrn
f,k";-."il;i;;t"i
r'" rt"tttt muhaliltir') bizi ciddi dii-

I"."i't*.t ii,'"

iinit'-n""i'o"i
sevketmrqtir' Gerqeklen bY
cndiSeve
ve
siinceve

d1":T-::lUt"-

PdH.,,iil;;,::::',11,:"*,:jil]kl?#,"1T-":il"':'i;
dur'. Bunu, IJniversrtelerul 1r
waolrklartnt sdytiyenler t"tt"

Yff"I"riti;#r'"'

u"

kanaatimizce' fikir hiiu'i)'etine
bir
iastasr mutaasslplara biivlece

d"

'a*r"i'
:*L;.rrler.meklikirhiirrilzetinil.rkmaklanbaSkabirlseyolalltaz,
diilman- askeru'ni"il n o""trr etmekte olanga{letten
de fark""
eilen bir
lerini iilcliir:negi m"'t"trr"t"iii[1"takki
ve bunun rztrtapgocukqa bir ithama u{radrktan
#r;;;;;;",
gibi diinvaca
Be5'
e'den' Zeki Velidi
larrn qektikten sonra beraat
hiilriveIikir
bu
;;; *'k tarihcisirin neden dolavr hilA
;:;;
r'e esefle hatrrlamamal< tniim-tinden far-dalary soa'g"" i"ytutt"
r-,.r-.1^;il;ir
-"";::iiil
vel'a te1siikleri a.asrnda' hiikirrnetiD aizu

ff ';il"iffi;

ke.r'arri.r

Lnuhta,-iyetini giistennek
kinlerine kar5r universitenin
esas
Fakat' bu t-rrtsulta^endiqesr]a' ilim'
nin mevcut oldufunu sdylem"kterlitler'
iizerincle
gayenirr rnil1i rn'lkaclderat t"t""f"f""t
' 'hiik6nretle
adarrrlar:nrnfikrenbirleSmeleridesilmidir?.ilim'adamlar.rnln
hiikirmete eugel de['i[ $iphesiz'
vazliesi c{oSru 1'olda viirilyen

;:i;"'G,",1*
#ffi
miilk-ii millet' iqin o
zaman

koltufia
-lannd karqr keileyi

;*n;flf*
atttttu"

g"Li''n"zlerili' Binaenaleyh
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Iiniversitelerarasr. Kurulun kararrnda bdyle bir Amil nlevcut ise"
bunun hakLr bir mevzuda, muhtariyetten iince vukubulmuq o1rnasr, biiyiik bir mAna ifade ederdi. Halbuki bizzat karar Universitenin biiyle bir tesir altrnda bulunmadrfmr isbata kAfidir' Bu
sebeple Niyazi Berkes'in Milli EEitim Bakamnr istilava davete
ciirlet eden Cumhuriyet gazetesindeki yazrsrmn minasr, ancak
karardan grmaran bu instmlarln, memleketin yfiksek menfaat*
lerini kanun dairesinde yerine getirmekten baqka bir $ey yapmryan idealist bir memleket evlAdmr hedef tutarak milli cepheyi
metot ve faaliyetlerinden geri kalmadrklarrnl gds"r".*oktrki
termekten l.laqka bir 5ey olamaz. Bu da karann isabetsizlifi ve
men{i neticeleri hakkrnda ilk bir iSaret sayrlabilir' Esasen onlar "
igin kararrn asrl ehernmiyeti vazi{elerine d6nme}i sa$lamaktan
r-iyade bu.,un metot ve gayelerine uygun bir firsat veya bir brrh-

onlar tabiatile burjuva bir
cemiyeti aldattrklarrna ve bilbirine diiSiirdiiklerine kani olarak

ran ya.atmasrdrr.

BTr miinasebetle

sevinmekte ve alay etmektedirler.
Karartn bugiinki.i diinya bubram kargrstnda duyulan qahsi
endiqe ve terecldiitler dolayrsile verildiEine dair rivayetler {r'evcut is" de bu kadar korkung l:ir zihniyetin, memleketin manevi
kalesi olan Universiteleline h rim olacalrm diiqiinmek bile mtthig ve insafsrz bir gey olur. Bu tiirlii miitereddit ve imansrz kim.selerin mevcut olabilecefi miimkiin ise de meseienin hallinde
kiil halinde hdkim olacaf;rnr diigiineureyiz' Yalnrz bu hAdisenin
ihtilatlafl, politik miinasebetleri ve bazr politikacl gafii kimselerin bu hususta tesirleri miimkiin olabiLrise de ferdi bir hududu
agamryacafrm utlmak istiyoruz. Niha."\'s1 bunda Ankara Universitesini kiig:.imseyen bit ruh haletinin 5mi1 oldu$una dair dii5iinceye gelince bunu da, her halde, kararr makul bir gekilde'izaha '
inrkAn bulamay4rn bir neticesi-saymak icabeder' Bizce gogunluk
kararrna miiessir olan Amillel arasrnda kurul iiyelerinin ve, hdr
halde, hususile Teknik iiniversite mensuplarrntn, bu meseleyi
k6fi dereceile kavrayannadrfr keyfiyetini baqta saymak daha
dolru ve insafL bir izah gekli olsa gerektir. Bununla beraber
miliet iglerinde biiyle,bir rnazeretin kabile Sayan olmatt{r da
aqikArdrr. Bunu siiylerken biitiin milleti hayrete ve hayal krrrk"

-.2i-

, ,hirna

dijrsiirecek olan

;ruil;;""t

um tesirlerin ak1rn alamryaca{r 5eki1
Lidit"a" ovnadrfr sinsi rolden gaflet et-

meE

to

hatrra getirmemek lAzrmdrr'
:rireyi
sure"'-'boui"*
t"*iinist siyaseti batafrnda yalnz kalmamak
faaliyetpertle arkasrudaki
t;r" Llioilak istiye! politikacrlann
batrrmaktan bas'ka bir
klini kendilerile birlikte memleketi clekafasrna
yerlegtirdi[imiz
.;;,;;.J' edemeyeceklerini milletin

zamanbataklrkkur.umasabilegeniglemekimkinrnrbrrlamlyada qiiphesiz Tito'lardan
caktrr- Biziur asrl dikkatii o1""nk]a"i."'
:zil,adt trVallace'1ar teqkil edecektir:'

.

Btr
-

KA-RAR

BiE DisiPLiN i$ININ-DAB .SUI(UKi

EDiLIIESI
'-;iBi BiR GATLETiN NErrcESiDiB"
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daha dernokrat'
itrgiltere ve Amerika eibi bize nazaran
miicadekomiinistlerle
.likeden daha uzak biiynk?emleketlerin
is
bunlara
ve
hususi kemuularla ha1le karar verdifi
;;;;;
baslt
fir: zamenda Universitelerimizin
. dijsinan muamelesi v"pt'g'
formalitelere giire rniilalAa etmesi
.;;;;il r;;.* utu i*'
""tt'ti;* galletin cezasrnr hudutlarur aqlen ha{if tabirile ti' gdlr'ii"'
gekmek istemi
bir bir-ini bolazladrlr bir zamanda
il;11"";
Artrk bir kimsenin krzrl'
r,orsak giizlerimi'' u9t"ii'*ta"idrr'
hiikttt"-i""i"i'* turtt"ut' propaganila - ettiline
Lndisini ilAn etmesini
metmek igin de beytnrram'e-'" ""t"ftiofu
formaliteled bunlar iqin bir
behliyecek ilefiliz' Kuruluir hrrkuki
edemeyiz' Ankara Uni'
kalkara olarak kuttan-asrii
'i"'"*ttat ehnesine engel olmak da
vetsiiesinin igerisiniteki h;"t"I'Et tedavi
t'urmaktan baqka bir gey
onun rnuhtariyet ve sefametinl ilatbe
Niizhet
.de[ildir. ilk a"fa katS'ta-"o]t' b' *""u1" Profesiir Ak$mSakir
Ha(Ankara
Dirisu'nun, gok isabetli gd;'iisii' aot"yrsite
kanunun
mugayirdir-ve
berleri 13 Mart 948), k"i"'"' ruhuna
veya tadiline zaruret
tefsir
i"r"*ir" tara{r rniisait defilse derhal Bu miinasebetle
Universihasrl oldufunu -"ra""' it'^"Xiadrr'
biiyiik
daha
hatayr
'tenin bugiin tu'f ift tt"'""i i-kat"" ol"" [u
kanaatimizi
ga're kalmamrgtrr' Bu
-rnakamlann hallinden uuit" Ui"

il;^*1;;
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izhar edelken lranun yolunun, adaletin ihlAliuden do[acak wazigiiphesiz bu,vetin claha tehlikeli olacafrm miidrik oldufumuzdan
na ay-krrr bir yolun takibini telvig etmek hiq bir zaman akluntzdan geqmez. Kararrl usulsiiz negrinde gdsterilen tehaliik ve matbuatta, hak ve kanun miicla{iilili perdesi altrnda, kararr alkrghyau
menfi nesriyat buhramn geniqlemekte ve hallinin milli irAdeye
baEL kaldtdrm gdsterrnektedir. Meselenin mahiyetini bilmeden,
gafletle, kararrn lehinde negriyat yapanlar yamnda, telekkiir hiirriyeti miiclAfiili$ maskesi altrnda, frsattan faydalanarak eski hiivi.l/etini iktisap etmek istiyel ve ihtidasrmn giipheli oldufunu
giisterenlel de eksik defildir. Drg cepheye karqr milli arzulara uygun gi;ziiken ne.sriyatlarr bu miinasebetle aldatrcr ve maksatlanm
gizleyicl bir mahiyet arzetmektedir. FlaJbuki diinya buhrarumn
takip ettidi metotlar tehlikenin, gok kere, igeride daha miiessir
oldufunu gdstermektedir. I]ugiin kale gibi duran Tiirkiye'yi igeriden kemirmek iqin enternasyonalist bir propagandanrn ne kadar
mahirane ve korl<ung vasrtalara baqvurdu$undan gaIlet demeyiz'
Filhakika sa{fetinden fi5'dalandrfr Profesiir Vasfi Raqidin dilinde,
Universite muhtariyetirin mii<iafiiliSi geklinde masum bir adaba
biiriinebilecek bir maharet giistermesi de komiinist propaganda
ve tesi<ilitrn nekadar Seytani imkAn ve vasrtalara malik qlabileceginin ibrete sayan bir r.nisalidir. O Sekilde ki mukaddes bir'
<lava .krhfrna girerek ihtiyai profesiirii cezyeye getiren bu
meg',-,ir', progapanda onu {ikir hiirriyeti kahramanr sandrft karar
sahiplelinin ayaguu iiptiinnege ve masumiyetine inandr$l bozgunculan iztuaplarrnt 1'aplaqtrrmafa sevkederken kar6rmrza
mevhum bir n.iiicadelenin acrnacak bir kahramanr olarak grhrnaktadrr'. Sayrn Profesijr uBu arkadaglara degil de yaygaralara mr
inanayrm, derken bir ilim adamr igin ihni rnetod ve tetkiklerin
:neticesinde baska bir inamlacak temelin olamryaca$ bedahatinden gaflet etmektedir. Bunun da Universitedeki ilmi zihniyet
bakrmrndan ne kadar acrkh bir hidise olduEu meydandadrr'
Profesijriin beyanatrndaki ikinci acrkir nokta da Universite
genqlig'inin yetigmesine dair Sikiyetin bizzat onlau yetigtirenler. den gelmig olmasrdrr. Bu da e$er vaziyet cidden -bdyle ise mes'uliyetin iiiretim unsurlarrna ait oldu$una bil delildir ve kendini
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gengetmez' Halbuki biz -aksine
rnkardarr baqka bir mina ifade
ve
bir
hilifrna ihtivar hocalarrru baviik iddiayl
-savgr rek
i'*r;;r;il
ylktrklarrna, dair
.iikrlnetle dinlerl<cn likir hiirtiyeiini
t" buna bu olgunluklalile tam bir cevap
X"tlz;;";;;;
H:t..1"]d:,:tl]:
"i*is
menrnunivetle giiriiyoruz
sizlik bekletnest
fikh
'..-'-.'.iiru*-nr
ll'ii"";""
*;J"ta"" ritir hiirriveti namrna
Bu'araontra'dt'' esirgemesi abestir'
ve hic olmazsa ayni hiirriyeti
gi'-erek
kahbrna
milli endigeler
d.a muallimler birligi toplantrsr;Ja
vaciin.rleyi de' bugi-inkii -nazik
r{alil vedail'rn a$ztndan grkan bir
gu"' sarsmak . gavretinden^.ba5ka
Xili, J H;;.":'i'.-,"'l'u'"- do't lu
eseri saymakr-:.- ^^.,^.'i i"iihrlaf edemivec"gi"i;;, ri" hamakat
iqerrhavasrntn
propaganda

n"

:"; ;'J;" ;,';;;l;;"'

bo'e"'"'

lllo'J'-ii"iu,'.*;;,"":::.fl,,f"tlJ;J.J."iJll,:;:l':;1""::
sincle

cok

,seyi'an1a'..rn

;:: ;';;il

evlrya

I

;"ib"vu k'p'l-'q

cok sanatkarla,n 'sahneve

qr-

kabileceklei.irigaripbulmuyoruz.$iiphesiz.asrluenfipropagan.
propaganedilemivecek olan bu
l1"ai.;;;;;t;u'*""su t""titola"l^n"
bunclan habersiz olduklarr
de buna ttut
rlaclrr. Cok kere
'*'r"
ii" t'"ttl"r uttikleri de naditattan sayrlmamali"i"r,.u";or,
ceptresi gaziikrruven ve miitereddit
Ldrr. Mamaa{ih kararro heniiz
blr faydast olacafr da
olan insanlarrn l'"'L'l ttvin baf,"-ncl-an
muhakkaktrr'

luhran

karqrlagrnadrgr lcir
Begeriyet tarihinde hig bir zaman
ArLk miicadele milletler
bir hastalrk iqerisinde f*'"t"-tXtta"'
igine hadar'niifuz etmis
arasrnda deiil rnilletlerin' t'"iti -t"t"'i"'

;ll llil" ;i;'."J;l'l':':'ti::
ve r
rin imkinstz oldufunu

H-;ll#:'t5;j1;:i:iil;';

XY"'"1'-tliilHJ"J.:
"u".ri,.n.Jt'"*':*-..1,:*'Hff
get[
mevdan verme-

vermedLgini giiz dniine

salsrnla iltihabrna
I:';;il';;;,":t '" d'"-'d"ki;;i-;;;'donlar"
altrnda bulundurmakbi'
hasralart
mek iqin
"k'
tan veya ingiltere tt

;,;*;i;;u-";*.

yabancr muamelesi
rarihin hie bir devrinde iertahayvanhEm insanhfa'

giil Ut"'t""

^'""'J"
5,'" t"t-"-"''atlo

]lErn iyiliBe, barbarh#n "'"i""iy"t"'
bu kadar kuwetli
ahlikhbla bu kailar kudurmug'
ahliksrzLlm
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te

te$kihttl olarak, ktis*drlrkla, saldrrdrlr giiriilrnemiqtir. MaaleseI gok uzun siirece$i giiziiken bu bolugmanrn neticesi diinya iizerinde medeniyet ve barbarhktan hangisinin hAkim olacqfmr meydana koyacak, beqeriyetin akibetini tayin edecek ve klyametin
kopup veya k<ipmryacalrm giisterecektir. Bu biiyiik miicadelede

ter

kes, yalnrz milletini ve insanhfr ileEil kendini de korumak
igin giiziinii agmrya ve elinden geleni yapmrya mecburdurl.
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