
*

12 5 c ı h c i ^

( U 7 T- C  >-<. - iv

BAŞKENT NOTLARI
(Bastarafı 1. Sayfada) 

yirds!, radyo dinleyicisi yerlere 
yuvarlanır gülmekten. Onlar- 
dııur, kimmiş bunlar? Ankara 
halkını, hazırladıkları sopalarla 
miting alanına sokanlarmış. E- 
ğer bir vali kİ, valilik ettiği ken
tin halkım afedersiniz, hem çok 
aiedersiniz, yaşamaktan Kı
vanç duyduğum Ankara'nın hal
kını sopayla güdelen yaratıkla 
karıştırıyorsa, özür dilemezse bu 
kentte taşayan bir gazeteci ola
rak Ankara halkından ben özür 
dilerim. «Kestikleri sopalarla An 
kara halkını miting alanlarma 
sokanlar» onlarmış.. «En yasal 
haklarını kullanarak toplantı 
düzenleyenler elleri sopalı ço
ban, zorba çoban, Ankara halkı 
da şey... Bak talihsiz vali, sana 
sesleniyorum sana... Ben bu 
kentte valilik yapmış rahmetli
ler tanıdım, Tandogan’ı bile tam
dım uzaktan.. Sonraları nicele
rini gördüm, meslek gereği dost 
luk kurdum, değil böyle pot kır
malarından, bunun milyonda bi
rini yapanlara en ağır yazıları 
döşendim, nice valiler gördüm 
Menderes’in valilerini, sözüm o- 
t i a  Ankara Valisi olarak, ama 
hiçbirisini sizin düştüğünüz yer
de görmedim.

«Onlardıuıur# kimlermiş bun
lar? «Onlardıuıııır...»

Evet, şimdi bendeniz de birta
kım hayalî, tıpkı mobilyalar gi
bi hayalî, birtakım kimselere ay
nı üslûpta cevap veriştireyim. 
Haydi kameramanlar, haydi ses- 
ciler, haydi gazeteci meslekdaş- 
larım hazır olun başlıyorum:

«Vatanı süper devletlere satan 
onlardııııur... Komünizm teh

likesi yavesi altında, komünist
lerle işbirliği yapıp, paraytu, fab
rikaydı, elektrik enerjisiydl alıp, 
beri yandan da komünizm geli
yor deyip halkı şey zannedip al
datanlar onlardııııur.. Suçluları 
bırakıp, suçsuzları tutan polis
leri yönetenler onlardnuır. Dev
let kuvvetlerine yardımcıdır de- 
yu, eli kanlı, zincirli, sopalı, 
muştalı kişileri öğrencinin, öğ
retmenin, işçinin, memurun, ay
dınlık gazeteleri okuyanların ü- 
zerine şey gibi saldırtanlar onlar- 
dıuır. Devletin güvenlik kuvvetle
rinin elinden suçluları kaçıran
lar onlardııııur. Ders kitaplarına 
nifak tohumları sokarak halta, 
dinsel görüşlerinden de birbirine 
düşürenler, bunun İçin de İki bu
çuk milyon lira ödeyenler onlar- 
duuur... Demokratik, layik par
lamenter düzeni Cumhuriyeti 
bir şeriat devletine dönüştürmek 
İçin «Siret» konferansları dü
zenlemek isteyenler onlardıuıur. 
Piyasayı, günlük yaşamı başıboş 
bırakıp, dar gelirliyi, namuslu ka 
zançlıyı, yetimi, dulu, işçiyi ha
yat pahalılığına terkedip sınırlı 
yaşamı zehir eden onlardııuıır... 
Bu güzel halka zulmün türlü çe
şidini reva görenler onlardıuıur. 
Onurlu bir dış politika düzeme- 
yip, ona buna bağlı olanlar on- 
larduuur. Kendi aralarında bile 
birbirine düşüp, durumu halka 
başka türlü gösterenler, tek a- 
yaklannı kaldırıp konuşanlar, 
başlarına takke giyip halkın din
sel duygularım çıkarları için kul 
lananlar onlardnuır. Bir ma
kamda kalabilmek için kara kaş
larını kaldırıp cılız sesiyle onu 
bunu suçlayan, akıl dışı ne ka

dar lâf varsa bunları sıralayan, 
efendilerine yaltaklanmak için 
akıllarım, lz’anlarım yitirenler, 
sanki bu devran hep böyle de
vam edecekmiş gibi kendini bo
zuk, artık alım gücü hiç kalma
yan bozuk paradan. beter harca
yanlar onlardır...

Anayasal kuruluşların, yani tü
yelim saygının en yücesinin gös
terilmesi gereken Yargıtayın, 
Danıştaym, Sayıştayın kararları
nı dinlemeyen, uygulamayan. Ana 
yasa Mahkemesine dil uzatan, 
kendilerini bunların yerine ko
yacak kadar zivanadan çıkanlar 
onlardııııur... Orduyu gtlnlUfc İş
lere karış, mayalım dgylp tüm 
askersel gelenekleri altüst edip 
atama yapan, yaptıkları atama 
yargı organlarınca suratlarına 
çarpılanlar onlarduıır...

Haksıs yere, yasa dışı dernek 
kapatılıp, yüoe mahkemelerce 
açılınca kendilerinden geçip, 
gözleri kararıp, lçl ipe sapa gel
me* l&f döken, dunıır diye nu
tuklar atanlar onlardıuır.

Seçim yaptırmamak lçrn en 
zalim kişilerin taktıklarını, sure
ti haktan görünüp uygulayanlar, 
kardeşi kardeşe düşürenler, Jüç- 
bir cinayetin failini bulamayan
lar, bilinenleri de yakalamayan 
yasaları çiğneyenler de onlar- 
dıııııır, bunlara yaltaklanan ta
lihsiz kişiler de kimlerdir? Bu
rada cümle düşüyor, kimileri 
gibi, «onlardır» bozuk geliyor, 
peki ne diyelim? Kimdir bu di
yelim olup bitsin.

Günü gelende, hakça, yasalara 
saygılı bir düzende o cılız se
siyle, «Ben yapmadım, bana yap 
tiranlar onlardıuır» diyenler 
kim diiiiiiir? K im ler olacaktım ır?


