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Milletim Ağlamalı
— Milletimin evlâtlarına —

Milletim ağlamalı, köyüm pek yaman şimdi.
Kubbem ok oka değmiş, dağlarım duman şimdi... 
Güneş battı ebedi, ufkumuz görünmüyor,
Kaldırımlar karanlık fenersiz yürünmüyor,
Vadiler öyle sessiz öyle derin sessiz ki...
Ondan Ben’de ebedi yerleşecek bir iz ki!..
Ruhumu parça parça etseler duymam bile 
Bu öyle bir acı ki gelmiyor gayri düe...
Taşlardan su akıyor çimenler alev almış 
Atinin kaderini cüce boylu dev almış...
Oluklar, «fırsat budur» diye zehir sunuyor,
Her biri bir zavallı içen orda donuyor.
Gözünde yaşlarınla seyredersin canlan,
Bir uğultu kaplamış gür çamlı ormanları..
Aman burdan ne sesler, ne sesler yükseliyor 
Ta yatakta uyuyan kulakları deliyor..
Sürü halinde girip köyümün tarlasına,
Vurdu, kırdı döktüler meydanın ortasına 
Domuzu var, kurdu var, çakalı, tilkisi var...
Ne soran kaldı bugün, ne kalan bir şey sorar. . 
Tutarak herbirini başından, bacağından.
Kızıl dumanlar tüten zifirli ocağından...
Gömelim sonsuza dek maskara yerlerine 
Ve dönelim ecdadın eski seferlerine...

İsmet Çalık 
Trabzon Lisesi 6 - Fen - 2335 

TRABZON

Millete Zulmedenler 
Hesab Vereceklerdir

ALLAH BİZİMLEDİB
Vatanımızın yok oluşa giden 

yıkılışını durdurmak için, so
yulan servetini korumak, hor 
görülen dininin, hor görülen 
ahlâkının yeniden ihyası için 
başım dahi bu yola koyan, 
milletin ızdırabmı duyan Mü
cadeleci ağabeyimiz, sayın 
Mehmet Özutku! Mektubumu
za başlarken üzerimize düşen 
selâmlarımızı sunar Afyon 
Sancağını, milletimizin kur
tuluş sembolü SAĞ YUMRU* 
ĞUMUZLA selâmlarız.

Millet evlSıtlannın öeıderli- 
ğinde başlatılan Millî Mücade 
leye her gün kovalar dolusu 
çamur atan şom ağızlar mut
laka kapatılacaktır.

Millet düşmanlan şunu ka
bul etsinler ki; bu millet ar
tık düşmanım tanımıştır. Hiç 
bir vatan haini, milletin mü
cadelesini hedefinden saptıra- 
mıyacaktır ve saptırmaya da 
muktedir değildir. Bilsinler 
ki bize ne kadar iftira atılır
sa biz o kadar kuvvet kazana 
cağız.

öğrendiğimize ve mecmua
dan okuduğumuza göre göre

vinizden alınıyormuşsunuz. 
Hiç müteessir olmayınız Çün* 
kü bizim mücadele azmimiz 
daha da artıyor. İnşallah va- 
tan hainleri, Millet düşmanla 
n , Yahudi uşakları, tekrar in 
ierine çekilmeye mecbur kala 
caklardır.

Bizim tek üzüldüğümüz ta
raf bir millet evlâdının bey
nelmilel yahudiliğin Türkiye'
deki ön karakolu olan Mason 
localarının bir kaç üyesi ta
rafından görevinden uzaklaş
tırılmasıdır.

Fakat ne olursa olsun biz 
Beyköylü Mücadeleciler ola
rak, mücadeleye karar ver
dik. Bunu azimle yürüteceğiz. 
Sizinle daima beraber olduğu
muzu bildiririz. SAYGILARI
MIZLA.

BEYKÖYLÜ 
MÜCADELECİLER 
Ahmet Çakıcı 
İsmail Aşıcı 
Osman Demirbilek 
Mehmet Öztürk 
Osman Aşçı 
Adem Çakıcı 
Süleyman Okutan 
Ekrem Sarakaya 
Mehmet KaraJ&y*.

M ILİFT
VYAMİVOR

FENİDEN MİLLÎ MÜCA 
HELE MECMUASI YAZI İŞ 
LERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL
AZİZ VE ŞEREFLİ TÜRK 

MİLLETİ: Hakkında ne şe
kilde komplolar hazırlanıyor, 
ae şekilde ihanet plânları çi 
ziliyor artık bunları tanırı)a 
;e görebilme zamanın gel
miştir. Dinine, namusuna, ma 
ima vatanına, kültürüne, örf 
ve adetlerine, varlığına, şere
fine hülâsa bütün ideallerine 
nasıl hakaret ediliyor bunla
rı gör ve bil Esir Türk ille
rinde ve bütün İslâm alemin 
de bütün din kardeşlerinin 
hayvana dahi reva görülme
dik bir şekilde katledildikle 
rine artık kalbin sızlasın, hiç 
olmazsa ecdadının tarihine 
söyle bir göz at o zaman 
kendinin ne şekilde insan
lığa örnek bir millet ol
duğunu anlayacaksın, bunun 
için de milli mücadeleye ka
tılman gerekmektedir. Bütün 
bir millet olarak Yeniden Mil 
1! Mücadeleyi İlmi Sağ açısın 
da yürüt ki muhakkak muvaf 
fak olacaksın. Çünki Millî Mü 
cadelede önderin Hazret! 
Peygamber ve Ashaptır.

Sayın Millî Mücadelenin ku 
rucuları, Millî Mücadelede şe 
refli milletimizin önderliğini 
yapan ve yapacak aziz müca
hitler, üç tarafı denizle çev
rili şu Anadolumuzda bütün 
gayri millî beynelmilel güç. 
lerin saldırısından bıkıp usa
nan cefakâr halkımızın bütün 
bir imanla ve kalbiyle vatan

Dönmeyeceğiz
Alnımız akdır 
Kalbimiz pâkdır 
Yolumuz Hak’dır 
Dönmeyeceğiz!
İmanımız gür!
Dik başımız hür 
istersen zincir vur 
Dönmeyeceğiz!
Gönlümüzde kin 
Ve işte Hak din 
Gelse Rusya.. Çin,. 
Dönmeyeceğiz!
Fedai; yurda 
Nöbetçi, sûrda 
Post yok, ku$„ kurda 
Dönmeyeceğiz!

Cahit Şifa Teclmer 
KAYSERİ

İM İKAM GIİNESI
Yıllardır çiğnendi bu şehid yurdu,
Hain Moskof, kahpe yunan bir ordu, 
İnsafsızca hep zulmettide durdu,
Milletim bekliyor intikam güneşi.

Zalimlerin kılınçlan kırılıp,
Mazlumların göz yaşlan silinip,
Sarp kayalar yalçın dağlar açılıp,
Yakında doğacak intikam güneşi.

Milletin imam can ve etinde,
Ümidi ise Mülî Devletinde,
Ve beklediğimiz o tan vaktinde.
Bak işte doğuyor, intikam güneşi.

HÜSEYİN TURAN 
ÜSKÜDAR - İSTANBUL

CANIMIZ PAHASINA
Mücadeleye girdik canımız pahasına» f . 
İdeolojimiz uğrunda 
Len moskof uşakları!
Len komünist köpekleri bilinki;
İman kuvvetimiz sayesinde 
Mücadele edeceğiz ömür boyunca sizle 
Uyanıyor artık tüm Türkiye 
Cenk için saldırıyor millet, düşmanına 
Aman vermiyeceğiz moskof uşağına 
Dalgalanıyor sancak Millî Mücadelede r 
Ecdadın hakkını koymıyacağız sizde 
Lâkin Millî Devleti kurunca millet 
Eseliyeceksiniz yerleri kaçmak için sîzler.

BÜLENT ÖZYAZICI

ve milletimizi kurtaracağına 
inandıkları Yeniden Millî Mü
cadelenin asil ve hiç bir güç
lükten yılmayan rehberleri 
muhterem abiyler ve kıymet
li kardeşlerim; Bu gün ben 
öyle inanıyorum ki illâ ki kur 
tuluş zamanı gelmiştir, çeki
len bu bütün çilelere artık 
bir dur demenin zamanıdır ye 
ter ki Halikımız Yüce Allah* 
m izniyle Hz. Peygamberimiz 
ve Ashabın çizmiş oldukları 
yoldan aynlmıyalım ve onla
rın ideallerini benimsiyelim. 
Bu gün öyle şeylere şahit o- 
luyorum ki yaşadığım yer üc
ra bir köşe diyebilecek kadar 
küçücük bir köyde oturuyo
rum. ÇİFTLİK KÖYÜ kahve
hanelerde. Cami avlularında 
Millî Mücadelemizin mesele
leri tartışılıp söz konusu ola 
biliyor. Hattâ iş yerimde da* 
M içinde bulunduğumuz top
lumun dertleriyle yoğrulup

onlara meselelerini anlatıp 
benimsetebiliyorum ki artık 
komünist propaganda yapma
ya Deniz Gezmişler, Fakir 
Baykurtlar ve nice Behice Bo 
ranlar halkımızın içersine sız 
salar milletimizin büyük tep
kisiyle karşılaşacaklardır. 0- 
nun içindir ki zafer hakkın ve 
Hakka inananlarındır. Allah’
ın selâmı üzerinize olsun afciz 
kardeşlerim.

Sözlerimi bitirirken hepini
zi sağ yumruğumla selâmla
rım.

Selâm: Bu milletten olan* 
tara j i.

Selâm milletinin ideallerini 
benimseyenlere 

YAŞASIN MİLLET ve Mİl 
Lt DEVLET 

KAHROLSUN VATAN W 
MİLLET DÜŞMANLARI

NİYAZİ ÜNAL 
Dodurga • ÇORUM
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BAŞYAZI

Milletin iman, ahlâk, kültür 
tarih ve menfaatine bağlı 

haftahk siyasî 
MİLLİ DAVA MECMUASI 

YIL: 2 SAYI: 63

SAHİBİ 
Ömer Ziya Belviranh

MESUL MÜDÜR
A. Selim Arkoç

Devamlı Yazı Kadromuz
AYKUT EDtBÂÜ 

YILMAZ KARAOGLU 
NECMEDDIN TURtNAY 

SABAHA O DİN ERiŞ

İDARE YERİ 

Babıâli Cad. No: 50/4 
Cağaloğlu — İstanbul 

Telefon: 27 73 iö

DtZGI
Şen-AL Matbaası

BASKI '
Güneş Matbaacılık T A.Ş, 

Cağaloğlu — İst.

ABONE ŞARTLARI

Bir Senelik: 70 Lira 
Altı Aylık : 35 Lira 
Üç Aylık : 18 Lira

F1AT1: 150 KURUŞ
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I Yeni Tedbirler Hakkında
Türkiye’de bir seneyi aşkın bir zamandır» 

siyasî mücadeleyi silahlı bir mücadele haline ge 
tirerek, buhranı gittikçe daha çok derinleştir
me hareketi, sürüp gitmektedir. 1968 yılında to
murcuklanan ve iğrenç yüzünü gösteren kızıl ih
tilâl haraketi fütursuzca ilerlemesine devam et
mektedir. Rusya ile en uzun sınıra sahip hemen 
hemen tek komünist olmayan memleket Türki
ye’dir. Türkiye’nin Rusya’ya komşu olmasından 
doğan problemleri, Almanya, Romanya, Çin ve 
Kore’nin, komünist istilâsına uğramadan önceki 
jeopolitik ve jeostratejik vaziyeti ile kıyaslana
bilir. Zikredilen ülkelerden Almanya, Kore ve 
Çin parçalanmışlardır. Dünya üzerinde bugün 
kuvvet merkezi olarak kutuplaşmış üç temel güç 
vardır. Bu güçler bilindiği gibi Amerika, Rus
ya ve Çin’dir. Rusya’nın ve Amerika’nın dışında 
kalan bölgeler ise nüfûz bölgeleri olarak adlan
dırılır. Nüfûz bölgeleri içinde en tehlikeli du
rumda olanlarda tampon bölgeleridir. Bu böl
gelere de kontak uçlan deyebiliriz. Kontak uçla
rı umumiyetle yarım adalardır. Ve kontak böl
geleri ise parçalanma istidadmdadır. İskandinav 
ya, Almanya, Yunanistan, Türkiye, Vietnam, Çin 
ve Kore mücerret olarak ele alındığında, bu isti 
dattadırlar. Gerçekten Almanya, Vietnam, Çin ve 
Kore kısa veya uzun süreli bir parçlanma safha» 
smdan geçmişler, ikiye bölünmüşlerdir. Bölün
me şöyle neticelenmiştir. Amerikan nüfuz böl
gesindeki Batı Almanya, G. Vietnam, G. Kore 
ve Milliyetçi Çin... Rus veya komünist nüfuz 
bölgeleri ise, Doğu Almanya, K. Vietnam, Kızıl 
Çin ve Kuzey Kore...

Türkiye’yi jeopolitik ve jeostratejik istidadı 
yönünden tahlil edersek, Anadolunun Dicle ır
mağı istikametinde parçalanma istidadı taşıdığı 
görülür. Etilerin tarihinden başlayarak, Anadolu 
da birliğin ancak Pers, Selçuklu (kısmen) ve Os- 
manlı imparatorlukları devirlerinde var olduğu 
görülür. Bunun dışında Dicle nehri Anadoluyu 
birbirinden ayıran tabii bir sınır özelliği taşır. 
Şu halde, Anadolunun (dolayısiyle Türkiye’nin) 
birliğini sarsacak, dış tesirler bir defa kökleşip« 
parçalanma hareketi yerleşirse, Türkiye birliği« 
ni korumak için tahminlerin ötesinde gayret 
sarf etmeğe mecbur kalacaktır.

Rusya’nın Latin Amerika memleketlerinden, 
Avustralya’ya kadar uzanan ilitilal hareketinin, 
Türkiye’de hiç bir tesir göstermeyeceğini um
mak için, her halde düşüncesiz değil, fakat vic
dansızda olmak lâzımdır. Ne hazindir ki, mille
tin hissi selimi ile kavradığı bu gerçekten, aydın 
larımız nasibini almamış gibidir. Katiyetle ifa
de edebiliriz ki, beynelmilel siyasî ortam, siyasi 
ve ekonomik ortama gizli veya açık bir şekilde 
tesir eden beynelmilel dev güçler, bu güçlerin 
milletlerin ekonomik, askeri ve siyasî güçleri 
üzerindeki derin tesirleri hakkında gerçeklere 
dayanan ve mantıkî bir insicam gösteren kültür 
belirtilerini taşıyor aydınların sayısı, parmakla 
gösterilecek kadar azdır.

Şüphesiz ki, bu bilgi kıtlığı içinde, beynel* 
milel ihtilâl yuvalarının propaganda ve hareket
lerinin ne manaya geldiği anlaşılamaz. Ve düş» 
man propagandacılarının ve tahrikçilerinin bur« 
numuzun ucuna kadar gelen ihanetlerinden ga
fil oluruz. İşte bu okumuşluk gurununun zırhına 
bürünen cehalettir ki, Doğu Türkistana Sinkiang 
(Sin Can) dedirtir, bir seneden beri devam eden 
kızıl ihtilalin gelişmesine anarşi, sağ - sol kavga
sı gibi garip ve gerçeği tepe taklak eden anla
yışların elbisesini giydirir. Gene bu müsibet sa
yesindedir ki, Yahudi güdümlü basın, Türkiye’
nin en hayatî problemlerini hasır altı eder, ve 
aydın - halk birliğini bozacak ne kadar hurda 
mesele varsa ortaya çıkarır, yalancı ve yapma 
bir efkar-ı umumiye meydana getirir. Doğum 
kontrolünü yaygınlaştıralım der, Kur’an kursla
rı kapansın der... Gören de bu meseleler, Türki* 
yeyi çökerten musibetler zanneder. Düşmanları
mız (yani politikanın mahir tatbikcileri, yalanın

mimarları) ortaya attıkları davaların, son hedef
leri için ne manaya geldiğini bilirler. Bizim ay
dınlarımız ise, millî bir politika kültüründen 
mahrum oldukları için, sadece ortaya atılan me
selelerin o gün mevcut olan imkanlar içinde 
sathi bir mantıki muhakemesini yaparak, mese
lelerin kuyruğuna takılırlar.

En acı misallerden birisini ele alalım. Ara
da sırada hatırlanan bir Kıbrıs meselesi vardır. 
Bu meselede Türkiye’nin sabit bir hedefi ve bu 
hedefe ulaşmak için ortaya koyduğu stratejisi 
yoktur. Megalo tdea için çalışan Yunan politika
cıların ve Yunan halkının milli bir politikası 
vardır. Ve bu Enosis’dir. Türkiye’mizin ise Tak
sim, Federasyon veya ilhak (şimdi unutuldu!) 
gibi tezler arasında yalpalayan mütereddit ve 
günü birlik politikasından (eğer politika demek 
caiz ise) başka neyi var? Olamazdı. Çünkü, Tür
kiye’de bir politik-ekol yoktur. Çünkü, Türki
ye’nin millî politika kültürüne sahip, aydın kad
rosu mevcut değildir. Ve bu yüzden, fırsatlar 
heba edilmekte, zaman boşu boşuna akıp git
mektedir.

Türkiye’nin problemlerine çözüm ararken 
yukarıda işaret edilen zaafları ve zaruretleri 
daima göz önünde tutmak gerekir.

Türkiye’de, 1960 tarihinden bu yana, ortaya 
çıkan imkânlar, maalesef değerlendirilememiştir. 
Muhteris politikacılar, Türkiye’nin gerçeklerini 
bir türlü anlamak istememişlerdir. Bunlardan 
biri de, tutarsız politikası ile, milletin ümidin! 
heder etmiştir. Altı yıla yaklaşan iktidarı boyun 
ca bay Süleyman Demirel; tavşana kaç, tazıya 
tut koş politikası, uygulamıştır. Seçim şansı ka
tileşen A.P’ye, Türkiye Maşrık-ı azamlığımn getir 
diği bay Demirel, uzun iktidar yıllan boyunca, 
Komünizmin gelişmesine sadece seyirci kalmış» 
tır. Onun bu zavallı politikasını destekleyen, 
namlı muhalif İnönü’de en az Süleyman Demi
rel kadar, mesuliyet taşımaktadır. Yeni hüküme
tin almayı tasarladığı tedbirler, pekâla bay De
mirel iktidan devrinde alınabilirdi.

Şimdi yeni hükümet, kızıl ihtilâl hareketle
rinin meydana getirdiği kanunsuzluğu ortadan 
kaldırmak üzere, kesin tedbirler alacağını açıklı
yor. Bu harekete iştirak etmemek mümkün de
ğildir. Zira bay Erim’in konuşmasında tekrarla
dığı gerçekler, bizim bir seneyi aşkın bir za- 
zandır, ısrarla savunduğumuz gerçeklerdir. Tür
kiye'de; anarşi, sağ-sol çarpışması adiyle maske
lenmeğe çalışılırken, hakikati ısrarla savunduk. 
Başlangıcından bu yana Kızıl ihtilâl hareketinin, 
yıkıcılığını adım adım takip ederek, bugünkü hu
zursuz ortamın doğacağını, aylarca önce belirt
tik. Kanunsuzlukların, kızıl ihtilâl hareketinin 
görünen belirtileri olduğunu belgeleriyle belirt
tik. Ve, hükümetin tedbir almasını ısrarla iste
dik. Bugün için söyleyeceğimiz şudur; Erim hü
kümeti 23. Nisan konuşmasının ruhuna sadık 
olarak icraata geçtiği ve icraatında ısrar ettiği 
nisbette, halktan yardım göreceğinden asla şüp
he etmemelidir. Komünizmi Türkiye’den tar- 
detme savaşında milliyetçi aydınların; doktrin, 
metod ve program hususunda kendisinden fark
lı bulunmalarına rağmen, bu hareketi destekleye 
ceği muhakkaktır.

Ancak komünizmin yok edilmesinde, halkın 
güvenlik kuvvetlerine yardımcı olması bu gün, 
kesin asgari şartlara tabidir. Bu ise, halkın Ko
münizm karşısında uyanması ve teşkilatlanması 
hamlesine mani olmamaktır. Halk; güvenlik 
kuvvetleri yanında, dinî inançları ve millî ide
alleri uğruna savaşırken, «faşistler», «saldırgan* 
lar», «gericiler» deye itham yağmuruna tutulur 
ve hükümet buna seyirci kalırsa, daha önceki 
iktidarın dönek politikasının acı hatıralarını 
unutmayan ve itham sağanağı altında, en kıymet 
li evlâtlarını hapishane hücrelerine terkeden 
halk, derin bir sessizlik içinde beklemeyi tercih 
edecektir. Bu gerçek unutulmamalıdır!

Yeniden Milli Mücadele
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Mücadele çizgisinden

mm mm

HÜKÜMET
Kızıl Terörü Kırmak İçin

NE YAPMALIDIR?
Ereğli Demir - Çelik’te sabotaj

lar» olıır, banka soygunları geomet
rik diziyle artarken ve milletin sıkın 
tısı son haddine varmışken, hükûme 
tin mevcud terör hareketleri hakkın 
daki görüşlerini bizzat başbakan ağ 
zindan duyabildik. Başbakan ve yar
dımcısının, millet hayatını çekilmez 
hale getiren, üniversitelerde ders 
yapma imkânını ortadan kaldıran, 
sokaklarda ve iş yerlerinde hayat 
güvenliğini yok eden tedhiş ve te
rör hareketleriyle ilgili konuşmala
rı, tedbir bekleyen milletin yüreği
ne bir nebze de olsa su serpti. Şim
di millet icraat beklemektedir.

Evet, gerek başbakanın ve gerek
se yardımcısının, kendi hikmeti vü
cudunu ifade eder, ve milletin sıkın 
tısını anlar mahiyetteki konuşmala
rı nerdeyse yeni hükümetten de ü- 
mid kesmiş olan milleti memnun et 
miştir. Millet, yeni hükümetin bugü 
ne kadar ki icraatıyla nerdeyse «her 
kes tarafından başka başka değer
lendirilen ve belirli teşkilatlı grub- 
lara yem olacak reformlarlamndan 
başka birşey yapamıyâcağına inana
caktı. Can çekişen hastaya aspirin 
alırsan geçer kabilinden laflar ola
rak nitelendirdiği bugüne kadar ki 
tutum, belirtmek gerekir ki, millet
te bu hissi bırakmıştı. Ama Erim’in 
konuşması, eğer icraatım da bera
ber getirirse, ümid kapılarını yeni
den açabilir.

Erim, şimdiye kadar ki konuşma
larından daha değişik bir ifadeyle 
kendi hükümetini teşekkül ettiren 
sebebi tesbit ediyor ki, bu doğru bir 
fcesbittir.

«Bildiğiniz gibi hükümetimiz, mil
letin sinesinden çıkan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin tüm vatandaşlarımı
zın yüreklerindeki arzuya tercüman 
olması sonucu, işbaşına gelmiştir.» 
Bu tesbit, Ordunun millî şuuru ak
settirdiğini ve milletin huzursuzlu
ğuna tercüman olduğunu söylemesi

bakımından yerindedir. Bu hükümet 
milleti mesud etmek, için getiril
miştir. Ordu, bunun için 12 Mart 
muhtırasını vermiştir. Hükümetin 
hikmet-i vücudu «hangi İdeolojiyle 
dolu oldukları» bilinen «bilinçli ay
dınlan» memnun etmek için değil.

Erim’in 23 Nisan konuşmasının i- 
kinei önemli yanı «asayişsizliğin 
kaynağı» nı belirtmiş olmasıdır. E  
rim’in sözlerine göre bunlar, «dışar 
dan para ve silahça beslenen, karan 
lık ve yabancı bir diktatoryayı geti
recek ideolojinin mensubu, kendile
rince bir eylem (!) sürdüren, Tür
kiye'yi parçalamak isteyen, Türkiye- 
yi önce ekonomik, kültürel ve siya
sî bir kriz içine itip, grev, boykot, 
işgal, tahrip ve sabotajlarla müesse
seler! işlemez hale getirip ihtilâle 
gitmek isteyen gruplardır. Bunlar 
teşkilatlıdırlar. Ve bir günde ortaya 
çıkmış değillerdir. Yıllardır sürdürü 
len kesif bir faaliyetin sonucu bu 
merhaleye ulaşmışlardır. Bunların 
gazeteleri, dergileri ve çeşitli, yer
de sözcüleri vardır. Düşüncelerini 
serbestçe yayarlar. Türkiye’yi nere
ye götürmek istediklerini bile artık 
gizlemek lüzumunu duymuyorlar. 
Yüreklerinde vatan ve millet sevgi
sinin zerresi yoktur.»

Bunlar, terör hareketlerini yürü
ten tedhiş teşkilatlarının vasıfları
dır. Erim bunları saymış ve çareyi 
de şu şekilde belirtmiştir: Bunlar
devletin kuvvetleriyle yok edilecek
tir. Alınacak tedbirler, terörcülerin 
beynine balyoz gibi inecektir. Bu 
noktada halkın yardımları en büyük 
destek olacaktır.

Başbakan yardımcısı Sadi Koçaş 
da tedbir mevzuunda şu şekilde ko
nuşmuştur. «Ancak bu mücadelemiz 
de devletin kendi yanlarında olduğu
nu bilen vatandaşlarımız bize yar
dım etmelidir. Biz partilerüstü bir 
hükümet kurduğumuzdan 35 milyon 
vatandaşın bizi destekleyeceğine V

nanıyoruz.» Sadi Koçaş tarafından 
söylenen bu sözler de iktidarların 
temel kuvvet ve dayanağının ancak 
ve ancak millet olabileceğini, mese
lelerin hallinin nihai noktada mille
te başvurmakla halledileceğini orta 
ya koymaktadır. Bu sözün ifade et
tiği mana bu olmalıdır. Ve bugün ik 
tidan elinde bulunduran fertler, bu 
anlayışa ters düşen lafları geveleme 
yi bırakmalıdırlar.

EKSİK KALAN NOKTA NEDİR?
Gerek Erim’in gerek Koçaş’ın ve 

gerekse onlardan önce gelen iktidar 
ların belirtmedikleri veya belirtmek 
ten kaçındıkları nokta bu terör ha
reketlerini yürüten grupların ideo
lojik karakterlerini ortaya koymak
tır. Nihat Erim’de bu grupların ideo 
lojik karakterini ortaya koymamış
tır. Artık herkes tarafından bilin
mektedir ki, Türkiye’de terör, ted
hiş ve sabotaj hareketlerini yürü
tenler, moskova veya pekine bağlı 
komünizmin adî çığırtkanlarıdır. Bu 
açıkça ortaya konmadıkça, millete 
tehlikenin nereden geldiği anlatıl
madıkça, milletten aktif bîr yardım 
görmek mümkün olabilir mi? Zira 
millet, hangi şer kuvvete karşı mü
cadele edeceğini bilmelidir. Bilmeli
dir ki güvenle ağırlığını ortaya koy 
sun. Erim hükümetinin, bugüne ka
dar ki iktidarların büyük bir gaf
letle veya bazı niyetlerle gizlemeye 
çalıştığı asıl tehlikeyi ortaya koyma 
sı ve milletin isteklerine paralel bir 
terbirler manzumesini gerçekleştir
mesi, geçmiş hataların büyük bir 
kısmını önleyecektir.

KOÇAŞ’IN ANLAYAMADIĞI ŞEY
Gözden uzak tutulmaması gere

ken bu noktayı belirttikten sonra 
asayişsizliklerin boy vermesine se- 
beb olan bir husus daha düzelterek 
köklü reformların neler olabileceği- 
ni belirtebiliriz.

Bir gazetenin yaptığı röportaja ce 
vap veren Sadi Koçaş son derece en 
teresan konulara temas etmiştir. 
Marksist düzenin Türkiye’yi allak 
bullak edeceğini, Mao’nun uygula
dığı, Moskova’nın tatbik ettiği re
jimlerin neticelerinin bilindiğini, 
Romanya ve Macaristanı gezdiğini 
ve buralardaki rejimlerin hiçbirisi
nin Türkiye’yi mesud etmeyeceğini 
söylemiştir. Bu güzeldir. Ve tasvibe 
şayandır. Yalnız bu arada söylediği 
şu sözler, aklı selim sahibi herkesi

hayretler içinde bırakmıştır. «Yani 
bana siz sola kakımısınız dedikleri 
zaman vereceğim cevap şudur: Ha
yır. Sola karşı değilim. Aşın sola 
karşıyım, sağa aşın sağa karşıyım. 
Ama söylediğim ölçüde sola karşı 
değilim. Yani sosyal adaletçi, sos
yal güvenlikçi bir sol düşünceye kar 
şı değilim. Hatta şöyle de söyleye
yim; ben hümanist bir açıdan da I- 
şe baktığım zaman, ben sola kapalı
yım, sola karşıyım diyen insanın, in
sanı sevebileceğine de kani deği
lim.» Bu sözler çok cür’etli sözler
dir. Ve biz bulunduğunuz makamla 
kabili telif görmedik. Herşeyde® ön 
ce partizanca (CHP görüşüne uy
gun) bir fikirdir. İkincisi siz bağım 
sız, ve millete bağlı olmayı başarını 
zm şartı olarak görmek mecburiye
tinde olan bir iktidarsınız. Milletin 
ideolojisine bağlı, onun propaganda 
sını yapar olmanız şarttır. Milletin 
ideolojisi sol değildir. Şunu da be
lirtmek lâzım, sol da sizin söylediği 
niz şeyler değildir Sol belirttiğiniz, 
adalet, insan sevgisi, sosyal güven
likçi görüşlerin sadece sömürücüsü
dür. Sol, netice itibariyle aşırı so
lun birkaç derece düşüğüdür. Dola- 
yısiyle, aşın solun doğurduğu buh- 
ranlan, insan bünyesine uzaklığı, 
aykırılığı, nisbetinde sol da doğura 
çaktır.

Milletin ideolojisi ise, insan bün
yesinin, eşyanın, cemiyetlerin bağlı 
bulunduğu kanunların en İlmî ifade 
sidir. Yani Sağ ideolojidir. İdeoloji
leri aymrken ve tavsîf ederken bu 
şekilde yapmak zaruridir. Ekonomik 
kıstaslarla, ideoloji değerlendirme
si yapılamaz. İdeolojiler, doktrinle
rin haklılığına göre sınıflandırılır. 
Bu görüşleı sayın Koçaş’a belki ya
bancıdır. Fakat düşünülmesi, sabır
la düşünülmesi ve milletin hayat pt 
nanndan yudumlanması mümkün o- 
lursa, millî idealler ve haşmetli ta
rih gözden geçirilirse İnsanî, mil
lî ve İlmî ideolojinin sağ ideoloji 
olduğu görülecektir. Millet, başba
kan yardımcısının ağzından daha İl
mî sözler duymak isterdi

ASAYİŞSİZLİK NASIL
DURDURULUR
Hükümet, başta da belirttiğimiz 

gibi biı takım tedbirlerin hazırlığı 
içindedir. Bunlann bir kısmı belli 
olmuştur bile. Meselâ, sıkı yönetim 
kanununda yapılacak bir takım de
ğişiklikler, Anayasa’da yapılacak ta
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diller ve belki de getirilecek yeni 
kanunlar.

Sıkı Yönetim kanununda meyda
na gelecek değişiklikler, 16 Haziran 
hadiselerinden sonra ilan edilen Sı 
fa Yönetim ve kurulan mahkemeler 
de vukû bulan hadiselerden sonra 
iarurî hale gelmiştir. Sıkı Yönetim 
Esnasında sanıkların, hakimlere, sav 
cılara ve askerlere karşı tutumu, a - 
rama yapılmak isteyince «özerklik» 
çığlığını basan malum üniversite yö 
neticilerin tutumu bu tadilatları za
ruri kılmıştır. Tedbirler de son de
rece zaruridir.

Yalnız, tedbirlere ve kanunlara 
temel olacak birkaç hususu belirt
mek te bir vazife haline gelmiştir.

#  Türkiye’de huzursuzluğu çıka
ran grupların artık, Moskova - Pe
kin veya Havana güdümlü komünist 
militanlar olduğu bellidir. Unutul
maması gereken husus ise, «komü
nizmin ideolojik bir tamız» halinde 
olduğudur. İdeolojik bir taarruzun 
yâlnız zabıta tedbirleriyle yokedil- 
mesi mümkün değildir. Bunun bariz 
misalleri daha önceleri görülmüş
tür. Pek çok yeni suçlar çıkmıştır. 
Komünizm materyalist doktrini, ik
tisat anlayışı ve ihtilalci fikir yapı
sıyla birlikte hücum etmektedir. Bu 
hüctimu durdurmak, haklı, İlmî, 
İnsanî ve hayatın bütün müessese- 
lerini kapsayan bir ideolojiyle müm 
kündür. Bu millet İdeolojisidir, Dev 
let, haklı bir doktrinle komünizmle 
savaşmazsa, tedbirleri« eski iktidar
ların tedbirleri akıbetine uğrama
sından korkulur

#  Komünizm teşkilatlı olarak ta
arruza geçmiştir Bu hususu Erim*- 
de belirtmiştir Teşkilatlı kuvvet
ler karşısında, basit polis tedbirleri 
kafi gelmez. Zira, bu gruplar, ihti
lâlciliği meslek haline getirmiş, çe
şitli dünya ülkelerinde yaptıkları 
pratikle ustalaşmalardır Bunların 
en çok korktuğu şey, milletin aktif 
mücadeleye girmesidir. Basın organ 
lannda gerici diye hücum etmeleri
nin sebebi, milletin bunlara müsa
maha etmemesidir. Erim hükümeti, 
milletin desteğini istemiştir Bu se
vindiricidir. Daha aktif şekilde mil
letin, millî kadrolar Öncülüğünde 
teşkilatlanmasını sağlamak kesin çö 
Küm yoluna götürür.

#  Komünist hareket bir parti ta
rafından yürütülür. Legal veya ille
gal (Kanunî - Gayrı Kanunî) parti
ler komünist hareketin teşkilatlan
ma, propaganda ve sabotajlığını ya
parlar. Şimdi, sol basında görülen 
partileşmeyi teşvik akımı, komünist 
hareketin bünyesi icabıdır. Yeni ku 
rulacak partiler Gizli Komünist

Rahmi Duman’ın oğlu silahlı altı komünist tarafından kaçırıldı.
16 Nisan 1971
Emniyet Sandığını soymak isteyen üç Dev-Gençli yakalandı. 16 Ni
san 1971.
Sinop’ta solcu kız öğrenciler hadiseler çıkardı. 16 Nisan 1971.
Polis, komünistler tarafından kaçırılacaklara ait bir listeyi ele geçir
d i 18 Nisan 1971
THKO gazetelere bildiri yolladı. Ve şartları yayınlamayan gazetele
r i  havaya uçuracağını bildirdi. 18 Nisan 1971 
Dev-Genç’liler bir öğrenciyi kaçırıp işkence etti. 18 Nisan 1971. 
Ankaralı bir iş adamı kaçırılmak istendi. 18 Nisan 1971.
Yüksek fırın «Ayşe»de patlama oldu, işçi ağır yaralandı. 19 Nis. 1971. 
Gaziosmanpaşa’da Banka soyuldu. 20 Nisan 1971.
Bir mühendisten 49 bin lira İsteyen 5 kişi yakalandı. 21 Nisan 1971. 
Kızıllar Bıyıkoğhma karşı savaş açtılar. 21 Nisan 1971.
Ankara’da bir banka soyuldu. 22 Nisan 1971.
Ankara'da Ortaokul basan öğrenciler dinamit patlattı. 22 Nisan 1971.

Partisinin yan kollan olacaktır.
#  Şimdi terbirlere geçebiliri*.
1. Komünist Basın, (gazete, mec

mua, v.s.) millete açıklanmalıdır. 
Madem ki milletin yardımı istenmek 
tedir, o halde millet, hangi basın 
organlarının komünistleri himaye et 
tiğini, masum gösterdiğini, soygun
culara yataklık yaptığını, onların 
bildirilerine aracılık ettiğine, soy
gunlara gerekçe hazırladığını, ko
münizmi kültür veya doktriniyle 
propaganda ettiğini bilmelidir. Me
selâ: «Memleket bu hale gelince, 
elbet genç öğrenci silâhlanıp ban
ka soyar.» (Cumhuriyet, 16 Nisan 
1971, İlhan Selçuk.) diyerek soy
gunculara gerekçe bulan adamların, 
komünizmin uşaklığını yaptığı hükü 
metçe açıklanmalı ve millet bilme
lidir. Ondan sonra da bunlar derhal 
takibata uğramalıdır.

2 - Komünizm suçundan lıüküm 
giymiş insanların dernek kurma ve 
yayın yapma hakları ellerinden alın 
malıdır.

3 - Komünizmi, san’at, edebiyat, 
tiyatro ve sinema gibi yayın vasıta
larıyla direkt veya indirekt yoldan 
propaganda edenler cezalandırılma
lıdırlar. Sanat adı altında yürütülen 
komünist faaliyete son verilmelidir.

4 - Danıştay’ın yetkileri sınırlan
dırılacak, ve oraya düşüncesi ve i- 
nançlan millete bağlı olan hukukçu- ı 
far getirilmelidir. |

5 - Komünizmin, tercümecilik yo
luyla yapılan propagandası önlenme 
lidir. Tercüme olarak neşredilen, 
komünizmin nazariye ve pratiğine 
ait kitap, dergi, filim ne varsa ya
saklanmalı ve toplatılmalıdır. Zira 
bir yabancı kültür önce tercümeci
lik yoluyla bir ülkeye girer Mars’
ın eserinde komünizm propagandası 
nm bulunmadığını söylemek akıl - 
havsala almaz bir iştir. Gerilla ki
tapları ihtilalcilik talim ettiren eser 
ler açıkça satılırsa, ondan sonra soy 
guna mani olunamaz.

6 - Komünizmi teori ve pratiğiyle 
iyi bilen ve milletin ideolojik yapısı 
na bağlı hukukçulardan müteşekkil 
mahkemeler kurulmalıdır.

7 - TRTnin komünistleri himaye 
eden ve çeşitli programlarında marx 
ist bir propaganda yapan yayınla
rına son verilmeli, TRT millete hiz
met eder hale getirilmelidir,

8 - Üniversitelerde, ilim adı altın 
da yürütülen komünizm propaganda 
sı önlenmelidir- İlim tüccarların, sa 
pik bir ideolojiyi körpe dimağlara 
telkini durdurulmalıdır.

Bu tedbirler millî hayatın korun
masının temel şartlandır.

A
1 % ♦ \ M

Mm A», - İLLİ

t u 1
—* Hükümet programındaki muğlak 
ifadelere, kendi ideolojik yapısına 
uygun açıklamalar getiren eski Sos 
yalist Kültür Derneği elemanı A. 
Karaosmanoğlu. Türkiye 2359 sene 
sonra kalkınacaksa, reformların ne 
manası kalıyor? Yoksa millete gü
vensizlik mi böyle konuşturuyor. 
Yoksa, yıllardır Amerika’da katmış 
olmanın verdiği Amerikanvari gö
rüş mü buna sebep oluyor?

— Yıllardan beri Devlete hizmet #» 
den ve başında bulunduğu Devlet 
Planlama Teşkilâtım muvaffakiyeti» 
yürüten, fakat ideolojisinde® dote» 
yı, komünist basının mesnetsiz saUh 
nlarına marus kalan ve A. Karao» 
manoğhı’nun sol basına yaranmak 
düşüncesiyle ve eskiden kalma Mr 
hırsla yerini değiştirdiği Turgut d* 
zal. Eskiden DPT müsteşarıydı,

Karaosmanoğlu 
Oyuna Geliyor

Geçen haftayı banka soygun
ları ve adam kaçırma olayları 
süslerken, Başbakan yardımcı
sı Atilla Karaosmanoğlu bir ba
sın toplantısı düzenledi. Ve han 
gi denklemlerle elde edildiği hiç 
bir zaman izah edilemeyecek id 
dialar ortaya attı. Biz Avrupa- 
yı 2359 yıl geriden takip ediyor 
muşuz.

Yeni kabinenin ekonomik iş
lerini yürütmekle görevli bu 
genç bakanın basın toplantısı, 
Türkiye’nin gerçekten bir anar 
şi denizinde boğulduğu günlere 
rastlıyor. Bir zamanlar halkı ve 
ideolojisini açıkça düşman ilân 
etmiş politikacılar, şimdi İsrarla 
halkı yardıma çağırmaktadır. Kı 
zil tecavüzün en hayasızlaştığı 
günlerde, meseleyi sağ-sol çatış 
masına irca etmek için iğrenç 
Mr dil kullananlar, şimdi düştük 
leri uçurumun ne İcadar kor
kunç olduğunun tahayyülü için
deler.
KOMÜNİSTLER İSTEKLERİN
DE HUDUT TANIMAZLAR

12 Mart muhtırasını müteakip 
iş başına gelen Erim hükümeti, 
yapılacak reformların sol cena
ha büyük tavizler vereceği görü 
şünden hareketle, anarşinin kı
sa zamanda durdurulacağı kana 
atinde idi. Zannedüiyordu ki, 
komünistlerin öteden beri ağız
larına doladıkları toprak refor
munun yapılacağı açıklanırsa, di 
nî tedrisatın yozlaştınlacağı bil
dirilirse komünistler silahlı taar 
ruz ve kaçırma olaylarını durdu 
racaklardır. Komünizmin dünya 
stratejisi hiç nazara alınmadan 
ortaya konan basit düşünüş çok 
kısa zamanda iflas etmiştir. Ve 
Başbakan da bu hususu itiraf
tan çekinmemiştir. Kızıl hareke
tin muhtelif memleketlerde ta
kip ettiği seyir, dikkatle incele
nirse görülecektir ki; komünist 
ler kendüerine verilen tavizler

ne kadar büyük olursa olsun, 
bunlarla iktifa etmemişlerdir. îf  
te Seylan.
MİLLİYETÇİLERİN 
TASFİYESİ KOMÜNİST 
HAREKETİ HIZLANDIRIR.

Bugünlerde devlet bünyesin* 
de geniş operasyonlara girişil* 
miştir. Devlet Planlama Teşkilâ
tında tasfiyeler yapılmış ve tas
fiye edilenlerin yerlerine Türki* 
ye’nin Havana Üniversitesi O.D. 
T.Ü. nden öğretim üyeleri geti
rilmiştir. Milliyetçi emniyet mea 
supları değiştirilmiş ve yerleri 
asgari CHP lilere tevdi edilmiş
tir. Üstelik bu operasyonlarla 
devam edeceği anlaşılıyor. Üzü
lerek kaydetmek gerekir ki, ya
pılan tayin ve nakiller sol bası
nın istediği tarzda yapılmıştır.
KARİNEDE ANLAŞMAZLIK
MI VAR?

Erim hükümetinin programı 
mecliste okunduktan sonra, ver 
diği tavizlere rağmen program 
komünistlerce tatsız, renksiz va 
kokusuz bulunmuştur. Ne za
manki Karaosmanoğlu basın top 
lantısında, Erim’in müphem bı
raktığı yerlere Sosyalist Kültür 
Demeğinde çalıştığının ispatım 
yaparcasına el atmış ve açıkla
mıştır. İşte o zaman sol basın 
sevincini izhar etmiştir

Başbakan yardımcısı daha zi
yade plânlamaya taalluk eden 
basın toplantısına ne Devlet 
Plânlama müsteşarını ne de il
gili daire başkanlannı getirmiş
tir. Böylelikle onlardan bilgi al
mak ihtiyacını hissetmediğini 
göstermek istemiştir. Bu hare
ket ne derece doğru ve samimi
dir? Filvakıa müsteşar ve daire 
başkanlannın hepsinin yalan ve 
yanlış değerlendirmeler verece
ği ileri sürülse büe, madem ön 
plânda ilgili olarak onlar görün 
mektedir. Ve açıklamalar onla-
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nn zamanına inhisar etmekte
dir. Şu halde bilgilerine başvu
rulması gerekirdi.

!
MALİYE BAKANI, 'j 
KARAOSMANOĞLUNU j 
TEKZİP EDİYOR

1 Basın, Başbakan yardımcısı 
ve Ekonomik İşler Bakanı Atil
la Karaosmanoğlu’nun açıklama 
larını ikinci bir hükümet progra 
mı olarak vasıflandırmaktadır.

Burada iki tezata işaret zaru
rîdir.

1— Acaba Erım’in okuduğu 
programa, Karaosmanoğlu niçin 
başka bir veçhe vermek yolunu 
seçti?

2— Yoksa Erim güven oyu a- 
lamamak korkusu ile o zaman 
açıklayamadığı bazı hususları, 
şimdi genç yardımcısına mı a- 
çıklattırdı?

TURGUT ÖZAL’IN A 
KARAOSMANOĞLUNA-i 
CEVABI

Karaosmanoğlu’nun basın top 
lantısmda kendisine sık sık teca 
vüz edilen plânlama teşkilâtının, 
müsteşarı Turgut Özal görevin
den başka bir yere alınarak a- 
çıklamalarda bulundu. Cevabı 
mektubunrlff ise «hiç bir hükü
metin politikasını müdafaa mec 
buriyetinin olmadığını, ancak 
devlette devamlılığın şart oldu
ğunu» belirten Özal, bazı ra
kamlar verdi. Ayrıca farklı ka
naatlere sahip olunulsa dahi, 
kendilerinden istenecek her bil 
giyi güvenilir ve doğru bir şe
kilde vereceklerini de açıkladı. 
Ne yazık ki Karaosmanoğlu bu 
yolu denemeyi aklından büe ge
çirmedi. Üstelik Türkiye’ye ge
lişi bir ayı dahi bulmamıştı.

Kanaatimizce Başbakan yar
dımcısının basın toplantısı bir
kaç noktadan tenkide tabi tutu
labilir.

a) Bir kere Avrupa’yı 2359 yıl 
geriden takip ettiğimiz söylen
miştir. Bu rakam hiç bir ciddî 
araştırmanın mahsulü olmadığı 
gibi, moral bozucudur da.

b) Karaosmanoğlu açıklamala 
nnda sanki başka bir ülkenin a- 
damı imiş gibi, soğuk konuşmuş 
tur.

c) Uzun bir zamandan beri Tür 
kiye’den ayn bulunmasına rağ
men, Türkiye hakkındaki bilgi
leri ilgili daire başkanlanna sor 
madan açıklamıştır. Bu hareket 
tarzı yanlış değerlendirmelere 
her zaman yol açabilir.

d) Basm toplantısında «Bizde 
birşey yapamazsak suç bizim de 
j£il» intibaı verilmek istenmiş
tir.

e) Nihayet bir insanın hasta 
olduğunu söylemek kolay iştir. 
Ancak onu tedavi güçtür. Türki 
ye’nin ekonomik durumu ma
lum. Bunu herkes biliyor. Lâkin 
tedavi hakkında müspet birşey 
söylenmemiştir. Üstelik zam fur 
yası yine devam etmektedir.

Durum bundan ibaret.

Babaeski’de Neler Oluyor?
ÖĞRETMENLERİMİZİN AKİF’E BAŞLILIĞI 

İLK SEN MERKEZ TAKIMINI RAHATSIZ ETMİŞ
BABAESKİ İSTİKLÂL MARŞI 
TOPLANTISI VE SOLCULARIN 
TELAŞI :

Trakyamızın şirin bir kasabası ci
lan Babaeski’de 14 Mart tarihinde 
İstiklâl Marşının 50. yıldönümü mü
nasebetiyle «İSTİKLÂL MARŞIMIZ 
VE MEHMET AKİF» toplantısı ter
tip edildi. Toplantıyı kasabanın mil
liyetçi öğretmenleri hazırladılar. HaJ 
kın ve talebelerin iştiraki, civar ka 
sabalardan gelenlerin iltihakiyle Ba 
baeskililer heyecanlı bir gün yaşa
dılar.

Toplantıda İstiklâl Marşı şairimİ2 

Mehmet Akif anlatıldı. Akif’in han
gi iman ve heyecanla, hangi şartlar 
altında İstiklâl Marşımızı kaleme al
dığı anlatıldı. Akif’in sarsılmaz ima 
niyle, kalemiyle, vaaz ve konuşma
larıyla halkı nasıl vatan ve İstiklâ
lin müdafaasına çağırdığı izah edildi. 
Şerefli milletimizi, milyonlarca şe
hit verdiğimiz, binlerce kilometre
karelik toprak kaybettiğimiz I. Ci
han Harbine ve İstiklâl Harbine ı- 
ten sebepler ve bu sebepleri hazır
layan düşmanlardan ve onların içi
mizdeki ajanlarından bahsedildi.

Her yerde olduğu gibi halkın bü
yük bir alâka ve heyecanla takip et 
tiği bu toplantı» ışığı görüp gözleri
ni kapayan yarasalar misali, hakikat 
ler karşısında başını kumlara sokup 
saklandığını zanneden deve kuşu mı 
sali bazı bozguncuları rahatsız ettL

Hele komşu kasaba Lüleburgaz’da 
çıkan bir gazetenin köşesinde çarpık 
cümleler, düşük ifadeler ve bozuk 
bir imla ile yazılar yazan şuuru bu
lanmış bir bunak çok endişelenmiş, 
Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı top* 
lantısmdan. Ne imiş? Türk büyük 
lerine çatılmış. Kimmiş bunlar? Re
şit Paşa, Mithat Paşa. Başka Tev- 
fik Fikret ve Nazım Hikmet Bu ki 
mi yahudi, kimi dönme, kimi mason 
büyüklere çatılır mı imiş?

Bize öyle geliyor ki; bu beyefen
di bazılarını unutmuş olsa gerek. 
Norodunkyan Efendileri, İmmanuel 
Karasuları, Metr Salemleri, Türk ve 
İslam düşmanı Bulgar komitacısı 
Sandavskileri, İttihat ve Terakkinin 
maliye nazırı dönme Cavitleri, Çin- 
gen Talat Paşaları. İhanetleri v€"gaf 
letleriyle koskoca imparatorluğumu
zu parçalayan hainlerde bu toplan
tıda anlatılmıştı. Bunları müdafaa 
etmek için ancak bunların soyun
dan gelmek icabeder.

İngiliz mason politikacılarından 
Palmerston’un yetiştirdiği, İngiliz 
menfaatlerini korumakla vazifeli o- 
larak, Çanakkale Boğazına dayanan 
İngiliz donanmasının tehditleriyle 
Sadrazam olan, ilk iş olarak Tanzi
mat Fermam ile Rum, Ermeni, Ya
hudi, Bulgar ve Sırp azınlıklara kah 
raman milletin evlatlarıyla müsavi 
siyasî ve ticarî imkânlar bahşeden, 
İmparatorluğumuzun yıkılışını iha
netleriyle hızlandıran mason Reşit 
Paşaları gafil değillerse ancak hain
ler müdafaa eder.

Tanzimat ve İslahat hareketleriy
le başlayan ihanetlere Meşrutiyet fe

lâketini ilâve eden, Devletimizi bü
yük badirelere sokan Macar Yahudi 
lerinden olan Mithat Paşa başka bir 
ihanet şampiyonudur. Hürriyet kah 
ramanı olarak ilân edilen Mithat Pa 
şanın gerçek hüviyetini, Türk Bay
rağının hilali içine bir de haç yer
leştirilmesi teklifi en açık şekilde 
göstermiştir.

Tevfik Fikret «Vatanım rûy’ı ze
min, milletim nev’i beşer» diyerek 
vatansızlığını ve milliyetsizliğini ı- 
lân eden, hayatı protestanlara hiz
metle geçen bir vatansız ve milliyet 
sizdir.

Vatan şairi olarak takdim edilme 
ye çalışılan. Nazım Hikmet Verzans 
ki’ye gelince; isminden de anlaşıla 
cağı gibi o da, hayatı Moskofa hiz
metle geçen, Türkiye’de komünizmi 
ebedileştirmeye çalışmış Polonya 9* 
sıllı bir yahudi çocuğudur. İstiklâl 
Harbinde Mehmet Akif Anadolunun 
tozlu yollarında, karlı dağlarında ve 
mahzun camilerinde yıkılmaz bir 
moral kuvveti hazırlarken N. Hik
met Verzanski denen harp kaçkını, 
Moskova’da uydurma kuvayı milliye 
destanları düzüyordu. «Beni Stalin 
yarattı, benim esas vatanım Rusya* 
dır» deyip Moskova topraklarını öpe 
rek millet düşmanığmı ilân ediyor
du.

Gerçek tarihin derinliklerine ini- 
îirse bunları bulmak mümkündür. 
Ama bütün bilgi ve kültürleri Türki 
ye’nin Pravdası Cumhuriyet ve İz-

vestiyası Ulus isimli paçavraların ha 
berleri olan papağanların elbette bu 
gerçeklerden haberi olmaz. 
ÖĞRETMENLERE BİR 
İHANET VESİKASI 

Mehmet Akü ve İstiklâl Marşımız 
toplantısının enteresan neticelerin
den birisi de İlk-Sen Babaeski Şube 
sinin kapatılması oldu.
Babaeski İlkokul Öğretmenleri Sen 

dikasmda kayıtlı bulunan milliyetçi 
öğretmenler de bu millî faaliyete İş 
tirak etmişlerdi. Muhitteki TÖS’e 
bağlı solcu öğretmenlerin şikâyetiy
le mesele derhal İlk-Sen Genel Baş* 
kanlığına duyurulmuştu. Genel Baş 
kanlıkta Kenan Keleş imzasıyla gön 
derdiği yazıda Babaeski şubesinin 
kapatıldığını bildirilmiştir. Yazı ay
nen şöyledir:

İlk-Sen Şube Başkanlığına. 
«Şubenizin tutum ve davranışları, 

eylemleri sendikamızın genel politi
kasına karşı olduğu zaman zaman 
müşahade edilmiştir. Bu defa da; İs
tiklâl marşının ellinci yıldönümü do 
layısıyla düzenlenen «İstiklâl Marşı 
mız ve Mehmet Akif» toplantısında 
gerici derneklerle işbirliği yaparak, 
tarihimizin millî kahramanlarına ha 
karette bulunduğunuz genel merke 
zimize gelen çeşitli şikâyet mektup 
lanndan anlaşılmıştır.

Bunun üzerinde olay, yerinde in* 
çelenmiş, yürütme kurulumuzun 5/ 
4/1971 gün ve 4/223 sayılı kararı.Ttç)

BAY GAZEZOGLU

Milliyetçilere Yasakta 
TÖS’çülere Serbest mi?
Afyon Valisi Gazezoğlu’nun milliyetçilere yaptığı baskıyı duymayan 

kalmamıştır herhalde...
Ortaokullar yönetmeliğinin 151. maddesini keyfince yorumlayarak 

cemiyetlere gönderdiği yazıda: «Valiliğimizce verilecek yerlerde yapıla
cak program ve faaliyetler dışında her türlü kurum ve derneklere üye 
olmaları herhangi bir şekil içinde bu derneklerin faaliyetlerine katılma
ları dernek binalarına gitmelerinin lise ve ortaokullar yönetmeliğinin 
151. maddesi gereğince yasaklanmasına» diyerek terör plânını ortaya koy
muştur.

Her nedense bu terör plânı sadece milliyetçi derneklere uygulanı
yor. Zaten plânın gayesi de bu ya...

Geçtiğimiz hafta içinde T.Ö.S. Afyon şubesi, ne olduğu milletçe bili* 
nen Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümünü kutladı. Milletin kapanış 
yıl dönümünü kutlamak İstediği malum kuruluşun yıldönümü toplantısı 
na Afyon Lisesi talebeleri alınmış hattâ hattâ Afyon Lisesi devrimci 
öğrencilerinden diye takdim edilen birisine de şiir okutulmuştur.

Hani cemiyet ve kuramların faaliyetlerine orta dereceli okullardan 
kimse katılmayacaktı? Böyle bir şey olursa cemiyet ve öğrenciler hak
kında kovuşturma açılacaktı?

Merak etmemek lâzım; çünkü yapılan faaliyet köy enstitülerinin ku
ruluş yıldönümü toplantısı.

Toplantıyı tertip eden cemiyet değil; banka soyan, Mehmetçiğe kur
gun sıkan Dev-Genç militanlarına yataklık eden T.Ö.S. ün Afyon şubesi.

Toplantıya katılanlar da orta dereceli okullardan değil, Afyon Li
sesi devrimci öğrencilerinden.
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Milli Mücadelemizin Tezleri 
Mazlum Milletleri Birleştiriyor

Millî Mücadelemizin, mazlum milletlerin kurtuluşu için açmış oldu
ğu bayrak altında toplanan milletler çoğalmaktadır, çoğalacaktır« 20. 
Asırda akla hayale gelmedik zulümleri irtikâb eden Moskof canilerinin 
jenosid (toptan yoketme) hareketleri bir müddet sonra toplu, millî kı
yamlarla karşılaşacaktır. Bu, şaşmaz bir gerçektir. Milletlerin yaşama ; 
arzusu, millî devletlerini kurma ve gerçek kurtuluşa ulaşma özlemi ne 
Sibirya trenlerinin kulak tırmalayan sesleriyle bastırılabilirine de Kızıl 
Ordu’nun hain darbeleriyle kaybolabilir. Hürriyet hasreti ölmeyecektir.
Bir müddet sonra, Macarı, Polonyalısı, Bulgari, RomanyalI sı, dünyanın 
en korkunç emperyalizmine karşı toptan ayaklanacaktır. Hiç şüphesiz 
bu kurtuluş fedailerinin başını yıllardır, mücadelesini durdurmayan Tür
kistan’ın çileli müminleri çekecektir. Moskof haininin ta kalbine sapla
nan millî bayraklar, gerçek emperyalizmin en güçlü ve zalim bir kana
dım kıracaktır.

Aşağıya aldığımız yazı, 1956 Macar Hürriyet Savaşı Muharipleri Dün N 
ya Komitesi Başkanı İmre Toth tarafından gönderilmiştir. Sevinilecek 
husus şudur ki; tmre Toth, Macar Kurtuluş Hareketini Moskof zulmü al 
tındaki mazlum milletlerin hareketinden ayırmamıştır. Macar davasını 
Türkistan davasından ayırmamıştır. Bunun için, mecmuamızın 24. sayı
sının kapağım München’de çıkan ve Türkçesi «Hücum Borusu» olan ga
zetelerinde yayınlamışlardır. Yanda bunun küsesi görülüyor.

Şunu söyleyelim ki, bütün mazlum milletlerin kurtuluş hareketleri
ne önderlik edecek, gerçek kurtuluş önderi hareketler şimdi ana rahmin- 
dedir. Kurtuluş için cırmnanlar geleceğe ümidle bakabilMer. Çünkü | 
doğuş uzak değildir. Şimdi tmre TotVun Macaristan’da Moskof emperya \ 
Haninin Jenosid metodlanndan birisini anlatan yazısını bulacaksınız.

KOMÜNSTLER’İN ANA RAHMİ
NE UZANAN ELLERİ......

Y: Prf. ŞÖVALYE İMRE TOTH 
SOVYET ŞURASI, çok çocuklu 

Sovyet anasını (KAHRAMAN A- 
NA) diye nişanlarla süslerken, MA 
CAR ÇÖCUĞUNU doğmadan öldür- 
mektedir. 100 yıl sonra MACAR 
MÎLLETÎ kalmayacak; İMDAT... İM
DAT...... İMDAT......

TRÎANON VERSAÎLLES anlaşma 
sıyla Asırlık Macaristanı parçalayan 
lar şimdi de hainane cinayetlerle, 
MACAR MÎLLETİNİ tamamen orta
dan kaldırmaya uğraşıyorlar. Bu ci
nayetlerin dünya tarihînde eşi gö
rülemez. Bu alçakça cinayetleri 
HÜR DÜNYAYA HAYKIRIYO
RUM...

MACAR MİLLETİ, kolu kanadı kı 
nldığı halde, Sovyetîerin (Slav Em 
paryalizminin) tahmininden daha 
kuvvetli çıkınca, bu kahraman Mil
leti dize getiremiyeceklerini anlayan 
komünistler, kuvvete dayanan İM
HA POLİTİKASI yerine, Macar Mil 
letinin istikbale bağlı olan çocukla
rının, Macar Milletinin tek ümidi o- 
lan yarınki gençlerini imha etmeğe 
başladılar...

Şimdi, Moskovanın Budapeşte ic
ra emirleri, Macaristandaki dpğum 
rakamlarını hainane emir ve nizam 
namelerle öyle baltalıyorlar ki bu 
politika ile, Macaristan’ı dünyanın 
şahit olmadığı bir alçaklıkla, şeytan 
ca imhaya sürüklüyorlar.

Evet... KOMÜNİSTLERİN KAN
LI BIÇAKLARI MACAR HAYATI
NIN MEMBAl OLAN MACAR ANA- 
LARININ RAHMİNE KADAR ULAŞ 
MIŞTIR. Hür dünya basınından ve 
komünist istatistiklerinden de anla
şıldığına göre 23 Ekim 1956 Macar 
İhtilalinden sonra hazırlanan MEC
BURİ ÇOCUK DÜŞÜRME nizamna- 
mesi fiilen yürürlüğe girmiş, ve on 
senedir tatbik edilerek milyonlarca 
cenini öldürmüştür.

Çocuk Düşürmeyi mecburi kılan 
bu nizamnamelerde, tatbikatı sağla

yan TIBBİ HEYETLER çocuk düşür 
me infazıyle bizzat meşyul olmakta 
dır.

Macar Sıhhiye Vekaletinde yerleş 
miş olan Komünistlerin. 1956 Macar 
İhtilalinden bu yana (yani 14 sene
de) Macar ana rahminde ikibuçuk 
milyondan fazla çocuğu imha ettiği 
öğrenilmiş bulunmaktadır. Bu rakka 
mm çok daha fazla olduğu muhakkak 
tır. Çünki elimizdeki istatistik ko
münist intihar vekaletinin resmi ra
kamlarıdır. Ve hür dünya basınında 
neşredilmiştir.

Bu çocukların SLAV IRKINDAN 
olmayıp, sadece Macar Milletine ait 
olduğunu düşünürsek, hakikati acı, 
acı anlarız. Bu korkunç hakikatle 
hiç kimse meşgul olmuyor. Macar 
İhtilalinden sonra sibiryaya sürülen 
63.000 Macar gencinin akıbetiyle a- 
lakadar olmadıkları gibi......

Maearistanın bu acı mukadderatı, 
harpteki can kayıplarının acısını u- 
nutturmuştur. Vatanlarının istiklali 
için ölen Macar gençleri Macaristan 
için canlarını vermişlerdir. Henüz 
doğmadan öldürülen bu milyonlarca 
çocuğun ızdırabı, hangi hafifletici 
sebeple çekilir hale gelebilir...

Macaristan bu gün, yabancı ziya
retçiler için aldatıcı ve tertipli bir 
düzen içinde görülmektedir. KOMÜ 
NİST MACARİSTAN, yalancı parıl
tılar, aldatıcı propagandalar için a* 
vuç dolusu para harcamaktadır.

Ya zavallı Macar Anasının doğa
cak evlâdı için lazım olan para? Ha
yır, Macar ailesi Macar Anası (İkti
sadi düzen) denen korkunç bir ya
lanın ardından, çocuklarını doğma
dan öldürenlere sesini çıkaramıyor. 
Ve Komünist radyoları, komünist ba 
smı, komünist propagandası, bu öl
dürme ameliyeslni Macar Milletinin 
kurtuluşu olarak ilan edip kıyıda kö 
şede çocuk sahibi olmaya çalışan 
Macar kadınlarını da, buna davet e« 
diyorlar.

Peki, ya SLAV KADINLARI?......

Hayır SLAV KADINLARI bu mee 
buriyete tabi değildir. Aynı memle
kette, yani Macaristanda oturan Slav 
ırkına tabi kadınlar İstedikleri ka
dar çocuk doğuruyorlar. Ve bu Ko
münist Hükümet tarafından teşvik 
ediliyor. Ve bu mesut analar,. Nişan 
larla, hediyelerle taltif ediliyorlar.

Zavallı MACAR ANASI ne yap
sın?

Ne yaptığım yine basından öğre
niyoruz. Dünya İstatistik rakkamla- 
rmdan Anlaşıldığına göre intihar
larda Macaristan birinci sırayı al
maktadır. Ve bunların ekseriyeti ka 
diadır.

Sonra alkolik kadın bakımından 
da Macaristan ön sırayı almıştır. 
Bir zamanların mesut, evcümen, şu
urlu Macar anası, onu alçakça ço» 
cuksuz bırakan komünist rejiminin 
baskısı altında ya kendini öldürü
yor, ya da ıstıraplarını unutmak i- 
çin kendini içkiye veriyor. (MACA- 
RORSZAĞ) adlı Macar mecmuası* 
nın yazdığına göre alkolizm bilhas
sa kadınlar arasında alıp yürümüş
tür. Zavallı Macar Anaları...

Macar kadınlarına tahmin ettik
leri bu derin ızdıraplara karşı çok 
coçuklu Slav kadınlan hem nişan
lar almakta, hem de az vergiye ta
bi tutulmaktadır. Slav Emperyaliz
minin bu hainane hedefi, MACAR 
MİLLETİNİN Tamamen imhasıdır?

(CANADİAMAGYARORSZAÖ) Ca 
nadian Hungarians dergisinin 2 Ha
ziran 1966 tarihli nüshasında:

(İsyan, İnfial yokmu?)
Başlıklı bir yazı çıkmıştır. (Şişa 

İştvan) imzasını taşıyan bir baş ma 
kalede de feryat ediliyor:

(S.O.S. - S.O.S. nereye gidiyorsun 
Macaristan?...... )

1970 december h6

O tarihten beri bu feryat, bütün 
hür vicdanlarda çırpınmaktadır. E- 
vet benim aziz milletim, nereye gi
diyorsun? Seni sürüklemek istedik
leri uçurumu görmüyor musun? Ve 
siz bütün hür insanlar görmüyor mu 
sunuz? |

1956 yılından itibaren Macaristan 
da tatbik edilen mecburî doğum 
kontrolü (çocuk İmhası) neticesi, 
Macaristan dünya yüzünde en dü
şük çoğalma arzeden bir memleket 
haline gelmiştir. Macaristan da ö- 
lüm, doğumdan beş misli fazladır. 
Komünistler bu politikayı bırakmaz
larsa, Macaristan için kurtuluş yok
tur. 100 yıla kalmaz, Macar milleti 
diye bir varlık, dünya yüzünden si
linir gider.

SOVYET EMPERYALİZMİNİN is 
tediği de budur. Macarlardan başka 
Türkistan Özbekistan, Kınm, Eston- 
ya gibi memleketlerde de tatbik e- 
dilen usul budur. İmha etmek, te* 
messül etmek....,,

Macaristanda zoraki tatbik edi
len bu ölüm siyasetinin aci netice
leri resmi istatistiklere göre şöyle 
meydana çıkmaktadır. *

(1957-KV.00) (1958-183.000) (19- 
59-187.000) (1960-1956.000) (1961-
23.000) (1962-197.000) (1963-208.
000) (1964-200.000) (1965-200.000)
(1966-200.000) (1967-200.000) (1968-
210.000) 1969-215 000) (1970-2İÎ*.
000).

Toplu olarak iki buçuk milyondan 
fazla. Bu rakkam haddizatında daha 
çok kabarık. Zira bu rakkam Komü
nist intihar vekaletinin (.) resmi 
rakkamlarıdır. Bu memleketin is
tihsal kabiliyetini elinde tutan. Ko
münistlerin emri ile Macar Milleti- 
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BİR ÖĞRENCİ MEKTUBU
Aşağıda enstitülerin «iş ilkesine 

göre eğitim» uygulamasının feci âkı 
betini okuyun. Talebeye yapılan zu 
lüm, Tonguç’a yaranmak isteyen 1- 
darecilerin o eğitim görüşlerini or
taya koyduğu gibi, bu müesseseler! 
açmak isteyenlerin de maksatları
nı açıklar. Belgeler müfettiş rapor
larıdır.

«(81) numaralı belge Düziçi K. 
Enstitüsünden çıkarılmış olan bir 
öğrencinin mektuplarıdır, öğrenci 
mektubunda şöyle diyor: «1-2, 3 ve
4. sınıflarda gördüğümüz derslerin 
yekünü sekiz ay olabilir. Diğer ay* 
lan ise amele olarak çalıştık. Ne 
zorluklar geçirdiğimizi artık tarif 
edemem, enstitümüzü 7-8 bina İken 
18-20 binaya kavuşturduk. Nice ka
nallar açtık, ama arkadaşlarımızın 
niceleri fıtık hastalığına yakalanıp 
ameliyat oldular. Niceleri delirip kaç 
tılar. Bazı arkadaşlarımız ise sağlam 
olarak geldikleri halde çürük rapo
ru alıp evlerine gittiler. Bazı arka
daşlarımız da yapılan zorluklar kar 
şısında ana, baba hasretiyle hayata 
gözlerini kapadılar. Bunların isimle
rini ayn ayn zikredemem şunlan 
söylerim. Fıtık olanların sayısı 50 y! 
geçti. Mehmet, Şerif, Kadri, Uğur, 
AH Altınbaş, Kambur Turan vesaire 
Mustafa Toraman, Mehmet Gülsün, 
Burhan, Muzaffer gibi arkadaşlar 
da sağır olup evlerine gittiler. (Sa

ğırlık, vurmadan tokatla) ve hasta
lıktan Beri gelmiştir. İsa ismindeki 
arkadaşımız revirde hasta yattı. Mü 
dür, sen iş kaçakçılığı yapıp bura
da dalga geçiyorsun, dedi. Arkadaş 
Diyarbakır hastanesine gitti. Bir 
gün sonra ölüm haberi geldi... Dört 
sene ders okumadık, inşaatta çalış
tık. Sene sonunda bizi toptan sınıf 
geçirdiler. Şimdi Gazi terbiye ensti
tüsünden mezun öğretmenler prog
ramdaki dersi veriyorlar ve bizden 
İstiyorlar. Temel olmadan bu ders
ler nasıl verilir. Ancak 9-10 kişi kur 
tarabiliyor. Yukanda anlattığım zor 
luklar karşısında ben de birçoklan 
gibi okuldan kaçtım. Okuldan biraz 
uzaklaşınca pişman oldum. Geri 
döndüm. Çünkü bir işe yaramaya
caktım. Bir bilgi almadım, bir sanat 
da öğrenemedim. Şimdi beni almı
yorlar. Şimdiye kadar köyümde zi
raatta çalışsa idim, kendime birşey 
ler temin eder, çiftçiliği öğrenir
dim. Bilgi almadım, bir Sanat öğre
nemedim, şimdi hiçbir iş yapamam 
ve emir verin beni okula alsınlar ve 
yahutta 2,5 senelik amele yevmiye
mi verdirin, hiç olmazsa bununla 
bir iş tutayım.»

Millî Eğitim Bakanlığı müfettiş
lerinden.

ALÎ UYGUR
Türk Yurdu III. Cilt, Sayı: 6 

Temmuz 1963.

Yurdumuzda büyük bir eğitim se
ferberliği iddiasıyla 1940 yılında çı 
kanlan 3803 numaralı köy enstitü
leri kanunu, enstitülerin diğer vazi
felerini de ortaya koyar. Köy Ensti 
tüleri Cumhuriyetten beri hal yolu
na konmamış bir büyük ihtiyacın 
karşılanması için açılmıştır denilir. 
Bununla da kalınmayıp enstitüler, 
hamleci bir kalkınma aşkının önder 
leıi olarak takdim edilirler.

1940 dan itibaren açılmaya başla
yan enstitü sayısı, 1948 yılında açı
lan Ernis (Alparslan) Köy Enstitü
süyle beraber yirmi biri buldu. O 
günkü Türkiye şartlan içinde en 
çok göze çarpan devlet müesseseler! 
olup çıktılar.
ENSTİTÜLERDE EĞİTİM 
NASILDI?

Enstitülerin çalışmalan şimdiki 
okullardan tamamen farklıdır. Ensti 
tülerin esas gayesi öğretmen yetiş
tirmek olmakla beraber, öğretmenli
ğin dışında öğretmene lâzım gelme
yecek bir sürü tatbikat içinde tale

beler boğulup gitmişlerdir. Bütün 
enstitülerde eğitim iki kısma ayrıl
mıştır. Sabahleyin başlayan dersler 
öğleye kadar sürerdi. Bu zaman i- 
çinde bütün kültür ve fen dersleri 
ve meslekî eğitimle ilgili hususların 
hepsi tamamlanırdı. Fakat bu ders
lerin hiç birisi önemli değildi. Öğ
retmene verilecek düşünce, ona ak- 
tanlabildikten sonra gerisi mühim 
senmiyordu. Zira öğretmen, köyde 
okuma-yazmayı öğretebilsin bu kâfi 
gelirdi.

Öğleden sonra ise öğretmene esas 
lâzım olacak derslere geçilirdi. Gü
ya öğretmen her meseleyi öğrendi, 
köylüye bunları öğretecek, köyün i- 
çinde adeta siyasî bir lider haline 
getirilecekti. Öğleden sonra işliklere 
(iş atölyeleri) geçilirdi. Buralarda 
öğretmenlerin seçmekle mükellef ol 
dukları sanat dallan öğretilirdi. Me 
selâ bir öğretmen nalbantlık, maran 
gozluk, demircilik, balıkçılık, ziraat 
çilik gibi bölümlerden birini tercih 
©derlerdi. Bu tatbikatlar, esas ders

lerden daha fazla itibar görür, işin 
önemi öğrenciye böylece öğretilme
ye çalışılırdı.

Mezun olan öğretmene yirmi dö
nüm toprak, yirmi lira maaş ve yir 
mi yıl nakilsiz mecburi Hizmet ade
ta bir ceza olarak verilirdi. Öğreti 
men köyünde hem okulu çalıştıra
cak, hem kendi arazisini işleyecek, 
hem de köylünün işini görecek. Ta
biî okullarda verilen ham hayaller, 
öğretmen köye varınca tamamen de 
ğişiverirdi. Öğretmen bir hayal boş 
luğuna yuvarlandı. Değişik yollar
dan şehire ulaşmaktan başka kurtu
luş bulamadı. Bu ise enstitü ideali
min çöküşüydü.

Burada enstitüler, öğretmene iki 
vazife yüklüyordu:

A) Köyün okuma yazma problemi
nin öğretmen tarafından çözülmesi,

B) Öğretmen tarafından köyün e- 
konomik yönden kalkındmlması.

Bunlann üzerinde ayn ayn durul 
sa yeridir. Öğretmen bütün Türkiye 
yi, 40.000 köyü aydınlatacak ışık o- 
larak kendini adamıştır Bu uğurda 
samimidir. Fakat öğretmen içinden 
çıktığı köye yabancılaşmıştır Zira o, 
değişik dünyaların, görüşlerin ada
mı olup çıkmıştır. Bir çok enstitü
lere gönderilen solcu ve sicilli ko
münist hocalar, tertemiz köylü ço- 
cuklannı ifsad etmeye çalışmışlar- 
dır.
ENSTİTÜLERE GÖNDERİLEN 
KOMÜNİST HOCALAR

Enstitülerin bir çoğunda vuku 
bulmuş solculuk olayları, bu öğret
menlerin teşvik ve tahrikiyle vuku 
bulmuştur. Bu öğretmenlerin fikir 
ve gayeleri daha önceden bilinmek
le beraber, gene de tayinlerinde bir 
sakınca görmemişlerdir. Tayinleri i- 
se bizzat İsmail Hakkı Tonguç’un 
kendisi yapmıştır. Bu hocalardan bi 
risi de Görgi veya Yorgi Karamuz* 
dur. Bu adam RomanyalI bir komü
nisttir. Türkiye’de okutulmuş ve 
memleketine gitmemiştir. Tonguç 
Baba (!) derhal bu fırsatı değerlen 
dirip komünist Yorgi’yi Gönen Köy 
Enstitüsüne tayin edivermiştir.

Bakanlık müfettişlerinden Ali Uy 
gur, bunu teftiş raporlarıyla şöyle*

ifade ediyor:
«(73) numaralı belgede, Gönen 

Köy Enstitüsü öğretmenlerinden 
(GÖrgi Karamuz) hakkında cereyan 
etmiş bir mahkeme safahatı mevcut 
tur. Bu belgeye göre Görgl Kara 
muz’un komünist olduğu mahkeme
ce tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Görgi Karamuz’un öğretmen yetişti» 
ren bir müessesede fena tesirler yap 
mış olması mahkemece esbab-ı mü- 
şeddieden sayılmıştır.» (1)

Görüldüğü gibi bu adamın komü
nistliği mahkemelerce de tesbit edil 
miştir. Bu yıllarda; şimdi TÖS baş 
kanlığı yapan, Ortadoğu Üniversite
sinde Amerikan paralarından maaşı
nı alan Fakir Baykurt enstitüde öğ
rencidir. Daha o yıllarda Romanyah 
komünist Yorgi’nin dersleriyle solcu 
olup çıkmıştır. Gazi Eğitim Enstitü
süne girmesinde Fakir’in solculuğu 
çok iyi rol oynamıştır.

İsmail Hakkı Tonguç, Hasanoğlan 
(Ankara) Köy Enstitüsüne de bir 
Alman yahudisi olan Kari Ebert’i ta 
yin etmiştir. Eskişehir (Çifteler) 
Köy enstitüsüne ise meşhur komü
nistlerden Emin Türk Elçin’in ka
rısı Asiye Elçin hususî olarak dikiş 
hocası olarak tayin edilmiştir Bu ka 
dmın yürüttüğü sol faaliyetle! kısa 
zamanda ortalığı allak bullak ediver 
miş, enstitüye İçişleri Bakanlığı ka
rarıyla polis baskın yapmış ve aşa
ğıdaki sol eserler arama sırasında 
ele geçirilmiştir:
OKUTULAN KOMÜNİST 
ESERLER

Rus komünisti Şolokofun Uyandı
rılmış Toprak, İtalyan Komünist Par 
tisi üyesi İgnazio Silone’nin Ekmek 
ve Şarap, Fontamara; Maksim Gor- 
ki’nin Ana isimli romanı, Niyazi 
Berkes’in tercüme etitiği Harold 
Lasky’nin Demokrasi ve Sosyalizm’i; 
bunlara ilâve olarak Sosyal Mücade
leler Tarihi, Değişen Dünya, Sünger 
Avcısı, Minka Abla, Gölgeler Ordu
su, San Esirler, Reaya ve Köylü, 
Şahika v.s.

Bu eserlerin hepsi solcu ve komü
nist eserlerdir. Bu eserlerin birçoğu
o zaman yasaklanmış olan eserler
dir. Ama gene bu eserler, yasaklan-

TONGUÇ'UIM MEKTUBU
Tonguç 1946 seçimlerinde enstitü 

uygulamasından bıkan ve yer yer is 
yana geçen talebenin siyasi kanaat 
ler! üzerinde nasıl oynuyor, müdür
lere nasıl baskı yapıyor, aşağıda o- 
kuyacaksınız.

«Kardeşim Edip» (Aıifiye Köy 
Ens. Müdürü Süleyman Edip Balkır)

«Son zamanlarda bazı enstitü mü
dürlerini Ankara’ya çağırdık. Seni, 
aşağıda yazacağım sebeplerden dola
yı ayırmayı uygun bulmadık. Ken
dim Arifiye’ye gelmek istedim; bu
na da vakit bulamayacağımı tahmin 
ediyorum... Asıl mesele şudurr Se
çimler dolayısiyle faaliyete geçen 
partiler köy enstitüsü öğrencilerin
den ve öğretmenlerinden kendi he

saplarına faydalanmak için büyük 
bir gayret sarfediyorlar. Çocuklar
dan bazılan da en geri zihniyetteki 
partilere (D.P.) alet olmak gibi bir 
gayret gösteriyorlarmış. Nitekim Ke 
pirtepe’de belediye seçimlerinde bir 
kısım öğrenciler oylannı böyle bir 
partiye vermişler. Bu meseleyi bu
raya gelen enstitü müdürleriyle ve 
Bakanlıktaki arkadaşlarla uzun boy
lu görüştük. Şu neticeye vardık kİ, 
eğer öğretmen ve öğrenciler bu ba
kımdan iyi tenvir edilmeyecek olur
larsa yer yer bazı falsolarla karşılaş
mak ihtimali vardır. Bu da enstitüler 
için çok utanılacak bir hal olur. Onun 
için gerek enstitüdeki, gerek iş ba
şındaki arkadaştan iyice aydınlat

mak işimize, davamıza en uygun 
prensipleri güden insanlar ve teş
killerle beraber olmayı sağlamalı
yız. Senin bu bakımdan çok uyanık 
olmanı ve arkadaşlan da uyanık tut 
manı bilhassa rica edeceğim. Mese
leleri şahsi olmaktan çıkararak iş
lere ve gayelere bağlayacak olursak 
mevzu hakiki yoluna girmiş olur. 
Artık ne şekilde hareket edilmeli, 
bu maksat için nelerden, nasıl fay 
dalanılmalı onlan kendin kestire
ceksin. Şinasî’nin sana yazdığı mese
leye gelince (Yazann notu: burada 
söz konusu edilen mesele Süleyman 
Edip Balkır’m CHP’den milletveki
li adaylığı meselesidir; bir önceki 
dip notundaki belgeyle ilgilidir.) bu 
nun yüzde doksan dokuz onun yaz
dığı gibi tecelli edeceğini göz önün
de tutarak hareket et. Fakat menfi 
bir netice He karşılaştığın takdirde

bunu da mesele yapmamak olgunlu 
ğunu gösterebileceğine eminiz. Bu 
hususta sana başka bir şey söyleme
yi zait buluyorum. Diğer noktalan 
sen kestirebilirsin... Biz dün ak
şam Şinast, Enver, Dicle köy ensti
tüsü müdürü Nazif ve Hasanoğlan 
arkadaşlanndan bir kaç arkadaşla 
birlikte Kastamonu’dan döndük (Ya 
zann notu: adı geçenler, Sivas Yıl- 
dizeli Köy Enstitüsü Müdürü Şinasî 
Tamer, Samsun Lâdik Köy Enstitü
sü Müdürü Enver Kartekin ve Di
yarbakır Dicle Köy Enstitüsü Mü
dürü Nazif Evren’dir) Mektubumun 
yukanda birinci paragrafındaki kıs
mında işaret ettiğim havayı orada 
da hissettim. Gölköy Enstitüsünde 
bulunan öğretmen ve öğrencilerle 
bu meseleleri etraflıca konuştuk.

(2.7.1946) 
Tonguç’un özel Arşivi



ULEREMİN
öğrenciler

mı§ olmasına rağmen enstitü kitap* 
lığında, öğretmen ve müdürlerde tes 
bit edilmiştir Tonguç aleyhinde açı 
lan takibatlarda İgnazio Silone’nin 
Fontamara eserini, Hasanoğian ta
rım öğretmem İzzet Palamar’a gön
derdiği ve üzerine «bu kitabı dikkat 
le okuyunuz ve okuduklarınızı ayn- 
ca görüşünüz» diye yazdığı tesbit 
edilmiştir.

Görülüyor ki bizzat Tonguç, yasak 
kitapların okunmasında teşvikçi ro- 
lündedir.

Enstitülerde, okuma yazma sefer
berliğiyle görevli öğretmenin, ihti
yacından ziyade, onun düşünce ve 
kültürünün değiştirilmesi üzerinde 
durulmuştur. Bu sebeple her köy 
enstitüsünde öğleden evvel yapılan 
derslerin bir yansı da serbest oku
maya ayrılmıştır. Adı serbest oku
ma olan bu derslerde, Tonguç’un ve 
müdürlerin tesbit ettiği eserler o- 
kunurdu. Bu eserler yukarıdaki ismi 
geçen komünist eserlerdi. Bu saat
lerde eserler üzerinde münakaşalar 
yapılır ve çocukların ideolojik ka
rakteri bozulur, solcu bir düşünce 
onlara zorla verilmeye çalışılırdı.

Akşamleyin enstitülerde iki saat
lik mecburi mütalâa vardı. Bunların 
yalnız bir saatinde ders çalışılabilir
di. Diğer saat ise serbest okuma sa 
ati idi. Bu saatte ders çalışmak ya
taktır. Mecburen verilen solcu eser
ler okunur.

Bu durum, beş yıl sonunda me
zun olan öğretmeni okuma, yazma ı 
şiyle meşgul etmekten ziyade, köyün 
sosyal yapı değişikliğini düşünmeye 
sevketmiştir. O zaman köylü öğre* 
mene, öğretmen köylüye düşman o* 
luvermiştir. Öğretmenin zihniyetine 
karşı beliren haklı tepki, öğretme
ni boğmuş ve onu şehire kaçırmış
tır.

Enstitülerdeki eğitimin çürüttüğü 
nü, solcu olmasına rağmen C. Orhan 
Tütengil şöyle tenkid ediyor 

Talebeler yetişmeden üst sınıflara 
geçmişler, nihayet mezun da olmuş 
fardır Kabarık mezun sayısı elde et 
mek için yapılan gayretkeşlikler bir 
yana kusur yetişmeyen talebede de 
ğtldir. Topu topu yılda iki saat ma 
tematik dersi görebilmiş bir Öğren
ciden sınıfına ait bilgileri istemek 
ne dereceye kadar haklı olurda? (2) 

Gene aynı yazar 1948 yılında, ens 
titü mezunu öğretmenlerin karşılaş 
tığı problemlere neden bir çıkış yo- 
lu bulamadığı üzerinde durur. Öğret 
menin, öğretmene lâzım olan bilgi
den mahrum olduğunu tesbit eder: 

c Öğretim ve terbiye metodian 
m iyice kavrayamamış ve talebe ye 
tiştirememiş... muhitine hiç bir ba 
kımdan örnek olamamış... enstitüde 
aldığı yapıcılık ve yaratıcılık kudre 
ti sönmüş, ilkmektep hocasına lâ
zım bilgiden, kendisini yetiştirme 
için lâzım okuma itiyadından mab-

ENSTİTÜLERİN DURUMU
TÜRKİYE'Yİ KALKINDIRACAK 
ENSTİTÜLERİN LAÇKA 
DURUMU (1)

Pulur Köy Enstitüsünü ziyarete 
gitmiştim. Cilavuz (Kars) Köy Ensti
tüsünden dönüyordum. Sonra, Cila
vuz Köy Enstitüsünde yeğenlerim 
okumuştu. Onları tayın edildikleri 
köylerde ziyaret edemedim. Sordum 
neredeler diye, dayım, Pulundalar 
dedi. Pulur’da ne işleri var. Pulum
da kursa gittiler. Ne kursu-Kültür 
dersleri zayıfmış ta orda kurstan 
geçirileceklermiş, dendi.

Ben hakikatte bu nevi müşahe
deler üzerinde durmak istemiyordum. 
Fakat meseleye pek de vakıf ol
madığı hissini vermek istemediğim 
için bir iki misal arze diyorum. On
ları ziyaret maksadı ile gittim. Tine 
Allah rahmet eylesin Yunus Kâzım 
(koni) bana bir mektup göndermiş, 
•man git köy enstitülerinden Pulur 
köy enstitüsünü de ziyaret et, diyor. 
Gittim, müdür beni gezdiriyor. Köy 
enstitüsünü gezdirirken belki sene
de yanılmış olabilirim. Bilmiyorum. 
Tarihte yanılmış olabilirim ki 48 se 
nesinde olması 42 senesinde olmasın 
dan benim tezim bakımından çok da
ha iyidir. Çünkü en müte Kâmil za
manında ziyaretim esnasında müdür 
bütün gezilecek yerleri gösterirken 
bir aralık ziraat kısmını görmek is
tediğimi söylüyorum: Ekimi, biçimi 
Çünkü o vakit yapılan en büyük pro 
poganda, ziraat sahasında, köye reh
ber oluyor. Onun için o kısmı gör

mek istedim. Gerçekten baktım ki, 
yeni alınmış belki bir iki sene ev
vel, traktörler ve diğer eker biçer 
makinalan muattal bir vaziyette; ter
kedilmiş oraya. Fakat benim bir köy- 
lü çocuğu olduğumu bilmeyen mü
düre sordum. Ziraati bunlarla mı yap 
tınız? Evet efendim, dedi, tşte ba
kın, dedi harman da orada. Bunlan 
işlettiniz mi dedim; evet evet dedi. 
Bununla kaldırdık dedi. Biraz sonra 
ziraat hocası geldi ve müdüre başka 
bir sebeple dışan çağırdılar. Hocaya 
sordum. Bunlar işliyor mu, dedim. 
Hayır efendim işlemiyor dedi, İşle- 
te miyoruz. E harmanı kim kaldırdı? 
Efendim köylülere ektirip biçtiriyo
ruz dedi. Köylüler kaldırıyorlar. Bun 
lan cidden söylemek istemiyordum. 
Yalnız Köy Enstitüleri lehine yapıl
mış olan propagandalann adının al
madığına da bu arada İşaret etmek 
istiyorum. Bu asılsız propagandaya 
işaret etmek için bunu söyledim ve 
ken dileri de bu hususta 50-10 sene 
evveline nazaran şimdi daha mtiteva- 
zilerdi. Artık Türkiye’yi Köy Ensti
tüleri vasıtasıyla kurtarmak olma- 
dıklannı itiraf ettiler.
Prof. Dr. Mümtaz Turhan 
Yol, sayı: 18, 12 Nisan 1966.

1)
KÖY ENSTİTÜLERİNİN LİSTESİ 
Çifteler (Yunus Emre) Köy Enstitüsü* Eskişehir

2) Göl Köy Enstitüsü, Kastamonu
3) Kepirtepe Köy Enstitüsü, Kırklareli
4) Kızılçullu Köy Enstitüsü, İzmir
5) Pulur (Yavuz Selim) Köy Enstitüsü, Erzurum
6) Alparslan Köy Enstitüsü, Van
7) Dicle Köy Enstitüsü. Diyarbakır
8) Beşikdüzü Köy Enstitüsü, . Trabzon
9) Hasanoğian Köy Enstitüsü, Ankara

10) Savaştepe Köy Enstitüsü, Balıkesir
11) Akçadağ Köy Enstitüsü, Malatya
12) Cilavuz (Kâzım Karabekir) Köy Enstitüsü, Kars
13) Aksu Köy Enstitüsü, Antalya
14) Düziçi Köy Enstitüsü, Adana
15) lvriz Köy Enstitüsü, Konya
16) Pamukpmar Köy Enstitüsü, Sivas
17) Gönen Köy Enstitüsü. İsparta
18) Mimar Sinan Köy Enstitüsü, Kayseri
19) Arifiye Köy Enstitüsü, Âdapazan
20) Lâdik Köy Enstitüsü. Samsun
21) Ortaklar Köy Enstitüsü, Aydın

(1) Yukanda metin Mümtaz Turhan 
Beyin 1961 yılında Devrim Ocaklan 
Genel Merkezinin tertiplediği Köy 
Enstitüleri adlı açık oturumda anlat
tığı bir müşahedesidir. İbretle dü
şünmeye değer.

mm yetişmiş...» (3)
Bu eksiklik, Köy Enstitüsünden 

mezun olan öğretmenlerimizi bit 
komplekse itmiştir. Şehir öğretmen 
okullarından mezun olan öğretmen
lere karşı, enstitülerin verdiği eksik 
iiğ? örtme duygusuna itilmiştir Bu 
düşmanlık binlerce öğretmenimizi 
farkına varmadan sola, solun kucağî 
na teslim etmiştir. Bu işin vebali, 
öğretmenlerden ziyade; onları zayii 
yetiştiren ve köye düşman edenler 
bizzat bu okullann kurucularıdır 
Bugünkü solcu eğitim kuruluşlan, 
başta İlksen ve TÖS bu duyguyu 
tahrik etmekle meşguldürler. Ensti 
tülü öğretmenlerin sırtından geçi 
nen bu müstebit kuruluşlar, öğret
menin davasını değil, kendi mark- 
sist görüşlerinin tahakkuku için ça
lışırlar.
YÜKSEK KÖY ENSTİTÜLERİ 
VE KÖY ENSTİTÜLERİ 
DERGİSİ

Köy Enstitületinden mezun olan 
öğretmenlerin üniversiteye girme 
hakkı yoktu. Daha doğrusu enstitü 
talebelerine bu hak mahsus veril
mişti. Buralara öğretmen yetiştire
cek bir okul olarak Yüksek Köy Ens 
titüsü (1945) açıldı. Bu okul sekiz 
bölüme ayrılmıştı. Yapıcılık, maden 
işleri, kümes hayvancılığı, köy ev 
sanatları, tarla ve bahçe ziraati hay 
van bakımı v.s. görüldüğü gibi ma
tematik, tarih, coğrafya, kimya, fizik 
lâzım değildi. Enstitülerde bu ders
lere itibar edilmezdi Enstitülerin 
yüksek kısmına Sabahattin Ali, Per
tev Naili Boratav, Niyazi Berkes gi
bi Ankara üniversitesinden sürül
müş komünistler ders verirdi. Bunla 
rın da tayini Tanguçla H. Ali Yü- 
ceFin anlaşmasıyla yapılmıştır.

Yüksek Köy Enstitüsü öğretim ü- 
yelerinin riyasetinde bir dergi çıkar 
dı. Köy Enstitüleri Dergisi. Dergiye 
daima solcu yazılar konur, solcu ki
tapların propagandası yapılır, din ve 
askerlik aleyhtan yazılar neşredilir- 
di. Bir misal:

«İnsanlık tarihinin ne acınacak an 
layış kabiliyetsizliğidir ki ilk zaman 
larda en basit, hattâ hayvan derece
sindeki iptidaî fertlerin hayallerin
de beliren minnettarlık veya korku
nun mahsulü olan tann fikrine, son
radan gelen daha mütekâmil insan
lar büyük bir değer ve ehemmiyet 
vermişler ve bu uğurda birbirleri
nin kanını içmekten bile kaçınma
mışlardır. Ümit edelim ki, yannın 
dünyası imanım, göklerden gelecek

görünmez kuvvetler ve fizik ötesi 
fikirlerle beslemesin.» (4)

Yukandaki din düşmanı görüşler, 
adı geçen derginin 2. sayısmda çı
kan Tann adlı yazıdan alınmıştır. 
Ve yazı 1943 te çıkan «Tann» adlı 
sapık bir kitabı tanıtmakta, onu gök 
lere çıkarmaktadır.

Aşağıdaki pasaj ise gene Köy Ens 
titüleri Dergisinin dördüncü sayışın 
da çıkan Dedikodu başlıklı hikâye
den alınmıştır 12-17 yaş arasında 
yeni buluğ devresine girmiş olan ma 
sum talebenin ahlâkî değerleri nasıl 
allak bullak edilmek istenmiştir, dü
şünmeye değer:

«...Bu sırada kafamdan geçenleri 
hatırlamak çok zor. Sevdiğim kanını 
düşünüyorum. Onu kardeşimin kolla 
n  arasında tasavvur ediyor, bu vazi
yeti kafamda iyice şekillendiriyo
rum!! O zaman bütün vücudum tit
riyor, ani irkilmeleı duyuyorum.»

«... Damdaki pencereden içeriye 
baktım. İçerisi sanki birden bire ay
dınlanmıştı... Gözlerim bu aydınlık
ta kanının yatağım buldu. Karde
şim yanında idi. Saclan birbirine ka 
nşmış gibi idi!!» (5)

Anadolu’nun hiç bir köyünde bu 
tip gayri ahlâkî olaylar meydana 
gelmemiştir. Hiç bir köylü de, şehir 
li de böyle sapık hayaller peşinde 
olmamıştır. Yalnız Freudizm gibi sa 
pik telâkkiler öğrencilere ezberleti
lince, talebe böyle şeyler düşünme
ye zoraki olarak itilmeye çalışılmış
tır.

Ne var ki idarecilerin bu tip yazı 
lara itibar etmeleri, bunları tavsiye 
etmeleri, bu yazılan dergiye koy
maları, her talebeye dergiyi okuma 
yı mecbur tutmaları millet düşmanlı* 
ğmdan başka bir şey olabilir mi?

Grene derginin 3. sayısında çıkan 
«Bizim Köy» piyesi askerlik aleyhta- 
n  fikirlerle doldurulmuştur. Komü
nistlerin asker aleyhtan görüşleri 
öğrencilere aktanlmaya çalışılmış
tır. Beşikdüzü (Trabzon) köy ensti
tüsünde devletin verdiği postal a - 
yakkabılarm ismi Fevzi Çakmak’tır. 
Bu bir hakaret ifadesidir ve askerî 
ve askerlikle ilgili her şeyin ulviye
tini yitirmesi için girişilmiş sinsi 
bir propaganda örneğidir. Bu sıra
larda enstitünün müdürü Tonguç’un 
en yakınlarından kart solcu Hurrem 
Arman’dır.
ENSTİTÜLER KÖYÜ 
KALKINDIRACAK (!)

Köy Enstitülerinde eğitimin gaye 
(Devamı 13‘te)



RUS KUKLALARININ BİRLEŞMESİ 
ARAPLARA HUZUR GETİRİR Mİ?

Bir çıban başı olarak devam eden 
Orta - Doğu’da yeni gelişmeler ol
maktadır. Mecmuamız ilk sayıların 
dan itibaren Islâm aleminin göz ya
şartıcı durumunu ve Orta Doğudaki 
beynelmilel kuvvetlerin politikaları
nı belirtmiştir. 1945 Yalta konferan
sında Roosvelt, Churchill ve Stalin 
(Amerika, İngiltere ve Rusya) üçlü
sünün aldığı karar gereğince Orta 
Doğu, İngiltere, Amerika ve Fran

sa rjnn  payına düşmüş ve Filistin’
de bir İsrail devletinin kurulması 
kararlaştırılmıştı. Daha sonra İngil
tere’nin arap aleminden kısmen çe
kilmesiyle Orta Doğu’da bir takım 
kukla devletler kuruldu. 81 komünist 
partisinin 1960 da aldıkları kararlar 
gereğince İslâm ülkelerinde komü
nizm direkt olarak değil, sosyalizm 
ve bağımsızlık sloganları ile propo- 
ganda edilecekti. Rusya’nın büyük

«Kâğıttan Kaplama Ne Oldu
Amerika-Kızıl Çin yakınlaşması

nın müşahhaş bir hal aldığı şu gün* 
lerde beynelmilel politika yeiıi tak
tikler uygulamakla meşguldür. Geçen 
haftalar içinde Çin’de spor gösterile-. 
ri yapan ABD spor ekibinden sonra 
şimdi de ABD, komünist Çin’in spor 
ekibini Amerikaya davet etmiş bulu
nuyor. K. Çin’de bu devete güleryüz 
le «evet» demiştir. Öte yandan «Ne* 
wsweek» dergisinin bir haberine gö
re. ABD komünist Çin’e sivil vazife- 
lerde kullanılmak üzere bol miktarda 
jet uçağı satacakmış. Amerikanın IT- 
nited Hava Yollan ise Sivil havacılık 
Teşkilâtına başvurarak komünist Çin' 
e sefer yapabilmek için izin istemiş
tir.

Bu zincirleme haberler basit bir 
spor karşılamasının veya nutad bir 
bir alışverişin heberi değildir. Aksi
ce beynelmilel yahudi politikasının 
\merika ve Kızıl Çini yaklaştırma 
hayretinin belirtileridir. Son zaman- 
^rda bilhassa Rusya’da hız kazanan 

anti-siyonist hareketler ve gelişen 
Slav milliyetçeliği yahudiliğin denge 
politikasını tehdit eder hale gelmiş
tir. Yahudilik ise menfaatini, komü
nist ve kapitalist blok arasındaki mu 
vazenede gördüğünden Amerika ve 
komünist Çin’i yaklaştırma geyreti 
'çine girmiştir.

Moskova radyosunda bir yoru

munda; Komünist Çin’i ABD ile dost 
luk konusunda ikaz etmiş ve «Çini 
emperyalistlerle işbirliği yapmakla» 
suçlamıştır. Rusya’ya göre Çin son 
tutumuyla komünist doktrinden taviz 
vermiştir. Oysa bundan bir müddet 
önce aynı suçlamayı Rusya ve Ame
rika için Çin yapıyordu. Ve Ameri
kaya «kâğıttan kaplan» diyordu. Şim 
di nasıl oluyor da birden bire ağız 
değiştirerek Amerika ile dostluk mü 
nabesebetlerine başlıyor?. İşte bütün 
komünistler de böyle dönek ve iki
yüzlüdür. Bunu Türkiye’deki komü
nistler de de görmek mümkün. Şimdi 
acaba komünistlerin hangi grubu A- 
merikan ajanlığı yapıyor? Moskova 
uşakları mı, yoksa Pekin uşakları 
mı? Doğrusu merak ediyoruz.

Öte yandan Çin sanayiinin zir ve
ya ulaştığı propagandası da çürü- 
mektedir.
Çünkü Kızıl Çin, ABD’den bol mik
tarda jet uçağı alacakmış. Kendi u- 
çağını kendi yapan ülke neden dışa
rıdan uçak alır?

Amerika-Çin dostluk münasebet
lerinin tek ve doğru izabı şudur: 
Komünizm ve Kapitalizm gerçekte 
beynelmilel yahudi emperyalizminin 
iki yüzüdür. Tıpkı bir paranın yüz
leri gibi. Ve yahudilik menfaaleri ko 
nusunda komünist blokla kapitalist 
bloku kâh yaklaştırarak, kâh uygu 
laştırarak dengede tutmaktadır.

desteğiyle bugün hemen bütün arap 
ülkeleri «Arap Sosyalizmi» denen 
bir yaldızlı lâfın hayalleri ile avun
maktadır. 6 gün savaşlarında İsrail* 
e karşı yenilen arap alemini şimdi 
daha büyük ve tamir edilemez mağ 
lubiyetler beklemektedir.

Geçen hafta içinde Libya’nın bü
yük bir şehri olan, Bingazi’de B. A. 
Cumhuriyeti, Suriye ve Libya’nın iş 
tirakile yapılan 3’lü zirve toplantısın 
dan sonra imzalanan antlaşmaya da
yanılarak «Arap Cumhuriyetleri Fede 
rasyonu» kurulmuştur. Alınan karar
lardan bazılarını aşağıya alarak, bu 
federasyonun gayesini ve İslâm ale
minin nasıl bir tehlikenin içinde ol 
duğunu belirtelim.

1. Maddeye göre: Sosyalist bir A- 
rap topluma kurulacaktır.

4. Federasyonun tek bayrağı, tek 
ablemi, tek başkenti ve ortak bir 
millî marşı olacaktır.

5. Federasyonun rejimi demokra* 
tik ve sosyalist olacaktır.

7. Federasyonun yetkileri şu alan 
da işleyecektir: .............

e) Sosyalist ve inançlı bir Arap 
milliyetçi kuşağının yetiştirilmesi a- 
macıyla ortak eğitim siyaseti takip 
edilecektir.

Bu federasyon tasarısı 1 Eylül 
1971 de her üç ülkede de ayn ayrı 
referanduma sunulacaktır. Yani hal 
km da güya tasvibi alınacaktır. Za
ten nasıl bir yok oluşla karşı kar
şıya olduğunu bilmeyen müslüman 
araplar şüphesiz bu kararlan ka
bul edecek ve federasyon teşkil e- 
dilmiş olacaktır.

Şimdi bu federasyonun teşkilinde 
.dönen dolaplar nelerdir, onu açık 
layalım. Bunun için de Orta Doğu’- 
nuıı umumi havasının ne olduğu be
lirtelim: Görünüşte Oıta Doğu’da A 
merika, Rusya, İsrail ve Arap men
faatleri çarpışmaktadır. Rusya arap 
âlemini, Amerika da İsrail’i destek
ler görünmektedir. Ne var ki, Rus
ya’nın Araplan desteklemesi sahte
dir. Bir defa Rusya, 1948 de kuru
lan İsraiPi, tanıyan ilk devletlerden 
dir. Yalta’da da İsrail’in kurulması 
nı kararlaştıranlardandır. Rusya’da
ki rejim ne olursa olsun tıpkı Kars 
Ardahan ve Boğazlarımızdaki iştahı 
gibi, zengin petrol kaynaklarına sa
hip Orta Doğu’dakı Rus iştahı da de 
ğişmeyecektir Kaldı ki, Beynelmi
lel Yahudiliğin icadı ve maşası olan 
komünizm, Orta Doğu’yu da ele ge 
çirmek sevdasındadır. Rusya Arap 
İsrail çatışmasında araplan tutmak 
ta, desteklemekte fakat harbin de 
devam etmesini arzulamaktadır. Bu 
sayede Arap aleminde ideolojik ve 
kültürel bir hakimiyeti perçinlemek 
istemektedir. «Arap Cumhuriyetleri 
Federasyonu» nun yukanya aldığı
mız kararlarına göz gezdirilecek o- 
lunursa bunun nasıl gerçekleştiril- 
mekte olduğu kolayca görülür. Sos
yalist bir Arap toplumu kurulacak 
ve Sosyalist, inançlı (!) bir ATap 
milliyetçi (!) kuşağının yetiştirilme 
si amacıyla ortak bir eğitim siyaseti 
takip edilecektir. Yani materyalist 
bir eğitim siyaseti ile İslâm, Arap 
aleminden tamamen silinecek ve ko» 
münist hayat sistemi tesis edilecek« 
tir.

— Yukanda tedricen milletlerini 
Rus’un kölesi haline getirmeye çalı
şan, uşak ruhlu devlet adamlann- 
dan üçü görülüyor. Yukarıdan aşa
ğıya doğru, B.A.C. Başkanı Enver 
Sedat, Libya İhtilâl Konseyi Bşk. 
Muammer Kaddafî ve Suriye Cum
hurbaşkanı Hafız Esad. Bunlar hem 
sosyalist, hem milliyetçiymiş. Turşu 
ile perhiz misali gibi birşey. İthal 
malı fikirlerin hoparlörleri... Her 
halde bunlar da öldükten sonra uya 
nacaklar. Moskof’un ne olduğunu an 
layacaklar.

İslâm ülkeleri jeopolitik, ekono
mik, kültür yapısı bakımından bir 
bütünlük arzetmektedir. Dünya’yı 
kapitalist ve komünist iki bloka ayı 
ran Beynelmilel Yahudilik, üçüncü 
bir blokun (İslâm alemi bloku) ku
rulmasına mani olmak için her tür
lü oyuna başvuracaktır.

Bugün istisnasız bütün İslâm ül
kelerinde kukla irareciler işbaşında
dır. Ne zaman ki. İslâm alemi başın 
daki hainleri farkedecek, millî kad
rolarının rehberliğinde önce millî 
kurtuluşlarını gerçekleştirecektir, tş 
te gerçek kuruluş o zaman mümkün 
olacaktır.

İslâm’ın dışında başka kurtuluş 
yollan aramanın. Orta Doğu buhra
nım İçinden çıkılmaz bir yokoluşs 
götüreceği gerçeği kesindir.

MÜCADELE 27 NİSAN 1971



Afyon Valisi Kanunsuzluğu 

Prensip mi Edindi?

Mücadele Birliği Afyonkarahisar Sancağı Afyon’da birkaç haftadan 
beri devam eden ve doğrudan doğruya milleti hedef alan terör hareket
leri üzerine bir bildiri yayınladı. Afyon Valisinin kanunsuz emirleriyle 
meydana gelen bu terör hareketleri, Afyon’da büyük bir huzursuzluk 
doğurmuştur. Komünistler tarafından devletin tehdit edildiği bir za
manda, Afyon Valisinin milletle ve onun canı pahasına koruyacağı mü- 
esseselerle uğraşması tamiri mümkün olmayacak hadiseleri hazırlamak
tadır. Milletin tansiyonu yükselmektedir. Valinin kanunları hiçe sayan 
davranışları, halkı da kanunsuzluklara itmek için kâfi sebep olmakta
dır. Valinin sorumsuz davranışları, halkta, «mesrv makamlar kanunsuz 
hareket ettiğine göre, bizim d ehaklanmızı ka? i  ısuz yoldan da elde 
etmek gerekiyor» gibi bir his uyanmaktadır. Valiyi teftiş ve murakabe 
eden mesul makamlara diyoruz ki; Halkın bu hissi bir gün patlayabilir. 
O zaman vahim neticeler olur. Şimdiden, milleti tahrik eden, bu keyfî 
hareketlere son verilmelidir.

Aşağıya Mücadele Birliği Afyon Sancağının bildirisini aynen alıyo
ruz.

MÜCADELE BİRLİĞİ AFYON KA- 
RAHİSAR SANCAĞI’NIN AZİZ 
MİLLETİMİZE İKAZI
Aziz Millet!
Büyük Türk Milleti!

Devlet ve memleketin gerçek sa
hibi ve efendisi şerefli millet!

Bize kulak ver! Tehlikeleri gör! 
Vazifeye KOŞ!

Millet felaketlerle karşı karşıyadır. 
UYAN!

Millet düşmanlan, hâin plânlarını 
tatbik edebilmek ve milletimizi yık
mak için, yeni tertiplere baş vuru
yorlar. DİKKAT ET!

Türkiye’de Ermeni devleti kur
mak isteyen ve merkezi yurt dışında 
bulunan komünist HOYBUN (Türki
ye’de Ermeni Devleti Kurma Parti
si) teşkilâtının, yurt dışma kaçırıp 
gerillacı eşkiya olarak yetiştirdiği 
Ermeni Deniz Gezmiş gibi millet düş 
inanlarının ihânetleri, mason güdüm 
lü basın tarafından isitemlice unut
turulmaya çalışıyor.

İzmir’de Hisar Camii, Kayseri’de 
Kurşunlu Cami, Kırıkhanda Ulu Ca
mi bombalandı, Konya’da. İsparta’da 
camilerin duvarlarına çirkin yazılar 
yazıldı. Milletin hissiyatı tahrik edil
di. Arkasından, milletin reaksiyonu 
gericilikle itham edildi.

Üniversitelerde, millyetçi öğrenci
ler okullarına alınmadı. Sırf komü
nizme karşı oldukları için kurşun yağ 
muruna tutuldular, Resmî müracaat
ları ilgililerce cevapsız bırakıldı Suç 
lular yakalanmadı, cezâlan verilme
di

İlk önce 1968’de Thtâhiye Fakül
tesi öğrencisi Ruhi Kılıçkıran Anka
ra Site Talebe Yurdunda komünist 
kurşunlarıyla şehid edildi. Arkasın
dan Süleyman Özmen’ler, Dursun Öz* 
kuzu’lar. Asteğmen Doktor Necdet 
Güçlü’ler ve biı çok milliyetçi, ko
münist kurşunlarıyla şehid edildiler. 
Derslerine devam etmek isteyen mil
liyetçi öğrenciler, kızıl halk mahke
melerine çekildiler. Parmak uçların
dan elektrik ceryanı verilerek, jiletle 
ayak altları dilinerek, tabanca kab
zası ile suratları parçalanarak, işken
ce odalarında günlerce aç, susuz bı
rakılarak millet evlâtlarına zulmedil
di

Milletin alın teri ile diktiği üniver
siteler harp meydanına çevrildi. Ek
mek paramızla temin edilen labora

tuvar dinamitlendi, milyonlarca li
ralık laboratuvar malzemesi havaya 
uçuruldu.

Komünizme karşı olan profesörler 
derslere solkulmadılar. sınıfta ders 
verirken saldırıya uğradılar. Öğrenci 
maskeli eşkiyalar tarafından bütün 
öğrencilerin gözleri önünde döğül- 
düler.

Üniversiteler cephanelik haline ge
tirildi. Orta Doğu Teknik Üniversite
sinde devletin polisini kurşunla kar
şılayan komünistler «polis istemiyo-* 
ruz, asker gelsin» dediler. Banka soy 
guncusu Ermeni Deniz Gezmişi Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde jandar 
malar aramak isteyince, uzun nam
lulu silâhlarla ve makinalı tüfeklerle 
şerefli ordurmuzun mensuplarına a- 
teş açtılar. Jandarma eri Mevlüt Me- 
riç’i alçakça şehid ettiler.

Kurban Bayramı mesajında, ko
münistlere çattı diye, şerefli Türk 
Ordusunun başı Memduh Tağmaç Pa 
şaya hareket ettiler. Ordumuzu «Ka
pitalizmin bekçisi faşist ordu» diye 
damgalayarak, kızıl halk ordusu is
tediler. T. İ. P. başkanı Behice Boran 
HATKO ordumuza hareket dolu be
yanatlar verdi. Sol basın, bu beyan
lara alkış tuttu.

Bütün bu hadiselerin altında, ma- 
son-komünist işbirliği ve Rusya’nın 
içimizdeki ajan teşkilâtları vardır.

Şerefli ordumuzun komutanları, 
bu ihânetleri görüyor, mani olmala
rı için, mesulleri ikaz ediyordu.

Ne yazık ki; yukarıda bazılarını 
saydığımız ihanetlerin suçluları bu
lunup cezâlandırılacak yerde, müda
faasız millet tedirgin edildi

Millet; komünistlerin susturulma
sını, maske teşkilâtlarının kapatılma
sını, suçluların cezalandırılmasını ü* 
mitle beklerken; İzmir’de şarhoş eğ
lendiren «Gül Ağacı Meyhanesi» pat
ronu N. Mirkelamoğlu. milletin dert
lerinin görüşülmesi gereken Senato 
kürsüsünden, anayasayı çiğneyerek 
Ezanın değiştirilmesini teklif edebil- 
di

Milletimizin Kur’anının öğretildiği 
kurslar; komünist hücrelerine, ma
son localarına ve randevu evlerine 
karşı girişilmeyen baskınlara uğra
dı. Körpecik yavrulara, «Din devleti 
kuracaklar» yaygarası ile ithamlar 
yağdırıldı, Böylece, Türkiye’de bü
yük bir tehlike haline gelen komü

nist hateket üzerindeki kin ve nef
reti hafifletmek ve dikkatleri başka 
tarafa çekmek için gayri milli basın 
ve bazı mesul şahıslar sahte bir irti 
ca meselesi ihdas ederek, milletin 
dinini öğrenme müesseseleri olan 
Kur’an Kurslarına baskınlar yaptı
lar. Küçük yavıulara, banka soygun 
cularına, millet ve devlet düşmanla
rına bile revâ görülmeyen hakaret
ler yaptılar. Ellerini kelepçelediler, 
Kur’an-ı Kerim’e hakarete yeltendi
ler.

Gayri millî basının yaygaraların
dan kuvvet alan sorumsuz mesuller 
aynı hareketleri Afyonumuzda da 
tekrarladılar. Vali K. Gazezoğlunun 
Afyonumuza tayininden beri tedrisa 
ta devam eden Kur’an Kursları; gay 
ri millî basının meydana getirdiği, 
sahte «irticâ ve irticâya karşı savaş» 
atmosferi içinde, sanki bu Kurslar 
yeni açılmış, mesullerin yeni habe
ri olmuş gibi baskınlara uğradı. Kur* 
an Kursu ve yurt öğrencileri akla 
gelmedik hakaretler gördüler.

Bu arada; açıkça sol propaganda 
yapan, sınıflarında Kızıl Moskofa

methiyeler düzen; banka soyguncu
larının, adam kaçıranların ve şeref
li ordumuza silâhla, bomba ile hü
cum edenlerin teşkilâtı Dev-Genç 
mensuplarının faaliyetine hâlâ daha 
imkân veren öğretmen taslakları 
hakkında hiç bir işlem yapılmazken; 
milletimize kanunî yollardan kendi 
meselelerini anlatan teşkilâtlar ve 
azalan baskı altına alınmak ve en 
tabiî demokratik hakları kanunsuzca 
engellenmek ve gasbedilmek isten
mektedir.

Anayasa ve kanunların himayesin 
de kurulan ve faaliyetine devam e- 
den. milletine bağlı teşkilâtlara öğ
rencilerin giriş-çıkışı ve faaliyetle
rine iştiraki, kanunlara rağmen ya
saklanmış; cemiyet kurma, toplantı 
yapma hak ve hürriyetleri valiliğin 
mesnetsiz kararıyla kısıtlanmıştır.

Afyon Milliyetçi Öğretmenler Bir 
liği başkanı mücadeleci arkadaşımız 
Mehmet Özutku, sudan sebeplerle, 
şehre uzak olan Eğret kasabasına ta 
yin edilmiş; sadece demokratik hak 
larmı kullandığı için görevinden alın 
mak istenmiştir.

Ayrıca, Afyon Milliyetçi Öğret
menler Birliği sekreteri Nuri Eryıl- 
dız; sağcı olduğu için, milletine bağ 
lı olduğu için, Mücadele Birliğine 
sempatizam olduğu için başka bir ile 
nakledilmek istenmiştir.

Yine; Mücadele Birliği Afyonkara

hisar Sancağının tertiplediği yürü
yüş ve mitinge katıldılar diye, komü 
nizmi tel’in ettiler diye Vali K. Ga- 
zezoğlu başkanlığındaki İl Millî Eği 
tim Disiplin Kurulu Mücadele Birli
ği Afyonkarahisar Sancağı sekrete
ri Süleyman Köse ve arkadaşı hak
kında soruşturma açıyor, kanunun 
verdiği hakları niçin kullandınız di
ye baskı yapıyor; Demokratik hakla
rımız zedelenmek, bu arada bütün 
milliyetçi öğretmenler sindirilmek 
isteniyor.

Ancak, bu gayri kanunî tasarrufla 
rı dolayısıyla, Vilâyet kararlan hak
kında Danıştay ve Millî Eğitim Ba
kanlığı nezdinde gerekli itirazlar ya 
pilmiş olup kanunî haklarımız mut
laka alınacak, boğulmak istenen söz 
ve vicdan hürriyetimiz korunacaktır.

Milletimizin uyanış ve kültürlen- 
me hareketinin rehberlerinden olan 
arkadaşlarımızın meslekten bile atıl
maları mümkün, fakat mücadelemize 
ruh veren idealleri söndürmek ve 
milletin mücadelesini durdurmak 
mümkün değildir.

Milletine bağlı bir teşkilât olarak, 
şunu bütün cihana ilân ederiz ki: 
Milletin uyanışı hiç bir şekilde dur
durulmayacak ve bütün komplolar 
geri tepecektir.

Milletimizin komünizme; siyoniz- 
me, kapitalizme karşı; millî değer
lere bağlı ve İslâma gerçekten say
gılı demokratik mücadelesi zaferle 
bitecek ve hainlerden hesap sorula
caktır.

Milletin, gayri millî sisteme ve kö 
lelerine karşı protestosu gittikçe şu 
urlanacak ve bütün ihanetler geri 
tepecektir. Zira tarihimiz milletimi
zin kanlarıyla kazanılmış zaferlerle 
parıldamaktadır.

Bütün Milliyetçiler!
J Bütün vatanseverler!

Mason - Komünist işbirliğini par
çalamak için, giriştikleri âdice komp 
loları yüzlerine çarpmak için Müca
dele Birliği etrafında birleşiniz. De
mokratik hak ve hürriyetlerinizi sa
vununuz. Bütün milliyetçi teşekkül
lerimizi insan ve vatandaş hakları
nın ezilmeye çalışıldığı bu oıtamda 
Anayasanın teminatı altındaki hak
larımızı korumaya çağırırız.

Zafer Hak’kın ve Hak’ka inanan
larındır.

Yaşasın milletin mücadelesi.
Yaşasın iman ve vicdan hürriyeti.
Kahrolsun mason - komünist işbir 

liği.
Yaşasın millet.

Kahrolsun millet düşmanları.

MÜCADELE BİRLİĞİ 
AFYONKARAHİSAR SANCAĞI 

Uzun Çarşı No: 47/B

MÜCADELE 27 NİSAN 1971 SAYFA 11



Adana Lisesi Müdürüne: 
Lise Dev-Genç Yatağımı 
Olsun? Cevap Veriniz!

Bay Gazezoğlu 
Kanunsuzluk Dosyanız 

Hayli Kabardı!
AFYON’DA MİLLİYETÇİLER 
ÜZERİNDEKİ TERÖR 
DEVAM EDİYOR 

20 Nisan 1971 salı günü, Afyon
da milliyetçiler üzerinde estirilmek 
istenen kanun dışı terör hareketle» 
rine bir yenisi daha eklendi 

Mücadele Birliği Afyon Sancağı 
tarafından milletimizi ve mesulleri 
ikaz için neşredilen bildirinin dağı* 
tımı sırasında; polisin, anayasanın 
teminatı altındaki bildiri dağıtma 
hakkına müdahale etmesi Afyon’da 
son hadiseler dolayısiyle yüksek o° 
lan tansiyonun daha da yükselme
sine sebep olmuştur.

Halkın tabiriyle «mal bulmuş 
mağribi gibi» bildiri dağıtan millet 
evlâtlarına mani olurken, sanki ken 
dilerine kurşun sıkan, hakaret eden 
Dev-Gençîi eşkiyalan yakalıyormuş 
gibi sinirli olan polis ve polis şef
leri bir kaç hafta önce 8-10 yaşında 
ki Kur’an kursu talebelerine karşı 
gösterdikleri gayri kanuni ve haşin 
davranışı burada da tekrarlamak is
temişlerdir.. Bildirileri almak ve 
dağıtanları karakola götürmek İste
yen mesullere: «Mahkemede» alın* 
mış toplatma kararmış var mıdır?» 
sorusu sorulunca, çılgına dönmüşler 
ve, «şimdi karakola gittiğimizde gö
rürsünüz» diye tehdide kalkışmış
lardır. Bu arada yüzlerce Afyonlu 
bir anda etrafta toplanmış, duru
mu gören Mücadele Birliği yetkili
leri bir hadiseye meydan vermemek 
için davete icabet etmiş ve karako
la gitmişler, halk ta karakolun önün 
de gruplar halinde gezinmeye de
vam etmiştir. Karakolda nihayet 
yaptıkları işin gayri kanuniliğini, 
yaptıkları müteaddit telefon konuş
malarından sonra olsun anlayan, 
karşılarındaki insanların en az ken« 
dileri kadar kanunları bildiğini gö
ren yetkililer; mücadelecilere bildi- 
rilerini dağıtabileceklerin! söylemim

lerdir. Mücadeleciler karakoldan çı
karken orada toplanan Afyonlular 
tarafından alkışlarla karşılanmışlar 
ve halk «Artık sabrımız kalmadı, bu 
suliim sona ersin» diyerek hadise
ler karşısında milletin hissiyatının 
tercümanı olmuşlardır.

Milletin sabn taşmak üzeredir* 
Mesuller milletin sabrını ölçmekten 
vazgeçip onun isteklerine kulak ver« 
sinler. Biz vazifemizi yerine getiri» 
yor, mesullere: Milliyetçilere zul
mün, komünistlere yardım etmek ol 
duğunu tekrar hatırlatıyoruz.

Bu arada şunu da ifade edelim 
ki, milletin mücadelesini iftira, teh 
dit, terör hareketleri durduramaya 
cak; millete kurulan tuzaklar geri 
tepecek hainlerden, ajanlardan he
sap sorulacaktır.

Sayın İçişleri Bakanı, Afyon Va* 
lisi Gazezoğlu’na kendisini kanun i» 
lân etme hakkını kim vermiştir? 
Şimdi cevap bekleyen soru budurf 
Cevabınızı bekliyoruz.

ORTA ÖĞRETİM MÜDÜRLÜĞÜ
NE AÇIK MEKTUP

[ Adana Erkek Lisesinde bir takım 
üzücü hadiseler meydana gelmiştir. 
Hâdiselerin içyüzünü bir bir tetkik 
eden fertler olarak durumu sizlere 
aynen açıklıyoruz. Ve gereğinin ya 
pılmasınm istiyoruz.

1 — Okulda bir kavga olmuştur. 
Şahitlerin de ifadeleriyle ortada o* 
lan hadise şudur: Şaban Aslan isim 
li Dev - Gençlilerle münasebeti ol
duğu söylenen bir öğrenci, ilk önce 
Zeki İşler isimli Milliyetçi bir öğ
renciye elindeki demir çubukla sal
dırmıştır. Bunun üzerine Zeki İşler 
sadece kendisini korumuş ve bu a- 
rada kavga mahalline gelen Musta
fa Çimen isimli bîr başka talebenin 
aralamasıyla kavga son bulmuştur. 
Bu hâdisede kimin suçlu, kimin suç 
suz olduğu ortadadır. Saldırganda 
saldırıya uğrayan da bellidir. Ama 
okul disiplin kurulu şâhitlerin ifa
delerini bile nazarı itibara almadan 
hem hücum eden Şaban Aslan’a, 
hem hücuma uğrayan Zeki İşler’e 
hemde sadece kavgayı aralayan Mus 
tafa Çimen’e üçer gün tard vermiş* 
tir. Buna şaşmamak imkânsızdır. Bo 
nu adaletle, tarafsızlıkla bağdaştır
mak mümkün değildir,

2 — Okul idarecilerinden bazıla
rı Mustafa Çimen’e size Yeniden 
Millî Mücadele mecmuası okuduğu
nuz, birtakım Milliyetçi demeklere 
gittiğinizden dolayı ceza verdik de
mişlerdir Soruyoruz şimdi lütfen 
cevap versinler. Bir lise talebesi
nin kanunla yasaklananlar hariç her 
hangi bir siyâsi gazeteyi veya mec
muayı okuması yasak mıdır? Hemen 
bütün gazeteler siyasî olduğuna gö 
re, gazete okumak suç mu olmak
tadır? Bir talebenin siyasî herhangi 
bir gazete okuması onun siyasetle 
uğraştığı anlamına gelemiyeceğine 
göre bu ne demektir?

Gerek Zeki İşler ve gerekse Mus 
tafa Çimen’in herhangi bir cemiyet 
te aza ve yönetici olmadığı bilindi
ğine göre bu iddia sadece kuru bîr 
lâftan ve bahaneden ibarettir. Şu 
halde tekrar soruyoruz. Bu cezalar 
neden verilmiştir? Bu talebeler ho
calara saygısızlık etmedikleri, ah
lâksızlık yapmadıkları, okulu tahrip 
etmedikleri, boykotlar, işgaller yap
madıkları, kısaca Dev-Genç’li olma
dıkları için mi? Aşağıda sıralayaca
ğımız hâdiseler ister istemez zihin
lerde böyle bir istifham uyandır

maktadır.
Okulda kızıl komünist Dev - Genç

i müdafâ eden, Onun propaganda
sını yapan ve üniversitelerdeki iğ
renç hareketleri liselere de kaydır
mak, liseleri de bir anarşi kazanı 
haline getirmek isteyen talebeler 
vardır. Acaba okulun sayın müdürü 
bunları bilmi yormu? Peki biliyorsa 
neden bugüne kadar bunlara karşı 
herhangi bir tedbir almadı? Aldım 
diyorsa meselâ ne yaptı? Bu konu
da kimlere ceza verdi? Okul idare
si gerçekten tarafsız ve anarşiye 
karşı ise bunu Dev - Genç militan
larını cezalandırmakla isbat etmeli
dir.

Okulun duvarlarına Dev - Gençli 
talebeler tarafından «Sosyalist Tür 
kiye» «Yaşasın Türkiye Halk Kurtu
luş Ordusu» vs. sloganlar yazılmış, 
aynı sloganlar okul pansiyon bina
sında bağıra bağıra söylenmiş, du
rum disipline aksetmiş, fakat neti
cede hiçbir şey yapılmamış ve bu 
mesele kapatılmıştır. Acaba neden?

Ayrıca okulda yine komünistler 
tarafından «Faşizm, Amerikancı sı
ğaların, patronların, tefecilerin ve 
«PAŞALARIN» düzenidir.»

«Baş kaldırın! İşçiler, Köylüler, 
Talebeler, subaylar, tüm yurtsever
ler baş kaldırın! şeklinde kızıl ihti
lâl beyannâmelerl dağıtılmış, durum 
yine disipline aksetmiş ama bunda 
da gûya failler yakalanamamıştır. (!)

Bütün bunlardan çıkan netice şu
dur: Zeki İşler ve Mustafa Çimen 
isimli öğrenciler milliyetçi oldukla
rı, anarşiye karşı oldukları ve okulu 
anarşi ocağı haline getirmek istiyen 
Dev - Genç’e ve Dev - Gençli mili
tanlara karşı çıktıkları, onların İha 
netlerini bir bir arkadaşlarına da 
anlattıkları, kısaca hainlerin ve a- 
janlann maskelerini düşürdükleri !• 
çin cezalandırılmışlardır. Evet insa 
mn kafasına zaruri olarak gelen hu 
sus budur. Başka ihtimal varsa sa
yın Lise Müdürü söylesin.

Biz milletin selâmetini düşünen 
mesullerin okulu babalarının çiftli
ği zannedenlere fırsat vermemeleri
ni, suçluları adı ve mevkii ne olur
sa olsun cezalandırmalarını temenni 
ederiz. Ayrıca komünistleri himaye 
edip milletin temiz evlâtlarına zul
metmeye kalkışanlara da deriz ki: 
Komünistlere yaranmak ve taviz 
vermek hiç kimseye kâr getirme
miştir. Böyle biline.

çarpık düşüncelerini telkin etmek 
istiyorlardı. Okul müdürlüğü, bu 
Dev-Genç militanlarının faaliyetleri
ne gelince gözlerini kapıyor ve ha
diseleri görmüyordu. Geçtiğimiz haf 
ta, bir olay daha cereyan etti. 
AFYON LİSESİNDE MİLLET 
DÜŞMANI FAALİYETLER '

M. Eğitim
Bakanlığının emriyle bir çok okul
larda Malazgirt zaferinin yıldönü
münü kutlama faaliyetine geçilmiş
ti. Bununla İlgili olarak Afyon Li
sesinde de çeşitli yerlere afişler a- 
sılmıştı.

Şerefli milletimizin zafer taçların 
dan en büyüğü olan Malazgirt zafe
rinin yıldönümünün kutlanması; 
gayri millî kültür ve telkilerîe bey
ni sulandırılmış birkaç zavallının 
kuş beynini rahatsız etmişti. Bizce 
nereden geldiği belli tahrikler neti
cesinde Ali Dayanık ve avanesinin 
uzun emeklerle yetiştirdiği bu çö

mezleri; Malazgirt Zaferinin yıldö
nümünün kutlanması ile ilgili prog 
ramı bildiren ve lisenin çeşitli yer
lerine okul idaresinin emriyle ası
lan afişleri yırtınışlardır.

Milletin kendi ideallerinin ve kül
türünün öğretilmesi gereken bu kül 
tür ocağında, öğretim yılı boyunca 
millet evlâtlarının, millet idealleri
ne karşı şartlandırılması ve millete 
düşman hale gelmesi İçin ne lâzım
sa yapılmakta; bütün bunlara karşı 
hiçbir tedbir alınmamaktadır.

Şimdi lisedeki mesullere soruyo
ruz: Uzun zamandan beri yapılan, 
bütün velileri ve Afyon halkını ra
hatsız eden lisedeki millet düşmanı 
faaliyetlere karşı ne yaptınız?

Şu btdinmelidir ki, millet aleyhine 
yapılan hiç bir düşman faaliyet- 
unutulmaz. Düşmanlığa devam eden 
ler de, buna göz yumanlar da millet 
önünde hesap vereceği günlerin ge
leceğini unutmasınlar.

AFYON LİSESİNDE OEV-GENC’E*

BİRŞEY YAPILMAZ MI?
Afyon Lisesinde milletine hağlı 

bir Öğretmeni tasfiye ettikten son
ra, hızlanan TÖS militanlan, okul 
içinde hora tepmeye başlamışlardı. 
Bunlardan en azılısı Ali Dayanık’tı. 
Sınıfta Dev-Genç militanlarını ko
nuşturacak kadar aklı bulanmıştı. 
Talebe velilerinin uyanıklığı ve şi

kâyetleri neticesi Milas’a sürüldü.
Afyonlular, bu TÖS ajanının gittiği 
ne sevindiler.

Lâkin, arkasında bıraktığı birkaç 
çömezi de yok değildi Bunlar da 
hücre yöneticisinden öğrendikleri u- 
sullerle, okulda şirretliğe başladı
lar. Talebeye, çarpık kafalarının
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Babaeski
Baştarafı 6’da 

ile genel kurula itirazınız saklı kal
mak kaydı ile şubenizin kapatılması 
na karar verilmiştir.»

Şundan eminiz ki; tiksen Babaes
ki şubesi Nazım Hikmeti anma ve 
Enternasyonalin yıldönümünü kutla 
ma tpreni yapmış olsaydı böyle bir 
kapatma karan ile karşılaşmış ol
mazda

Bütün TÖS. ve tiksen bünyesinde 
ki milliyetçi, vatansever öğretmenle 
re bu ibret verici hadiseyi duyuru
yoruz Öğretmen teşkilâtlarımızın ba 
şına ve yönetimine musallat olan bu 
sapık zihniyeti, elbette millî tarihi
mize, millî ideallerimize sahip olan 
öğretmenlerimiz lanetle karşılaya 
caklardır.

Macaristan
Baştarafı 7’de

nin kurban edilmesi keyfiyetidir. Bu 
hür dünyaya bir dalga gibi dağılmak 
tadır.

Sovyetler tatbik ettikleri bu ca 
niyane politika ile, Macar Milleti
nin yaşama ve mücadele etme kuv
vetini parçalayan, TRİANON mua
hedesi ahkâmı tahtında, ve emirleıi 
üzerine Macar Milletini ebediyyen 
mahvetmek gayesini gütmektedir
ler.

S.OS, S.O.S. S.O.S.. İmdat, İmdat, 
imdat......

Sancaklar
Düşmeyecek

Baştarafı 15’de
Malazgirt’te açıldı, Mohaç’ta geldi

dile.
Moskof ve Mason tekrar, tekrar 

birleşse bile, 
Bu millet ölmeyecek, düşmeyecek

sancaklar.
Haykır milletim, Haykır; Tekbir 

sarssın her yanı, 
Millî Devlet saracak, onulmayan

yaranı.
Dünyayı kaplasa da Yabudinin

yılanı,
Bu iman sönmeyecek, düşmeyecek 

sancaklar.»
Şiir bitince ışıklar söner bütün 

oyuncular kalkarlar, dizilirler orta
da sancak tutulduğu halde sağ yum 
ruklar kaldırılır. Toptan «Sancak 
Marşı» söylenilin 
«Bayraklan çekeceğiz 
Sancaklan dikeceğiz 
Hak yolunda kurtuluşu 
Ölüm olsa seçeceğiz.

Aziz millet Aziz millet 
Uyan artık geç oldu 
Kıbrıs Kudüs Türkistan’ın 
Düşmanlarınla doldu 

Fatihlerin torunlan 
Kurtaracak vatanı 
Devletimiz kök salacak 
Kuşatacak cihanı 

İntikamın intikamın 
Alınacak mutlaka 
Tarih millet şahit olsun 
Yemin ettik Allah’a 

Bayraklan çekeceğiz 
Sancaklan dikeceğiz 
Hak yolunda kurtuluşu 
Ölüm olsa seçeceğiz.»

KÖY ENSTİTÜLERİ
Baştarafı 9’da 

si ve mahiyeti bir sloganla ifade e- 
dllmiştir. «İş için, işe göre, iş için
de eğitim» Bunun manası şudur. E- 
ğitim tatbiki olmalıdır. Görerek, de
neyerek, yaparak bizzat işin içinde 
öğrenimi tamamlamaktır. Meselâ ta
rım ve ziraat öğretimi tatbikat esna 
sında, fizik ve kimya deneylerle öğ
renilebilir. İnşaat bilgileri kitaplar
dan ezberlemekle değil, *

bizzat inşa
at yapılırken öğrenilir.

Bu izahlar içerisinde enstitülerin 
eğitim hakkmdaki görüşleri doğru
dur. Yalnız bir hususun aydınlığa 
kavuşması icabediyot Acaba fiş» eği 
timin gayesi midir, yoksa eğitimin 
vasıtası mıdır? Aynı şekilde eğiti
min hedefi üretim mi olmalı veya 
üretim, eğitimin vasıtası durumun
da mıdır? İş ve üretim eğitimin ve 
öğretimin vasıtasıdır. Aksi tez ma
teryalist bir görüştür.

Köy Enstitüleri bu gerçeği çiğne 
miş ve Sovyet Politeknik Öğtetmen 
Okullarının kopyesi durumuna düşü 
vermiştir. Bize göre milletlerin ide
allerinin gerçekleşmesi için üretim 
vasıta durumundadır. Bu prensip, 
enstitülerde çiğnendi gitti. Ve iyice 
yozlaştı.

İsmail Hakkı Tonguç, enstitüler
de plânlama işleri yapılırken kendi 
görüşüne göre iş eğitimini ön plâ
na aldı. Ona göre öğretmen köyde 
ilk eğitimi tamamlamaktan ziyade, 
daha başka şeylerle karşılaşacaktı. 
Öğretmen bunian halletmeli ve kö
yün ihtiyaçlarını görüp, köylü için 
vazgeçilmez bir eleman olmalıydı. 
İnançça bozuk olduklan için bütün 
plânlan suya düştü. Kızılçullu Köy 
Enstitüsünden mezun eski öğtetmen 
ler federasyonu başkanı, ileri solcu
lardan Şükrü Koç bile enstitü ilkele 
rinin uydurma olduğunu söylemek
ten çekinmez.

pacak, marangozluk mu yapacak yok 
sa yirmi dönümlük toprağı mı işle
yecek? Bir de bunlara ilâve talebe 
mi yetiştirecek? ©bette hepsi yanm 
kalacaktı. Ve Öyle oldu.

Köyü kalkındıracak, ileri hamle
ler yaptıracak enstitülerin bu gayre 
tinden Tonguç Baba ve avanesin- 
den başka hiç kimsenin haberi bile 
yoktur. Bu işin garipliği daha o yıl 
larda ortaya serildi fakat işiten kim?

«Fakat acaba zavallı çocuğun hoca 
lıktan başka olan işlerde dununu 
ve terbiyesi ne halde? Enstitüler 
köylerde ziraî inkılâplar yapacaklar 
dır. Fakat bandan Ziraat Vekâleti 
teşkilâtının haberi yoktur. Enstitü
ler takip edilen esrarlı plâna göre 
Türkiye’yi bîr anda teknikleştirecek- 
lerdir, fakat bundan ne iktisat vekâ 
Jetinin, ne de Maarif Vekâletinin 
teknik öğretimle alâkalı dairesinin 
bile haber! vardır.» <7)

Pıofesör Fmdıkoğlu’nun bu tesbi- 
ti, enstitülerin kalkınma problemin
de ne kadar mesnetsiz hareket ettik 
lerini gösteriyor. Halbuki milU bir 
kalkınma topyekün olur. Bütün ba
kanlıkların elbirliğiyle olur. Bağlı 
bulunduğu bakanlığın teknik bölüm 
lerinden habersiz işler yapan ve bu 
nu büyük bir işmiş gibi ortaya sü
renler, eğer aklî ve mantıkî düşün- 
selerdi, bu gün köy enstitüsü öğret 
menlerin hepsi tayin edildikleri köy 
lerde olurlardı. Unutmayalım ki bu 
öğtetmenlerin %95,i bugün şehirde
dir. Mesele şudur ki, öğretmen köye 
yabancılaşmıştır. Köy onu sıkıyor. 
İdealler ve yaşama şartlan değiş
miştir.

«Bunun en açık Örneğini o saman 
ki genel müdür sayın Hakla Tonguç 
teşkil eder. Köy Enstitülerine alı
nan gençlerin birer sanat öğrene- 
tek yetiştirilmesi fikri esasında gü- 
sel, psikoloji ve sosyoloji ile birlik
te öğrenme ilkelerine de uygundur. 
Ancak kendileri bu fikri nereden e- 
dindiğini sorduğumuz zaman, (jeep 
le Anadolu’da geziyorduk. Yolda bir 
kadın gördük. Elinde bir pulluk de
miri vardı. Üç günlük yoldan sonra 
varabileceği bir köye bu demiri bi
letmeye gidiyordu. Anladık ki, köy
lere birer demirci lâzım. Ba düşün
cenin neticesi olarak öğretmenleri
mizin aynı zamanda bir demirci, bir 
marangoz olmalanm da sağlamalıyız) 
demişlerdir...» (6)

Şimdi öğtetmen demircilik mi ya*

lannı değiştirmesini istemek eğiti
me taşıyamayacağı kadar büyük yük 
yüklemek demektir...»

Köy Enstitüsü mezunu öğretmenle 
ri «... Eğitimin sihirli deyneği ile 
köyün çehresini değiştirecek kahra
manlar olarak takdim etmenin» ha
tası yukandaki anketle birlikte mey 
dana çıkıvermiştir. (8)

Düşünmek lâzım: köye gübre git
mez. Makinayı bırakalım pulluk bile 
köye daha girmemişken öğretmen 
köyü neyle ve nasıl kalkındıracak
tır? Her şeyden evvel hangi toprak, 
hangi ürünü verir, toprağın kalite 
si nedir, öğretmen bunlan ne bilsin? 
Böyle bir eğitim anlayışı bize 1940- 
1950 arası devreyi boşa geçirtmiştir, 
öğretmen kendi arazisini satmıs ve 
yetiştirdiği talebe üç-beş yıl sonr. 
okumayı ve yazmayı unutmuştur. Yt 
niden askerde öğrenme imkânını bu 
labilmiştir.

SON SÖZ
Bugün Türkiye’de bar bar batır

dıkları ve açılması için vaveyla ko- 
pardıklan eğiti mmüesseseleri, işte 
bu köy enstitüleri ve neticesiz eği* 
tim anlayışıdır.

O zaman öğretmene yüklenen fu
zulî yükler şimdi kaldırılmıştır. Bu 
nun yerine sanat okullan, ziraat o- 
kulları açılmış ve öğretmenin peda
gojik üstünlüğü ortaya çıkarılmış 
tır.

Enstitülerin bu yanlış tatbikatı, 
bütün eğitimcilerle beraber, halkta 
büyük husumet meydana getirmiş 
tir. Bu yüzden enstitülerin öğle son 
lan bir angarya halini alan yükleri 
kaldırılmış, bu müesseseler İlk Öğ 
retmen Okullan haline çevrilmiştir 
Eski yirmi bir enstitüyle beraber 
bugün sayılan doksana varmış olan 
öğretmen okulları, yeni şekilleriyle 
daha da geliştirilmiş ve yedi yıla 
çıkarılmışlardır. Üniversiteye girme 
hakkını da elde eden ilköğretmen 
okulları eğitim tekniği yönüyle Köy 
enstitülerinden son derece üstün ol 
makla beraber gene de ezberci, kop 
yeci ve taklitçi bir yola itilmişler
dir.

Daha Köy Enstitüleri kapanma
dan büyük bir öğretmen kitlesi üze
rinde bir anket tertip edilmiştir. 
Ankette öğretmenlere sorulan soru 
şudur:

«20 lira maaş ve 20 dönüm top
rak mı, yoksa yalnız 200 lira maaş 
mı istersiniz?»

Bu ankette öğretmen kitlesinin ta 
mama yakını enstitü ideallerini çiğ
nemiş ve enstitü tatbikatını reddet
miştir. Ve 200 lira maaşa talip ol
muştur.

«Bunun manası enstitü hareketi
nin dayandığı temel fikrin enstitü 
lü öğretmenler tarafından reddedil
mesinden başka bir şey değildir... 
Yerinde sayan bir köyün içine öğ
retmeni tek başına kapıp koyuver
mek, sonra ondan köyün bütün şart
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SABOTAJLARIN GAYESİ NEDİR?
Geçtiğimiz hafta içinde Ereğli De 

¡mir ve Çelik Fabrikasında Türkiye 
Ekonomisini ve millet hayatını ya
kından alâkadar edecek esrarengiz 
bir patlama ve yangın meydana gel
d i

Fabrikanın yüksek fırını «Ayşe» 
de meydana gelen bir infilak, fırı
nın doğu hâzinesinin delinmesine se 
bep olmuştu. Patlama esnasında yük 
sek fırında çalışan işçiler, patlama
yı meydana getiren arızayı evvelce 
bildiklerinden kendilerini ölümden 
güçlükle kurtarabilmişlerdir.

Bu infilaki fabrikanın malzeme 
deposundaki yangın takip etti. Fab
rikanın istihsali durdu. Yüksek Fı
rının patlamasından doğan zarar 80 
milyon lirayı buluyor. Ayrıca fırı
nın altındaki beş maden eritme tor 
pidosu da donarsa zarar 120 milyon 
liraya yaklaşacak. Malzeme deposun 
daki yangında 1 milyon lirayı aşkm 
zarara sebep oldu.

İlgililer 250 milyon liraya mal ci
lan ve günde 1250 ton istihsal ya
pan yüksek fırının 6 ay içinde an
cak çalışmaya başlayacağını bildiri
yorlar.
HADİSENİN ÜZERİNDEKİ 
ESRAR PERDESİ 
KALDIRILMALIDIR

Bu birbirini takip eden infilâk ve 
yangın hadisesi üzerinden her ne 
kadar esrar perdesi kalkmamış ise 
de, hadisenin kaste varan ihmal ve
ya bir sabotaj ve kundaklama neti
cesinde meydana geldiği anlaşılı
yor. Zira hiçbir hadise kendiliğin
den meydana gelmez. Her hadisenin

bir sebebi ve bu sebebi hazırlayan 
failleri vardır. Fırında bir infilâkin 
olabileceği işçiler ve mühendisler ta 
rafından biliniyor, fakat hiçbir ted
bir alınmıyor. Bu ilk olarak kasıtlı 
bir ihmali akla getiriyor. Malzeme 
deposundaki yangın ise doğrudan 
doğruya bir sabotaj ihtimaline bağ
lanıyor.

Türkiye’de millî servete, millî sa 
nayie ve topyekün millî ekonomiye 
bir türlü sabotaj yapılmaz ki. bin 
türlüsü hazırlanır ihanet şebekeleri 
tarafından. Son günlerde artan ko
münist sabotaj ve soygunlarının mak 
sadı Türkiye’yi içinden çıkılmaz bir 
anarşi girdabına yuvarlamaktır. İk
tisadî hayatı felce uğratmak, içtima! 
hayatı çalkalandırmak ve huzursuz 
hale getirmek, ticarî hayatı çeşitli 
kuşkularla durgunlaştırmak ve bun
ların neticelerinden istifade etmek.

Türkiye’de komünist hareketin ye 
ni stratejisi budur.

Ereğli Demir ve Çelikte meydana 
gelen hadiselerin millete nelere mal 
olacağına geçmeden önce geçen se- 
nenin acı tecrübelerini kısaca hülâ
sa etmek gerekecek.
GEÇEN SENENİN ACI 
TECRÜBELERİ *

Bir memleket ekonomisinin can 
damarları olan sanayi maddeleri var 
dır. Bunların da başında demir ge
lir. Demir ağır sanayinin vazgeçil
mez temelidir. Hele zamanımızda de 
mirin bu stratejik ehemmiyeti daha 
da artmıştır Bu ehemmiyeti dolayı- 
siyle demirin istihsalinde, İthalin
de, fiatmda meydana gelen büyük 
çaptaki değişiklikler ekonomiyi ve

sanayi hayatını bütünüyle temelin
den sarsar.

Yeni yeni sanayisi gelişme imkâ
nı arayan memleketimiz için demir 
ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. 
Bu ihtiyaç normal şartlarla ve nor
mal kapasite ile çalışıldığı takdirde 
Ereğli Demir Çelik Tesislerinden 
karşılanabilir. Yapılan hesaplara go 
re bu tesislerin, Türkiye’nin demir 
ihtiyacının yüzde 80-90’mnı karşıla
yabilecek kapasiteye sahip oldukla
rı halde yıllardan beri tam kapasite 
ile çalışamadıkları görülür.

1069 Eylülünde yapılan grev ve 
hükümet yetkililerinin umursamazlı 
ğı yüzünden grevin uzaması yüzün
den fabrikanın yüksek fırını donma 
tehlikesi geçirmiş, istihsali durmuş
tu. Bunu fırsat bilen ve bu durumu 
önceden kestiren demir karaborsacı 
lan yapılan tesbitlere göre bir yıl« 
da tam 180 milyon lira kazanmışlar 
dı. Demir karaborsası alabildiğine 
gelişmiş; saç, demir ve çelikteki fi- 
at artışlan yüzde 100’ü geçmiştir. 
Bu arada yahudi, rum, ermeni kara 
borsacılar kasalarını doldurmuşlar
dı.
HABERLERİMİZ TEYİD 
EDİLMİŞTİ

Mecmuamızm Şubat 1970 sayıla
rında yazdığımız gibi demir karabor 
sası bütün ekonomiyi bir baştan bir 
başa sarsacaktı. Nitekim hadiseler 
maalesef bizi teyid etti. Zamlar ve 
fiat artışlan birbirini takip ettL 
Ham madde darlığı yüzünden birçok 
yerli imalathaneler ve fabrikalar fa 
aliyetlerini durdurdu, işçilerini iş
ten çıkarmak mecburiyetinde kaldı.

Böylece Türk Sanayii ve Ekonomi 
si büyük bir bunalımın içine girdi. 
Yapılan grev işçiye işsizlik, pahalı

INONU İLE BAYAR 
NELER KONUŞTU

İnönü ile Bayar’ın sayılı tarihî görüşmelerine bir ta
nesi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta, gözünden rahatsız oldu
ğu için İstanbul’a tedavi görmeye gelen İ. İnönü, Celâl Ba- 
yar’ı evinde ziyaret etti Daha sonra da C. Bayar, t İnönü* 
yü evinde ziyaret etti. Politika hayatları boyunca, birbirine 
muhalif görünmüş bu iki adamın, mahdut ve en kritik za
manlarda bir araya gelmelerinin sebebi nedir? Bu son bu
luşmalarında neler konuşuldu bilmiyoruz. Bildiğimiz birşey 
varsa, o da bu iki adamın bugüne kadar isimlerinin karıştı
ğı karanlık işlerdir Birisi, İstiklâl Harbinde sahte hocalık 
yapmaya kadar, diğeri ağalık formülleri teklifine kadar, lo
calara mensubiyetleri ve bir adamın başını yemeye kadar 
varan karanlık işler. Bir sürü düşmanlık gösterisinden son
ra, kucaklaşmalar... Toplantılar. Ve en samimî dostluk gös
terileri... Nedir bunlar? Aşağıda Bayar’la, İnönü’nün bu gö
rüşmelerinden birinde alınmış karan açıklayan bir hatıra 
okuyacaksınız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Politikada 
45 Yıl isimli eserinden alman bu hatıra, bu iki eskimiş po
litikacı tipinin kime karşı ve ne türlü bahanelerle birleşti
ğini gösteriyor. Cumhuriyet devri boyunca, en ustalıklı bir 
danışıklı döğüşü devam ettiren bu iki baş, millete hesap 
vermeden gidecek mi bilemeyiz. Milletin, katmerleşen izdi- 
rabı. bu ne oldukları artık bilinen eskimiş politikacıların ka
ranlık duvarlar arkasında veya çeşitli mahfillerde aldığı ka
rarla mı sürüp gitmektedir? Bu toplantılar, millet üzerinde 
oynanacak kumarın acaba kaçıncı safhası olacak, bunu za
man gösterecektir.

«— Girişiğimiz demokrasi mücadelesini nasıl buluyor
sunuz?»

«— Pek sert ve kmcı buluyorum. Celâl Bey korkanm 
ki. bizim aramızda açılan bu saçsaça başbaşa politika kavga» 
lanndan en son -kara kuvvet- istifade etmesin.»

«— Siz bunu İsmet Paşaya söyleyin.»
«— Ne münasebet? Anlayamadım.»
«— Çünkü, kara kuvveti kışkırtan biz değiliz Halk Par- 

tisi’dir.»
Yüzüne hayretle baktığımı gören Celâl Bayar;
«— Anlatayım,» dedi. «Geçenlerde Bursa’da laikliği 

uzun uzadıya müdafaa eden bir nutuk söylemiştim, Sebiliir-

lık, bütün Türkiye çapında geçim 
sıkıntısı getirirken karaborsacılara 
milyonlarca liralık kâr temin etmiş* 
t i

Her gün zam, her gün fiat artışı 
meydana geldi Türkiye parası de
ğerini büyük nisbette kaybetti. Yeni 
bir buhran içine giren ekonomimiz 
içinden çıkılmaz problemlerle karşı 
karşıya geldi. Dış baskılar ve iç zor 
lamalar neticesinde DEVALÜAS
YON yapıldı ve Türk parası yaban
cı paralara nazaran değerini yüzde 
60 nisbetinde kaybetti:
YİNE SÖYLÜYORUZ

Bu tecrübelerin ışığında Ereğli’de 
meydana gelen yeni hadiselerden 
sonra Türkiye’yi yeni sarsıntılar bek 
lemektedir. Demir karaborsasının 
başlaması yakındır. Zaten eli kul* 
ğında olan fiat artışlan için bu bar
dağı taşıran son damla olacaktır, tş 
sizlik ve geçim sıkıntısı millet ha
yatını bir baştan bir başa tedirgin 
edecek, huzursuzluk daha da arta
caktır.

Bütün bunlar karşısında reform, 
reform diye işe başlayan ve hâlâ re 
form demeye devam eden fakat, da
ha Türkiye’de anarşiyi durduracak 
sadra şifa verici bir tedbir alama
yan Erim Hükümeti de aczini göre
cektir.

Gelişen İktisadî kriz ve anarşi ko 
münistlerin işine yarayacaktır. O» 
nun İçin mevcut hükümetin yapaca 
ğı ilk iş anarşiyi durdurmak, millî 
zenginliklerimize yapılan sabotaj ve 
soygunlara mani olmak ve komünia 
min başını ezmekten başka değildir.

Yeniden mesulleri uyanrken, dev 
letin ve vatanın sahibi olan necip 
milletimize sesleniyoruz: Sen sahip 
olursan bu vatan batmayacaktır.

— Cumhuriyet tarihinin ızdıraplı günlerinin baş mesullerin
den İ. İnönü ve Celâl Bayar. Ayaklannın bir kısmının meza
ra gittiği şu günlerde, acaba hâlâ hangi plânlann peşinde« 
dirler?

Reşad mecmuası bu nutku - her sözümü ayn ayn kötüye yo
rumlayıp- beni dinsizlikle itham ederek sayfalar dolusu ya* 
yınlamıştı. Sonra ne oldu bilir misiniz? Halk Partisi, mal 
bulmuş mağribi gibi, bu mecmuadan hemen binlerce nüsha 
satın alın memleketin dört kösesine dağıttı. Bunun üzerine 
ben de İsmet Paşaya gittim. Kendisine, reddi imkânsız de
lillerle bu hadise hakkında lâzım gelen malumatı verdim ve 
dedim ki: «Paşam hani parti mücadelelerinde din istismar
cılığı yanmamak hususundaki sözleşmemiz nerede kaldı?» Ön 
ce, bu işten haberi olmadıkını sövledi Sonra, benîm «iza
hat» istemekteki İsrarım karsısında öfkelenerek «Ne yapa
lım. bizim arkadaşlar senin bir zaafından istifade etmişler» 
dedi.»

(Yakun Kadri Karaosmanoğlu — POLİTİKADA 45 YIL
— Sahife 180)

Demek din hakkında her türlü söz sahibi bu iki eski
miş kafadır. Anlaşırlarsa, dini de istismar edebilirler. Ve
ya, başkalarını din istisman ile suçlayabilirler. İsterlerse, ço
cuklarına saray bağışlayabilirler Bakalım, bu toplantı han
gi anlaşmanın ve zulümlerin sebebi olacak? ^

Nahiye Müdürü nün 

İşgüzarlığı

Geçen hafta Burdur’un Çav
dar Nahiyesinin Büyükalan ko 
yünde B. Milliyetçi Kültür Bir 
liği bir toplantı tertip etmiş
tir. Toplantıya kalabalık bir 
kitle iştirak etmesine rağmen 
program başlamak üzere top
lantı mahalline gelen Çavdar 
Nahiye Müdürü beraberinde 
getirdiği bir araba jandarma 
ile kalabalığı dağıtmak iste
miştir. Sabri Çakaloglu’nun 
yaptığı takdimden sonra siir 
okunmuş bilahare Afyon Mü
cadele Birliği sekreteri Sîiley 
man Köse «Buhranımız ve Kur 
tuluş Yolumuz» adlı konuşma 
sını yapmış, fakat bastan beri 
bozgunculuğuna devam eden 
tooîantıyı damıtmaya çalışan 
nahiye müdürü işi tehdide ka 
dar götürmüş ve «ben ben
den başka mülkîye amiri ta
nımıyorum tonlantıyı kesiniz» 
diye sair mülkiye amirlerini 
hice saymış, kanunu çiğne
miştir.

Daha sonra toplantıyı ter
tip edenler kargaşalığa mey
dan vermemek için toplantıyı 
karşılıklı sohbete dönüştür
müşler. Nahiye müdürü ise, 
kahrıyla başbaşa kalmıştır.
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Sancaklar Düşmeyec ek

ÜÇÜNCÜ PERDE 
(Sahnede bir savaş tablosu asılı

dır. Solda ağaç dalları ve siper ku
rulmuştur. Askerler mevzi almış du 
rumdadır. Makinalı sesleri top ses
leri duyulmaktadır. Hüseyin çavuş 
sancak elinde olduğu halde;

BL ÇAVUŞ — Kardeşlerim. Ben 
sancağı lâyık olduğu yere dikece
ğim. Siz düşmanı oyalayın ben gidi 
yorum Allah’a emanet olun arka
daşlar.

SİPERDEKİLER — Selâmetle ça
vuşum. Allah yardımcın olsun.

(Hüseyin çavuş siperden ileri atı 
lir bir elinde silâh öbür elinde San
cak olduğu halde eğilerek ilerler. 
İki üç defa ateş eder. Bu sırada düş 
man silâhlarının sesi fazlaca duyul 
maktadır.)

Hüseyin çavuş bağrından yarala
nır. «Allah» diye bağırır. Sancağı 
düşürmeden kıvranarak yüz yukarı 
düşer. Ali hemen siperden kalkarak 
koşar.

— Kardeşim, kardeşim, aslanım... 
Kardeşimi vurdular, (der ve koşar, 
sancaktarın başına kaldırır Dizinin ü 
zerine koyar. Sancaktar kıvranır gi 
bi başını kaldırmaya çalışır, önce 
yavaş bir sesle «Ali!...» sonra biraz 
bağırarak «Ali... kardeşim, Ali... se
ninle şu an son dakikalarımı yaşıyo 
rum. Günler doğmadan neler doğar. 
Şimdi şafak vaktinde şu mukaddes 
sancağı lâyık olduğu yere dikeme- 
diğim için üzgünüm. Ama cephede, 
bu emaneti yerine getirecek sîzleri 
bıraktığım için müsterihim. Alî. De 
delerimizin döktüğü kan kadar, 
kan dökemedik. Verdikleri can ka
dar can veremedik. Düşünün öksüz
leri, yetimleri. Zalim düşmanın çiz» 
meleri altında çiğnenen mazlumları 
düşünün. Milyonlarca bağrı yanık s* 
na, kucaklarında: (Perde arkasın
dan küçük bir çocuk sesi., ağlamak
lı bir eda ile şiir okur. Şiir okunur
ken ışıklar renkleşir, koyulaşır. Ali 
ve Hüseyin çavuş dikkat kesilirler) 

«Anne, benim babam yok mu, 
nerde kaldı gelmedi 

(«özlerimden akan yaşı el uzatıp
silmedi

Ben büyüdüm, beni görüp 
muradına ermedi 

Hep gidenler geldi ama, benim 
babam gelmedi

Hep yetimler güldü ama, benim 
yüzüm gülmedi.» 

diye hıçkıran yavrularıyla başbaşa 
kaldı. Binlerce Mehmed, hayatları
nın baharında kara toprağa kefen
siz girdi. Beşikte yavrular süngülen 
di. Dedeler, nineler paramparça doğ 
randı, (bağırarak.)

Ali!.. Bunların göklere yükselen 
seslerini duyuyorum. İntikamlarını 
mutlaka alın.. Ah!.

ALİ —* Kardeşim, kardeşim...
HÜSEYİN ÇV — Ali... Memleket 

te küçük bir yavru ve ihtiyar bir a* 
na bıraktım. Anamın tek arzusu, Al 
iah’ın adını yükseltmekti. Din, dev 
let ve vatan uğrunda cephelerde 
kahramanca şehid olmak ve baba
mın vasiyetini yerine getirmek idi. 
İşte Allah’ın izniyle onun arzusu 
gerçekleşiyor. Ben cennette şehit
ler sancağını görüyor ve bir an ev
vel oraya varmak istiyorum t Derin 
bir feryatla bağırır.)

(Ali için için ağlamaya başlar. 
Sonra hıçkırıkları duyulur. Işıklar 
hafif koyulaşır.)

HÜSEYİN — Dur, dur, ağlama. 
Ağlamak zamanı değil. Dinle hele. 
Sana bir vasiyetim var. Babam Mos 
kof harbinde şehid olurken yarasın 
daki kurşunu bana yollayarak, oğ
lum, beşikteki oğlum (bundan son
raki kelimeleri ikişer defa ve kısık 
kısık söyleyebilir) bunu iki etsin 
demiş, iki etsin demiş. Tut, tu t. 
(bu arada kendinden geçer) «Allah’ 
ım» dediği duyulu*. Şu da benim, 
benim hayatıma son veren şarapnel 
parçasıdır. Al. Beşikteki yatan oğ
lum, oğlum Cihad’a bunu ver..* (A-
11 alır ve elinde bakar cebine ko* 
yar.)

Ben babamın vasiyetini yerine ge
tirdim.. Yerine getirdim......  Ben
bunları iki ettim. Oğlum bunları üç 
etsin. (Yine derin bir inilti «Allah* 
ım!..» der, sonra devam eder.) üç 
etsin...

ALİ — Vasiyetini yerine getirece 
ğim kardeşim. (Bunu ağlamaklı bir 
ifade ile söyler. (Işıklar açılır.)

HÜSEYİN — Ali!.. Düşmandan 
mutlaka intikam alın. Sancağı (tek 
rar kendinden geçen, «Ahh!. Allah* 
ım» der ve devam eder.) Sancağı 
mutlaka lâyık olduğu yere dikin. 
Sancağımız düşmesin. Allah’a.. Al
lah’a emanet olun. Eşhedü En lâ ilâ 
he illâllah, ve eşhedü eraıe muham 
meden abdühû ve rasûlüh... (Işık

lar koyulaşır. Ali başını şehidin bağ 
rina koyarak.)

ALİ — İntikamını mutlaka alaca 
ğız. Bayrakları, sancakları burçlara 
mutlaka dikeceğiz. (Tam bu sırada 
ezan okunmağa başlar Ali düşme
yen sancağı kollarken göğsünden 
çıkardığı bayrağı çok ağır hareket
lerle açar ve şehidin üzerine örter. 
Sonra yine sancağı bir koluyla tut
tuğu halde ellerini açar ve şehidin 
üzerine örter. Sonra yine sancağı 
bir koluyla tuttuğu halde ellerini 
açar dua eder. Ezanın sonuna doğ
ru ışıklar söner. Ali bu esnada san
cağı alır mevziine geçer. Ezan bu 
arada bitmiş olur.) (Işıklar önce 
hafif bir kırmızılıkla yanar. Sonra 
açılır silâh sesleri duyulur. Şehid 
üstünde bayrak olduğu halde yerde 
dir. Askerler siperlerindedir. Ali 
tüfeğini ve sancağını tuttuğu halde) 

ALİ — Kardeşlerim, aylardan be
ri yılmadan düşmanla çarpışıyoruz. 
Bu savaşta, kimi kardeşlerimiz aç
lıktan, kimi de düşmanların haince 
kurşunlarıyla şehid oldular Bunlar 
niçin şehid oldu?..

Mukaddes sancağı burçlara dik
mek için değil mi?..

Kardeşlerim, şunu unutmamalıyız 
ki, şehid edilen ecdadımızın süngü- 
lenen yavrularımızın, tarümar edi
len ecdad mezarlarımızın intikamı: 
m, intikamını mutlaka alacağız. 

IIEP BİRDEN — Alacağııız!..
ALİ — Mukaddes sancağımızı 

mutlaka lâyık olduğu yere dikece
ğiz.

HEP BERABER — DikeceğiizL 
(Ali belini doğrultarak)

(Silâh sesleri hafiften devam et
mektedir.)

ALİ — Arkadaşlar, bunca karde
şimiz şehid oldu. Hepsinin bizlere 
vasiyeti, şu mübarek sancağımızı 
burçlara dikmek oldu Artık sanca
ğın hakkını vermek gerek, Onu lâ
yık olduğu yere dikmek gerek Ar
kadaşlar Siz düşmanı oyalayın. Ben 
gidiyorum. Allah’a emanet olun ar
kadaşlar. (Elinde sancak kalkar ko
şar, «Ya Allaaah» diye bağırır. Bu 
esnada silâhlar patlar. Ali vurulur. 
Sancağı ile beraber düşer. Fakat 
sancağı elinde dikili tutar.

MEHMED — (Bağırarak) Kahpe- 
ler, Aliyi de vurdular. (Silâh) ses
leri aralıklı, aralıklı devam eder.) 
Allah’ım, şehitler kervanına onu da 
kattılar Ey Ali.. Sen yalnız değil-

— Turhal Milliyetçi Küllili Birliği’nm tertiplediği Çanakkale Şehitleri. 
nü Anma Toplantısında, Sancaklar Düşmeyecek piyesinden bir an görü
lüyor...

sin. işte Den de geliyorum. Çanak
kale semalarında sancak ebediyyen 
dalgalanacak. Boğaz düşmana dar 
gelecek.

(Mehmet siperden atlayarak e 
linde silâhla koşar. Silâhını patla 
tır. Bu sırada düşman silâh sesleri 
de fazlalaşmıştır. Mehmet vurulur 
silâhını bırakmadan sancağın yanı
na düşer.)

(Soç kalan nefer Cemü de atlar 
Bağırarak.)

CEMİL — Kahpeler! Mehtned’i 
de vurdular. Fakat ben ölmedim da 
ha, Sancağı burçlara ben dikeceğim 
(Fakat vurulur. «Allah» diye bağı
rarak dizi üstüne düşer, silâhına da 
yanarak Sancağa yaklaşmak ister. 
Tahammül edemeyip yuvarlanır. Mı 
rıl danarak sürünür. Zorlukla bağı
rarak)

CEMİL Öldürülsek de, kurşun- 
lansak da, Allah’ın adı yükselecek, 
sancaklar düşmeyecek, ocaklar sön
meyecek... düşmanlar gülmeyecek.. 
Milletim yaşayacaktır.

(Sürüne sürüne sancağa yakla
şır. Eliyle zoılukla bir ucundan tu
tarak «sancaklar sancaklar» diye mı 
rıldanır Son gayretiyle sancağın sa 
pından tutarak bağırır.

— Sancaklar... Sancaklar düşme 
yecek. (ve yığılır ruhunu teslim e- 
der. Silâh sesleri kesilmiştir. San
cak dikili vaziyettedir.) (Soldan yüz 
başı ve teğmen girer. Ağır adımlar
la hareket ederler. Yüzbaşı sancağa 
yaklaşır ve aradığını bulmuş gibi 
bir eda ile sancağı öper. Teğmen 
de aynı şeyi yaptıktan sonra yine a- 
ğır hareketle dikili sancağın karşı 
sına geçerler. Selâm çakarlar. Tam 
bu sırada perde arkasından gür ve 
heyecan dolu bir hisle, kin ve inti
kam dolu bir duyguyla SANCAK
LAR DÜŞMEYECEK şiiri okunur: 
«Söz verdik millete, yemin ettik

Allah’a
Bu iman sönmeyecek, düşmeyecek

sancaklar.
Her silkinişte millet, her kalkışta

şahâ
Daha da yükselecek, düşmeyecek

sancaklar.
Zincirler vurulup, bağlansa da eller, 
Türkistan’dan esâret getirse de

yeller,
Aksa da kanımız, al al olsa da

seller,
Düşmedi, i l e l e b e t  düşmeyecek

sancaklar.
Bir kanlı kılıçtır o, dolaşır elden

ele,

(Devana 13’te)
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Y EN İD EN  MİLLİ

Mücadele
İdeolojiler kavgasirıdan akisler

KOMÜNİSTLERİ 
BESLEME TAKTİĞİ Mİ?

EZAN DÜŞMANLARI MEĞER 
KİLİSE HAYRANIYMIŞ

Milletimizin, devletimizin ve 
İmanımızın düşmanlan gün 
geçmiyor ki ahlâkımız hor 
görmesinler, dinimizi alaya 
almasınlar. Şu devletin bir 
resmi tiyatrosu vardır: Dev
let Tiyatrosu. Tiyatro değil 
sanki misyoner yuvası. Nere
de İslâm’ı küçülten, müslü- 
¡manları alaya alan eser var, 
getirir onu sahneye koyar. He 
le hele hristiyanlık propagan
dası yapan oyunları devletin 
tiyatrolarından rahatlıkla sey
redebilirsiniz. Malûm, geçen
lerde bu kuruluş bir eserinde 
ezam türkçe okuttu. Hani bir 
meyhaneci senatör de türkçe 
okunsun diye teklif getirecek 
ti de geri aldı ya. İşte sena
törün (!) yapamadığını devle
tin tiyatrosu yapmıştı.

Şimdi de Devlet Operası 
cCarmina Burana» adlı, Orta
çağ papazlarının seks, kumar 
ve içki partilerini anlatan bir 
eseri sahneye koymuş. Ne var 
İd AvusturyalI bir yahudi o- 
lan Orkestra ve koro şefi Gus 
tav F Kuhn*un yönettiği o- 
yunda klişe İlâhileri lâtince 
söylenmektedir. Mensubu ol
duğu milletin ezanını türkçe 
okutanlar, hristiyan eserleri
ni oynarken aynî medeniliği 
(!) acaba neye gösterememiş 
lerdir?

Bildiğimiz kadariyle Türki
ye Cumhuriyetinin resmî dini 
yoktur. Yani lâiktir. Fakat* 
sayısı üç buçuk kişiyi geçme« 
yen hristiyan cemaatının kili
se namelerine hürmet edili
yor da, milletin inançlanna 
darbe üstüne darbe vurulu
yor, alaya alınıyor. Ne biçim 
ve kime hizmet eden bir an» 
layıstır bu?

3>evlet Tiyatrosu olsun, Dev

let operası olsun hep hippi 
partilerini, papazların rezalet
lerini propaganda etmektedir. 
Devlet eliyle milletin inançla
rına, geleneklerine ve ahlâkı
na yapılan bu hucümlar dur
durulmalıdır. Milleti bir şey
den haberi olmaz koyun sürü
sü zannedenler de yanılmak
tadır. ^

Millî kültürün kaynağını 
teşkil edecek müesseseler bir 
gün bu milletin hizmetine gi
recektir. İktidarlar Millî hale 
geldiği gün elbette ki şimdi
ki çanlara da ot tıkanacaktır.

MİLLETİM 
UYAN

Havfumcılnr Suç İşlemiyor mu?
Yahudiliğin kontrolündeki 

basın * radyo ve tiyatrolar bu
gün tamamen sol kültürlerin, 
sosyalizmin tellâllığım yapar 
hale gelmiştir. Bu çığırtkan
lar komünist alemdeki zulüm, 
işkence ve hayvanca yaşayışı 
«sosyalist cennet» olarak yut
turmak çabasındadırlar. Dost
lar Tiyatrocu da «Havana Du 
ruşması» adlı bir eseri sahne
ye koymuş. Havana Duruşma
sı olarak bilinen hadise ise şu 
Küba’da 1959 da başlayan ko
münist idareye, 1961 yılında 
milliyetçi Batista taraftarla
rının öncülüğünde halk isyan 
eder Ne var ki bu uyanış Fi- 
del Kastro tarafından bastırı
lır, Milliyetçilerin elebaşıları 
halk mahkemesinde sorguya 
çekilir ve tabii ki idam edilir
ler İşte bu mahkeme Havana 
Duruşması olarak bilinir. A- 
çıkça komünist bir müesseseyî 
(halk mahkemesini) Türkiye’ 
de kuran ve propagandasını

yapan bu piyes hakkında sav
cılık ne yaptı bilmiyoruz. İkin 
d  bir husus daha var. Havana 
Duruşmasına katılan ve Küba 
komünist ihtilâlinde aktif rol 
oynayan Gregerio Ortega adlı 
komünist şimdi Türkiye’de. 
Halen Moskova’da gazetecilik 
mesleğini sürdüren (!) bu a- 
Jan şimdi memleketimizde Kü 
bayı ve komünizmi övmekle 
meşgul Türkiye gibi anayasa
sında komünizme karşı oldu
ğunu ilân eden bir memleket 
te elini kolunu sallayarak do
laşabiliyor Hem de Havana 
Duruşmasını oynayan tiyatro
da sahneye bile davet edilebi 
liyor.

Biz bu adamın herhangi bir 
takibata uğrayacağını sanmı
yoruz. Fakat yine de meseleyi 
savcılığın bilip bilmediğin! 
merak ettik. Acaba savcılık 
bu konu ile ilgili olarak neler 
düşünüyor? Soruyor ve bekli- 
yonız...

Kızıl flnii 
Tellâllarının 

Yaygarası
Î.T.Ü. Rektörü Prof. Galip 

Sağıroğlu başkanlığında An  ̂
kara’da yapılan Üniversiteler 
arası Genel Kurul Toplantısı
na, Atatürk Üniversitesi rek
törü prof Kemal Bıyıkoğlu’- 
nun alınmaması istenmiştir. 
Prof. Bıyıkoğlu bu karan der
hal danıştaya iletmiş, danıştay 
da kararı kanunsuz bulduğu i- 
çin yürütmeyi durdurma kara 
n  almıştır. Genel Kurul ise 
Erzurum üniversitesinin özerk 
olmadığını ileri sürmüş ve do 
layısiyle prof. Bıyıkoğlu’nun 
toplantıya katılamayacağını i- 
leri sürmüştür.

Geçen hafta pazartesi günü 
yapılmak istenen toplantı geri 
bırakılmıştır. Toplantı başla
yacağı sırada dışarıda biriken 
bir kısım komünist öğrenciler 
ve asistanlar Bıyıkoğlu aley
hinde tezahürat yapmışlar
dır.

Görülüyor ki özerklik sade
ce milliyetçilere karşı kulla
nılan bir silâhtır. Bil toplantı 
«Özerk üniversiteler Genel Ku 
rulu Toplantısı» mı, yoksa ü- 
niversiteler Genel Kurul Top
lantısı mı? Elbette İkincisi, 
değil mi? O halde Atatürk Ü- 
niversitesi Rektörü olan Prof. 
Bıyıkoğlu neden katılamaz bu 
toplantıya? Şuçu ne? Cevap 
gayet basit: Milliyetçi ve an- 
ti-komünist bir profesör olma 
sı. Üniversiteler komünist ih
tilalin karargahı ve komünist 
halk ordusunun silah deposu 
haline gelir, milliyetçi öğren
ciler derse sokulmaz, dövülür, 
kurşunlanır; hatta milliyetçi 
öğretim üyeleri tabanca teh
didiyle tartaklanarak dışan a- 
tılır. Bizim «özerklik bezirgân 
lan» nın kılı kıpırdamaz. Ak
sine bu hareketlere «devrimci 
eylem» deyip komünistlerin 
arkası sıvazlanır. Öte yan
dan milliyetçi bir rektör en 
tabiî hakkını kullanmak ister. 
Bu sefer aynı «Kızıl anfl tel
lâlları» bir teranedir tutturur
lar. «özerklik.»

Beyler! Çıkarın ağzınızdaki 
baklayı. Sizin özerk üniversi
te anlayışınız yoksa Lumum
ba Üniversitesi gibi bir şey 
mi?

Adam kaçırma, banka soy
ma, sabotaj, kundaklama gtt>i 
komünist faaliyetleri devam 
etmektedir. Geçen haftalarda 
da çeşitli soygunlarla iki ka
çırma olayına şahit olduk Me 
te Has adlı iş adamı ve Dr. 
Rahmi Duman’ın oğlu komü
nistler tarafından kaçırılmış 
ve 650 bin lira fidye karşılığı 
serbest bırakılmışlardır.

Ancak bazı kimseler bu ha
diselere basit zabıta vakalan 
olarak bakmaktadır. Bu cüm
leden olarak Dr. Duman mese 
leyi basit bir tarzda değerlen
dirme kompleksi içine düş
müş, emniyet kuvvetlerini hi
çe saymıştır. Hatta' daha ileri 
giderek oğlunu kaçıranlann 
karakterini överek şöyle de
miştir: «Yine de itiraf etmeli 
yim ki bunlarda karakter var. 
Çocuğa çok iyi davranmışlar. 
Onu hiç üzmemişler. Ne var 
ki anne üç gün geçince ferya 
dı bastı.» Rahmi Dumanın ko
münistleri övmesi enteresan 
bir durumdur. Hem sonra em
niyet kuvvetleri hiç nazarı iti 
bara alınmamıştır. * İstenen 
fidye iz bırakmadan ödenmek

suretiyle emniyetin vazifesi 
güçleştirilmiştir. Hani insa
nın aklına şöyle bir soru geU 
yor: Yoksa komünistlerle Du
man ailesi arasında cereyan t  
den hadise danışıklı bir döğüf 
mü? Yani masonlar, komünist 
leri besleme yolu olarak bu 
maceralı ve eğlenceli yolu mu 
seçmişlerdir. Soyguncular, sev 
giÜ yavrulan Hakan’a neşeli 
günler geçirtmişler ya!
a Ancak İstanbul C. Savcılığı 
bu meselenin üzerinde dur* 
maktadır. Yapılan açıklamaya 
göre komünistlerle ilişki ku* 
rup fidye veren ve emniyetin 
ile rin i zorlaştıran, Kadir Has 
Nihat Uysal ve Dr. Vecihi De» 
mirağ’ın 2 yıldan 5 yıla kadar 
ağır hapsi istenmiştir.

T.C. Kanununun 500. mad
desi bu olayları kapsamakta
dır. Savcılığın bu davranışı se 
vindiricidir. Zira bu meselele
ri olup bittiye getirip fidyeyi 
ödemek ve emniyet kuvvetle
rine müdahale fırsatı tanıma
mak, soygun ve benzeri hare
ketleri tahrik etmek demek
tir.

YALTA VE BERLİN
«U.S. News and World Re

port» dergisinin son sayıların 
dan birinde yayımlanan bir 
haber, 27 yıl önceki gerçekle
ri ortaya dökmektedir. Haber 
de Amerikanın eski cumhur
başkanlarından «Eisenhowers 
müttefik plânlarını sakınca
lı bulduğu halde baskıyla ka
bul etmek zorunda kalmıştır. 
1944 yılında, müttefikler, Ber 
lin’i, savaştan sonra Sovyet 
işgalinde kalacak topraklar i- 
çinde bırakmışlardır. Eisenho
wer bu plânı kabul etmek is
tememiş, fakat zamanın A.B.D 
Cumhurbaşkanı (yahudi asıl
lı) «Roosevelt» in baskısiyle 
sesini çıkaramamıştır.

Bilindiği gibi beynelmilel 
yahudiliğin Cihan hakimiyeti
ni perçinlediği tarihî bir kon-

ferans vardır. Yalta Konferan 
sı. Bu konferansta Amerika 
ve Rusya’nın - Yahudi asıllı- 
başkanlan, Roosevelt ve Sta* 
1in bir masaya oturup, beynel 
milel Yahudiliğin menfaatle
rine uygun olarak dünyayı # 
paylaşmışlardır. Karara göre" 
Çin komünistleştirilecektir. Ve 
Doğu Avrupa ülkeleri de ko
münist Rusya'nın nüfuz böl
gesi sayılacaktır. İşte bu plân 
gereğince Amerika ve mütte 
fik askerleri kasten Rus as
kerlerini takip etmemiş ve iil 
keler göz göre göre komüniz
me terkedilmiştir. Daha son- 
ra Doğu Avrupa ülkeleriyle 
birlikte Çin’de komünistleşti- 
rilmîştir. İşte Berlin de bu 
gizli plânlara göre komünist
lerin nüfuz bölgesine terke- 
dilen yerlerden biridir.

ADLİYE DE SOYULUYOR
Komünistler bir taraftan ban
kaları soyarken diğer taraftan 
bu tecavüzlerini devlet ve as
kerî müesseselere yöneltmiş
lerdir. İşte geçen hafta içinde 
de Kozluk İlçe Adliye ema» 
net dairesi soyulmuş, 8 mav
zer, 4 tabanca, binlerce mer
mi ve daha bir çok eşya kaçı- 
nlmıştır. Soyguncular yakala 
namamıştm 

Mecmuamızda ilk defa ko
münistlerin kültür sarayını 
yaktıkları zaman daha sonra 
banka ve benzeri yerleri so

yacaklarını açıkladığımız za
man bazı kimseler bunu ka
bul etmek istememişlerdir. 
Ama ne var ki bugün hadise
ler bizim yazdığımızın çok ile 
risine varmıştır. Pek çok ban
ka soyulmuş, fidye için adam 
kaçırılmış, komünist halk or
dusu kurulmuş, ODTÜ bir ko 
münist üssü halinex getiril
miş, mehmetçik şehid edilmiş 
ve 12 Mart’tan bu yana komü 
nist faaliyet daha da artmış* 
tır. Şimdi de devlet müessese 
leri soyulmaya başlamıştır. Bi 
raz sonra kışlalara ve askeri 
cephaneliklere baskın yapıla
cak ve orduya ait silâhlar so
yulacaktır Bu, bir kehanet de 
ğil, dünya komünist hareke
tin incelenmesinden çıkan bir 
neticedir. Komünist faaliyet 
zaruri olarak bu merhaleler
den geçecektir.

Bütün bu hadiselerden son- 
ra hala aşın sağ irticadan (!) 
sağ - sol çatışmasından bahse
denler acaba sağ - sol çatış
ması edebiyatiyle bu olayları 
nasıl izah edeceklerdir.


