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Devlet Üzerinde Söz
Mecmuanızı çıktığı günden 

beri devamlı takip ediyorum, 
Özellikle 1968’den sonraki ha
diselere dikkati çekıyordımuz. 
Devamlı feryadınız: * Milletimiz 
tarihinin en karanuk günleri» 
m yaşıyor», «millet'olarak yok 
oluşla karsı karşıyay m  şeklin- 
deydi.

Halbuki zamanın »ktidan g& 
nü gün etme politikasını sür* 
dürüyordu. «Nurlu ufuklar» e* 
defefyatiyle milletimizi uyut
makla meşguldü. Üniversitele
re adım atamayan milliyetçi 
öğrencilerin sesine kulak ve
ren yoktu. İlim tahsil edilme
si gereken üniversitelerden si
lâh sesleri geliyordu. T.İ.P., 
TÖS, DİSK, Dev — Genç ve 
TMGT. gibi Rusya'nın içimiz
deki beşinci kollarının teşki
lâtlanmasına ve ihanetine göz 
yumuluyordu.

İktidarsız iktidarlar, cereyan 
eden hadiseleri basit öğrenel 
hareketleri olarak görüyordu. 
Ve: «Sokaklar yürümekle aşın* 
ra**», «iler demokraside biraz 
da anarşi vardır; olur böyle 
vak’alar» vecizelerini (!) yu- 
murtluyordu. Hadiselere ise 
yosunlu kafalar akıllarınsa bir 
izah tarzı (!) bulmuşlardı: 
«Sağ - sol çatışması». Siz ise 
ısrarla şu hususa dikkati çeki- 
yordunuz: «Hadiseler sağ - sol 
çatışması değil (doğrudan doğ
ruya silâhlı komünist tecavü
züdür»

Zaman, izahınızın ne ka> 
dar doğru olduğunu belgeler* 
ken, dağdaki çobanla beraber 
uyananların da ihanete varan 
gafletlerini yüzlerine çarpıyor
du

Ayaı demlerde iktidar hırsiy» 
ie gözü dönmüş, kaşarlanmış 
politikacılar ise; «İşgal ile boy
kot aynı şeydir» herzesini yu
murtlayarak anarşiye yeşil ışık 
yakıyordu. Böyle bir ortamda 
hadiseler son hızla gelişti ve 
bu ana kadar geldi. Milletin 
evlâdının kendiliğinden ihane
tin içine yuvarlandığı düşünü
lemez. Onların beynini yıka
yan, afyonlayan maskeli ajan
lar vardır. Mecmuanızın her sa
yısında bunları ifşa ettiniz* 
Ama zamanın mes’ui başlan 
bir mezar sessizliği içinde sü
kût ettiler. Kimdi bu milletin 
hayatı üzerinde kumar oyna
yanlar?

Henüz lise çağında* kendile
rine emanet edilen masum mil
let evlâtlarının körpe dimağla
rına materyalist hayat görüşü
nü, Freud*ün gayri ahlâkî na* 
zariyelerini, Darwin’tn hurafe
lerini şırınga eden TÖSTÜ öğ
retmenlerin yürüttüğü komik 
nizm propagandası ilk adım
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oluyordu.
Aynı öğretmen taslakları, ze

hirledikleri zavallıları daha da 
bilinçlenmesi (!) için El - Fe
tih teşkilâtına gerilla eğitimi
ne gönderiyorlardı.

Mecmuanızın bomba tesiri 
yapan: «El - Fetih komünist 
bir teşkilâttır» ifşaatı uyuyan 
kafalara dank demişti. Ama ne" 
yazık ki: «El - Fetih millî (!) 
bir teşkilâttır» diyenler o dev
rin Dışişleri Bakanlığı kollu 
ğunu işgal ediyordu.

Bu şartlar altında Üniversi 
teye gelen genç ise hiç bekle
mediği ihanet tuzaklariyle kar
şılaşıyordu. Üniversitelerimizin 
eşkıya yatağı haline gelmesin
de gerçek suçlular, biç şüphe
siz kara cübbeleriyle sokağa 
dökülen, Prof, lâkabı ilim yo
bazlarıdır. O Prof/lar ki; şim
di kıtalar arası telsizlerle do 
natılmış, Ste» makinalı taban 
cali, göğüslerinde raoskof ya
pısı oraklı - çekiçlî kamalar ta 
şıyan komünistlerin,* Üniversi
telerde milliyetçiler« Çekoslo
vak yapısı silâhlarla moskof 
mermisi sıkmalarını; «devrim
ci eylem» diye alkışlıyorlardı. 
Aynı kara cüppeli cahiller, mil
letin evlâdına Marx, Lenin, Sta- 
lin ve Mao gibi komünistle
rin kitaplarını yardımcı ders 
kitabı diye okutmaktaydılar» 
Anayasanın açık kapılarından 
istifade ile üniversite muhta
riyetinin arkasına gizlenen bu 
ilim tüccarı Prof/lar ve kuıl 
caniler ihanetlerine aralıksız 
olarak devam ettiler. Komü
nizm propagandasından takiba
ta uğramasiyle iftihar eden 
Prof, taslakları fikir hürriyeti 
demokratik haklar gibi mef
humları kc« olarak kullandılar. 
Anarşiyi durdurmak için hare
kete geçildiğinde ise: «Üniver 
site özerkliği elden gidiyor», 
«Faşizm geliyor» diye tepini
yorlardı» Bu vasatta Dev — 
Genç nam ihanet şebekesi teş
kilâtlanıyordu.

Bu ihanete bir de beynelmi
lel komünist partilerinin vé 
meşhur komünistlerin eserleri
nin sokaklarda maydanoz fia« 
tına satılmasını ilâve etmek 
zarurîdir. Pekçok mes’ul ma
kam ise bunlara İlmî eser ola
rak bakmıştır. Komünizmin i- 
limle uzaktan veya yakından 
ilgisinin olmadığı bir realite
dir. Ayrıca Çin Komünist Par
tisinin Tüzüğü, Gerilla Notlan 
gibi paçavralar fikir bile de
ğildir. Millet bu noktada mes5 
uHerin daha dikkatli olmasını 
arzu etmektedir.

Türkiye Gizli Komünist Par
tisinin su yüzündeki bir görün
tüsü olan T.t.P is* bütün ko-

Milletindir
münist faaliyetleri« te r t ip l i  
ve Parlamentodaki savunucu* 
sudur. Bu ajanların meşguliye
ti yok mudur?

Memleketimizin uçurumun 
tâ kenarına gelmesinin sebebi: 
mes’ullerin gafleti, yukarıda 
sıralanan teşkilâtların ihaneti 
ve TRT ile Yahudi güdümlü 
basının şakşakçılığı yününden 
c&r.

Halkımız arasında «Türkiye’ 
yi Ruslaştırma Teşkilâtı» ola
rak bilinen T.R.T.’nin kırdığı 
cevi* kırk* geçmiştir. Komü
nist canilere «devrimci genç» 
diye methiyeler dizen O’dur, 
Türkiye’nin Kalbi Ankara isim
li filmi izinsiz göstere» yine 
O’dur. Komünizm propagandası 
suçundan dolayı Savcılıktan a- 
tılan ve Sıkıyönetim makamla
rımızca tutuklanan Şiar Yal
çınca kucağını açan da TE.T 
olmuştur.

Banka soyan, adam kaçıran, 
işi mehmetçiği şehit etmek 
ihanetine kadar götüren satıl 
mışlan suçsuz gösterme gayre
tinde olan Bab-ı Âli kodaman 
larmın ihaneti ise gözden uzak 
tutulmamalıdır. Komünizmin 
dışarıdan idare edilmediğini 
(!) iddia edenler bunlardır 
Polis tarafından aranan ko
münistlerin yerim bilen, gaze 
te idarehanelerinden Denk 
Gezmiş gibi militanlara para 
yardımı yollayanlar bu adamlar 
değil raidir?

Vatanımızı satmağa, devleti- 
mM  yıkmağa matuf hareket
leri sağ - sol çatışması olarak 
ytmuniada Yahudi güdümlü 
basın ve T.R.T çirkin politi
kacılara en büyük dayanağı 
olmuştur. Basının polise hücu
mu, militanlan genç olarak 
takdimi komünist faaliyetlerin 
dal - budak sarmasını sağlama* 
mış mıdır? Komüniftler ken
di arkadaşlarını öldürürler, ba
sın milliyetçileri kaatil ilân e- 
der. Gayri millî basının suçsuz 
göstermeğe çalıştığı adamlar; 
şimdi havan mermisiyle yaka 
lanan, devleti yıkmak suçun
dan yargılanan satılmışlar de
ğil midir?

Aynı çirkef basın bugün 
kahraman ordumuz ve mus’ul 
makamlar tarafından tutukla
nan ve gözaltına alman ve 
memleketin bu hale gelmesi
nin baş mesulü olanlara yapı
lan takibatı: «İleri fikirli şa
hıslara karşı girişilen yıldırma 
hareketleri» olarak gösterme 
çabasındadır. Bütün bir millet 
olarak ümidimiz; yerleştikleri 
sütunlarda hariçten ga*sel oku
yan rotatif ağaianna itibar e*

Bu kadar haminin himaye 
sinde şımaran sosyalist maske
li komünistler, gemi azıya al
mıştı. Büyük şehirlerde dina
mit patlamaları eksoz gürültü
leri gibi olağan hale gelmişti 
Daha sonraları komünistlerin 
ideolojik karakterli adam ka
çırma ve banka soygunlarının 
hedefi doğrudan doğruya dev 
letimizdi. Bunu, Türk Devletiy
le boy ölçüşmek ve hükümet
le pazarlığa oturmak çağırısm- 
ra bulunmakla gösterdiler. Şe
refli ordumuzun karşısına sa
tılmış birkaç çapulcudan ibaret 
halk ordusu rezaletini diktiler. 
Ve yayınladıkları bildirilerle 
ihanet çukurunun tâ dibine 
yuvarlandıklarını ilân ettiler.

Cereyan eden hadiseler bü 
tün bir millet olarak hepimiz 
de âdetâ devlet yoktur intibaı 
m uyandırmıştı. Bütün bunlar
12 Mart muhtırasına kadar 
geldi. Ancak 12 Mart muhtıra 
sidir ki; milletçe gönlümüze 
serin bir su serpti

Şu kesin bir realitedi^ ki; 
komünizmin önlenebilmesi için 
önce tanınması lâzımdır .Ele
başıların iyi tesbit edilmesi lâ
zımdır. Nasıl fei, yan dallarını 
budamak, bir ağacın kuruması 
için yetmez. Ve hepsinin üs
tünde dünya komünist strate
jisini çok iyi tetkik etmek ge- 
rejr inektedir.

Dünyanın her yerinde Tür
kiye’de olduğu gibi komünist 
ihtilâl başarılamazsa, komü
nistler yer altına kayar. İnsan 
haklan, demokrasi gibi slogan
ların arkasında faaliyetlerini 
yürütür. Rusya'da, Çin’de ve 
diğer peyk devletlerde bu böy
le olmuştur. Şu an duyduğu
muz çatlak sesler de aynı stra
tejinin uygulamasıdır. Komü
nist liderlerin bir kısmı yurt

dışma kaçar Hikmet Krvsîctm- 
lı gibi. Militanlar ise iağlık 
yerlere ve köylere çekilirler. 
Elbistan’da Nurhak ve Şinbo- 
ğa dağlarında yakalanan ve 
öldürülen komünistler.

Komünist teşkilâtların kapa
tılması (Dev — Genç v.b.) ko
münist faaliyetlerin dur d u ğu
mânâsına gelmez. Sıkıyönetim 
sonrası hareketleriyle komü
nistler bunu gö^°rdiîer. Ö- 
nemli olan onun fikir olarak 
ezilmesidir ve hücrelerinin or
tadan kaldırılmasıdır. Durumu 
başında müzmin bir baş ağrı
sı bulunan adama benzetirsek; 
hastaya uyuşturucu hap ver
mek, ağrısını bir müddet ke
secektir Ama a&ı! sebep orta
dan kaldırılmadığı için tesiri 
geçince ağn tekrar başlayacak
tır. Sıkıyönetim makamlarımız 
ieraatlariyle doğru teşhis koy
duklarım göstermişlerdir Bu 
durum en çok milletimizi mem
nun etmektedir.

Bütün meşgullerden, ilkokul
larımızdan, üniversitelere ka
dar bütün okullarda gayrı mil
lî kültürlerin istilâsı durdurul
malı, eğitim kelimenin gerçek 
mânâsında millî hale getirilme
lidir.

T.Ö.S. gibi öğretmenlerimizi 
kirli emellerine âlet eden ve 
millet tarafından itibar edil
meyen sendikalar kapatılmalı, 
öğretmenlerimi» böyle bir leke 
den kurtarılmalıdır.

Şuna bütün kalbimizle inanı
yoruz ki; milyonlarca şehidin 
at ve kemiği üzerine bina edi
len devletimiz yıkılmayacaktır. 
Milletimiz, devlet ve millet o- 
larak varlığım devam ettirme
ğe kararlıdır.

SAMİ SARIGÜL 
(Edebiyat Fakültesi)

Milletin Derdini Anlamaz mısın?
Anadolu için için yanıyor 
Yüreklerde bir yara var kanıyor.
Bütün millet evlâdı hep ağlıyor.
Kıbrısımın mahzun duran haline.
Yavru vatan anasından aynisin/
Öksüz kalsın, buna ağlamaz mısın?
Yad ellerin zulmü onu okşasın,
Kardeşim bağrını dağlamaz mısın?
Koca vatan toprakları kayboldu.
Kırım, Kazan ve Türkistan, Niğboltı,
Hepsi gitti elden tek Anadolu,
Kaldı, Kıbrıs için sızlamaz mısın?
Devir açıp devir kapatmıştık biz,

| Üç kıtayı atla dolaşmıştık biz,
Ah ne günden ne günlere kalmışız,
Hâlâ o gafletten uyanmaz mısın?
Bir taraftan içimizden ajanlar,
Bir taraftan Moskova’dan kaçanlar,
Hele Mehmetçiğe kurşun sıkanlar,
Bu hainlere kin bağlamaz mısm?
Hep dünyaya yayılmıştı şanımız,
Mükemmeldi adlimiz, ihsanımız,
Nerede kaldı şimdi o ahlâkımız,
O günleri anıp yaslanmaz mısın?
Komünistler tehdit ettiler yurdu,
O hain emeller ne başlar vurdu,
Fakat karşısında Ordumu buldu,
Haine dur deyip çağlamaz mısın?
Fakat önce kültür düzelmelidir,
Millî kültür, bütün bilinmelidir,
Komünist fikirler ezilmelidir,
Milletin isteğini anlamaz mısın?

( İ Z M İ T )
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MİLLET VE ORDU
Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıldönümünü* 

milletçe kutluyoruz. Çin sınırlarından, Karadeniz 
kıyılarına kadar uzanan imparatorlukların kuru
cusu ve binlerce yıllık bir tarihin sahibi olan 
Türk Milleti, (diğer karakterleriyle birlikte) di
ğer milletlerden asker bir millet olma vasfıyla 
ayrılmaktadır.

Büyük Hun İmparatorluğu, Göktürk İmpa
ratorluğu, Selçuk İmparatorluğu ve Osmanlı İm
paratorluğu azametleri ile ilk bakışta akla gelen
lerdir. Şüphesiz, Türk devletleri sadece bunlar
dan ibaret değildir. Ve maksadımız bütün Türk 
devletlerinin bir listesini vermek de değildir. 
Mete Han’ın büyük askerî mekanizması (ve ni
zamı) hemen hemen bütün Türk devletlerinde 
aynen uygulanmıştır. İlk çağları doğru göz önü
ne getirince Mete Han’da beliren askerî nizam 
bütün maddî, manevî temelleriyle Orhun Kitabe
lerinde parlar. Türk Milletinin hayatını muha
faza gibi millî bir idealin yanında, insanlığın 
kurtuluşu gibi bir İnsanî gayeyi de politikasının 
aslı yapan Türk Milletidir. Harblerin ancak yağ
ma hırsıyla yapıldığı İlk Çağlarda bile, Türk 
Milleti, insanları nizama bağlamak ve adalet ic
ra etmek hedefi için harp yapıyordu Bu ideal 
aynen Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğuna 
geçmiştir. İntikal eden sadece bu kabil idealler 
değildi. Tarih, Türk Milletinin kurduğu bütün 
müesseselerin, hemen hemen birinden diğerine 
aynen geçtiğini gösteriyor 

Bir misal olmak üzere, Anadolu’nun Fethi ha- 
reketini hatırlayabiliriz. Anadolu nizamsız, dâ  
ğmık kudretlerin istilâsına uğramış değildi. Me» 
selâ Anglo Saxonların Amerika'ya yerleşmesi 
kabilinden, ferdî teşebbüslerin ağır bastığı bir 
işgal değildi. Modern tarih tetkikleri gösteriyor 
ki, Anadolu’nun Türkleştirilmesin Büyük Selçuk 
lu İmparatorluğunun bir fetih hareketi idi Boy* 
lece Anadolu’da, Selçuklu İmparatorluğunu mer
kez teşkilâtına benzer İdarî, adli, kültürel ve 
askerî müesseseler vücuda geldi Osmanlı İmpa
ratorluğu bu yapıya miras oldu Modern tarih 
görüşü, bugün bir aşiretten cihangir bir devle 
tin çıktığını kabul etmiyor Türk Milletinin, bir 
birini takiben kurduğu devletlerin, aynı kökten 
geldiği ve ilk prensiplerini devam ettirdiği ka 
bul edilmektedir.

Bu bakımdan Kara Ordusunun kuruluş tart 
hini. Osmanlı İmparatorluğunun daim' orduyu 
kurduğu tarihten daha gerilere götürmek, gerek 
mektedir. Nasıl Türk tarihi Osmanlı tarihi ile 
başlamıyorsa, Kara Kuvvetlerinin kuruluş tari
hini, Osmanlı İmparatorluğunun daimî orduyu 
Türk Ordusunun tarihi, sadece Asakiri Man 
sure-i Muhammediyenin, Sekban-ı Cedidin. Ni- 
zam-ı Cedidin, Yeniçeriliğin tarihinden ibaret de 
ğiidir Selçuklu Ordularının, karanlık harp gücü 
nün ve Mete’nin cesur ordusunun: söz kamaştı* 
ran zengin tarihidir

Ordu, milletin silâhlı gücüdür Ancak, bu 
tarif eksiktir O, milletin, düşmanla savaşan en 
ileri, en disiplinli parçasıdır. Bu haliyle her 
müessesenin olduğu gibi, Ordunun da temeli mil
lettir Kuvvetli milletlerin kuvvetli ordular kura 
bileceği tam bir gerçeği ifade eder Ancak ordu 
bir milletin parçası olmaktan ötede bir varlıktır. 
Ordu, bütün milletin, hayat kavgasına hazırlandı» 
ğı ocaktır. Bu ocak, sadece kas, silâh ve teknik 
gücün terbiye edildiği ocaktır. Yüzbinlerce in
sanı, gözünü kırpmadan, en aziz varlığından fe* 
dakârlığa iten harp; fertlerden derin bir feda« 
kârlık ve feragat ister. Harp, bir çocuk oyunca
ğı değildir. Hayatın, hayattan üstün tutulan ide
aller uğruna seve seve verileceği en büyük im
tihandır, Milletlerin yaşama gücü ve hakkı, bu 
imtihanın ateşinde tecrübe edilir Bu bakımdan 
ordu, hem efradına ve hem de milletine, hayat 
kavgasında rehber olmalıdır, Ve temel vazifesi 
de budur. Bu vazifesinin başında, ordunun ve 
milletin moral gücünü beslemek, onu her türlü 
düşman propagandasının tesirinden kurtarmak 
ve millî ideallerin beslenmesi ve güçlenmesinde 
tam bir dikkat göstermeye mecburdur.

Bu gerçekleri, biraz daha derinleştirelim. 
Ordu - Millet münasebetinin derin bir şekilde 
kavranabilmesi için; harbin zamanımızda kazan
dığı şekle bakalım. «Harp, Topyekûn Harp, Har
bin Sevk ve İdaresi» adlı kıymetli etüdünde 
muhterem General Zeki İlter şunları belirtmek
tedir .

«Harpler tarihsel seyirlerini takip ve gittik
çe genişlemek suretiyle mânâ ve şumüllerini, as
rımızda, en yüksek bir mertebeye çıkarmış bu
lunmaktadır İlk çağlarda başlayan... kavga, İkin» 
ci Dünya Savaşıyla da tekmil havaları ve deniz- 
leri içine alan cihanşumül kıtalar savaşı halini 
alarak tepeden tırnağa kadar TOPYEKÛN ol
muştur.

Bugün muharebeler artık yalnız hudut böl
geleri, ordu kısımları veya ülkenin muayyen 
parçalarına inhisar etmemektedir Bu hal cep
helerde harp eden askerle, geride çalışan halk, 
fabrikalardaki işçi, kadın ve köylüyü vatanî me
suliyetleri bakımından hemen aynı tehlike ve 
sorumluluk altına sokmuş ve TOPYEKÛN HAR 
Bİ doğurmuştur.

Topyekûn harpte milletlerin harp güçleri ve 
teşkilât kudretleri, moralleri çarpışır. Bu bakım
dan Millî Savunma, Topyekûn Harp esaslarına 
göre, millî harp gücü diyebileceğimiz millî eko
nomi, endüstri, kültür, Eğitim ve gelenekleriyle 
sıkı sıkıya bağlanmıştır. II. Dünya Harbi tecrü
beleri göstermiştir ki, bir harbe;

a) Milletçe hazırlanmak, yani bir milletin 
siyasî, ekonomik, endüstri, eğitim, moral ve psi
kolojik faktörlerini uzun süreli bir harbin başa* 
rabilmesi için, harp hedefine doğru barıştan iti
baren ve plânlı olarak organize edilmiş bir MİL* 
Lt SAVUNMA POLİTİKASI’nın güdülmesl,

b) Harbin sevk ve idare mesuliyetini üzer
lerinde taşıyan ileri görüşlü, sağlam seciyeli, 
azim ve irade sahibi devlet adamlarının İş başı
na getirilmesi ve millî bünyeye, heyecan ve gele
neklere uygun bir SİYASET’in kurulması,;., gi
bi bir milletin yaşama hakkı ve istiklâlini koru
yabilecek tedbir ve tertiplerin alınmış olmasıy
la hasıl olunabilir.»

İkinci Dünya Harbinden alınmış derslerin, 
bu gerçekçi ifadesine, I. Cihan Harbinin dersle
rini ekleyebiliriz Harp hatıralarında bu hususu 
belirten ve topyekûn harp nazariyesinin kurucu
larından General Ludendorf, mevzu muzla ilgili 
olarak, aşağıdaki hususları belirtmektedir

Dünya ve bu ulus savaşı, üzerine, bütün 
ağırlığı ile çöktüğü, biz Alınanlardan, sonsuz şey» 
ler istiyordu Bu ulus savaşı kazanmak istenin
ce, herkesin en son nesi varsa, hepsini vermesi 
lâzım geldi. Kelimenin tam anlamıyla, kan ve 
terimizin son damlasına kadar cenkleşmemiz, ça
lışmamız icap etti. Ve bunu başarırken de, mü
cadele azmimizi, zafer neşemizi muhafaza etme 
miz gerekti.

Bizden istenen şeyler ağırdı, takat, düşma
nın bize ihdas ettiği hayatî zaruretler ve zahi
ren belli olmayan, lâkin hakikatte müthiş bir 
kuvvetle işleyen düşman propagandası karşısın* 
da. böyle hareket etme mecburiyeti vardı.

Ordu ile donanmanın kökleri, tıpkı bir me* 
şe ağacı gibi, Alman topraklarındadır. Onlar ha
yat ve kudretlerini ana yurttan alıyorlar. Muh
taç oldukları şeyleri alıyorlar, fakat bu şeyleri 
istihsal edemedikleri gibi, ana yurt kendileri
ne manevî, maddî ve fizik kuvvet olarak, ne ve
rirse onunla mücadeleye girişiyorlar. Bu kuv
vetler, ordu ve donanmaya gündelik mücadele 
ve harp gailesi içinde, galip gelmek, nefsinden 
feragat etmek, fedakâr olmak kudret ve kaabiii- 
yetini veriyorlar.

Ana yurtta da, manevî vaziyeti ve harp az» 
mini kuvvetlendirmek gerekti; bu ikisine zarar 
gelince halimiz haraptı! Harp uzadıkça o nisbet* 
te de bu tehlikeler büyümüş, aşılacak güçlükler 
artmış ve aynı zamanda, ordu ve donanmanın 
manevî ve ahlâkî kuvvet istekleri de, oderece- 
de zorlu bir şekil almıştı

(D e v a m ı 13’te )

Yeniden Milli M ücadele Â t i
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Mücadele çizgisinden

CHP’nin Bu Son Şansıdır
Geçtiğimiz hafta içerisinde efkârı 

ıımumiyeyi ilgilendiren en önemli 
mesele, hiç şüphesiz «Anayasa Deği
şikliği» meselesi olmuştur. Bunun, 
bir müddet daha bayie devam edece* 
ği kestirilebilir. Başbakan Erim, As
kerlik, Üniversite Muhtariyeti, TRT 
Muhtariyeti ve Yüksek Yargı Organ
ları bölümlerindeki değişiklikleri ve 
bu değişikliğe gitme sebeplerini, TRT 
aracılığıyla izah ettikten sonra bir 
müddet sustu.

Başbakan Erim’in, Anayasa deği
şikliği teklifleri belirli gerekçelere 
dayanıyordu. Bunlar, müşahhas, elle 
tutulur, gözle görülür şeylerdi Me
selâ bir TRT Muhtariyetinin kaldı
rılmasını isterken söylenen şu ger
çekler, Erim’den çok, önce milletin 
tüylerini ürpertiyordu: «Bana getir* 
diler bazı yayınları. Meselâ Köyün Sa. 
atinde yapılmış olan, okudum, tüy* 
terim ürperdi.» Bu, TRT’nin günler
ce - aylarca yıkamak istediği saf zi
hinlere döktüğü zehri anlatıyordu. 
Ya bugüne kadar milletin kültürün
den yıktıkları, kundakladıkları. Bun
ların hesabı bile yapılamaz. Başba
kan, TRT’nin vazifesini ve yerini ta
yin ederken şöyle diyordu: «Ve bili
yorsunuz kİ, bugün bütün dünyada 
geniş bir radyo ve televizyon vasıta
sıyla propaganda âdeta mücadelesi 
demeyeyim, propaganda harbi olmak
tadır. Böyle bir dünya ortasında, böy
le bir âlemin içinde Türkiye TRT’si 
de Türk Milletinin ve Türk Devleti
nin emrinde, Türkiye’nin yüce çıkar
larının yönünde, istikametinde çalış
malıdır.» Evet, Devlet, milletin her- 
şeyi ile güvendiği, canıyla koruduğu 
bir millî devlet olursa, TRT olduğu 
gibi bütün müesseseler devletin, do- 
layısiyle milletin kontrolünde olma
lıydı. Kendi devletinden kopuk, baş
ka ülkelerin şarkısını okuyan bir mti- 
essesenin, bizim ülkemizde ne işi var
dı? Kendi paramızla niye besleme
liydik? Milletin vergileriyle hayatını 
sürdüren bir müessesenin vazifesi 
milletin ideallerine tercüman olmak, 
milü politikanın aracılığını yapmak 
değil miydi? Her neyse. Başbakan 
Erimin sözleri, devlet müesseseleri- 
ni gerçek yerlerinde arayıp bulama

yanları sevindirmiştir.
DEĞİŞİKLİKLER BİR ÇEVREYİ
RAHATSIZ EDİYOR
Erim, TRT mevzuunda olduğu gi

bi, Üniversitenin İdarî muhtariyetini 
de kaldıralım derken, bugüne kadar 
uygulamanın meydana koyduğu ak
saklıkları ortaya döküyordu. Diyordu 
İd: Bu eli tabancalı, Stenli, dinamit 
li gençler kendiliğinden türememiş* 
tir. Bunların teşvikçileri var Tahrik
çileri var Beyinlerini yıkayanlar var. 
Şartlandıranlar var Bunlar, milletini 
ve vatanını sevenlere tamir edilme
si zarurî gerçeklerle karşı karşıya ol
dukları hissini verirken, bir kısım 
bütün menfur emellerini bu müesse- 
selerin «özerkliği» ni istismara bağ
lamış çevreleri «zınk» diye durduru
yor, tosladıkları kayaya yumruk vur
maya sevkediyordu. Şu bir haftadan 
beri, baksanız, bu adamların beyanat, 
yazı ve karikatürlerine, en hayatî 
şeylerini kaybetmenin telâşını göre
bilirsiniz. İnsan, mücadele, münaka
şa ve fikrî tartışma yaptığı insanla
rın dobra dobra olmasını diliyor. İs
tiyor ki açık konuşulsun, açık söy
lensin, düşündüklerinin aynı ifade 
edilsin. Beyinlerinden dillerine gelin- 
ceye kadar kelimeler, yüz türlü boya 
küpüne girip çıkmasın. Gönül isti
yor ki cümleler ağızda eğilip, bükü
lüp gevelenmesin. Açık konuşulsun 
istiyor gönül. Ama bakıyorsunuz çev
renize. Doğru sözlü, politika yapma
yan ve millete bağlılığı gaye edin
miş insanları parmakla gösterilebile
cek kadar az buluyorsunuz.

Bunu, Anayasa değişikliği mesele
sinde daha açık olarak görme fıısa- 
tını bulduk. Bir grup varlık tuttur
muş «1961 Anayasası, 27 Mayıs Ana
yasası, Devrim Anayasası» değişme- 
meldir. Anayasaların değişmesi iyi 
sonuçlar vermez. Anayasa’nin suçlu 
olduğunu ilân etmek, Anayasa üze
rinde itimatsızlık doğurur. Güveni a- 
zaltır. Yapma, etme! Sayın Erim, gel 
şu inadından vazgeç. Hem 27 Mayıs 
Anayasası- o zamanın serbest (!) or
tamında tartışıldı. Halkın tasdikine 
sunuldu ve kabul edildi. Ne cesaret 
Sayın Başbakan, ne cesaret ki siz 

böyle bir Anayasayı değiştirmeye

yelteniyorsunuz? Hem «12 Mart Muh 
tıraşı» Anayasa değişikliğini istemi 
yor. «12 Mart Muhtırası» Parlamen 
tonun ve hükümetlerin suçluluğunu 
ilân ediyor. Dolayısıyla Meclis orta 
dan kalksın Bir kurucu meclis gel
sin. Belki bizim de sızma imkânımı? 
olur.» Bu cümleler, malûm bir çev 
renin Anayasa değişikliği ortamında 
ileri sürdükleri fikirlerin ana çizgile 
ridir. Şimdi bütün bu malûm çevre
nin kalemleri aynı fasit dairenin çık
mazı içinde dolaşmaktadır.

Bu çevreler, ne kadar makûl de
liller getirirseniz getirin, kabul et
memektedirler Etmeyeceklerdir de. 
Siz keramet gösterseniz, onlar inat
larından dönmeyecekler. Neden? 
Çünkü bir fikrin ve bir stratejinin, 
bir propaganda mekanizmasının şart
lanmış ücretlileridirler. Kendi fikir
leri değil. Bir mahfelde, mikrofon
larına üflenen ve sahibini gayet iyi 
tanıdığımız seslerin aktarıcısıdırlar. 
Bütün yazdıklarını özetleseniz, birkaç 
kelimenin tekrarndan başka birşey 
bulamazsınız. Elinize alın, sıkın, eli
nizde fikir namına materyalizmin, 
Marxizmin tortusundan başka birşey 
kalmaz. Kalmaz ama, bu adamlar da 
propagandayı durdurmazlar. Bunlara 
soru sorsanız cevap alamazsınız. Çün
kü cevap ile birlikte açık verecek* 
lerini bilirler. Biz buna rağmen bir
kaç soru soralım:

BİRKAÇ SORU
1 — Madem Anayasa değişikliği, 

Anayasa’mn otoritesini azaltır. O 
halde niçin 1924 Anayasası değişir
ken alkışladınız? Hattâ bugün Ana
yasa değişikliğine karşı çıkanların 
hepsi, o zaman hızlı değişildik taraf
tarıydılar. Bugün ne oldu?

2 — Siz diyorsunuz ki, 12 Mart 
Muhtırası, Anayasa değişikliği iste
miyordu. Güzel. 12 Mart Muhtırasını 
Ordu vermiştir. Nihat Erim de defa
larca açıklamıştır ki, üniversite hak- 
kındaki Anayasa değişikliğini Ordu 
istiyor. TRT, Danıştay, Yüksek Yar
gı Organları v.s. gibi değişiklikleri 
Ordu istiyor. Peki, bu malûm çevre
ler Erini’in bu açıklamalarını niçin 
duymak istemezler? Neıedeyse, söy
lediğiniz şeyi söylemediniz diye inan«

— İbrahim Öktem masallarda «ey 
haşmetmeab!» çeşidinden veya kızd- 
derili filmlerinde «ey en büyük reis, 
ey kırmızı ok» türlüsünden, İnönüye 
hitabediyor: «Siz Türkiye’yi karan
lıklardan çıkarabilen, faziletli, engin 
tecrübeli İnönü; bu değişikliklere 
karşı kesin vaziyet almalısınız, bunu 
siz yapabilirsiniz» diyor. Evet bu 
Roma kralı Neron’a değil, İnönü’ye 
söyleniyor. Bu tür yardakçılıkların 
şimdi, bini bir paraya. Bakalım İnö
nü’nün «alacağı kesin vaziyet» ne o- 
lacak.

dıracaklar.

3 — İtirazın birisi de, Anayasa de
ğişikliği olmadan da kuvvetli bir hü
kümet, şiddet hareketlerini önler, 
kanunsuzluklara mani olurdu. Dolayı, 
siyle Anayasa değişikliği yersizdir. O 
zaman bunlara sormak lâzım. Başba
kan Erim’in ortaya koyduğu hadise
ler her gün cereyan eden hadiseler
di. Fakat niçin, bugün bağırıp çağı
ranlar, TRT’nin, Danıştay’ın, üniver- 
tisedeki «özerklik» şampiyonlarının 
hareketlerine «olmaz böyle şey de
medi.» Adam, muhtariyet kılıfının 
içinde pekâlâ suçlu barındırıyor, si
lâh yığıyor ve emniyet kuvvetlerine 
karşı barikat kuruyordu. Bu fiillere 
masumiyet pozu giydirenler de, o 
üniversitelerin yöneticileriydi.

ODTÜ Mütevelli Heyet Reisi Prof. 
Fahir Armaoğlu’nun açıklamaları, 
rektör, öğretim üyesi kılığındaki ih
tilâl militanlarının gerçek yüzünü 
ortaya koymuyor mu? Hem kuvvetti 
hükümet, kimlere karşı kurulacaktır?
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Bir a ü kûm e t, milletinin meselelerini 
mi çözmeye çalışsın, yoksa demokra
sinin icabıdır diye kurulan ve hükü
metle didişme içinde bulunan mües- 
seselerin isyan hareketlerini mi bas
tırmaya çalışsın? Bir hükümetin va
zifesi hangisidir? Hükümet, işi gü
cü bırakacak, Danıştay’la uğraşacak, 
TRT’yle uğraşacak. Bunu hangi çar- 
pik zihin düşünebilir?

4 — Üniversitelin, TRTnin, 5- 
zerkliğini kaldırmak isteyenler Da
nıştay’a muayyen statü çizmek iste
yenler müşahhas ve makûl sebepler 
ileri sürmektedirler. «Şu hadiseler* 
özerklik adına işlenmiş milleti imha 
hareketleridir. Bunu için bu müesse» 
selerin ıslâhı zarurîdir» demektedir
ler. Bunlara karşı çıkanlar neden bu 
hadiseler üzerinde hiç durmamakta
dırlar? Nedon görmezlikten gelmek
tedirler?
5 — Her zaman değişiklik tarafları 

olan, kendi dışındakileri «tutuculuk
la» suçlayan bu adamlar, neden bu
rada tutuculuk yapıyorlar? Değişik
liğe neden karşı çıkıyorlar? Yoksa 
«tutuculuk» sadece bir itham vesilesi 
mi’

6 — 27 Mayıs Anayasasını, naî- 
kin tasvib ve tasdik ettiği söyleniyor. 
Bu mesele üzerinde tartışılabilir 
Ama esas mesele, halkın bugün Ana 
yasa değişikliğini candan istediğidir 
Eğer halkın oyu, demokrasinin te* 
mel şartı kabul ediliyorsa Eğer mil
let, bu zevat açısından d? ölçü kabul 
ediliyorsa

Bu sorulara tatmin edici cevap ve 
rilirse. biz de fikrimizi değiştirip, 
hayır bıı Anavaca derişmesin diye 
ceğiz

YEM TAKTİK ORTAK CEPHE
Yukarıdaki soruların cevaplandırıl 

mayacağı bellidir Zira şimdi bu çev 
relerin kaygusu başkadır. Şimdi ye
ni taktikler peşinde koşmaktadırlar 
Türk siyasî nayatımn onulmaz illeti 
CHP hâlâ Anayasa değişikliği hak 
kında açıklama yapmamaktadır CHP 
nin 85’lik başı; «Biz ciddî bir parti 
yiz Böyle önemli bir konuda, görüş 
lerimizi elbette hemen açıklayama 
yız Kamu oyu da bütün dikkatiyle 
bizi izliyor Bizim görüşümüzü me 
rak ediyor» demektedir Ve «parlak 
neticeler» elde etmeye çalışmakta 
dır İnönü ve avenesinin fikri şudur: 
Şimdi her türlü rengiyle sol güruh 
Anayasa değişikliğine karşı çıkmak
tadır Bir müddetten beri, soldaki 
bazı çatlaklar neticesi İnönü’den 
kopma olmuştu Bu sıkıntılı devrede,

il-#*?

güvenilecek ve Mecliste konuşabile
cek, hattâ hükümete tesir edebilece
ğine inandıkları tek teşkilât CHP* 
dir. O halde, bu bulanık suda epey
ce balık CHP’nin ağlarına düşebilir. 
İnönü, şimdi toparlamak fikrindedir.

CHP’nin merasında yetişmekle be
raber, bugün istiklâlini başka ideolo
jilerin prensipleriyle gölgeleyen 
gruplar da hin oğlu hindir. CHP’nin 
dolmalarım yutacak kadar aptal de
ğildirler. Onlar da CHP’yi ortak cep
heye alıp kullanmak fikrindedirler. 
Bunlardan birisi; «CHP tarihle he> 
sapiaşmaktadır» diye yazıyor. CHP’ 
nin «teminat» lan olduğunu söylü
yor. Biraz da sırtını sıvazlıyor. «CHP, 
ozan geçmişi süresinde Türkiye'ye 
önemli hizmetleri olmuş bir partidir» 
diyor. (10 Haziran 1971, Milliyet, İs
mail Cem)

Bir başka aynı tandastlı gazetenin, 
aynı günkü nüshasında, yapılan ağız 
birliğini görmek mümkün. «61 Ana
yasasında CHP’nin büyük payı var
dır... Bu Anayasayı savunmak en baş
ta İnönü’ye, CHP’ye, CHP grubuna 
düşer, Hem de tarihî bir görev ola 
rak.. Yarınki kuşaklara karşı CHP’ 
nin taşıdığı bir yükümlülük, bir so
rumluluktur bu.» (16 Haziran 1971 
Cumhuriyet, Oktay Akbal) Evet, bu 
tür yakarışlara bugünlerde, İnönü’ 
nün solundakilerin dudaklarında sık 
sık rastlanıyor Biz de diyoruz. Ger
çekten İnönü ve CHP tarihle hesap
laşmaktadır Bunca makûl gerçekler 
ortadayken, CHP bir kere daha mil
let aleyhine ağırlık koyarsa, bu ar
tık CHP’nin sonu olacaktır millet na
zarında. .

ÖĞRETİM ÜYELERİ, SİYASÎ
PARTİLERE ÜYE
OLSUNLAR MI?
Anayasa değişikliki konuşulurken, 

öğretim üyelerinin siyasî partilere 
üye olup alamayacağı da söz konu 
su edildi Erim’in tasarısında öğre 
tim üyelerinin partilere üye olmür 
ması şeklinde geçiyordu Fakat CHP 
buna karşı çıkıyordu Herhalde bazı 
partizan öğretim üyeleri de buna ta
raftar olmayacaklardı. Zira, bir Prof 
tıem TİP’e üye oluyor, hem de tale 
beye ders verebiliyordu. Bu ders 
hangi zihniyetin mahsulü oluyorsa?! 
Fakat, TİP’in «bölücülük» yaptığı id 
diasıyla kapatılması dâvası açılınca, 
bu partiye üye olan sözüm ona öğ
retim üyelerinin durumunu, dersle 
rin nasıl geçtiğini ve talebeye ne 
telkin ettiklerini biz düşündük ve 

(Devamı 13’te)

— Hikmet Kıvılcımlı ile ortaklaşa devleti yıkıcı cemiyet kurdukları, 
banka soydukları v.s. iddiasıyla muhakeme edilecek olan MBK üyesi Ek
rem Acuner ve İrfan Solmazer. Her ikisi de Tabiî Senatördür.

B İR  HAFTA NASIL GEÇTİ
13 IIAZlRAN 1971
•  SBF Doçenti Mehmet Selik gözaltına alındı.
•  Bursa’da, kışkırtıcı beyanname dağıtmaktan sanık Ha

şan Sakarya, 15 güne mahkûm oldu.
•  Sinema oyuncusu Uğur Güçlü tevkif edildi.
•  Dünya Sendikalar Federasyonu, Başbakan Erim’e tel

graf göndererek, gözaltında bulunan sendikacı ve yazarlar hak
kında soru sordu ve demokratik haklann korunmasını istedi.

•  Sol örgütler, Almanya’daki Türk diplomatlarım kaçır
makla tehdit ediyorlar.

14 HAZİRAN 1971
•  Mehmet Selik, Yaşar Kemal, Prof. İsmet Sungurbey, Ke

mal Türkler, Kemal Sülker, Sinasi Kaya, Hümi Güner, Nejat 
Tözge, Osman Sercan, Kemal Nebioğlu, Rasih Nuri İleri serbest 
bırakıldılar. Ayrıca ODTÜ Asistanlarından Muammer Soysal ile 
Mehmet Baykurt da serbest bırakıldılar.

15 HAZİRAN 1971
•  Behice Boran ve Sadun Aren’in tahliye istekleri redde

dildi. Aynca SBF Dekanı Mümtaz Soysal, Anayasa Profesörü 
Bahri Savcı, Devrim Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Uluç Gürkan, 
gazete sahibi Cemal Reşit Eyüboğlu, Yapı — İş Sendikası Baş
kanı Suar Şükrü Kundakçı ve Hakkı Tuğrul Çakın sorguların
dan sonra tevkif edildi.

•  Samim Kocagöz serbest bırakıldı
•  İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca arananlardan İTÜ 

Mimarlık Fakültesi Talebesi Celâl Koç. sahte bir kimlikle yaka
landı.

•  Adıyaman çevresinde yakalanan 12 kişi, «devletin is
tiklâlini tenkis ve birliğini bozmaya matuf fiilleri işlemek, Ana
yasayı tağyir tebdil ve ilgaya cebren teşebbüs etmek suçların
dan tevkif edildi

•  Genel Kurmay Başkanlığı Plân ve Prensipler Dairesi 
Başkanı Korgeneral Atıf Erçıkan’m evine dinamit atmaktan sa
nık Sarp Kurav ve Ruhi Koç yargılandı. Bunlar hakkında 15 yı
la kadar hapis istendi

•  Banka soygumı. Capa Yüksek Öğretmen Okulunu kur
şunlamak ve polislere kurşun sıkmaktan sanık Salman Kaya 17 
Haziran’da sorguya çekilecek. Salman Kaya’nın idamı isteniyor.

•  Yayım vasaklanmış gazete ve kitapları köylerde dağıt
tıkları iddiasrvla Hukuk Fakültesi Asistanlarından Bülent Tanör 
ve Yücel Savman’a işten el çektirildi.

•  T t P ’în vufirıi faaPvPtte bulunduğu iddiasıyla kapatılma 
dâvası açıldı

•  tlhami Sovsal tutuklandı
16 HAZİRAN 1971
•  Tabiî Senatör Acuner’in, Hikmet Kıvılcımlı’mn kaçma

sına yardım ettiği iddiasıyla dokunulmazlığı kaldırılacak. Ekrem 
Acuner’in bu arada aldığı 2 aylık izin iptal edildi.

•  SBF P ro f’lanndan Bahri Savcı sağlık durumu sebebiy
ıe tahliye edildi

•  Sıkıyönetim Komutanlıklarınca aranan Münir Aktolga, 
Şaban İba ve Ahmet Oflu adındaki komünistler, bir bakkal dük
kânında ele geçti. Aynca dükkânın bodrumunda 5 tabanca, 15 
kutu mermi, 2 dinamit lokumu ve buna benzer patlayıcı madde
ler bulundu. Ayrıca Dev — Genç üyelerinin yapacakları şeyleri 
gösteren not defteri ele geçti.

•  Ank. Sıkıyönetim Komutanlığınca aranan Metin Tutun 
Necmeddin Mendek ve Mehmet Tokul İzmir’de yakalandı.

•  Diyarbakır’d a ; Tank Ziya Ekinci, Mümtaz Kotan, İbra
him Güçlü, Sabri Cebik, Nezir Semikanlı, Naci Kutlay. Mehdi
Zana tevkif edildiler.

•  TİP Genel Sekreteri Sait Ciltaş, Saban Erik, Sol yayın
ları idarecisi Muzaffer Erdost, Sendikacı Cenan Bıçak, Ast. Er
doğan Güçbilmez gözaltına alınmışlardır.

17 HAZİRAN 1971
•  Ekrem Acuner, Devletin siyasî, İktisadî, hukukî ve sos

yal nizamlannı yıkmak, gizli örgüt kurmak, amaçlarına kavuş
mak için soygun yapmak, soyulacak yerlerin plânlannı hazır- 
lamak

Amerikalılara ait bir trafo merkezini havaya uçurmak,
Taksim’deki oto komisyoncusunu soymak ve gasb suçlanyla

itham edilmektedir. . . .  * , 0 , «
Ekrem Acuner’in grubu içerisine: 1 — irfan Solmazer i  

Raf et JCaplangı 3 — Muzaffer Yılmaz 4 — Hikmet Kıvılcımlı 
5 __Sarp Kuray 6 — Orhan Uysal 7 — Bayram Akgün 8 — Me
tin Eseroğlu 9 — Cengiz Kılıç 10 — Ahmet Çamusoğlu 11 — 
Orhan Aıksungur 12 — Ahmet Coker 13 — Haşan Çetin 14 —
Osman Çelen...

•  Sıkıyönetim Komutanlıklarınca arananlardan Fendun
Yücel ve Bülent Vargel İzmir’de yakalandı.

•  Hakan Duman’ı kaçıranlardan Ali Aydın Cığ ve Türkiye 
Gizli Komünist Partisi müitanlanndan İhsan Ceralan yakalan
dılar.
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Hızbüttahrir Mîlfetdüşmam Bîr Akım dır
ıvletin Toker, Milliyet gazetesinde 

İftira ve tahriflerden dokunmuş bit 
tefrika yazdı Metin Toker’in bu tef
rikayı yazmaktan kastı belliydi. Şim 
diye kadar, yazı hayatında görül ege 
len, CHP’Ij olmayana düşmanlık po
litikasının en sadık kölesi olması do 
layısiyle eline ne geçerse milliyet 
çilere, Müslümanlara, sağ cepheye 
yamamaya çalışmıştı. Bunlar gerçek 
ten milliyetçi midir, değil midir, bu
nun metin Toker için önemi yoktur. 
Bu cümleden olarak, Hizbüttahrir ad 
lı fesat ve ihanet şebekesini de sağ 
cepheye yamayı vermişti Gerçekte jse 
Hızbüttahrir’in ne İslâm’la, ne de 
onun miintesibleri ile alâkası vardı 
Hızbüttahriı tam bir İslâm düşmanı 
ve millet düşmanı bir teşkilâttı Giz 
li kapaklı hareketlerle Müslümanları

şaibe altına almak ve Türkiye’de 
millete ve İslâma düşman çevrelere 
taarruz fırsatı vermekti. Bunun ya
nında, pek çok samimî insanı da İs* 
lâmdan uzaklaştırması çabaydı. Me
selâ Metin Toker gibi, malûm tıy
netti şahıslan da bulursa, tamamdı. 
Artık Müslümanlar şaibe altında bı
rakılmıştı. Fakat, Öyle kolay değil 
Bay Toker. Türkiye’de milletin ha
yat kavgasına kendisini adamış in
sanlar var. Ve senin cıvık üslûbunla 
aldatılacak bön zihinler yok Aşağı
daki bildiri bundan 5 sene önce 
(1966 da) yayınlanmıştır. Senin ve 
senin kafa yapında olanlar, belki 
milliyetçilerden çok geridir. Ve 5 
yıl sonra hâlâ sakat teşhisler üzerin
desin. Aşağıdaki bildiri namuslu in
sanlara gerçeği anlatır, kanaatinde 
yiz.

jm

Halâ TRT Özerkliği 
Kalkmasın mı?î

1) TRT. BİR SOYGUN
YUVASI MI?
Z) ÖZERKLİĞİN MANASI
BU MU?
3) ÖZERKLİĞİN FOYASI ÇIKTI
Geride bıraktığımız hafta içerisin 

de ortaya çıkan gerçeklerden biri 
de, pek öyle mühimsenmeyecek cins 
ten olmayan önemli bir açıklama. 
Hem de malum zihniyetin borazanı 
TRT hakkında.

1961 Anayasasının açıklarından ve 
mesullerin ihmallerinden istifade ile 
özerklik paravanası arkasında solun 
nakaratlarını okuyan TRT hakkında 
TBMM Karma Komisyonunun yaptı 
ğı açıklamalar kısmî de olsa gerçek
ten dikJkate şayandır. Açıklamaların 
neticesini duyunca insanın akima; 
acaba TRT. bir soygun şebekesi mi
dir, diye bir soru geliyor. İşte her 
aydının kafasında bu gibi istifham
ların belirmesine sebep olan gerçek
ler şunlardır:

TRT. yönetim kurulunun şimdiki 
başkanı Prof. Suat Sinanoğlu, Monte 
karlo’ya davet edilir Bütün masraf
ları davet edenlerce karşılandığı hal 
de TRT. kurumu bu zatın cebine a- 
çıktan 7.500 lira sıkıştırıyor. İş bu
nunla da bitmiyor, TRT. nin sadece 
ödüller için sarfettiği paranın mikta 
rı 1 milyon liraya ramak kalıyor. Da 
hası var: Sıkıyönetim tarafından za* 
rarlı görüldüğü için göz altına alı
nan Şiar Yalçın gibi ne idüğü belli 
bir adama, bu müessese evet TRT 
ayda net 19.946 lira para ödemekte
dir

Ayrıca dış gezilerde yapılan mas
raflar hakkında şu açıklamada bu
lunulmuştur: 1) TRT yönetim ku
rulu üyelerinden Sunuhî Cav’m 24 
günlük seyahati için 19.169 lira. 2) 
Uğur Alacakaptan’m 13 günlük gezi 
si için 11.584 lira. 3) Emin Hekim- 
gil’in 20 günlük seyahati için 54 bin
4) Emil Galip Sandalcı’nm 12 gün
lük gezisi için 16.280 lira ödenmiş
tir. Bu da kâfi görülmemiş olacak 
ki, ayrıca «zarurî masraflar» için 
herbirine ellişer dolar verilmiştir.

Milletimizin sefalet ve fakirliğine 
nisbetle astronomik bir hüviyet ar- 
zeden yukarıdaki rakamların çarpı

cılığı, mesullerin TRT. nin özerkliği 
nin kaldırılması mevzuundaki kara 
rını perçinleyici bir sebep olmalıdır 

Zira iyice gün ışığına çıkmıştır ki, 
bu müessese birçok Marksistin palaz 
landığı bir yuva haline gelmiştir 
Meşhur Şiar Yalçın’dan tutun da. 
«anayasaya saygı» diye uydurma bir 
isimle karacüppelerini savura savura 
Ankara sokaklarını arşınlayan ilim 
simsarlarının eteklerinden tutup, on 
ları takip ederek sol yumruk sıkan 
Melih Açık gibilerine varıncaya ka 
dar hepsi burada yuvalanmışlardı 

Fakat, hükümetin millete tercü 
manlık yaparak TRT. özerkliğini kal 
dırma yolundaki çalışmaları, komü 
nistleri hayli rahatsız etmiş bulunu 
yor. Rahatsız olmakta da haklılar 
Çünkü şimdiye kadar tekerlerine 
taş koyan olmamıştı. Şimdi ise, es
kiden beri serbestçe öttürdükleri bo 
razanı, bundan sonra kendi bildikle
rine öttüremeyecekler. Hem de bun 
dan sonra Sevgi Sabuncu gibilerinin 
kaleme alıp, kimseden habersiz prog 
rama koyduğu «Yürümek» adlı müs
tehcen bir romanın programa dahil 
edilmesi imkânsız olabilecektir 

İşte bütün sol cephe, üzerinde sol 
fej alıştırması yapagel dikleri bora 
zanm akortlarının bozulacağını gö 
rünce hep birden paniğe kapıldılar 
Bildiri üstüne bildiıi yayınlayarak 
kısık sesleriyle etrafı velveleye boğ 
mak istediler. Belki de Burjuva or
dusu diye hakarete yeltendikleri 
kahraman ordumuzun sillesini yeme 
miş olsalardı TRT ve üniversite ö- 
zerkliği üzerinde yapılması kararlaş 
tınlan meseleleri protesto gayesiyle 
sadece bildiri ve fısıltı ile yetinme
yip, milleti iyice huzursuz edip, a- 
narşiyi son noktasına çıkarabilirler
di. Ne var ki felek yar olmadı, he
vesler] kursaklarında kaldı.

Çırpmışlar boşadır. Çünkü özerk
lik maskesi artık yırtılmıştır. Bu ko 
nuda millet, hükümet ve ordu hem-, 
fikirdir. Yani özerklik meselesinin 
millî menfaatlerimiz istikametinde 
islâhmın şart olduğuna inanmıştır.

Zira vatanın ve milletin selâmeti, 
fesat hareketlerine imkân veren fcay 

naklarm kurutulmasına bağlıdır

MİLLİYETÇİLER DERNEĞİNİN 
AZİZ MİLLETE, VARLIĞINI TEHDİT EDEN MÜNAFIK 

CEREYANLARIN İÇ YÜZÜNÜ AÇIKLAYAN BİLDİRİSİDİR. 
Aziz millet, senin varlığını yeryüzünden silmek için çalışan 

millet düşmanı şer kuvvetler, son zamanlarda faaliyetlerini şid
detlendirmişlerdir. 

Beynelmilel Hristiyan politikasının, bütün kuvvetlerini tek
sif ettiği son hedef; Anadolu’nun Hristiyanlaştırılmasıdır. 

Asırlardan beri Müslüman ve Türk beldesi olan yurdumuzu 
kiliselerle, patrik ve papazlarla doldurmak istiyorlar.

Fener Patrikhanesinin varlığı ve faaliyetleri Roma kilisesi 
istilâsında kabul etmektedirler.

Roma ve Fener Patrikhaneleri birleştiler ve kendilerine son 
av olarak aziz milletimizi seçtiler.

Gözü dönmüş Hristiyan küfür kuvvetleri, Yunanistan, Bul
garistan ve adalardaki kardeşlerimizi yok ettikten sonra, şimdi 
Müslüman — Türk Milletinin son ayakta duran varlığını, yani 
seni ortadan kaldırmağa çalışıyorlar.

Fener Patrikhanesinin valrığı ve faaliyetleri; Roma kilises- 
ile birleşmesi, Hristiyan Haç yolunun Müslüman — Türk para
ları ile yapılması, Türkiye’deki Hristiyan — Yunan kilise ve eser 
terinin senin verdiğin paralarla tamir ve ihya edilmesi, milleti 
m izi n Hristiyanlaştınlmasınm son safhalarını teşkil ediyor.

Papanın, İstanbul ve İzmir’e son gelişi, milletimize hazırla 
nan elim âkibetin habercisidir.

Ayrıca, Aziz memleketimizde gizli ve açık komünist tahrı 
kâtı almış yürümüştür. Milletimizin dertlerini Materyalist akıy- 
delerine göre tefsir eden komünistler, millet varlığına suikast 
içindedirler.

Komünizmin, son zamanlarda, dindar ve hilâfetçi maske al 
tında yeni bir oyuna girişmiştir. Bu oyun, Hindistan, Türkistan 
ve Arap memleketlerinden sonra simdi Türkiye’de oynanıyor.

Bu oyunun Türkiye’deki temsilcileri, kendilerine HİZBÜT- 
TAHRlR' yani (HÜRRİYET PARTİSİ) adını veren Arap ırkçısı 
komünist ve siyonist teşkilâttır.

Bunlar, Müslümanlara hoş ve cazip gelen sözlerin arkasına 
küfürlerini gizlerler; etraflarına topladıkları ahmaklar ise. bun
ları gerçek Müslüman zannederler.

Ey bütün şer kuvvetlerin, en şeytanî plânlarla varlığını ke
mirmeğe çalıştıkları aziz millet!

Milletin hayat ve kurtuluş dâvasına sen sahip çıkacaksın, 
aksi halde yok olursun!.

Bil ki, kendilerine Hizbüttahrir (HÜRRİYET PARTİSİ) di
yen Müslüman maskeli komünistler;

a) Yalnız ve sadece Amerikan düşmanıdırlar.
b) Rus dostudurlar. Türkistan. Endonezya. Cezayir. Mısır. 

Suriye. Yemen gibi İslâm memleketlerini Rus istilâsı altında 
görmezler

c) Bu alçaklar, Türk düşmanıdırlar. Yavuz Sultan Selim’e 
ve diğer Müslüman — Türk büyüklerine hakaret ederler. Mas
keli Arap ırkçısıdırlar.

d) Ekserisi Ürdünlü oldukları halde, İsrail ile yapılan hiçbir 
harbe iştirak etmemişlerdir. Ve beynelmilel siyonizmin tehlike
sini kabul etmezler. Bunu bir hurafe olarak telâkki ederler.

Bu cereyan, Türkiye’deki samimî Müslümanları şâibe altı
na almak ve İslâmiyeti dejenere etmek için; komünistler tara
fından memleketimize sokulmuştur.

Ey Millet!
Seni, varlığını ortadan kaldırmağa azmetmiş, maskeli ve 

maskesiz bütün İslâm düşmanı kuvvetlerle mücadeleye çağırı
yoruz.

Yaşasın Millet!.. Kahrolsun millet düşmanları!..
MİLLİYETÇİLER DERNEĞİ 

Konva Şubesi Adına 
Kemal YAMAN

M İ L L İ Y E T Ç İ L E R  DERNEĞİNİN 
Aziz millete, vargını tehdit eden münâfık cereyanların iç yüzünü açıklayan bildirisidir.
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MİLLİYETÇİLER DERNECl“ ‘ ~

— Milliyetçiler Derneği Konya Şubesi tarafından bundan 5 yıl önce ya
yınlanan bildirinin klişesi. Şunu belirtelim ki, millete atılan çamur if
tiracıların kalplerindeki çirkefliklerdir.
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iftiralar ve Cevaplar Bay Toker Gerçekleri
Tahrif

3
Geçen sayıdan devam

Peki, bay Toker, bu gerçeği, şimdi 
kabullenmeğe mecbur olmuş görü
nüyor. Ama ilk Amerikan aleyhtarı 
hareketleri CHP kışkırttığı devirler
de, bu kalem neler yazıyordu?

CHP’nin kalemşörü şunları yazı» 
yordu:

Yön’ün İleri Demokrat Cephe adı
nı verdiği, Komünist Birleşik Cep
hesinin kurucuları Amerikan aleyh
tarlığını, Kıbrıs hadiselerinin doğur
duğu millî infialden faydalanarak ko- 
münize etmeğe uğraştıkları devirde, 
Akis, o günün komünistlerinden hiç 
de farklı konuşmuyor ve şöyle di
yordu :

«...Ama işte Türkiye, ne komünisti 
var, ne aşın solcuları gerçek bir 
kudret sahibidirler, ne de tahrikçi un
surlar gösterilerin temelindedir. Bu
na rağmen Türkiye, bir ucundan ö- 
tekine, Amerikalılara karşı hiddetle, 
nefretle doğrulmuş haldedir.» (4)

«Türk egemenliğinin ve Cumhuri
yetinin bekçileri birşey yapmak, A- 
merikanın davranışım cevapsız bırak 
mamak gereğini hissediyorlar.. Öğle
den sonra Cebeci’de çoğunluğunu Tıp 
Fakültesi öğrencilerinin teşkil etti
ği bir grup, protesto hareketine gi
rişilmesi için aniden karar alıverdi. 
Hazırlıklar çok acele ve telâşla ha 
zırlandı. Kızılay’a gidilecekti...

İşin ilginç yanı, gençliği Amerika
lılar aleyhinde Türkiye’de ilk defa 
düzenlenen bu protesto hareketine 
İngilizce tedrisat yapan Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi öğrencileri de 
çağırıyordu...»

Gerek CHP’nin, gerekse Akis’in bu 
devirlere ait, hikâyesi baştan aşağı 
\merikan aleyhtarı hareketlerin al
kışlanması ile doludur.

DAMAT BEY, KOMÜNİSTLERE
ALKIŞ TUTARKEN 

'  Damat bey, Türkiye sadece gerçek 
milliyetçilerin çalışmaları neticesin
de maskeleri düşmüş ve ihanet için
de oldukları hareketleri ile sabit ol
muş komünistleri bundan bir müd
det önce nasıl görüyordu?

Şöyle görüyordu: Meselâ bay Çe
tin Altan’m, Milliyet gazetesinden 
ayrılmasını hem Milliyet gazetesi, 
iıem de Çetin Altan için bir talih
sizlik olarak görüyordu (6). Fakat 
sadece bu kadar değiL Bugün ko
münist ihtilâlcisi olduğunu açıkladı
ğı (eğer malûmu ilâm açıklama sa- 
/ıiırsa!) İlhami Soysal da, Akis’in 
yazarlarındandı. Evet, bundan 6 se-f 
tıe önce bay Toker ve bay Soysal a- 
rasmdan su sızmıyordu. İşte Akis’in,
o günkü çehresini gösteren, ibret ve
rici bir yazı.

AKİS YAZARI SOYSAL
NE DİYORDU?
Bay Toker, eski defterlerin karış

tırılmasından hoşlanmayacak, ama 
devam edelim:

«Atatürk neydi? Atatürk’ü hangi 
doktrinden yana saymak doğru olur? 
Buna verilecek en iyi cevap galiba, 
Atatürk’ün hiçbir doktrinin tek yan
lı savunucusu ve takipçisi olmadığı
dır. Atatürk’ü bir doktrinin saliki 
değil, bu devleti ve milleti kurtarmış 
bir millî kahraman olarak mütalâa 
etmek en doğrusudur.

Atatürk, ana hatlarıyla halktan ya 
na bir insandır. Kendisini toplumun

Ediyor
emrine, toplumun iyiliğine adamıştır. 
Bu yolda yaptıklarının içinde, ina
nılması güç ölçüde büyükleri ve hat
tâ eşsizleri olduğu kadar» eksik bı
raktıkları, yapamadıkları, yanlış yap
tıkları da vardır. Çağının şartları 
içinde Attaürk ileriyi temsil eden bir 
insan olmuş, milletini de bu yola 
götürmek istemiştir. Dolayısiyle Ata
türk’ü bu ana çizgisi içinde mütalâa 
etmek, onun sözlerinde, nutuklarında 
ve davranışlarında bu espriyi yaka
lamak lâzımdır. İşte Çetin Altan, 
«Atatürk’ün Sosyal Görüşleri» adlı 
kitabında, bir gazeteci olarak sosyo
logların, bilim adamlarının yapma* 
dıkları, yapamadıkları işi yapmış. 
Atatürk’ün bu yönü üstüne eğilme
ğe çalışmıştır. Yazar, kitabında da 
belirttiği gibi, bu yolda bir ışık tut
mak istemiştir. Çetin Altan’m araş
tırması ve bunun sonuna eklenen 
birkaç yazısı okunduğunda, Atatürk* 
ün gerçek kişiliğinin, şimdiye kadar 
Türkiye’de öğretilmek istenenlerden 
oldukça farklı olduğu ortaya çık
maktadır.» (7)

Akis yazarı, Çetin Altan’m, Ata
türk’ü, komünizm propagandası için 
bir malzeme olarak kullanma ihaneti
ni belgeleyen bu yazısı karşısında, 
bay Toker’in kılı kıpırdamış mıdır? 
Bugün gerine gerine, Komünizm ile 
Kemalizmin birbirinden dağlar kadar 
fark gösteren iki sosyal görüş ol
duğunu söyleyen Toker, dergisinde 
bu yutturmacalan yayınlamakla ne 
demek istiyordu? Bunu sol hakkm- 
daki yazılarını iyice inceleyince ce
vaplayabileceğiz.

DAMAT BEY VE SOSYALİZM
Damat bey şimdi, milliyetçilerin 

vaktiyle işaret ettiği gerçekleri ka
bul eder görünmektedir. Ama ken
di İnönist politikasına uygun olarak.. 
Kabul ettiği gerçekler, artık sağır 
sultanın bile malûmu olmuştur. Ama 
ne çıkar. Türkiye’de, Halk Kurtuluş 
Ordusu diye bir ihanet yuvası göz
ler önünde kurulmuş ve Türkiye’yi, 
Vietnamlaştırmak parolası ile hare
kete geçen komünistler, kanlı ve iğ
renç cinayetlerine devam etmişlerdir. 
Birkaç ay evveline geiesiye kadar, 
gençler, ilerici gençlik, devrimci 
gençlik adı altında, gazetelerinde 
kahramanlaştırdıkları kızıl itlerin 
müdafaa edilecek hiçbir tarafı kal
mamıştır. Milletin, ihanetler karşısın
da kabaran galeyanı, Mason — ko
münist İşbirliğini parçalamış, komü
nizm, karşısında ordumuzu bulmuş
tur. Ancak, mezbuhane gayretler son 
bulmamıştır. Beynelmilel teşekkül
ler aracılığı ile hükümet ve ordu te
sir altına almmaya çalışılmaktadır. 
Bu arada, Türk Milletinin alıştığı 
ses: daha fazla ileri gitmeyin diye, 
ikaz görünüşlü tehditler savurmakta, 
aydınlara baskı yapıldığı yolunda fı
sıltılar ve gazetelerde imâlar boy gös
termektedir.

Bay Toker, elbette millet ve ta
rih huzurunda mahkûm olmuş hain
leri, istese bile koruyamaz. Yapaca
ğı sadece, İnönü’nün kendisi ve ik
bali için en büyük tehlike olarak

DAMAT BE¥, KOMÜNİZM 
ŞAKŞAKÇILARINI KORUMA 
GAYRETİNDE
Ancak, damat bey, bazı i ti ra tarda 

bulunmaktadır ki, bunlar mânâlıdır. 
Bay Toker, komünizmin Türkiye’de 
gelişmesinde bir kısım yazarları suç
lu bulmaktadır ama, kendi üslûbun
da... Demektedir ki, bay damat: 

«Anarşi hareketlerinde bunlara bi
lerek, bilmeyerek birçok yazar yar
dımcı olmuşlardır. İktidarda «De- 
mirel İdaresinin bulunması büyük 
avantaj tenkil etmiştir. Silâhlı ban
ka soyguncuları derhal silâhsız bira
derlerle kıyaslanmalardır. Ve böyle- 
ce mazur gösterilmeleri kolaylaşmış- 
tir. Karikatüristler hep bunu işle
mişlerdir. En iyi niyetlerle, işlen
meyecek konu mudur bu?» (8)

Bu ifadeler, başyazarların anarşi 
hareketlerine yardımcı olduğunu iti
raf ederken, başka bir hususu da 
açıklar gibidir. Acaba, sayın yazarı
mız, «soyguncuları, silâhsız birader
ler gibi telâkki etmek» tabirinden 
ne anlıyor? Sakın, basındaki maso- 
nik biraderler dayanışmasını ağzın
dan kaçırmış olmasın. Buna herhal
de itibar edilemez. Neyse..,

Fakat bay yazar, meslekdaşlarını 
koruyacak yolu da bulmuştur. Meğer 
Metin Toker’in, komünist şakşakçısı 
meslekdaşları masummuşlar. Neden 
diyeceksiniz? Önce Bay Toker’in vu
kuflu kalemi bu konuyu henüz ay
dınlatmamızı (!) Çünkü o, bu tef- 
rikasiyle öyle müthiş bir aydınlık 
getirmiştir ki, şimdiye kadar bilin
meyen komünizm, yazarımızın kalemi 
ile malûm olmuş, en az o kadar teh
likeli olan irtica (!) pardon sağ da 
bundan böyle gizlenecek delik bula
mayacakmış. Artık yazarlarımız, bun
dan böyle ayaklarını denk alsınlar. 
Zira damat bey herşeyi ortaya koy
du, «tozkoparan fırtına» ve gözün 
gözü görmediği kaos nihayet bitti. 
Bay Toker, Yahve gibi, Brahma gi
bi, yahut Zevs gibi Kaosu, aydınlı
ğın şimşeği ile koğdu. Yaa efendim, 
işte böyle...

BİRADERLER MAZURMUŞ (!) 
Pek sayın, aydın, ve kaç defa muk

tedir olduğu üstadlarmca malûm, 
masonlaşmış yazarlarımızı sola, der
ken komünizmin şakşakçılığına kay
dıran neymiş bilir misiniz? Efendim, 
onun cevabı da hazır. Meğer yazar 
biraderleri, bu suçu işlemeye sevk-

«den «sağcıların pe& eöıek ve ilke* 
şeyler yazmaları» imiş. Biz hemen 
vazifemizi yapalım bay damat Bura 
da aynen vade görevi ile yükümlü 
bulunuyoruz. Rus geldi aşka, Rus’un 
aşkı başka döktürüsünü okuduktan 
sonra, sanırız ki herkes, bu kabil sı
fatların size raci olduğunu kabulde 
tereddüt göstermez.

Yazarcıklarımızın, bilerek, bikne 
yerek komünizm meddahlığı yapma
sını haklı gösteren bir başka sebep 
de, iktidarda AP’nin bulunmasıymış 
Şimdi naklettiğimiz hikmetlere (!) 
bir göz atalım:

«Doğrusu sağ basındaki o «komü 
nist» zihniyetinin bugünkü temsilci
leri öyle ilkel şeyler yazmaktadır ki 
insanın onları okudukça komünist o 
lacağı gelmektedir. Bu çifte avantaj. 
1961’de resmen TİP ve «YÖN bildi 
risi» ile başlayan yeni sol hareketin, 
şu anda çıkış noktasından tamamiy 
le değişik istikamet aldığını aydın 
kamu oyunun gözlerinden tamamiyle 
uzak tutmuştur.

...Böylece, karşısında sadece «an 
tipatik ve eblek, ilkel komünist av
cılarını bulan aşırı sol, Türkiye’de 
«en büyük ciddî tehlike» haline on 
senede gelivermiştir, ... Çünkü ciddi
yetle ve demagoji veya polemik mak- 
sadiyle değil, gerçek hüviyetiyle teş
rik masasına hiç yatırılamayan bu ce
reyan, tüm öze lüklerini ve maksatla
rını tehlikesiz zannettirobilmiştir 
(9)

İfadeye dikkat edilirse, nasü ba 
yağı bir düşünceyi aksettirdiği gö
rülür. Fikir haysiyetine sahip olan 
bir adam, bu fikri zararlı, yanlış ve 
haksız bulduğu için dost veya düş
man olur. Gâvura kızıp oruç bozan
lar, fikir haysiyetine sahip olmadık 
lan gibi, siyasî iktidar hırsı uğruna 
dün alkışladıklarını, bugün yerenler
le asgarî namus varlığına sahip de
ğillerdir.

(Devamı Var)

(4) Akis, 4 Eylül 1964, Sayı 533,
S: 7.

(5) Akis, 4 Eylül 1964, Sayı533,
S: 12 — 13.

(6) Akis, 5 Mart 1965, Sayı 559,
S: 17.

(7) İlhami Soysal, Akis, 12 Mart. 
1965.

(8) Milliyet, 23 Mayıs, 1971, S: 5.
(9) Milliyet, 10 Mayıs, 1971, S: 7.

— 1964 yılında Kıbrıs Türk Birliğinde görevli operatör doktorun eşi ve 
çocukları banyoda katledilirken, Yunan dostluğuna halel gelmesin diye,

gördüğü millî uyanışı söndürmek ve «Alman haberler mevsuk kaynaklardan olmalı, böyle bir haber alma-
sağı, solun ihanet ortağı olarak gös- drnı» diyerek Kıbrıs’ın perişan halinin baş rolünde oynayan İnönü’nün,
terme gibi, gülünç ve çocukça tevil- Yunan dostluğu politikasının temsilcisi Bay Toker, Papadopulos’la sa
lere sapmaktan başka birşey değildir. mimî bir pozda...

MÜCADELE 22 HAZİRAN 1971 SAYFA: 7



—  Kara Kuvvetlerimizin 608. 
Kuruluş Yıldönümü Kutlanıyor

28 Haziran 1971, Kara Kuv
vetlerimizin 608. kuruluş yıldö- 

; nümüdür. Tarih boyunca büyük 
' zaferler kazanmış Türk Ordusu, 
' şerefli geçmişiyle bilinmelidir. 

Milletler kendi ordularının lüzu
muna olan duygularım yitirdik
leri anda, millet olma haysiyet
lerini yitirmiş demektir. Zira bu
gün yeryüzü kuvvetli orduların 
nüfuz bölgeleri durumuna düş
müştür. Bu gerçek, yalnız bugü
nün bir neticesi olmaktan ötede 
bir mânâ taşır. Dünya farklı ide
olojilerin propaganda sahası ol
duğundan her doktrin kendini 
bir askerî güçle koruma ve yay
manın lüzumuna göre hareket 
etmektedir. Bir fikir ve ideal ne 
kadar gerçek olursa olsun, dai
ma bir kuvvetle desteklenmeye 
muhtaçtır.

Mazimizde kazandığımız her 
harp; millet varlığının, millî ide
allerin yayılması ve milletlerin 
gayri İnsanî baskı ve rejimlerden 
kurtuluş mücadelelerine yardım 
yolunda kullanılmasıdır.

KARA KUVVETLERİNİN 
KURULUŞ TARİHİ 
Kara Kuvvetlerimizin kuruluş 

tarihi olarak kabul edilmiş olan 
1363 tarihinin mahiyetini iyice 
bilmek gerekir. Bu tarih ilk gö
rüşte garip de gelebilir. Akla ge- 

I len ilk sual: «1363’den önce 
Türk Ordusu mevcut değil miy- 

I di?» Bu soru gerçekten haklı bir 
! endişe taşır. Elbette bu kabul e- 
l dilmiş kuruluş tarihinden önce
• de ordularımız hem de kuvvetli 
| ordularımız vardı. Onların ka- 
I zandığı büyük zaferlerin netice

siyle devletler kurduk Selçuk
lular gibi yeryüzünde büyük kül

tür ve medeniyetlerin banisi im
paratorluklar kurduk. Hiç kimse 
Ağustos’ta 900. zafer yıldönü
münü kutlayacağımız Malazgirt 
Meydan Muharebesini, ordusuz 
kazandığımızı kabul edemez, öy
leyse bu tarihin hikmeti vücudu 
nedir?

Osmanlı İmparatorluğunun 
gelişme devrelerinde Üçüncü 
Padişah Sultan I. Murad dev
rinde kurulan Yeniçeri Ocağı, 
Türk Ordusu’nun ilk nüvesi ola
rak kabul edilmiştir. 1363 tari
hi, Yeniçeri Ocağının kuruluş 
tarihi olarak doğru yapılmış bir 
tarihî tesbittir. Yalnız, Ordumu
zun Yeniçeri teşkilâtıyla başla
tılması ne dereceye kadar doğ
rudur, araştırılmaya değer.

Yalnız, bu tesbit yapılırken, 
nizamî ordulann prensibine gö
re hareket edildiği unutulmama 
lıdır. Bir harpte toplanan insan 
gücünün harbin bitimiyle dağı
lıp, dağılmaması, yani askerliği 
meslek olarak kabul görüşü var 
mı, yok mu önemli olan budur. 
Öyleyse buradan ordunun da ta
rifi ortaya çıkar. Silâhlı eğitim 
görmüş ve teşkilâtlanmış kuvvet 
birikimine ordu diyoruz. Herkes
çe kabul edilen bu mânâda ilk 
orduya, tarihimizin hangi safha
sında tesadüf ediyoruz? Bu hu
susta muhtelif görüşler ortaya 
çıkmış bulunuyor.

TARİHÎ TESBİTLER, 
KURULUŞ TARİHİNİ 
DEĞİŞTİRİYOR 
Bu görüşler daimî bir gelişme 

içinde bulunan tarih ilminin ne
ticelerine dayanmaktadır. Her- 
gün tarihimizi biraz daha aydın
lığa kavuşturan tarihî tesbitler

hareket noktası olarak kabul e- 
dilirse, kabul edilmiş olan Ka
ra Kuvvetlerimizin, yani Ordu
muzun kuruluş tarihini yeniden 
tesbit zarureti ortaya çıkacaktır. 
Bugün üniversitelerimizde, Türk 
tarihiyle ilgili kürsülerde, Ordu
muzun kuruluş tarihi olarak ge
rilere inme temayülü belirmiş
tir. Önüne gelen herkesin binbir 
türlü hakaretler yağdırdığı Or
taçağ, bizim için en şerefli de- 
virlerimizdeu biridir. Zira en 
kuvvetli ordulanmız bu devirle
rin mahsulüdür.

Meselâ meşhur. 1040 Mayısın
da vuku bulan Dandanakan Mey
dan Muharebesini elbette derle
me güçlerle kazanmış değiliz. 
Onu geçelim, Malazgirt Muha
rebesi de mi geçici güçlerle ka
zanılmıştır? Elbette hayır. Bü
yük Bizans despotluğunu yerle 
bir eden ve millî güçlerin Ana
dolu istikametinden İstanbul’a 
yönetilmesini sağlayan politika 
elbette basit bir mesele değil
dir. Geçici ve derme - çatma güç
lerle, düzenli Bizans kuvvetle
rini yenmemiz mümkün olamaz
dı. Bugün artık daha iyi anla
şılıyor ki, Selçuklular yalnız 
harp zamanları değil, sulh za
manlarında da düzenli askerî bir
likleri muhafaza ediyorlardı.

KARA KUV. YILDÖNÜMÜ
1071 OLMALIDIR
Kara Kuvvetlerimizin kuruluş 

yıldönümü olarak düzenli, silâh
lı askerî birliklerin harp sonun
da da muhafaza esası kabul edü- 
diğine göre, daha gerilere inme
miz, tarihin bir zarureti olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Bu tarihin değiştirilmesi te

mayülü ordu mensuplarımızca 
da savunulmaya başlanmıştır. 
Ama bu tarihin 1040, 1071 veya 
daha eski yıllara indirilmesi; 
kendi tarihimizin idraki yönüyle 
daha faydalı olacaktır. Tarihimi
zin derinliği, ordumuzun geçini- “ 
şinin zenginliği bugünkü nesille
rin kendi tarihimize olan güve
nini arttıracaktır, önümüzdeki 
Ağustos ayında milletçe 900. yıl
dönümünü kutlayacağımız Ma
lazgirt Savaşı münasebetiyle, Ka
ra Kuvvetlerinin kuruluş yılını 
birkaç asır daha gerilere indir
memiz tarihimize bağlılığımızın 
yeni bir ifadesi olacaktır.

Genel Kurmay Hab. T. Bşö. 
Stratejik Etüdler Dairesi Kon
trol ve İnceleme Şubesi tarafın
dan neşredilmekte olan SİLAH
LI KUVVETLER DERGİSİ’nin 
233 sayısında Harb Tarihi Dai
resi Başkanı bir generalimiz de, 
Kara Kuvvetlerinin kuruluş ta
rihinin değiştirilip 1071’e indi
rilmesini, yeni tarihî gerçeklere 
göre teklif ediyor.

BİR GENERALİN TEKLİFİ
«Selçuklu Devleti, 23 Mayıs 

1040 Dandanakan Meydan Mu
harebesinin kazanılması ile fii
len gerçekleştirilmiştir. Bunu ta
kiben, oldukça kısa bir süre için
de, imparatorluk niteliğine ula
şan Selçuklular, konfederasyon 
mahiyetinde bir idare şekli ile 
federe devletlerin bünye yapısı
na uygun düşecek tarzda, çeşit
li karakter ve fonksiyona sahip 
ük daimî muvazzaf orduyu ku
ran Türk Devletidir.»

«Çünkü o devre ait güvenilir 
kaynaklara istinaden, Sultan



Alpaslan’ın komutasında 26 A- 
ğustos 1071 Malazgirt Meydan 
Muharebesine giren Selçuklu 
Ordusunda 4000 Has Gulam bu
lunduğunu bilmekteyiz. Buna 
göre Türklerde ilk muvazzaf or
dunun kuruluş tarihi olarak 26 
Ağustos 107 l ’i kabul etmek, -en 
anlamlı ve geçerli bir tercih olur 
kanısındayız.»

Aynca bu olay, tarihin tetki* 
kinde anlaşılacağı üzere, Türk 
ırkının hayatında aynca bir yö
ne de sahiptir. Dünya çapında 
bir önemi, özellikle Türkler için 
pek çok anlamı olan bu olayın 
millî şuur ve mefkûredeki yeri 
ve izi daima yaşayacaktır. Bu ya
şatma, Türk Mületinin özü olan 
Silâhlı Kuvvetlerinin Kara Kuv
vetlerine ait kutlama günü ola
rak seçilmesi ile Türk toplumu- 
nun maşeri vicdanında devamlı 
şekilde yansıtılması mümkün o- 
lacaktır.»

«Diğer taraftan, 26 Ağustos, 
tarih boyunca Türk Kara Ordu
ları için âdeta zaferler günü ola
rak (26 Ağustos 1071 Malazgirt 
Zaferi, 26 Ağustos 1526 Mohaç 
Zaferi, 26 Ağustos 1922 Büyük 
Taarruz... gibi) sembolleşmiş bir 
tarihtir. Dolayısiyle seçimi halin
de bu tarihi kutlamaya daha bü
yük bir anlam, heyecan ve renk 
kazandıracağı muhakkaktır.» (1)

Aynı yazının davamında, Ka
ra Kuvvetlerinin kuruluş yılı o- 
larak kabul edilmiş olan 28 Ha
ziran 1363 tarihi «sunî olarak 
terkip edilmiş bir tarih vasfında 
kalacaktır» ifadesiyle, temelsiz- 
liğine işaret edilmiştir.

ASRIMIZDA ORDULARIN
FONKSİYONLARI
Kara Kuvvetlerinin kuruluş 

yılı olarak ileri sürülen bu tari
hî gerçekten sonra ordulann 
esas fonksiyonları üzerinde du
rulmaya değer. Bilhassa bizim 
millî tarihimiz içinde ordunun 
milletle yanyana ve omuz pmu- 
za süren mücadeleleri, her iki 
kuvveti birbirine ayrılmaz bağ
larla perçinlemiştir. Ordunun, 
daha alenî ifadesiyle subaylığın 
maaşı bol bir meslek olarak te
lâkkisi, ordu ruhunun ve müca
dele duygusunun kaybedilmesi 
demektir. Zira ordular bugün 
yeryüzünde farklı emperyalist 
ideolojüerin kuvvet kaynağı du
rumundadır. Amerika ve Rusya 
gibi emperyalist ülkeler, başka 
milletleri kendi hakimiyet sınır
ları çerçevesine sokmak için 
mevcut ordu güçlerini en son 
noktaya kadar kullanmaktadır
lar. Emperyalist bir hedef için 
çalışan komünizm ve kapitalizm 
gibi ideolojiler bizim milletimizi 
de değişik yönlerden tehdit et
meye başlamışlardır.

Yeryüzünü emperyalist emel
leri için taksim eden kapitalist 
ve komünist ideolojüer, kendile 
rini ülke ordularıyla ve beynel
milel sermaye ile teçhiz etmiş va 
ziyettedirler. Bu sapık ve gayri 
İnsanî ideolojilerin gözü, dünya
yı hiçbir itiraz kaydı bulunmak
sızın kendi tesir sahalarına sok
maktır. Hele Türkiye gibi jeopo 
titiği itibariyle son derece has 
,sas bir bölgede oturan bir ülke 
ve millet, beynelmilel millet düş 
manlarmın iştahını her an daha

ziyade kabartır. Daha dün dene 
cek kadar bir zaman geçmemiş
tir ki azgın düşman komünist 
Rusya, Bozazları ve Sark vilâ
yetlerimizden bazılarım istemiş
ti. Bu arzu bugün de tavsamış 
değildir.

Batı ve güney cephemizde ise 
beynelmilel hüstiyanlığın ileri 
karakolu Yunanistan, Anadolu’ 
yu Megalo İdea sınırları içerisin 
de mütalâa etmektedir. Muhte
mel bir Kıbns harbinin nasıl 
bir seyir takip edeceği ve ne ile 
neticelenebileceği pek kolayca 
kestirilemez.
ORDUMUZUN İKİ GÜCÜ 
SİLAH VE HALKIN 
DESTEĞİ

Fakat bunlardan bir netice çı 
karmak icabederse, bizim gerek 
kendi jeopolitik durumumuz ica 
bı olarak ve gerekse beynelmi
lel ideolojik güçlerin modern si
lâhlarla donattıkları ordularını 
gözönünde bulundurarak kuv
vetli ordular kurulmasına yö- 
nelmemizdir. Elbette bizim kuv
vetli bir ordumuz mevcuttur. A- 
ma silâhını ve makinasım kendi 
yapar duruma gelmemiş ülke or 
dularının harb gücünün sınırlı 
olduğu gerçeğini hatırdan çıka
rılmamalıdır. Son birkaç sene
dir bilhassa Genelkurmay çevre 
lerinde hissedilir bir arzu ve i- 
nanç doğmuştur ki. o da «ken
di silâhını kendin yap.» slogan- 
lariyle halka inme temayülüdür. 
Bu son derece sevindirici bir ne 
ticedir.

Deniz kuvvetlerimizin ve Ha
va Kuvvetlerimizin güçlendiril
mesi kampanyaları; millete, ken 
di ordusunu kurma ve geliştir
me gibi tarihî bir vasfını da ia
de niteliğini taşımıştır. Maddî 
imkân yönüyle iştirak nisbeti 
ne olursa olsun, milletle ordu gü 
cünün birbirine dayanışma ihti
yacı belirmiştir. 12 Mart 1970

Kara Kuvvetleıi Komutanı Orgeneral Faruk Gürler

Muhtırasından önce de halkımız 
da köylere kadar yayılmış bir 
ordu sevgisi, orduya güven duy 
gusu his ılır derecede artmış 
tır. Bazı Komünist çevrelerin son 
on, onbeş yıldır orduyu kendi e- 
melleri istikametinde kullanma 
istekleri halkı uzun yıllar ken
di ordusuna ve subayına muğ
ber duruma düşürmüştü. Bu kö 
tü akıbet şimdilik ortadan kalk
mış vaziyettedir.

Kara Kuvvetlerimizin kuruluş 
tarihinin 1363 «Pençik Resmi» 
kanununun çıkış tarihinden, 
1071 Malazgirt meydan muhare 
besinin zafer gününe naklini 
teklif ederken düşündüğümüz 
tek husus yukarıdaki endişeler
dir. 1071’in 26 Ağustosu bugün 
bütün münevver kitle tarafın
dan bilinen ve daima hafızalar
da tutulan bir mutlu gündür. 
Millet, vatan ve din gibi mukad 
des mefhumların hepsini sine
sinde toplayan 26 Ağustos 1071 
günü, şimdiye kadar olduğu gi
bi yalnız Malazgirt kazasında ya 
pılan mahallî bir tören olarak 
kalmayacaktır. Yurdun bütün 
şehir, kaza ve köylerine kadar 
inen bir millî bayram gününe dö 
nüşecektir. Bu tarihî güne hal
kın iştiraki sağlanırsa o zaman 
Türk Milleti, tam bir ordu-mil- 
let fonksiyonu icra edecektir.

Çünkü asırlarca süren müca
delelerimizde ordumuzla halkı
mızın yanyana ve omuz omuza 
devam eden kardeşliği kazandı
ğımız büyük zaferlerin tek ga
rantisidir.
GERİLLA HARBİNDE ORDU 
HALKIN DESTEĞİNE 
MUHTAÇTIR

Bdgün yeryüzünde cephe 
harpleri yerini psikolojik harbe 
ve gerilla savaşlarına bırakmış
tır. Bu ise asrımızda ordulann 
cephe harbine alışmış olan_ ele
manlarını, aynı anda dağınık 
ve gayri nizamî kuvvet mücade 
lelerine göre de eğitmelerini i- 
cabettirmiştir. Vietnam’da, Or- 
tadoğuda ve Güney Amerika’da 
yürütülen komünist gerilla mü
cadelesi karşısında nizamî ordu

ların başarısının son derece za 
vıf olduğu bilinen bir sevdir

Gerilla kuvvetlerinin veya 
Gayrı Nizamî Harp güçlerinin 
taktiklerini bilmeden onlarla mü 
cadele güçtür. Nizamî orduların 
bünyesi dağınıklığı pek kolay ta 
şımaz. İkinci bir husus gerilla 
kuvvetlerinin halk tarafından ko 
runması, onlara silah ve viyecek 
yönüyle yardımda bulunması İh 
timali vardır. Halkın psikolojisi 
bilinmezse ve mevcut iktidarlar 
buna zıt politika takip ederlerse 
halkı elbette yanlarında bula
mazlar.

Bu izahlar da nazara alınınca 
komünistlerin kır gerillası gibi 
son derece tehlikeli bir mücade 
leye başlama anında 12 Mart 
Muhtırasının verilmesinin İsa- 

(Devamı 13. Sayfada)



Gerçek Emperyalizmin Avrupa 
Basım Üzerindeki. Hakimiyeti

«Ste Specıai d’Entreprise vası
tasıyla «Tele — Monte — Carlo» 
(Monte Karlo Televizyonu) yu ken
disine bağlamıştır. Yine ele geçirdi- 
ği «Advision» şirketiyle ona bağlı 
«Tele — Orient» ve «Cie Libanaise 
de Television» isimli iki Lübnanlı 
şirkete hakim olmuştur. Lübnan’da 
2.000.000 televizyon alıcısı olduğu dü
şünülürse «Advision»un başkanı olan 
Yahudi Roger Creange ve kayınpede
rinin nasıl Lübnan halkının kanaat 
ve fikirlerine tahakküm ettikleri da
ha iyi anlaşılır. S. Floirat Fransa’da 
ki «Cie Française de Television» un 
da başkamdir. Bir Yahudi, Yahudi 
milletine ancak S. Floirat kadar hiz
met edebilir. Floirat, sahibi olduğu 
«Engins Matra» ile İsrail Donanma
sını ve Mirage’larmı R — 530 ha
vadan - havaya roketleri ile teç
hiz etmiştir. Yine 1967 «6 GÜN
HARBÎ» nde sahip olduğu EUROPE 
No. 1 radyosuyla İsrail’e methiyeler 
düzmüştür Bağlı olduğu fikirleri bir 
an olsun saklamamaktadır. Üstelik 
sadece sahip olduğu radyo ve tele
vizyonlarla da iktifa etmemiş, Ya
hudi fikriyatını insanların beynine 
zerketmek için, çeşitli gazete ve mec
mua da çıkarmıştır. «Salut Les Co- 
pains» (900.000 baskılı) «Paris — 
Jazz Magazine», «Lui» 412.000) gi
bi mecmualarla bilhassa gençleri 
şahsiyetsizleştirmek hedefini gütmek
te, fuhşu teşvik etmektedir. «Mile 
ge Tendre», «Superhebdo» gibi ah 
lâksızlık yuvası müstehçen yayın or
ganları onun ve diğer Yahudilerin 
elindedir. «Un Jour» (1.000.000) gi
bi aile mecmualarıyla da Fransız ai 
leşinin temeline dinamit koymakta- 
iır. Yine «Hebdo —’ Lyon» «Hebdo
— Saint Etienne», «Hebdo —• Toulo 
ise» gibi mahallî gazeteler de onun 

emrinde Yahudi fikriyatının naşir 
eridir. (I).

5) Bu şık için o kadar çok Yahu 
li gösterilebilir ki, bir halk tabiriy 
*e sürüsüne bereket denilebilir Bun
lardan en mühim birkaçını sayalım:

L’AURORE; 450 000 kadar. Sahip
leri madame Lazurick (kızlık ismi

Francino Bonitzer? ve Robert Lazu
rick Yahudidir. Bu gazete, pamuk 
kralı Marcel Bousac’tan çok yardım 
görmektedir.

ECHOS : (Yahudi Servan Schrei- 
ber’lerin kurduğu günlük iktisad 
gazetesidir) Yahudi Jagues Rozner 
burada muharrirdir.

LE FİGARO: (6.000.000) gazetenin 
siyasî muharriri Raymond Aron isim
li bir Yahudidir.

FRANCE — SOİR : (1.200.000),
Paris — Presse, Journal du Dimanc
he (600.000), France — Dimanche
(700.000): Bu üç gazetenin umum 
müdür ve başkanı Robert Salmon, 
Umum Müdürü Pierre Lazareff ve 
müdürü Charles Gambolt isimli Ya 
hudilerdir. France — Soir’da S. Sch- 
reiber’in damadı Jean Feniot fıkra 
muhabirliği yapmaktadır. Yine aynı 
gazetenin müdür muavini Sam Co
hen adlı bir Yahudidir

Journal Du PARLEMENT: Mes’uJ 
müdürü olan Charles Henry Leconte 
Yahudidir.

PARİS — JOUR ( 400.000’den faz
la) politik kısmının müdürü Yahudi 
Bernard Le fort’d ur.

ENTREPRİSE (85.000) Haftalık 
İktisat mecmuası Ve REALITES
(110.000) : Bunların da umum mü
dür ve başkanı yukarıda ismi geçen 
Robert Salmon’dur.

MİNUTE (216.000) Haftalık. An- 
ket servisinin müdür muavini ve per
sonel temsilcisi Jean Pierre Cohen 
bir Yahudidir.

AUX ECOUTES VE FORTUNE 
FRANÇAİSE : Yahudi Madame Paul 
Levy ve Thierry Levy tarafından ida
re ediliyor.

LA NEF : Müdiresi eski Bakan
lardan Ergar Faure’un karısı Yahu
di Madame Lucie Faure (kızlık adı 
Meyer) dur.

LE NOUVEL OBSERVATEUR
(186.000). Başmuharriri Yahudi Je
an Bensaid (müstear ismi Daniel) 
dir.

LE DEPECHE DU MİDİ: Mada- 
me Evelyne Baylet (kızlık adı İsa-
ac),

EST — Claire ve NOUVEL ALSA 
CİEN: Bu mahallî gazetelerin Paris 
servis müdürü Yahudi Charlefc Ul- 
mont’tur.

PARİS — NORMANDİE : Yahudi 
Pier — Rene Wolf bu mahallî gaze
tenin Umum Müdürü ve Yahudi Ber- 
nard Wolf Paris siyasî servis başka* 
nıdır

CHAİERS DES DROİT DE L’HOM- 
ME: Mes’ul müdürü eski Bakan Ya
hudi Danuel Mayer’dir.

ECLAİR JOURNAL r  Umum Mü
dürü Yahudi Gilbert Dreyfüs’tür Bu 
gazete sinemayla alâkalanmaktadır.

Agence Centrale Parisienne De 
Presse (birçok yüksek baskılı sosya
list temayüllü gazeteyi ihtiva eder. 
Bunlar Le Provençal, La Montagne. 
Nord — Matin, La Nuovelle Repubii 
gue du Centre — Ouest, La Rupub 
ligue du Var, Le Journal du Centre 
Depeches, Le Républicain Lorrain’ 
dir. İdare meclisi başkanı Yahudi 
Paul Braunstein’dir.

Yukarıda ismi geçen «Europe No 
1.» Radyoevinin umum müdürü Ya 
hudi Maurice Siegel, siyasî servis 
başkanı Yahudi Georges Altschuî* 
ler’dir. Yahudi Jean Pierre Farkas 
ise «Radio Luxemburg» (R.T.L.) i- 
simli radyoevinin haber servisi mü 
dür muavinidir. R.TJL*in sabah ya 
yınlarmı yine Yahudi olan Jean Fer 
niot idare etmektedir.

Bu listenin daha da uzayıp gitme 
si mümkündür, Fakat bu kadarı bi 
le Fransız basınında Yahudi hakimi 
yetini açıkça göstermeye kâfidir.

6) Meselâ, İkinci Cihan Harbinden 
sonra, Yahudiler Basın Reformu adî 
altında Fransa’daki bütün anti sio* 
nist milliyetçi gazeteleri kapamışlar 
dır. Ve bugün Fransa’da doğru dü 
rüst, sesini duyurabilen tek milliyet 
çi, anti sionist gazete ve mecmua 
mevcut değildir,

7) Misaller şunlardır :
•  Société des Rédacteurs du 

Grand Quotidien Conservateur et Li
beral. (Günlük büyük muhafazakâr 
ve liberal gazete muharrirleri Cemi
yeti) Başkanı Yahudi Raymond A-

ron’dur.
•  Institut International de la 

Presse (Beynelmilel Basın Enstitü
sü) Fransa’daki başkam Robert Sal
mon, başkan yardımcısı Mme. E. Bay
let. Ayrıca mühim makam sahipleri: 
Ch. Gambault ve Wolf.

•  Federation Nationale de la 
Presse Française: (Fransız Millî Ba
sın Birliği) Eski başkanı Pierre Re
ne Wolf; Halen başkan yardımcıları 
Pierre — Rene Wolf ve Manuel Mo
lina; umumî kâtiper Robert Salmon 
ve Roger Nahon »Populaire gazete
sinden).

•  Syndicat de la Presse Parisi 
enne (Paris Basın Sendikası): Baş̂  
kan yardımcıları Mme. Lazurick 
(kızlık adı Bonitzer) ve Henry Smad- 
ja, umumî katip Nahon.

•  Syndicat de la Presse Hebdo
madaire (Haftalık Basın Sendikası) 
Umumî kâtip Finkelstein, Yüksek 
Teknik Encümen Reisi Levinson.

•  Syndicat des Quotidien Régi 
onaux (mahallî günlük gazeteler sen 
dikası) Başkanı P.R. Wolf, idare mec 
lisi müdürü P. Wurmser.

•  Syndicat National De La Pres 
se Quotidienne (Millî Günlük Basın 
Sendikası) Başkan yardımcısı Mme 
Baylet.

•  Syndicat Des Ouitidien De Pro 
vice (Taşra Günlük Gazeteleri Sen 
dikası) Şeref Başkanı Fred Gueze

•  Institut Française De Presse 
(Fransız Basın Enstitüsü) İdare Mec 
lisi azalan: R. Aron, J. Cain, J. Go 
dechot, Pinto, Mme. Baylet, Mme. i? 
Lazurick, R. Salmon, L. Solal, Wolf

8) Misal olarak «Opera — Mundi 
Europe» Ajansı umum müdürü Ya 
hudi Paul Winckler gösterilebilir.

9) Bu şık için de «Centre Frarj 
çais d’Edition et de Diffusion» 
(Fransız Tab ve Tevzi Merkezi) mü 
dürü Yahudi P. Mayer gösterılebı 
lir. Bu şirket 1.000.000 Frank serma 
yesi olan bir şirkettir.

Geçen sayımızdan beri saydığımı* 
bunca vesikadan sonra, beynelmilel 
Yahudiliğin Fransız basını üzerinde 
ki korkunç ve köleleştirici hakimiye 
ti gözler önüne serilmiştir Fransa 
basını üzerindeki bu hakimiyettir ki, 
Yahudinin işlediği en kanlı cinayet 
leri örtbas edebilmekte ve mazlum 
milletler üzerindeki eritici politika 
sını gizleyebilmektedir, Fransız mil 
letinin bugün içinde bulunduğu çö 
küntünün sebeplerini, basının yaptı 
ğı yıkıcı tesirlerde aramak lâzımdır

mmmmmm 'E

Eski Levanten Hamileri Yine Sahnede
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OsmanlI İmparatorluğunun 
yıkılmaya başladığı günlerde 
bütün dünyada, Türkiye’deki 
azınlıklara zulm ve işkence e- 
dildiğine dair fırtınalar esti
riyordu. Hattâ Rusya’nın, Rum 
Ortodoksların haklarını koru
mak için harekete geçerek Bal 
kanlar’da ihtilâl çeteleri kurdu 
ğu yakın tarihimizin kaydettiği 
gerçeklerdendir.

En buhranlı günlerimizde 
milletimize ve devletimize kar
şı oynanan bu politik oyunlar 
ne yazık ki, içinde bulundu
ğumuz şu günlerde tekrar taz 
gâhlanmak üzeredir.

Bilindiği gibi Fransız gaze
teleri Le Monde ile L’express’ 
de Türkiye’de gözaltında olan
lar tutuklulara işkence edildi
ğine dair haberler çıkmış, ay
dınlara baskı yapıldığı iddia e* 
dilmiştir. Arkasından Dünya 
Sendikalar Federasyonu Genel 
Sekreteri Marius Delsal, Ni
hat Erim'e bir telgraf gönde
rerek Türkiye’de demokratik 
hakların garanti altına alın
masını istemiştir. Bunun üze
rine de Başbakan yardımcısı 
Sadi Koçaş, iddiaların doğru 
olup olmadığının araştırılması 
için yabancı gazetecileri Tür

kiye’ye davet etti. Le Monde 
derhal Orta-Doğu meselelerin
de yazılar yazan muhabiri Pa
ul Balta’yı Türkiye’ye gönder
d i

14 Haziran 1971 Pazartesi gü 
nü saat 11 30 da Başbakan Ni 
hat Erim ile görüşen Paul Bal
ta, görüşmeden sonra gazete
cilerin sorularına verdiği ce
vapta; «Le Monde, aydınların 
ezilmesine ve hürriyetlerin kı 
sıtlanmasma karşıdır. Bütün 
dünyadaki meseleleri de bu a- 
eıdan değerlendirir.» demiş
tir.

Herşeyden evvel insanın ak
lına şu sorular geliyor; Le Mon

de, de, L’express ve Dünya 
Sendikalar Federasyonuna ne 
oluyor? Türkiye bu gazete ve 
teşkilatların «baba çiftliği» 
midir? Türkiye bir hukuk dev
letidir ve eskisine nazaran hu
zur devirlerine koşmaktadır. 
Ne var ki, Le Monde’un ay
dın dedikleri; kürsülerini ko
münizme tazgahlayan bir ta
kım profesörler ile Pravda’da 
yazmayı arzulayan aydın-yazar 
(!) takımıdır. Böyle olmasına 
rağmen burunları dahi kanatıl 
mamıştır.

Gönül ister ki, Başbakan yar 
dımcısı; «Tutuklara ne yapılıp 
yapılmayacağı bizim bileceği

miz Dir iştir. Ve bu mesele 
Türk devletinin meselesidir 
Bizim Le Monde’un veya şu
nun, bunun mütâlalarma (iyi 
veya kötü) ihtiyacımız yoktur» 
deseydi.

Türkiye’ye yapılan bu hü
cumlar Beynelmilel kuvvetlerin 
siyasî hayatımızı kontrol altı
na alma ve içimizdeki kendi 
başinci kollarını (aydınlara 
baskı yapılıyor paravanası al
tında) koruma gayretlerinin i 
iadesidir.

Yapılacak şey, bu a damalara 
Türkiye’nin dağ başı olmadığı
nı, kanun hakimiyetinin devam 
ettiğini anlatmak olmalıdır

SAYFA: 10 fcîÇADELE 22 HAZİRAN 1971
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Peygamber efendimizin tıabeı vermiş olduğu bu sâlih kisi- 
let için tesin açılmış olması Allah’ın onlara ikram etmiş olduğu 
keramettir. Bu meselede daha buna benzer sıhhatli hadis-i şerif
ler vardır.

SAHABE SÖZLERİNE1 GÖRE KERAMET
Hulefâyı Reşidin’de, Sahabeyi Kiram’da ve daha birçok sâlih 

kimselerde kerâmet vukû bulmuştur. Fatih’in hocası Hızır Bey 
merhum «Akâid» manzumesinde bu zatların kerâmetlerini şöyle 
ifade eder:

«Velîlerin kerâmetleri haktır. Nitekim; Asaf’tan, Ebu’d- 
Derdâ ve Selmân’dan nakledilenler böyledir.

«Ömerü’l-Faruk (R.A.) un, Sâriye (R.A.) yi dağa çağır
ması da böyledir. Halbuki. Hz. Ömer ile Saruye arasındaki 
uzaklık, iki aybk mesafe kadardı.»

Asaf îbnü Berhiyâ (daha önce de zikredildiği gibi) Hz. Süley
man’ın veziridir. Ledün ilmine sahiptir. Sebâ melikesi Belkıs’m 
tahtını Yemen’den Kudüs’e, göz açıp yumuncaya kadar getir
miştir. Bu vakıa Kuran’ı Kerimin âyetleri ile sabittir.

Selmanü Farisî (R.A.) ile Ebu’d-Derdâ (R.A.) da. yemek ye
dikleri kabın Allah (C.C.)’ı zikrettiğini işitmişlerdir.

Hz. Ömer (R.A) ise; Sâriye (R.A) kumandasında, askeri
ni Nihavend’e göndermişti. Medine üe Nihavend’in uzaklığı 
iki aylık mesafe idi Hz. Ömer uzun zamandır ordudan haber 
alamamıştı. Ve endişe etmişti. Bir Cuma günü minberde hut
be okurken; «Yâ Sâriye, dağa çık, dağa» diye bağırmıştı. Ri
vayete göre Hz. Ali (R.A) bu konuşmanın tarihini keybetmiş- 
ti. Bir müddet sonra Medine’ye gelen ordunun öncüsüne Me- 
dineliler bunu sormuş o da şu cevabı vermişti: «Cuma günü sa
vaşa başlamıştık. Düşmanlar arkamızdaki dağa tırmanmaya ve 
bizi arkadan vurmaya teşebbüs etmişler. Bu esnada, Yâ Sâri 
ye, dağa çık. dağa» diye bir ses işittik ve hemen dağa çıktık. 
Böylece düşmanlan mağlup ettik Bu ses sayesinde çok büyük 
ganimetlere kavuştuk. «İste bu vakıa Hz Sâriye için bir kerâ- 
mettir. (23)

tshak Zencanî merhum da, bu tarihî hadiseyi Türkçe «A- 
kâid» manzumesinde şöyle ifade etmiştir:

«Ömer, «Yâ Sâriye» diye çağırdı,
Medine’den Nihavend’e duyurdu.»
Sahabeden, tabiûndan ve nice sâlih kişilerden bir çok ke- 

râmetlerin zuhur ettiği rivayetlerle sabittir. Biz, misal olarak, 
bu kadarla iktifâ ediyoruz.

AKLİ DELİLLERE GÖRE KERAMET 
a) Kul. Allah (C.C.) m velîsidir. Nitekim Allah (C.C.) böy

le buyurmuştur:
«Allah’ın velî kulları için hiç bir korku yoktur.» (24) 
Allah (C.C.) da kulun velîsidir. Bu hususta da Allah (C 

C.) şöyle buyurmuştur:
«Allah mü’minlerin velîsidir...» (25)
Bu gerçeklerden anlaşılır ki, Allah (C.C.) kulun, kul da 

Allah (C.C.)m velîsidir Yani kul, Allah (C.C.)’a itaatia Allah 
(C.C.)’a yakın olunca, Allah (C.C.) da vardımı ile kula yakın 
olur. Aynı şekilde kul, Allah’ı severse Allah (C.C.) da kulu 
sever. Nitekim bir âyet-i kerimede böyle buyurulmuştur: 

«...Allah onlan sever, onlar da Allah’ı severler...» (26)
Bu hususta daha pek çok âyet vardır:

«... İman edenlerin Allah’a sevgisi ise, (her şeyden) 
sağlamdır...» (27)

«... Muhakkak ki Allah, hem çok tevbe edenleri sever, hem 
çok temizlenenleri sever.» (28)

Kul ile Allah (C.C.) arasındaki bu karşılıklı muhabbetler 
âyetlerle sâbit olunca, denilebilir ki; Bir kul Allah (C.C.)ın em 
rettiği ve razı olduğu şeylerin hepsini ihlasla yaparak tâatın 
en yüksek derecesine erişince, Allah (C.C.)’m vaşak kıldığı kü 
çük ve büyük şeylerin hepsini terkedince. Rahîm ve Kerîm 
olan Allah (C.C.) ııı. kuluna istediği bir şevi vermesi imkânsi7 
değildir.

(Devamı Var)
(23) $erhü Mekâsıd, C. II, s. 204. Tefsirü Kebir. C.V s. 685 

Şerhü Nûniye, Davudü’l-Karsî, s 85, 86.
(24) Yunus Sûresi, âyet: 62.
(25) El-Bakara Sûresi, âyet: 257.
(26) El-Mâide Sûresi, âyet: 54.
(27) El-Bakara Sûresi, âyet: 165.
(28) El-Bakare Sûresi, âyet: 222.
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LEGRAİN’in de ifade ettiği gibi alkol hayatın kaynaklarını 
kurutur. İşte millet düşmanlarının senelerce sürdürdükleri ilim 
medeniyet, hakikat maskesine bürünmüş zalim politikaları ve o po 
litikanın zaruri tatbikatı olan Judeo-grek menşeli kapitalist dü
zenin sonucu olarak millet evlâtları cehaletin korkunç karanlığı
na yuvarlanmışlardır. Dejenere, psikopat, zayıf iradeli, çabuk et
ki altında kalan, millet düşmanlarına hayran ve onlara hizmet 
edebilecek nesiller doğmuştur. Millet ideolojisine bağlı, iradesi 
dejenere edilmemiş nesillerden, düşmana maşalık yapabilecek 
fertler ve cemiyetler çıkmaz. Beşer tarihine dikkat edilirse alkol, 
sigara, çıplaklık gibi gayri ilmî gerici faaliyetler sol ideolojilerin 
tatkik erildiği yet ve zamanlarda görülmüştür. Zira sol ideoloji
ler ferdi köleleştirmek ister Köle fertlerde; iradesi zayıf hale 
getirilmiş nesillerden doğar. Bunun içinde en uygun vasıtalar
dan birisi de ALKOL’dür.

ALKOL VE CEMİYET
İnsanda bu kadar anormalliklerin sebebi olan alkol, elbette 

insanın azası olduğu cemiyet hayatında da birtakım buhranların, 
anormalliklerin kaynağı olacaktır.

Cemiyet hayatının ahenkli bir şekilde devam edebilmesi için
o cemiyette yaşayan insanların aynı ideolojiye inanması, sağlam, 
sıhhatli, iradeli ve beraber hareket edebilme kudretinde olması 
lâzımdır. Bir cemiyette huzursuzluğun kaynağı olan birtakım 
âmillet vardır Millet ideolojisine sımsıkı sarılmış olduğumuz de
virlerde sağlam toplumlar meydana getirmişizdir. Zamanla bu 
ahenk ve nizam cemiyetlerde bozulmuş, millet ideolojisi yaşan
maz hale gelmiştir. Bugün dünya milletleri de dahil, bizim cemi
yetimizde anarşinin, kozmopolitliğin ortamı olmuş, gayri millî 
ideolojilerin döğüş sahası haline gelmiştir.

İdeolojiler çarpışırken kendi istedikleri tipte insanların ye
tişmesine müsait zemin hazırlarlar. Bugün her köşede açılmış, 
meyhaneler, umumhaneler, diskotek salonları, tektekçi tezgâh
ları v.s. kafalarım sol ideolojilere bırakmaya hazır fertlerin ye
tiştiği fidanlık tarlalardır. Alkol bilhassa İçtimaî bir zehir olm a- 
sı dolayısıyla millet düşmanları tarafından tercihe lâyık görül
müştür. Sol ideoloji insan fıtratı ile çatıştığından, hakimiyetini

devam ettirebilme* için zor ve hileye başvurul İnsanları ve ce
miyetleri içki kumar moda gibi gerici faaliyetlerle oyalar, ce
miyet hayatında huzursuzluklar meydana getirir. Onların uyanış
larını enerjilerini başka yollarla kanalize eder

Yukarıda, «Bir cemiyette huzursuzluğun kaynağı olan bir
takım âmiller vardır» dedik. Bu âmillerin başlıcalarmdan birisi 
de ALKOL’dür Zira alkol İçtimaî bir zehirdir İçki içen sadece 
sıhhatini berbat etmekle kalmaz; anti - sosyal reaksiyonları ile 
cemiyet hayatının umumî nizamını bozar Facialara sebep olur 
ve sefalete yol açar Millet düşmanlan sürdürdükleri uzun vade
li psikolojik harp sonucu önce Osmanlı sarayına içki ve kadın 
sokmuşlardır Tarihen sabittir ki; çöküşümüz millet düşmanlan- 
mn dediği gibi, ideolojimize sarılmakla değil, ondan ayrılmakla 
beraber başlamıştır.

Alkol, cürüm ve kabahatların işlenmesinde başlıbasma rol 
alır. Bütün istatistikler, suç işleme halleri ile sarhoşluk hali ara
sındaki sıkı münasebetleri isbat eder

Bütün cemiyetlerde cürümler, alkollü içkilerin bol istihlâk 
edildiği yıllarda artar ve az istihlâk edildiği yıllarda da azalır.. 
Bir memlekette alkol istihlâkinin artması, alkole dayanan suç
ların müsavi olarak yükselmesi ile beraber gider Kezâ, hafta
nın ençok içki içilen günlerinde (Pazarlan ve şenlik günleri) ya
ralama vakalan daha çok olmaktadır. Cürüm günleri içkinin faz
la kaçırıldığı günlere denk gelmektedir Bilâkis alkolün yasak 
edildiği veya az müsamaha edildiği toplumlarda suç işleme göze 
çarpacak şekilde azalmaktadır.

Alkolün yaptığı ideolojik veya ruhî bozukluk suç işlemeğe 
teşvik eder mahiyettedir Alkol, cinayete tahrik eden bir âmildir. 
O. Adliyenin dosyalarını kabartır. Tam mânâsıyla cemiyet düş
manı bir unsurdur Hattâ bu hususta Werwack: «Suç ve cürüm 
nisbetindeki gerileme, esas itibariyle alkolizmdeki gerilemeye 
tabidir» demiştir.

İçkinin tesiri ile yapılan başlıca cürümler cinayet, dövme 
ve yaralama. ırza tecavüz, ahlâka aykırı fiiller, hakaret ve isyan 
hareketleri, yakıp, vıkma. şiddet kullanma gibi hallerdir.

(Devamı Var)
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Her Yerde Tedhiş 
H er Yerde Sabotaj

Bir yıl önce Şili’de solcu Ai
lende seçimle işbaşına geçmiş
ti. Reformlarla Şili’de sosya
lizmin gerçekleştirileceği söy
leniyordu. Selânikli Abdi ve 
Paşa’nin adamları birbirleriyle 
yarış edercesine tâ Şili’ye ka
dar gitmişlerdi. Gayeleri, sos
yalizmin demokratik yollardan

da gerçekleşebileceğini Türk 
efkârı umumiyesine isbat et
mek, Türkiye’de de aynı işin 
olabileceğini göstermekti. Ama 
evdeki hesap çarşıya uymadı.

Allende’nin reformlarla tat* 
min edemediği komünistler, 
sosyalizmi silâhlı mücadele ile 
gerçekleştirmek için Şili’de

tekrar harekete geçtiler. Eski 
antikomünist İçişleri Bakanım 
sokak ortasında öldüren şehir 
eşkiyaları şimdi de Allende’ye 
karşı savaş ilân etmişlerdir, 
Türkiye’deki Komünist THKO 
suna benzer Sili’de «Halk İşçi 
Hareketi» adlı teşkilât kurul* 
muştur. Ailende tedhiş hare

Komünizm, Rusya ve Çin’de 
ki metodlarmdan sonra, tatbi
katını Küba’da bulan «Kast 
rizm» sayesinde hâlâ bütün 
dünyanın başındaki bir numa
ralı illettir. Zira bu son me> 
tod, şehir ve kır gerillası ile 
banka soyma, adam kaçırma, 
sabotaj ve tahrip gibi kanun 
dışı hareketlerle tatbik edil 
mektedir. Bildiğimiz gibi

devleti
koruma noktasında üzerine dü 
şen tarihî vazifeyi müdrik kuv 
vetler bu vazifeyi, şerefle ye 
rine getirdiği için bu hain 
plân Türkiye’mizde geri tepti

Fakat bugün birçok ülke ko 
münist gerillacılarla uğraşmak 
mecburiyetinde bulunuyor.

Seylan, Şili, Kamboçya bun 
lardan birkaçıdır.

Meselâ, son olarak Kamboç
ya’nın başkenti Pnom Penh’te

komünist gerillacılar büyük 
bir cephaneliği havaya uçur
muşlardır 1968 yılında inşa e* 
dilen spor stadyumundaki cep 
haneliğin infilâki şehri aralık 
larla sarsmıştır. Füze ve ha
van mermilerinin de bulundu* 
ğu cephanelikte patlamalar bir 
kaç saat devam etmiştir,

İnsan bünyesine ve ilmin 
gerçeklerine uymayan komü
nizmin, cihana hakim olma sev 
dasmm bu gibi zor kullanma 
yollarından başka bir imkânı 
yoktur. Bu gerçek de komüniz 
min sakat bünyesinin bir ifa* 
d e sidir

Fakat bilinmelidir ki, zulüm 
devamlı olmadığı gibi, zulüm 
üzerine kurulu sistemlerde de 
vamlı değildir. Dünya, gerçek 
hayat ideolojisine kavuştuğu 
gün elbet bu mikrobu da yen» 
miş olacaktır

Nihayet Yavuz Aslan Argan Mahkemede I
NİHAYET YAVUZ ARGUN’UN MAHKEEMESİ 15 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR 
Milletin kahraman evlâdı Yavuz Arslan Arğun’un iki seneden beri Sorgu Mahkeme- I

sinde bekletilen dosyası nihayet İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesine intikal etmiş ve ilk f
duruşmanın 15 Temmuz günü yapılacağı öğrenilmiştir. \

Bilindiği gibi Yavuz Argun, Yıldız Devlet Mimarlık ve Mühendislik Okulu önünde |
meydana gelen faili meçhûl bir cinayete karıştırılmak istenmişti Mason — Komünist iş- =
birliği ve müşterek gayretleriyle tevkif edilerek cezaevine gönderilmişti. Üç komünistin i
cinayetten iki gün sonra tertipledikleri iftiralara itibar edilmiş ve eski İstanbul Emniyet =
Müdürü mason Muzaffer Çağlar esas faili bulamamak aczini ve hattâ kastını göstererek bu =
tertibe bilfiil iştirak etmiştir. Yavuz Argun hakkında en küçük delil ve suç unsuru bu- i
lunmamaktan öbür tarafta, iftira edenlerin hepsi kendisini daha önceden tanıyan, fikren §
düşman olduğu eski FKF vc Dev — Genç’li komünist eşkiyalardır. Bu eşkiyalar 1967’den |
beri devam eden bütün silâhlı terör ve tedhiş hareketlerine iştirak etmişler, defalarca tu- |
taklanmışlar ve son olarak şehir vs kır gerillası hareketlerinden dolayı Sıkıyönetim tara* |
fından gözaltına alınmışlardır. i

Geçen sene Ankara SBF Basın Yayın Okulunda Mustafa Kuseyri’nin komünist arka I
daşı Nejat Arun tarafından vuruluşu ve sonra da bu cinayetin masum insanların, vatan- i
sever ve milliyetçi talebelerin üzerine yıkılışi misali tıpa tıp Yavuz Argun’un hadisesin- |
de de görülmektedir.

Bakalım, İçişleri Bakam bulundukları sıralarda Kuseyri’nin kaatilini bildiği halde, ef |
kârı umumiyeye açıklamayan, üniversitelerde kara cüppeli kızıl profesörlerin öncülüğünde f
komünist eşkiyaların azgınlaşarak millete ve milliyetçi millet evlâtlarına saldırmalarına f
sebep olan, fakat daha dâvası sorgu safhasında iken, komünistlerin ağzıyla ve Kanunları §
çiğneyerek Yavuz Arslan Argun’ıı meclis kürsülerinden kaatil diye ilân eden Bay Mente* |
şeoğullan, tarihin, millet vicdanının ve âdil Türk Mahkemelerinin önünde nasıl hesap |
verecekler? f

Yavuz Argun’un davası, Türk fîukuk Tarihinin en enteresan davasıdır. Bu dava mil- f
leti esarete, devleti yokoluşa ve vatanı parçalamaya çalışan millet düşmeni komünistlere |
karşı yapılan mili! mücadelenin bir dönüm noktası ve yeni hamlelerin kaynağı olacaktır f

15 Temmuz’dan itibaren komünistlerin if tiraları yüzlerine çarpılacak, mesuliyetlerini \
suiistimal edenler ortaya çıkacak ve adalet mutlaka tecelli edecektir. i
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YASAK KİTAPLAR
Aşağıda ısım geçen kitaplardan bir kısmı hakkında müsadere kararı 

çıkmış, bir kısmı beraat etmiş, bir kısmının da henüz duruşması devam 
etmektedir. Yayınlanan Sıkıyönetim bildirilerine göre, eylemlere katılma
mış olmak ve satışı veya dağıtımı yapıldığı intibarım verecek çoklukta bu
lunmamak şartıyla (10-15 tane) evde bulundurulması mümkündür. Satış 
müesseselerine bir tane bile bulunması yasaktır. Fakat ihtiyat olması ba
kımından hiç bulundurulmaması okuyucularımıza tavsiye olunur.

KÜ iD İ UÇAĞIMIZI 
KENDİMİZ - YAPA- 
L İM .HA VA KUVVET 
LER ÎN Î GÜÇLEN -  
DîaHE KAMPANYA
SINA K Al. İLA. LIM .

Babeuf’ten Dimitrof’a Sosyalist Savunmalar: (Müsadere)
Döl: (Duruşma devam etmektedir)
Çimento: (Mahkûmiyet karan kesinleşti)
Grevler: Sendikalar, Partiler: (Mahkûm oldu, Yarğıtayda)
Halk Kültürü: (Mahkûm oldu, Yarğıtayda)
Türk Aşk Sanatı: (Müsadere)
Türkiye’de Antiemperyalist Savaş Stratejisi: (Beraat)
Türkiye’de Sosyalizm: (Beraat)
Turk Şiirinde Tanrıya Kafa Tutanlar: (Beraat)
Pipa Cin: (Duruşması devam ediyor)
Resimli Kur’an Hikâyeleri: (Müsadere)
Umut Devrimci Savaşta: (İlk Soruşturma devam ediyor)
Vietnam’da Halk Savaşı ve Amerika: (Duruşması devam ediyor) 
Yaşamak Güzey Sey Be Kardeşim (Müsadere)
Yem Demokrasi: (Duruşması devam ediyor)
Faşizm ve Devrimci Halk Cephesi: (Soruşturma devam ediyor) 
Genlla Harbi: (Duruşması devam ediyor)
Halk Kültürü: (Mükerrer: Mahkûm oldu, Yarğıtayda) 
tslâmın Dirilişi: (Duruşması devam ediyor)
Friedrich Engels. Paul Lavis: (Duruşması devam ediyor)
Millî Kurtuluş Cephesi - Douglas Bravo Konuşuyor: (Beraat)
Batı Meteryalizmi Karşısında Islâm: (Müsadere)
Marksist Eylemin Çocukluk Hastalığı ve Devrim Stratejisi (Müsadere) 
Grevler. Sendikalar. Partiler: (Müsadere)
Sosyalizm: (Duruşması devam ediyor)
İslâm Davetçilerine: (Duruşma devam ediyor)
Evlül Destanı: (Soruşturma devam ediyor)
Adalet Ayağa Kalk: (Soruşturma devam ediyor)

Fransa’da tç Savaş: (ilk soruşturma devam ediyor)
Hayat ve Hatıratım: (Soruşturma devam ediyor)
Pır Sultan Abdal’ın Kanlı Destanı (Duruşma devam ediyor)
Lenm: (Duruşma devam ediyor)
Lenin, Marksizmin Kaynağı: (Müsadere)
Lenin Destanı: (Duruşması devam ediyor)
Marksizmin Temel Kitabı: (Duruşma devam ediyor)
Halk Savasının Plânlan: (Soruşturma devam ediyor)
Tslâmın Dirilişi: (Diikerrer. duruşma devam edivor)
Smıt Mücadelesi: (Beraat), Yarğıtayda)
Sosyalizm: (Mükener, duruşma devam ediyor)
Köylü Meseleleri ve Sosyalizm: (Duruşma devam edivor)
Kültür Sanat Edebiyat: (Müsadere)
Küba’da Sosyalizm ve insan: (Mahkûm oldu, Yarğıtayda)
93 Şehir Gerillası: (Soruşturma devam ediyor)
Yazılar Islâm Farklar Dirilişin Çevresinde: (Duruşma devam ediyor) 
Vahıdettin: (Duruşma devam ediyor)
Ya Hürriyet Ya Ölüm; (Mahkûm oldu Yarğıtayda)
Barzani ve Kürdistan Cumhuriyeti: (Duruşması devam ediyor)
S O S.: ('Müsadere''
Sosyalist Felsefenin Temel Prensipleri: (Beraat)
Militana Notlar: (Soruşturma devam ediyor)
Nazım Hikmet 4 Hapishaneden: (Beraat)
Marksist Düşüncesinin Temel Meseleleri: (Müsadere)
Dosttan Dosta Devisler- (Soruşturma devam ediyor)
Sürekli Devrim Cağı: (Soruşturma devam ediyor) 
ihtilâlin özii: (Müsadere)

Sili’de Marxizmin Eski Hastalığı N  üksetti
ketlerinin kökü kazmacaktır, 
demiştir. Sıkıyönetim Komu
tanlığınca yeniden sokağa çık* 
ma yasağı ilân edilmiştir.

Çili’de ve Seylan’da meyda
na gelen hadiselerden dersler 
çıkarmak gerekir. Komünist 
hareketler reformlarla durdu
rulamaz. Komünistlerin gaye

si, devleti tamamen ellerine 
geçirmektir. İnsan bünyesi ile 
tezad halinde bulunan sosya
lizm hiçbir yerde demokratik 
yollarla gerçekleştirilemez. Sos
yalizm ancak silâhla işbaşına 
gelir ve silâh zoru ile yaşar Bu 
gerçeklerin bilinmesi Türkiye* 
miz için son derece mühimdir.
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;>ek içaçıcı durumla karşılaşmadık. 
Vleselâ bir CHP’li rektörün, CHP po. 
litikasına tabi olacağı fikri doğruysa, 
3U rektörün talebeye ilim veremeye
ceği de doğrudur O artık sadece bir 
propagandistür. Ama asla ilim ada
mı değildir. Bu her parti için böyle- 
dir. Eğer bir parti «vatan bölücü» 
ıareketlerinden dolayı kapatılıyor ve

partinin uçları hâlâ üniversitede 
ters veriyorsa, bu açık söylemek ge
rekirse rezalettir...

MECLİSLERDE AJAN
OLUK MU?
Tabiî Senatörlük müessesesi, A.na* 

asa değişikliği içine alınsın mı, a- 
¡nmasm mı diye münakaşa edilir
den, son günlerin en enteresan ve 
tıattâ skandal denebilecek bir olayı 
cereyan etti. Halen aktüalitesini kay 
netmiş de değildir. Başbakanlık, Ek* 
*em Acuner hakkındaki bir dosyayı 
Jumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Vdalet Komisyonuna 16 Haziran 1971 
arihinde gönderdi. Dosyada Ekrem 
ıcuner’in ve MBK üyelerinden İr 
an Solmazer’in gizli teşkilât kur- 
lukları iddia ediliyordu. Hikmet Kı- 
nlcımlı’yla ortaklaşa kurdukları bu 
reşkilâtın yaptığı söylenen suçlar da 
şunlardı:

1 — Devletin siyasî İktisadî ve hu* 
aıkî nizamını yıkmak için gizli teş
kilât kurmak, silâhlı soygun yapmak 
7e adam kaldırmak.

2 — Soyulacak yerlerin plânlarını 
hazırlamak.

3 — Adam daldırarak 468 bin lira 
?asbetmek.

4 — Gölcük’te Amerikalılara ait 
trafo merkezine dinamit koymak.

5 — 6136 sayılı Ateşli Silâhlar Ka- 
■»ununa muhalefet.

Ekrem Acuner’in suç ortakları ise 
mnlardı:

1 — Haşan Çetin (Deniz Harp O- 
kulu 2 . sınıfından tard) 2 — Ahmet 
Çöker (D. H. Okulundan tard) 3 — 
Selim Yalçmer (Deniz Lisesi son sı
nıfından tard) 4 — Sarp Kuray (E- 
mekli Deniz Teğmeni — mevkuf) 5 — 
Altın Altuğ (Deniz Teğmenliğinden 
tard 6 — Erkan Derik (Havacı Dok
tor Teğmen) 7 — Muzaffer Yılmaz 
(Emniyetçi) 8 — Rafet Kaplangı 
(Emniyetçi) 9 — Orhan Uysal (D. 
H. O. öğrencisi) 10 — İrfan Solmaz- 
er (Nar Limited Şirketi ortakların
dan) 11 — Bayram Akgün (terzi)
12 — Metin Eşrefoğlu 13 — Hikmet 
Kıvılcımlı.

BunlaT Nar Limited Şirketi diye

paravana bir şirket de kurmuşlar
dı. Hattâ Hikmet Kıvılcımlının yurt 
dışına kaçmasına da Ekrem Acuner’ 
in yardımcı olduğu söyleniyordu. 
Şimdi dosya İncelenmektedir.

«Deniz Gezmiş’e birşey yapanın al
nını karışlayacak olan» Ekrem Acu
ner hakkındaki dosyayı Sıkıyönetim 
Komutanlığı, Genel Kurmay Başkan
lığına göndermiş, o da Başbakanlığa 
havale etmişti. Doşya şu anda Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda görüşülmektedir. Ek
rem Acuner’in muhakeme edilmesi 
için dokunulmazlığının kaldırılması 
istenmektedir. Ekrem Acuner’e isnad 
edilen suçlar, idamı gerektiren suç
lardır... Ekrem Acuner olayı, yalnız 
devlet kademelerine değil, teşri or
ganlarının bünyesine bile düşman 
ajanlarının sızabileceği istifhamın) 
doğurmaktadır. Bu hadise, her vatan
severi derin derin düşündürecek, va
tanı koruma vazifesinin hiç de kolay 
bir iş olmadığını anlatacak, düşman 
tertip ve fitnesinin milletin harîmi 
ismetine kadar uzandığını düşündü- 
recek bir hadisedir. Vatanın bekçi- 
leri uyanık olmazsa yılan tâ beyni
mize çöreklenmektedir

ÜNİVERSİTELERDEKİ CADI
KAZANININ KÖRÜKÇÜLERİ
Geçen haftanın en önemli olayla* 

rmin arasında ODTÜ Mütevelli He
yet Başkanı Prof. Tahir Armaoğlu’ 
nun konuşması ve İst. Üniversite
sinden üç öğretim üyesinin ihracı 
da zikredilmelidir. Prof. Armaoğlu, 
Bütçe Karma Komisyonunda yaptığı 
konuşmada, kantinden yapılan hırsız
lıkların, üniversitede kurulan «halk 
iktidarının», komünistlerin üslenme
lerinin nasıl gerçekleştirildiğini ve 
bunda Erdal İnönü’nün mes’uliyet 
payım anlatmıştır Bunların adaletin 
süzgecinden geçeceği bütün milletin 
temennisi oladursun, İstanbul Üni
versitesinden d£ Çetin Özek, Bülent 
Tanör ve Yücel Sayman’ın vazifesine 
son veriliyordu. Köylerde köylüyü 
kışkırtıcı gazete satıp kitap dağıtmış
lardı. Propaganda yapmışlardı. Ko
münist eserler dağıtmışlardı. Bunlar 
öğretim üyesiydi. Ve bir kısım ba
sın, bunları aydm diye İânse edip, 
masumiyet kılıfını giydirmeye çalışı
yordu İşin garibi, Fransa’nın Sosya
list gazetesi Le Monde, OsmanlI 
Devletinin son zamanlarında, Lövan- 
tenlerin haklarını korur gibi Türki
ye’deki sözümona aydınlara kanat 
geriyordu. Halbuki bu esnada bir 
grup SBF Prof.’u TİP’i ziyaret edi
yordu. Ve bunlara aydın deniyordu!!.

Haftalar, ihanetler zincirini kopa
ra kopara geçmektedir. Milletimiz 
yaşayacak, düşmanlan kahrolacaktır.

ORDUMUZUN
(Baştarafı i)Ma)

betliliği bir kere daha ortaya çı
kar. Yalnız komünizm ideolojik 
bir teşkilâtlanma olarak her za
man kendisini korur. Bu millet 
düşmanı ideolojinin kökü kuru
tulmadıkça ber an komünist fa
aliyet var demektir. Bu yüzden 
çalışma taktiklerinde yapılacak 
bir takım değişiklikler, birçok 
okumuş-cahillerin gözünden ko
münist tehlikesini silebilir. An
cak unutulmamalıdır ki komü
nizmle olduğu gibi her türlü gay 
ri millî ideolojik kuvvetlerle ya 
pılacak mücadelelerde ordumuz 
halkın engin desteğini yanında 
bulmalıdır. Bu desteği yanında 
hisseden veya öyle yayan komü 
nist güçlere verilecek en büyük 
yıkım halkm kimin yanında ol
duğunun hissettirilmesidir.

Bu zaruret Türkiye’nin son 
birkaç yıldır karşılaştığı anarşi 
hareketlerinden sonra ordumuz- 
ca da iyice hissedilmiştir. Mese 
lâ; Silâhlı Kuvvetler Dergisinin 
Mart 1971 tarihli ekinde bu hu
suslara temas edilmektedir.

«Gayri Nizamî Kuvvetlere Kar 
şı Harekât» adını taşıyan ek 
broşürde GAYRÎ NİZAMİ KUV
VETLERE KARSI HAREKAT 
PRENSİPLERİ tesbit edilmiş. 
Tesbit edilen maddelerden biri 
de şudur:

«Mücadele GNH (Gayri Niza

mî Harp) Kuvvetlerinin Halk 
Desteğinden Ayrılması Hayatî 
Derecede önemlidir. Halkm Des 
teği Mücadelenin Yanma Alın
malıdır.» Sonra maddenin izahı 
na geçilmektedir:

«Bu prensibin önemi açık ve 
seçik olarak ortadadır. Mao’nun 
tarifine göre gerillalar madem 
ki balık gibidir denize muhtaç
tırlar. Onları halkm desteği ma 
nasmdaki denizden mahrum et
mek, tecrit etmek bilgüi bir mü 
cadelenin ilk adımını teşkil eder.

«Bundan daha iyisi bölge hal 
kını mücadelemizin yanma ala
bilmektir.

«Çin’de İse milliyetçiler halk 
la üişkilerini hatalan yüzünden 
kaybetmiş oldukları için Mao’ 
nun sürdürdüğü ihtilâli bastıra- 
mamışlardır.»

Kara Kuvvetlerimizin 608. ku 
rulıış yıldönümünün bizlere ha
tırlattığı meseleler, aklı selim 
sahihi herkesçe muhakkak ki bi 
liniyordur.

Bugün bütün milletin bayramı 
dır.
(1) Haydar Topçak Tümgeneral, 
Harp Tarihi D. Bşk. (Türklerde 
Ordu Örgütünün Kuruluşu Hak- 
kmdaki Görüş ve Düşünceler) 
Silâhlı Kuvvetler Dergisi, sayı: 
233. Mart 1970.
(2) Tümgeneral M. Cihat Akyol, 
Gayri Nizamî Kuvvetlere Karşı 
Harekât. Silâhlı Kuvvetler Der
gisi, sayı: 273, yıl: 90. Mart 971.

Müslüman Saati
(Baştarafı 14*te) 

riyle ızdırap çekenlerin şişkin kapak 
lar içinden bakan kırmızı ve perişan 
gözleri tanır. Bu zavallılar için fec
rin parıltıları, yeniden boyuna geçi
rilecek olan hayat ipinin kanlı ilme 
ğini aydınlatan bir ışıktır. Halbuki 
fecir saati, müslüman için rüyasız 
bir uykunun sonu ve yıkanma, iba
det, neşe ve ümidin başlangıcıdır. 
Müslüman yüzü, kuş sesleri ve çiçek 
kokuları gibi fecrin en güzel tecelli- 
lerindendir. Kubbe ve minareleri o 
alaca saatte görmemiş olan gözler, 
taşa en İlâhî manayı veren o akıl
lan hayrette bırakan mimariyi anla
mış değillerdir. Esmer camiler, fe
cirden itibaren semavî bir altın ve 
semavî bir çini ile kaplanır ve İslâm 
ustalannın tamamlanmamış eserleri 
o saatte tamamanır. Bütün mabetler 
içinde güneşten ilk ışık alan cami
dir. Bakır oklu minareler, güneşi en

evvel görmek için havalarda yükse
lir.

Şimdi heyhat, eski «saat»le bera
ber akşam da fecirde bitti. Birçok
larımız için fecir, artık gecedir. Ve 
birçoklarımızı güneş, yeni ve acaip 
bir uykunun ateşlerinden, eller kilit 
li, ağız çarpılmış, bacaklar bozuk çar 
şaflara dolaşmış, kıvranırken bulu
yor. Artık geç uyanıyoruz Çünkü ha 
yatımıza sokulan yeni ve fena günün 
eşiğinde çömelmiş, kin, arzu, hırs ve 
haset sürülerinin bizi ateş saçan göz 
lerle beklediğini biliyoruz. Artık fec 
ri yalnız kümeslerimizdeki dargın ve 
mağrur horozlara bıraktık. Şimdi 
müslüman evindeki saat, başka bir 
âlemin vakitlerini gösterir gibi, bi 
zim için gece olan saatleri gündüz 
ve gündüz olan saatleri gece rengin 
de gösteriyor. Çölde yolunu şaşıran 
lar gibi biz şimdi zaman içinde kay 
bolmuş kimseleriz.
(1) Gtırebahane- Laklakan. Ahmet 
Haşim. (Bin Temel Eser) neşriyatın 
dan.

MİLLET VE 0 R2 U
(Baştarafı 3’de) 

Harp güdümünün, ana yurdun insan ve mal
zeme kuvvetlerini (bugün de buna manevî kuv
vetleri katmakta ısrar ediyorum) son haddine 
kadar meydana çıkarıp güven altına alması icap 
ediyordu.

Bunlar ana yurt için çok büyük ödevlerdi. 
Anayurt, yalnız azametli müdafaa kuvvetimizin 
dayandığı ve hiçvir çatlağı olmaması lâzım gelen 
bir temel değildi. O, ordu ve donanmanın sinir
lerini çelikleştirebilmesi, kuvvetlerini durmadan 
yenileştirecek kabiliyette olması için, duru ve 
tertemiz, fakat aynı zamanda, kudretli olarak 
muhafaza edilmesi icap eden bir kuvvet kayna

ğı idi.»
«Ulusun varlığını idame için yapılan ve bu

gün başlanıp, ertesi gün bitmeyen,, uzun müd
det süren... harplerde, ulus ve orduya, muhtaç 
oldukları birliği temin eden şey, manevî kuv
vettir. Birliğin hayatını idam'e için girişilen böy
le bir harbin âkibetl üzerinde mutlak tesirini 
yapan şey, ulusun manevî birliğidir... Orduyu, 
harbin gaileleri ve düşmanın harp hareketleri 
arasında bile, zafer ve mukavemet neşesi içinde 
yaşatmak kudret ve kaabiliyetini veren şey, yal
nız, manevî birliktir.»

Yukarıda ifade edilmiş bulunan ve hayatın 
zaruretinin bir ifadesi olan askerlik ilminin ve

rilerine yapılacak bir ilâve yoktur. Ancak, bu 
zaruretler karşısında Türkiyemizin içinde bulun
duğu elem verici duruma son vermek için, kati, 
demokratik ve millî harp konseyinin tavsiyeleri
ne ve topyekûn harp esaslarına tam mânâsıyla 
uygun bir ideal, kültür ve masal seferberliğin
den başka, mukaddes bir millî vazife yoktur. Tür
kiye’yi gerçekten ileri ve güçlü yapacak, ekono
mik ve sosyal reformlan kâğıt üzerinden haya
ta geçirecek tek temel, bu millî seferberliktir. 
Ve hele, Türk Milletinin Ordusunu, ona, bir öcü 
gibi göstermeye çalışan ve Faşist Ordu diye ulu- 
yanlann, tahriklerinin sona ermediği Türkiye’de 
bu kesin bir ihtiyaçtır.
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«O BELDE» ŞAİRİ AHMET HAŞİM
«O BELDE» ŞAİRİ A, UAŞİM
1885 yılında Bağdat’ta doğan Alımet Haşim» bize, iüzumunca tanı* 

tılmamış cdebiyatçılanmızdandır. Onu bu ölüm yıldönümünde, bize anz oS 
muş garp taklitçiliğinin hayatımızda ne büyük bir yıkıntı meydana ge
tirdiğini analım, «Müslüman Saati« (1) adını taşıyan yazısıyla analınf. 
Yazıda günlerimizi dolduran, farkına varmadan akıp giden olayların de» 
rinine inerek; yabancı kültür ve yaşayışların hayatımızı nasıl istilâ etti* 
ği bir şair gözüyle ortaya seriliyor. Yalnız alelade nesrin dışında bir eda 
taşıyan Ahmet Haşim’in yazıları, insandan normalin üstünde bir dikkat 
ve hassasiyet ister.

Fecri Ati Şairi Haşim’in her türlü davranışını ve bütün yazılarını î- 
zah ederken, onun çirkinliğine ve gecelere gündüzlerden ziyade sevgi 
beslediğine dikkat çekilir. Yani Haşini, çirkinliğini örttüğü için geceleri 
sever denir. Halbuki bu tesbit eksik olduğu gibi, bir noktada da yan
lıştır. Meselâ «O Belde» şiiri şairin yaşadığımız alemden nefretini ve in
san gerçeğine daha uygun olan bi r  belde tasavuurunu dile getirir. Ha
şini burada, mevcut kötügerçeği değiştirme iradesini taşımıyor. Fakat 
içinde boğulur halde geldiğimiz; gayri millî değerlerin, fena hayat te*

lâkkilerinin üstü örtülü şekilde şikâyetnamesini yazmıştır. Doiayisiyie 
Haşim geceleri bile çirkinliğini örttüğü için değil, insanı ezen, ve mad
di bir araç olarak kullanan insan realitesine zıt bir yaşayıştan kurtuluş 
olarak geceleri sever, onlara sığınır.

«Sana yalnız bir ince taze kadın*
Bana yalnızca eski bir budala 
Diyen bugünkü beşer,
Bu sefil iştiha, bu kirli nazar,
Bulamaz sende bende bir mana»
Ne bu akşamda bir gamı nermin 
Ne bu durgun denizde bir muğber»

«O Belde» şiiri yukarıdaki mısralarda görüldüğü gibi bugünkü siste* 
min insana verdiği maddî telâkkileri ağır şekilde tenkid eder. Kurtuluş 
yolu olarak şairin kendince malûm, bizce hissedilen bir âlem tasavvuru 
şuurumuza intikal eder.

Ahmet Haşim’iıı nesirleri 1000 Temel Eser neşriyatı arasında basıl» 
mıştır. Göl Saatleri ve Piyale adlarını tanıyan iki de şiir kitabı vardır.

Haziran 1933’de vefat eden Haşim de unutulmaya terkedilmiş yazar 
ve şairlerimizdendir.

« in i l iH i ı ı ı ı t ı ı ı t ı ı ı t  m  ı llllf  t l l l l l l l t t  t ı ı ı i f i ı ı ı ı  |s ı ı |!H } ,i! i | |ı f | | | | |t I l l t ll ! l!S ll tl( ll l l ! t! l! l l t tM ltt( ! f  tllH  t IH Itt

İstanbul’u'yenileştiren ve yerlisini 
Şaşırtan istilâların en gizlisi ve en 
tesirlisi yabancı saatlerin hayatımı
za girişi oldu. «Saat»den kastımız, 
zamanı ölçen âlet değil, fakat bizzat 
zamandır. Eskiden kendimize göre 
yaşayışımız, düşünüşümüz, giyinişi
miz ve kendimize göre, dinden, ırk
tan ve an’aneden hayat alan bir zev 
kimiz olduğu gibi, bu hayat üslubu
na göre de «saatlerimiz ve «gün»le 
rlmiz vardı. Müslüman gününün baş 
langıcını şafağın parıltıları ve sonu 
nu akşamın ışıklan tayin ederdi.

• • • • • • • • «

Yabancı saati alışkanlığından evvei 
bu iklimde, iki ucu gecelerin karan
lığıyla simsiyah olan ve sırtı, çeşit
li vakitlerin kırmızı, san ve lâcivert 
ateşleriyle yol yol boyalı, büylik bir 
canavar halinde bir gece yansından 
diğer bîr gece yansına kadar uza

«Müslüman Saati»
nan yirmidört saatlik «gün» tanü- 
mazdL Işıkta başlayıp ışıkta biten, 
oniki saatlik, kısa, hafif, yaşanması 
kolay bir günümüz vardı. Müslüma- 
mn mesut olduğu günler, işte bu 
günlerdi; şerefli günlerin vakalarını 
bu saatlerle ölçtüler. Gerçi, astrono 
mi hesaplarına göre bu «saat* ipti
daî ve hatalı bir saatti. Fakat bu sa 
at, hatıraların kutsi saatiydi. Alaf
ranga saatin adetlerimiz ve işlerimiz 
de kabulü ve alaturka saatin geri 
safa düşüp camilere, türbelere ve 
muvakkithanelere bırakılmış battal 
bir «eski saat» haline gelişi, hayata 
bakış tarzımız üzerinde korkunç bir 
tesire sahip olmamış değildir. Giden 
saatler babalarımızın öldüğü, annele
rimizin evlendiği, bizim doğduğu- 
muz, kervanlann hareket ettiği ve

orduların düşman şehirlerine girdi« 
ği saatlerdi. Bunlar, hayatı etrafı
mızda serbest bırakan geniş, kayıt 
sız dostlardı. Gelen yabancılar ise 
hayatımızı bozup onu meçhul bir 
düstura göre yeniden tanzim ettiler 
ve ruhlarımız için onu tanınmaz bir 
hale getirdiler. Yeni «ölçü» bir zel 
zele gibi, zaman manzaralarını etra
fımızda altüst ederek eski «gün»ün 
bütün setlerini harap etti ve geceyi 
gündüze katarak saadeti az, meşak
kati çok. uzun, bulanık renkte bir 
yeni «gün» meydana getirdi Bu» 
müslümanın eski mesut günü değil, 
sarhoşlan, evsizleri, hırsızlan ve ka 
tilîerf çok ve yeraltında mümkün ol 
duğu kadar fazla çalıştmlacak köle
leri sayısız olan büyük medeniyetle
rin acı ve sonu gelme? eünüvdü Unu

tulan eski saatler içinde eksikliği en 
çok hasretle hatırlanan saat akşa 
mm on ikisidir Artık «on ikU sol 
gun yeşil sema altında, ilk yıldıza 
karşı müezzinin mtislümanlara hitap 
ettiği, sokakların lâcivert bir sisle 
kapandığı, ışıkların yandığı, sinilerin 
kurulduğu ve yarasaların mahzenler 
den çıkıp uçuştuğu o tesirli ve tit
rek saat değildir Akşam telakkisin
den koparak, kâh öğlenin sıcağında 
ve kâh gece yarılarının karanlığında 
mevcut olmayan bir zamanı bildiren 
bu saat, şimdi hayatımızda renksiz 
ve şaşkın bir noktadır Yeni saat* 
müslüman akşamının hüzünlü ve şa 
şaaîı dakikasını dağıttığı gibi, yirmi 
dört saatlik yabancı «gün»ün getirdi 
ği geçim şekli de bizi fecir alemin
den uzak bıraktı Başka memleketler 
de fecri yalnız kırdan şehre 9ebze 
ve meyve getirenlerin ahmak gözle* 

(Devamı 13’te)

10. Yıldönümde Pey a mi Safa
15 Haziran 1961’de öldüğüne göre, Peyami 

Safa’nın onuncu yıldönümündeyiz demektir. Hal
buki bu ölüm yıldönümünün bir sessizlik için
de geçip gitmemesi gerekirdi. Cumhuriyet döne
minde çile çekmiş, gerçeği hayatin karanlığında 
arayarak bulmaya çalışmış kaç gerçek ızdırab 
adamına rastlayabiliriz? Çok nadir. Hayatı, bir 
lüksün içinde idrak eden Yakup Kadri ve Falih 
Rıfkı gibi niceleri, Peyami Safa’nın ne çektiği 
maddî sıkıntılara, ne de hakikati bulmaya çalı 
şan mütefekkirin ızdırabma âşinâ değildirler.

Peyami Safa çok küçük yaşta kendi hayatı 
m kazanma zaruretiyle karşı karşıya gelmiş a 
damdır, Bu yüzden hiçbir okulda okuyamamış 
ve fakat bize okulların bile vermekten âciz ol 
duğu sağlam kültürü, bizzat kendisini yetiştire 
rek kazanmıştır Fakirliğinden dolayı Peyami ko 
münist olabilirdi Nazım Hikm et^ de en yakın 
arkadaşı olup «9 Hariciye Koğuşu» isimli roma 
nını ona ithaf etmişti Mazım Hikmet Peyami 
Safa’yı komünist yapabilmek için arkadaşlığını 
zoraki olarak devam ettirdi Buna rağmen, ge
ne komünizme hizmet etmedi Onun asıl büvük 
lüğü bu noktada toplanır Çoğu aydınlanmızm 
sola temayül duymaya başladığı. Yakup Kadri 
ve Şevket Süreyya’ların Kadro isimli solcu der 
giyi çıkardıklan o yıllarda, acaba Peyami nasıî 
olmuş da solcu olmamıştır? Halbuki o, bütün 
hayatı boyunca fakrü zaruret içinde yaşadı, öl
düğü zaman sermaye olarak cebinde 00 — 70 
kuruş para kaldı

O zaman hangi sebep onu, diğer aydınlan 
mızdan ayırmıştır?

Peyami Safa'da her an, eksilmeyen bir te
reddüt vani şüphe duygusu vardı. Bu şüphe, 
hayata mânâ veren her türlü telâkkiyi içine alı

yordu. Onun gençlik yıllannda, yabancı kültür 
ve ideolojiler, imparatorluğun son tasfiye işle 
riyie meşguldüler ittihat ve Terakki'nin gerçek, 
leştirmeye çalıştığı yaşama tarzı; duygu, düşün 
ce ve kendi kendini inkâr hastalığı aydınlarımı” 
zı sardığı bir anda, Peyami Safa, bu akımın içi
ne kendini bırakıverenlerden olmamıştır. Bu pis 
hastalığın nice değerli kişileri yeyip bitirdiğini 
o karışık ve başkalanna prestijin tek itibar yo
lu olduğu zamanlarda bunu farketmemiş miydi, 
bilinmez Fakat o, cemiyeti saran Avrupa telâk
kilerin insana onun kanunlarına uyup uymadı
ğı hussuunda şüphesini hiçbir zaman .yitirme 
miştir Gayri millî olan; Batı kaynaklı taklit, alış̂  
kanlık ve her türlü davranış şekillerini; filozof- 
iarca söylenmiş ve doğma olarak kabul edilmiş 
yaldızlı prensipleri, normal aklın süzgecinden ge
çirmeyi ihmal etmemiştir

Gerçeği arama merakı 0*nu insan bünyesi
nin zarureti olan bir sistem ve nizam şuuruna 
ulaştırmıştır

Buraya kadar yapılan izahlardan, Peyami Sa. 
fa’nın hayatı, bir prensipten hareketle izah et
mediği anlaşılır O, bunun tersine olarak insan« 
dan ve hayattan hareket ederek prensiplere ulaş* 
mıştır.

P SAFA’NIN ROMAN TEKNİĞİ
Romancı olarak da o, yukandaki noktadan 

hareket etmiştir 9. Hariciye Koğuşu (1930), 
Fatih — Harbiye (1931), Bir Tereddüdün Ro
manı (1933), Biz insanlar (1939'da bir gazetede 
tefrika), Matmazel Noraliya’nın Koltuğu (1949), 
Yalnızız (1951) gibi romanlarını yazarken çok 
hassas davranmış ve Cumhuriyet devrinde hiç
bir romancımızın başan gösteremediği şuuraltı

romanını doruğuna ulaştırmıştı. Psikolojinin 
mevzuu olan şuur altı veya şuur dışı olarak isim 
lendirilen Mevzuyu Yahudi Freud’den farklı bir 
izaha kavuşturmuştur

Meselâ Fatih — Harbiye romanında tstan 
bul’un iki semtini ve iki tipini canlandırır Mü 
lî bir hava taşıyan Fitih ile gayri müslimlerder 
sirayet etmiş bir hayatın hâkim olduğu Harbi 
ye semti çeşitli vakalar etrafında karşılaştmlır 

Yalnızız romanında, içinde yaşadığımız ce 
miyet şeklinin insanı sıkan havasında bunalmış 
birisi olan Samim Bey*le, bugünkü hayatın ni 
ce kurbanlarından bir kızcağızın fecî sonucu izah 
edilir

Peyami Safa, hiçbir romanında; «işte bu ha 
yat kötüdür, insanı eziyor, gelin dostlar ondar* 
kurtulalım» diye feryad etmemiştir Bunun ye 
rine mevcut hayat şartlan içinde, insanin ve ce 
miyetin huzursuzluğunu hadiselerin akışında ver
miştir Roman kahramanlan, eserde birer robot 
değildirler. Onlar, içinde yaşadıklan ortamda 
fonksiyonlarım İcra ederler

Bu anlayış tarzı romana kuvvet yeren en 
önemli unsurdur

Bir san’at eserinde fikrin güdücülüğü ve 
zorlaması şnre, hikâyeye, tiyatro ve romana zan
nedilmesin ki fayda verir, öyle olsaydı, roman 
ve hikâyeye lüzum kalmadan makale ve incele* 
melerle yetinilebilirdi. Bu demek değildir ki 
san'at eseri fikir ve propaganda unsuru taşıma* 
yacak. Taşıyacak, fakat bu esere sinmeîi. Oku 
yucu tarafından ancak hissedilme!!.

Peyami Safa’mn romanı Batı’nın insana ver
diği mânânın. Avrupai yasayısın ve materyalist 
telâkkilerin topuna birden savaş demektir An
cak bu netice ve düşünerek ulaşılabilir

Eser! propaganda yozluğundan kurtarma 
onun eserlerini basitlikten kurtarmıştır.

m m
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FATİH SULTAN MEH
ARAYIŞ»

Sabahtan beri bir heyula gibi ka
rasında beliren karmakarışık düşün' 
çelerden kurtulmak için kendini top 
ladı. Dudaklarını ısırarak, nemli göz 
lerini kuruttu. Kararmaya başlayan 
sınıftan çıkmak için kapıya doğru 
yaklaşırken, ayak sesleri hafif yankı 
lar yaparak kulağına geliyordu, Göz
leriyle son olarak içeriyi taradı. Kim 
se yoktu... Şimdi lisenin uzun sahi» 
¡inde adımlıyordu Güneşin ziyası, 
semayı yaran Topkapı ve Sultanah
met'in minareleri arasından kaybo
lurken, Çamlıca sırtları akşamın ka 
ranlığma terkediliyordu. Garip ve 
mahzun ezan sedaları adetâ Boğaz’a 
çarpıyor, sular dalgalanıyordu. Gar
bın endişe verici havalan, uzun sa
hilde uğulduyorken, yüzlerce insan 
anlaşılmaz bir şevkle, ezana kulak 
tıkıyor, omuzlarını silkerek tepini
yorlardı, Haşan, sanki kızgın çölde 
kalmış kervanların neden sonra bul 
duğy su karşısındaki duygularını ya 
şıyordu. Ezanla birlikte cûşa gelmiş 
ti. İçi içine sığmıyordu. Taşan ruhu 
önündeki zavallı yaratıkların yürür
ken teptikleri hora karşısında karar 
di. Gözlerinin önüne perde çekildi.

Deminden beri kendi dolaşıyor; 
fakat zihni tamamen başka yerlerde 
geziyordu. İçinde tuhaf hisler vardı. 
Hareketleri kontrolünden çıkmıştı. 
Ne yaptığının farkında değildi. Ağ
lamak istedi, ağlayamadı. Sahili de
nizden ayıran betondaki demir di
reklere yapıştı, öylece kaldı. İri kaş 
lan altında parıldayan gözlerini bü
yüttü. Kötü düşüncelerinden kurtul 
mak için silkindi. Gayri ihtiyarî ken 
di kendine, düşüncesine hâl yolu bu 
îacağına inandığı sorular sıraladı: 
«Biz neyiz, ne olaeağız, bu hayatın 
sonu nedir?» sualine önce, sosyoloji 
öğretmeninin sesi, kulaklarında uğul 
dayarak cevap verdi: «İnsan ekono
mik bir hayvandır.» Haşan, saçlarını 
avuçladı. Çekerken canı yandı: «A- 
caba?» diye mırıldandı. Arkasından: 
«İnsan için hayatın manası hayatın 
tadını çıkarmaktır. Gençsiniz, yiyin, 
için, eğlenin... Bu günler bir daha e- 
le geçmez» sözleriyle edebiyat öğ
retmenini hatırladı. Arkadaşlarının 
kimi: «Doktor» kimi «Mühendis» ki
mi ise «Avukat» olacağını söylüyor 
lardı, Haşan hepsini kafasında topar 
layarak, netice çıkarmaya çalıştı: 
«Demek ki insan ekonomik bir hay 
vanmış, hayatın tadını çıkarmak pren 
sibi, meslek sahibi olmak gayesiy
miş» Gözlerini kapadı. Dudak büktü. 
Sualine yine cevap bulamadığına ina 
narak, bir «Acaba?» daha çekti. Her 
gün akima aynı s,ual geliyordu. Şim
diye kadar ne kadar sordu, ne ka
dar araştırdı ise; sualine tatminkâr 
bir cevap bulamamıştı. Bocalayıp du 
ruyordu.

«Bunu bir kalem daha geç, dedi 
Acaba şu dünyada yaşayan bütün 
fertler benim durumumda mıdır? 
Hepsinin içinde bir arayış var mı
dır? Aradığımız şey nedir? Biz ne
den bu haldeyiz? Bizi bu hale kim
ler getirdi? Yoksa biz hep böyle mi 
idik? Ah şu beni saran kara düşün
celerden bir kurtulsam. Çıldırmak iş 
ten değil. Ruhum çok daralıyor. Her 
an içim sıkılıyor. Ağlayamıyorum.^ 
Sağ elini yumruk yaparak, sol eli
nin avuç içine vuruyorken. arkasın
dan gelen «Haşan» sesiyle tefekkür

âleminden sıyrıldı. Sesin, geldiği yo* 
ne baktı. Yabancı değildi. Aşina ol
duğu yuvarlak çehrede bir an göz
lerini gezdirdi. Sonra usulca «söyle 
İbrahim» dedi. Genç arkadaşı: «Sen 
den bir ricam var.» derken boynunu 
büktü. Mahçup bir eda ile; «Varsa 
biraz ödünç para rica edecektim. Ha 
san elini cebine attı. Bir miktar bo
zuk para çıkardı. Saydı, tamamı 375 
kuruştu. Bundan başka parası da yok 
tu. 25 kuruşunu ayırarak geri kalan 
350 kuruşu İbrahim’e uzattı. Duru 
mu gören İbrahim'in gözleri yaşar
dı. Bir paraya, bir Hasan'm yüzü
ne bakıyor, kararsızlık geçiriyordu: 
«Geçen hafta babam 200 lira gön
dermiş, dedi. Ama para dayanmı
yor. Suyunu çekti.» Haşan: «Yine
mi parti?» diye sorunca; İbrahim’in 
başı düştü. «Gitmeden edemiyorum. 
Fakat geldikten sonra nedense içim 
kan ağlıyor.» diye cevap verdi. Ha
şan, avucundaki parayı, İbrahim'in 
alması için işaret etti. İbrahim mah 
çubiyetle tebessüm ederken, Haşan 
mevzuuyu değiştirdiği için özür di
leyerek bir soru sormak istediğini 
söyledi; İbrahim «sorabilirsin» deyin 
ce; «Biz neyiz, sonra ne olacağız ha 
İbrahim? Bizi bu hale bir getiren 
mi oldu?» İbrahim’in yüzünde şaş
kınlık ifadesi olduğu halde kekele
di: «İyi ama damdan düşer gibi ne 
biçim soru bu.» Haşan atıldı: «Ah 
kardeşim. Hani çok bilinmeyenli bir 
cebir denklemi olur. Bilinmeyenler
den bir tanesini yakalayınca, diğer
lerini çıkarması kolay olacaktır. 
Ben de bu sıkıntılı günlerden kurtu 
lup, kurtulamayacağımı düşünüyo
rum. Acaba sonumuz ne olacak? İş
te bu soruya aldığım cevap beni ne 
zaman tatmin ederse, bu anlardan 
kurtuluşumuz yakm olacaktır Bizi 
bu duruma getiren bir hayvan sürü
sü halinde olmamızı isteyen bu okul 
daki öğretmenler olmuştur, Düşün
sene bir kere Doğnı olarak göster 
dikleri hîç bîr yol, bizi mutlu etme
di.» «Haklı konuşuyorsun Haşan. 
Lâkin öyle tahmin ediyorum ki, bu 
çok tatlı ve fakat ulaşılması imkân
sız olan bir şey. Artık biz hayatımı 
za yön vermişiz. Sonuna kadar böy
le gider. Geçen gün 6. Fen E den 
Mustafa ile konuştum, İnsanın öldük 
ten sonra herşeyi bitecek, dedi. Ya
ni 5060 yıl ne yaparsan, herşey o 
kadar. Sonra bizim etüd başkanı an 
lattı, öyle bir zaman gelecekmiş ki
o zaman mal, mülk, kr^%ı herşey or 
tak olarak kullanılacakmış. Herkes 
istediği her şeyi yapabilecekmiş: 
«Mutlu olacaklar mıymış?» dedi Ha
şan. «Bu şartlar olduktan sonra... 
Yine de bilinmez.» Kafası yine karış 
ti. Gözlerini karanlıklar arasında 
bir çizgi halinde beliren Çamlıca te
pesine dikti. Sahilde ayaklayanlaT 
çoktu. Kimi maç anlatıyor, kimi kız
larla yaşadıklan hayatı birbirlerine 
naklediyorlardı. Diğer bir kısmı da, 
sahili aydınlatan projektörlerin di
binde kitap defter kanştınyordu. 
İbrahim müsaade isteyip ayrılmıştı. 
Haşan hiçbirisine kulak asmadan 
yine kendi düşünce âlemine çekil
di... «Acaba» diye başladı düşünme
ye. Biraz önce ezan okundu. Her o 
kunuşunda bende anlaşılmaz bir ruh 
hali peyda oluyor. Geçici de olsa fe 
rahlıyorum. Ama niye okunuyor?

h
Niye yatıp kalkıyorlar? Bilemiyo
rum. Manasını çıkaramıyorum Ah 
bir öğrensem» Kulakları çınlatarak 
çalan etüd zili, Hasan’ın düşüncele
rini yine kanştırdı İçeriye girmek 
istemiyordu. Fakat sahilde Muavin 
Bülent'in avaz avaz feryadı işitilin
ce, yavaş adımlarla, içeriye girenler 
arasına Haşan da katıldı.

Aylar sonra... Haşan cebir defter! 
ni kapatıp, sessizce dışarıya çıkar
ken, alışık olduğu patırtılar, acaip
bağrışmalar, boğuşmalar yine başla* 
dı Haşan çok durgun. Benzi sarar
mış. Gözleri çukurlaşmış, şakakları 
çıkmış Artık kendi fikrine göre, ha 
yatına yön vermişti. Aradığı şeyi e 
bediyyen bulamayacağına ve onu tat 
lı bir hayal olarak yaşatacağına inan 
dırmıştı kendisini. «Son vapurumu 
kaçırdım. Artık ebediyyen, bu rıhtı 
ma vapur yanaşmayacak* diyor ve 
saatlerce gözlerini bir noktaya diki
yor, harabeye dönmüş hayal âlemi 
ne sığınmaya çalışıyordu. Merdiven 
lerden inerken İbrahim'in ona yeni 
bir arkadaş tanıttığının farkına var
madı. Aşağıya indi. Neden sonra du 
rum izah edilince özür diledi. Eski 
den arkadaşa çok önem verirdi. Şim 
di ise onun için hiçbir şeyin öne 
mi yoktu. Her şeyi artık ulaşılması 
imkânsız tatlı bir hayal olmuştu.
Vaktin müsait olmayışı dolayısıyla 
ertesi günü öğleden sonra buluşmak 
üzere aynldılar. Hasan’m gitmeye 
hiç niyeti yoktu Lâkin söz vermiş 
olması kötüydü.

Saat 13.59... Yani ikiye, bir daki
ka var. Haşan kararlaştırdıklan çay 
bahçesine geldiğinde İbrahim’i ora
da gördü. Derken yeni tanıştığı arka 
daşı kalabalık arasında bir ara görü 
lebildi. Saat tam iki olduğunda bahfc 
çenin kapısmdaydı. Randevu saat i- 
kideydi. Fakat hem topallıyor, hem 
de bir eliyle karnını tutuyordu Ma
saya oturduğu zaman yüzünün bir 
çok yerinin çizilmiş olduğu farkedi- 
liyordu. Selâm verdikten sonra: «Bek 
letmedim ya!» dedi. Haşan: «Bizde 
yeni oturuyorduk» diye mukabelede 
bulundu. «İsmim Necati, diyerek sö 
ze başladı. İbrahimle tanışalı uzun 
zaman geçmedi. O, sizden epey bah
setti. Normal olarak bütün millet 
evlâtlan gibi, siz de aynı buhran, ay 
m ızdırap içinde bulunuyorsunuz. Ön 
ce biz de öyleydik. Çok aradık. Al
lah’a hamd olsun ki sonunda en doğ 
ru  yolu bulduk. Kardeşim din, dev
let, vatan ve millet bugün tehlikede
dir. Her ocakta, her müessesede bu- *>idu
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gün ızdırap, inilti ve feryat dolaşmak 
tadır. Millet düşmanlan çok sistem
li bir şekilde ihanetlerine devam et
mektedirler. Bütün müesseselere 
düşmanlarımız çöreklenmişlerdir

İlim yuvası halinde olma'Sı gere 
ken okullarımızda materyalist bir e  
ğitimle köleleştirilmekte, gayri milli 
kültürler empoze edilmekte, şartlan 
mış, korkak, egoist nesiller yetiştiril 
mektedir. Buhranımız bu yuvalardan 
körüklenmektedir.» Bir ara durdu 
İçini çekti. Haşan şimdiye kadar 
böyle candan, samimi birisine rast
lamamış olmalıydı ki, ağzını açtı kal 
dı. Hayretle İbrahim’e işaret etti. 
Kararan kalbine ümit geldi. Necati 
elini göğsünden çekip, saçlarında gez
dirince dalgah gür saçları birden kı 
zıla boyandı. Etrafa taze bir kan ko 
kusu yayıldı. Haşan gözlerini büyüt 
tü. Gördüğü manzara korkunçtu. Fa 
kat ne olursa olsun Necati'de ümit 
vardı Derdini ona da mutlaka aç 
malıydı. Heyecanlı bir şekilde «Ne 
cati» dedi. «Sana bir sorum, çözüle 
cek bir sıkıntım var. Ne olur, çabuk 
cevap ver. Nedir bu halimiz? Bu in 
sanlığın hali ne olacak, nereye gi 
diyoruz? Ben boğuluyorum, İçim içi 
mi yiyor.»

Necati, Hasan’a, onun yüzüne dik
katle baktı Orada ızdıraplı bir yeti 
min öksüz çehresini seyreder gibi 
oldu. Bu arayış içerisinde bulunan, 
samimiyetten, heyecandan sesi titre 
meye başlayan gence kafasında bulu- 
nan herşeyi bir anda boşaltıvermek 
istedi. Ve ona öyîe geldi ki, karşısın 
da kendisine soru soran titrek sesli 
Hasan’a, ölüm yatağında bir yudum 
su için çırpman birisine su yetiştir 
menin telâşı içinde yetişmek, onun 
kafasına, dünyasına girmek, onu mu* 
kaddes ızdırabından kurtarmak iste 
di. Hayatımıza giren her yılanı, bizi 
zehirlemiş, uyutmuş her türlü sahte 
ilâçları bir çırpıda beyninden boşalt
mak istedi Ah... Böyle insanlar ne 
kadar azdır diye düşündü. Fakat ağ 
zmı açıp ilk kelimeyi söyleyeyim 
derken, Necati’nin dikkati, kurtuluşu 
müjdeleyecek ağızdan, anîden sıyrıl
dı. Şakaklardan kıpkırmızı akan kan 
onun gözünü iyice korkuttu. O da 
birşeyîer demek istedi. Kelimeler o* 
nun da ağzında hapis kaldı. Fakat 
kelimelerin ifade süratini aşan bir 
çeviklikle onlar birbirini daha iyi 
kavradılar. Gözleri, gözlerindeki sa
mimiyet onları daha yakın etti.

¥
Sonra bu hadise onlara bîr ahit

İffehmed Taçdiken 
Hayatını Anlatıyor

liKlOIIKMItlIlIMIIIIItlilIHtMtlıllliaillllllll»;

1953 yılının kış aylarında Beyşehir’de doğmuşum. Çocuklu-1 
|  ğum, tarlalarda, kırlarda geçti. Her köy çocuğu gibi ben de çif | 
|  sabanlarının arkasında dolaştım, durdum. Köyümüzün güneş ve |
1.havasını hâlâ unutamam. Daha sonra ilk ve orta okulu okudum, i 
|  Lise son sınıfa kadar Beyşehir’den dışarı çıkmadım. Fakat 1970 | 
İ yılının, hayatımda unutamayacağım bir hadisesi beni İstanbul’a |  
f attı. Şimdi İstanbul Kabataş Lisesinin son sınıfını bitiriyorum. | 
...........................................................................................
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ABD’nin «Robert»ına Karşı 
«FATİH Üniversitesi» Olsun

Şu günlerde Robert Kolej Yüksek kısmının Türk Devletine teslimi mese
lesi son safhaya varmıştır.

Okula. «Boğaziçi Üniversitesi» adı verileceği söylenmektedir. Bilindiği üze
re, okul kasdî olarak Rumelihisarımn üstüne inşa edilmiş ve kurucusu Cyrus 
Hamlin açış konuşmasında; «Fatih İstanbul’u nereden aldıysa, biz de oradan 
alacağız» diyerek asıl gayesini belirtmiştir. Ve okula da bu işte büyük yardım
ları dokunan Robert’in ismi verilmiştir. Ayrıca okulun hususî suretle havadan 
çekilmiş fotoğraflarda okula Rumelihisar üstünde bir kale niteliği verilmiştir. 
Sanki iki kale yanyana durmaktadır.

Okulun, Fatih Sultan Mehmed’e düşmanlık kasdiyle açıldığı düşünülecek 
olursa, Türk Yetkililerine de ancak okulu «Fatih Üniversitesi» yapmak vazi
fesi düşer. Düşmanın Robert’ine karşı, «Fatih Üniversitesi», en millî hareket 
olacaktır.

Rus Dostluğu Başka mı?
Makarios'un 6 gün süren 

Moskova ziyaretinden sonra 
Kıbrıs’ta durum bir hayli ger» 
ginleşmiştir. Son birkaç aydan 
beri bazı plânlar peşinde ko
şan Kıbrıs Rumları ile Yuna
nistan’ın bu davranışları, An- 
karanın mesele üzerine daha 
eiddiyetle eğilmesini temin et 
iniştir. Dışişleri Bakanı Osman 
Olcay'ın Sovyetler Birliği An
kara Büyükelçisi Grubyakov 
ve Başbakan Nihat Erim’in 
Nfxon’un diplomatik temsilci
siyle yaptığı görüşmelerde Kıb 
ns konusu konuşulmuştur.

Sıkıyönetimden dolayı istedi 
ği gibi yazamayan eski sosya

lizm, yeni «tarafsız»lık şampi
yonları, gazetelerinde «Kıbrıs 
konusunda telâşa kapılmaya lü 
zum yok» diyerek, Rusya’nın 
dostluğundan (!) bahis açmak 
talar. 13 Haziran tarihli Ak- 
şam gazetesinde bu konu ile 
alâkalı bir yazı yazan Ali Sir- 
men şöyle iddia ediyor: 

«Sovyetler Birliği, Kıbrıs'ın 
bağımsızlığını ve toprak bütün 
lüğünü, bu konudaki politika
larının temeli haline getirmiş- 
terdir...

Son ortak bildiri, bu bakım 
dan Türkiye’nin Kıbns politi
kası ile çelişmemektedir. Mos-

Yunanlı Sporu da 
Vasıta O larak K ullanıyor

13 Haziran tarihli gazete
lerdeki şu haberi okuyan her 
Türk mutlaka hayal kırıklığı
na uğramıştır Haber şu: «Yu
nanlıların, Türklerin boyundu
ruğundan kurtuluşunun 150. 
yıl dönümü şerefine düzenle
dikleri uluslar arası yarışma
larda atletlerimizin devler a- 
rasmda hiç bir iddialarının ol 
mayacağı gün gibi aşikardır.* 

Şu bilinmelidir ki, spor, bir 
milletin hayat müdafaasında 
ihmal edilmez bir vasıtadır. 
Fakat, spor adı altında bir mil 
letin evlâtlarının kendi millet
lerine bile bile ihanete zor- 
lanmasmada bu milletten olan 
hiç bir kimse müsade edemez, 
Türkiyede horlatılmaya çalışı
lan yunan dostluğu mutlak bir 
ihanetin maskesidir Tarih bo
yunca bu böyle olmuştur. Ta 
Girit isyanından, istiklâl harbi 

ne kadar akıtılan kanların, 
Kıbrısta banyoda katledilen 
masum yavrucakların faili Yu
nanistan’ı her fırsatta bu mil
letin dostu olarak takdim eden 
lerin niyetleri pek iyi olmasa 
gerek. Düşmanın niyeti ve o*

oyunları bilinmeden milletin 
müdafaası mümkün olamaz. 
Milletimizin yaşayabilmesi için 
bu asgari şarttır. Yunanlıların 
ve onun dini lideri Fener Pat 
rikhanesinin Türkler hakkında 
ki düşünceleri nelerdir iki ve
sika verelim :

«Fener Patrikhanesinin iha
net programı 

Madde 1) «Türkleri ezeli 
bir düşman olarak rumlara ta
nıtmak.»

Madde 2) «Türklerin en ufak 
hat Alarmı büyüterek, Avru- 
paya duyurmak, medenî alemi 
Türklere düşman etmek.» (Mil 
let düşmanlarının ihanet plan
ları, BELGELER sh 189) 

Yunanistan tarih boyunca bu 
niyetle çalışmış ve aynı meş’- 
um niyetle çalışmaktadır İş
in üzücü tarafı odur ki, mes’ul 
makamlarımızı işgal eden fert 
ler ve zümreler bu politikadan 
habersizdirler veya öyle görü
nürler. Yunanlıların, Türklere 
isyan tarihini şeref vesilesi 
sayan Türk varsa, yazıklar ol
sun!, .*

&

kova’mn tutumu olsa olsa, Kıb 
ns sorununu, bölgeye yabancı 
kuvvetlere üsler vererek çöz
mek isteyenlerle çelişki halin
dedir ki, bizler de bunda üzü
lecek hiçbir şey görmeyiz.»

Moskof’un iyi niyetinden ve
«İli* H u tf

metinin de ters anlayışından 
(!) bahseden bu yazan, 15 Ha* 
ziran tarihindeki gazetelerde 
çıkan bir demeci ile, Kıbns 
Türk Cemaati lideri Rauf Denk 
taş şöyle yalanlıyordu: «Rusya 
r şımarttı.
Adada kanşıkhk çıkartmak i* 
çin elinden gelen her şeyi ya- 
pıyor.»

Aslında Rusya’nın «Kıbns 
bağımsızlığından kastı, Soy. 
yetler Birliğinin üs olarak kul 
lanabileceği bir Kıbrıs’tır. Zi
ra Rusya’nın Akdeniz politika- 
sı, Akdeniz’in Sovyetler Birli
ğinin hakimiyetinde olmasını 
gerektirmektedir. Bunun için 
ise tek çıkar yol Kıbns’ı ele 
geçirmektir. Nitekim, yine 15 
Haziran tarihli gazetelerde çı
kan bir habere göre Nato ülke
lerinin dikkati çekilerek, Sov
yetler *>irliği’nin Akdeniz kuv
vetlerini arttırmakta olduğu 
belirtilmiştir.

Kaldı ki, bugün Kıbrıs’ta 
AKEL adlı bir komünist parti 
vardır ve son seçimlerde en bü 
yük başanyı göstererek meclis 
te sandalye sahibi olmuştur. 
Birleşmiş Milletler Banş Gü- 
cü’nün adadan uzaklaştırılması 
için geniş bir propaganda ya
pan AKEL’i en başta Makari- 
os desteklemektedir. Makaıi- 
os’un son Moskova ziyareti de, 
kendisinin komünist Rusya ta 
rafından kullanıldığını açıkça 
ortaya koymaktadır.

Fakat Kıbrıs’ta haince katle 
dilen yüzlerce kardeşimizin in 
tikam feryatlarına sahip çıkan 
bir Türkiye olduğu müddetçe 
ne Rus’un, ne de Yunan’ın pis 
iştahlan gerçek olmayacaktır,

Otağ Yayınevi Millî Kültürü ihya ve mil
letin düşmanlarını ifşa hareketinde önemli 
ikinci adımını da atmıştır, «tslâm İnancının 
Temelleri «Akaid» incelemesinden sonra şim
di de, millet düşmanlarının maskelerini indi
ren «Millet Düşmanlarının İhanet Planlan - 
Belgeler» isimli eserini neşretmiştir. Eser sa
dece vesikaları içine almakta olup, yahudili- 
ğin, Hristiyanlığm, Komünizmin ihanet plan- 
lermı dercetmiştir. Vukubulan politik hadise
leri tahlilde isabet etmek isteyen devlet ada 
mı, aydın, öğrenci ve mileltimizin el kitabı o- 
lacak niteliktedir. Mutlaka okuyunuz.
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Milletin Dimağı 
Törp üleniyor

14 Haziran 1971 günü Bakır 
köy’deki Marmara Bölgesi İs
tanbul Ruh Sağlığı hastanesi
nin ananevi jimnastik ve eğ
lence oyunlan gösterisinde bir 
konuşma yapan Başhekim Dr. 
Faruk Bayülkem, Türkiye’deki 
ruh hastalıklarının sayısı her 
geçen gün arttığını belirterek; 
«Geçen yıl hastahanemize ya
tan hasta sayısı 10 yıl öncesi
ne nazaran %100 artmıştır. Ya 
pılan araştırmalar büyük şehir 
terde yasayan her yüz kişiden 
20’smin bir ruh hekimi tara
fından tedavi edilecek kadar 
ruhen bozuk olduğu görülmek
tedir.» demiştir 

Hastalık; anormâl hallerin 
devamı olduğuna göre, ruh 
hastalarının çoğalmasında da 

bir takım anormâllikler a* 
ramak yerinde olur Aslında 
en büyük tezad, insanın tâbi 
olduğu kanunlarla tatbik edi
len arasındadır. Bugün gayri 
millî ve gayri insani sistemle

rin boy hedefi haline gelen in 
sanlık camiasında ruh hastala 
rmm sayısının artması en az 
gözü kör olanın görmemesi ka 
dar normaldir.

Asırları dolduran hayatı bo
yunca huzurun, saadetin örne* 
ği olarak kendini kabul ettir* 
miş bir millet Tarihinde buh 
ranlı devirleri ancak istisna o- 
lan bir topluluk... Ve bugün
kü acıklı hal...

Millet, aynı millet, vatan ay 
nı vatan. Ya bu kadar ruh 
hastası, bu kadar dolandırıcı, 
hırsız, soyguncu, vurguncu ve 
bu kadar sabotajcı, anarşist* 
komünist vatan haini neden şu 
milletin başına musallat oldu 
Düşünmek lâzım!.

Milletin hayat ideallerine 
sırt çevrildiği, gayri İlmî, gay 
ri millî politikalann kölesi ka 
lındığı müddetçe bu hastalık
lar daha da artar ve tarihin şe 
refle dolu bir sayfasını da ka 
patabilir!
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