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beynelmilel Yahudilik, Muharref Tevrat’ta kendilerine vaad edilen Dünya Devletini kurmak için her türlü ihaneti tezgahlamakla
dır. Kuvvetli dünya devletlerini, kendi menfur emelleri uğruna kullanmaktadır. Devletlerin bünyesine yerleştirdiği ajanlan veya uşak 
lan idare etikleri milletleri Yahudi iştihasına peşkeş çekmektedir Yahudinin dünya devletine doğru yürüyüşü, elbette açıktan olma
makladır. Zaman zaman yapılan gizli ittifaklar, anlaşmalar, kurulan paktlar, teşküâtlar, bu hedefin basamakları olmaktadır. Değişik pro
pagandalarla uyutulan insanlar da, müstakbel köleliğin zincirlerine boyunlarını uzatmaktadırlar. Ben Gourion’un söylediği şu sözler bu
gün gerçekleşme safhasındadır.

«Batı ve Doğu Avrupa, Sosyalist ve demokratik bir rejime malik otoran devletler federasyonu olacaktır.
«Birleştirilmiş bir EURASÎON (AVRUPA - ASYA) devleti olarak SSCB müstesna olmak üzere bütün kıtalar bir dünya ittifakı içinde 

birleştirilmiş olacaktır.
«Uluslararası bir polis teşkilatı kurulacak ve bütün ordular ilga edilecektir. Kudüs’te, Birleşmiş Milletler, Kıtalar Federatif Birliği

ne hizmet için bir Peygamberler Türbesi, kuracak ve burası Beşeriyyet Mahkemesinin yeri olacaktır. Kıtalar arasındaki ihtilâflar ÎSAYA 
kitabının büdirdiği gibi çözümlenecektir.»

Ben Gourion’un 1987 yılına kadar olacağını söylediği şeyler, mil letleı in iradelerinin körletümesi neticesi, şimdiden gerçekleştirilmek 
üzeredir. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Ortak Pazar v.s. aynı hedefin araçlarıdır.

Aşağıda vereceğimiz belgeler, Yahudi ihanetlerinden birisini daha ortaya çıkmaktadır. Yeniden Mülî Mücadele, gizli gizli oynanan 
yahudi oyununu bozmaya kararlıdır. Şimdi belgeyi inceleyelim;

Dünya Hükümeti Planı
Yukarıdaki harita 1952 yılında Londra’da «World Association of 

Parlementerians for World Government» (Dünya Hükümetini gerçekleş* 
tirmek için Dünya Parlementerleri Birliği) tarafından yayınlanmıştır.

İdareci fcümre veya Dünya Parlementosu yalnız seçilmiş kimseler
den meydana gelecektir. Üyeler halkın sayısına göre seçileceğinden dola
yı, Asya parlementoyu işgal edecektir.

Başta bir Dünya Direktörü olacak, ondan sonra 8 bölge ve 51 mıntıka 
direktörleri bulunacaktır, Direktörler kendi ülkelerini değil de başka 
memleketleri idare edeceklerdir. Güvenliği sağhyacak olan ordular ise 
gene ba^ka başka memleketlerden olacaktır.

Yukarıdaki belge «Newyork Şehri Millî £konomiKonsül»ünden alın
mıştır.

A.B. Devletleri plana göre, Rus, KolombiyalI, Venezuelalı, Belçika
lı, trlandah ve Mongolistanlı askerler tarafından idare edilecektir. Hiç
bir Amerikalı asker bulunmayacaktır.

Şurası inanılması sor bir gerçektir ki, Mr. Kennedy ve onun Dev
let Bakam Dean Rusk samanında A.B. Devletleri Cenova Konferansına 
bu plana çok benzeyen bir planı tasdik için sunmuştu. 7277 nolu resmi 
belgeye göre A.B. Devletleri, kendi ordusunun tahliye edilmesini ve 
Amerika’nın, Birleşmiş Milletlerin idare edeceği Dünya Hükümetinin as
kerî diktatörlüğü altında idare edilmesini isteyen bir plan hazırlamıştır.

9 Şubat 1883 de «Yahudi Dünyası» şöyle demişti: «Yahudiliğin en 
büyük ideali bütün dünyanın yahudi akidesini kabul etmesi ve kutsal 
Judaizmin ışığı altında milletlerin kardeşliğidir. Doğrusu, o zaman fark
lı dinler ve faiklı ırklar ortadan kalkacaktır.»

1942 de Federal Kiliseler Konseyi (Yahudiler tarafından dünyada 
komünizmin başarısını sağlamak üzere" kurulmuş ve dini istismar etme
ye çalışmıştır.) bir bildiri yayınlayarak devlet delegelerinden meydana 
gelen bir dünya hükümetinin kurulmasını, A.B.D. nin tarafsız kalmak
tan vazgeçmesini, millî egemenliklerin sınırlandırılmasını, silahlı kuv
vetlerin beynelmilel kontrolünü, beynelmilel para sisteminin kurulması
nı ve milletlerarası bir bankanın kurulmasını talep etmiştir. Bunları ta
lebeden komisyonun başkanlığında ise John Foster Dulles bulunmaktay
dı. Birleşmiş Milletlerin San Fransisko’daki kuruluşuna çağrılan gayri 
resmî teşkilâtlardan birisi de Kiliseler Konseyi’dir. Federal Kiliseler 
Konseyinin önemli bir mevkiinde uzun yıllar şeflik yapan Alger Hiss 
bir zamanlar B. Milletleri idare etmiştir. Gene konsül yayınladığı gaze
telerde Birleşmiş Milletler fikrinin Federal Kiliseler Konseyi tarafın
dan ortaya atıldığını ileri sürmüştür. x
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GERÇEK MİLLİ DEMOKRASİ 

TÜRK MİLLETİNİN İDEALİDİR

Fİ ATI: 150 KURUŞ

Demokrasiyi, halkın kendini idaresi olarak 
[arif etmek mümkündür. Bu tarif, klâsik demok
rasi anlayışının bir ifadesidir. Ancak demokrasi
lin muhtevası ne tarzda oluşursa oluşsun, mille
tin kendini idare etme şartlarına kavuşup kavuş
madığı, o ülkede demokrasinin var olup olmadı
kını tayin eden temel ölçüdür.

Şüphesiz ki, bu tarif, bir ideali ifade eder. 
Toplumlarm hiç bir gayret sarfetmeden vasıl 
alabilecekleri bir gerçek değildir. Zaten demok
rasi, bir devlet sistemi olarak, daima bir fikir, 
t)ir temayül ve bir arzu olmuştur. Fizik, biyolo
jik gerçekler gibi, insan iradesinden bağımsız 
alarak mevcut değildir.

l>emokrasinin, yani milletin kendi kendini 
idare- etmesinin, bir şahsa, bir zümreye veya 
bir sınıfa esir olmayışı idealinin, bir fikir ve 
bir temayül olması onun kıymetini azaltmaz. Ak
sine, insanın ve toplumun gerçekten hür olma- 
sı ideali, adalet gibi, insan haysiyetine en çok 
yaraşan bir idealdir.

Demokrasinin temenni du şekliyle tesoıt 
ederken, demokrasinin imkân hudutlarını da ke
sin olarak tayin etmek icabeder., Bu hudutlar 
her şeyden önce, insan ve toplumun tabi oldu» 
ğu kanunlarla belirlenir. Toplumun tabiî ve ide
olojik yapısı, iradî yapı diyeceğimiz sistemi ta
yin eder. Ve ona şekil verir. Demokrasiyi, bir 
süs eşyası ve teşkilâtlı bir azınlığın sulta siste
mi olmaktan kurtaracak, demokrasiyi millileşti
recek esaslar şöylece özetlenebilir. Ferdin tabiî 
hakları, din, örf, ahlâk ve devlet realitesi, top
lumun kendi kendini idare prensibine tesir et
tiği ölçüde demokrasi gerçek ve millî vasıf ka
şanır.'

Bu bakımdan, muhayyel bir mutlak hürriyet 
namına, devleti yıkmakta birleşen komünizm 
(ve anarşizm) halk demokrasisi maskesi altında, 
komünist partisinin diktatörlüğünü bu son izah 
komünizm için evleviyetle vaki) tesis eden sis
temler oldukları için, sahte, gayri millî ve gayrî 
İnsanî sistemlerdir. Şüphesiz ki, komünizm sade
ce devleti değil, ferdi, şahsiyet dediğimiz varlı
ğından sıyırabilmek için din, ahlâk, örf ve mil
liyet bağını da yıkar. Ve yeryüzünde mümkün 
hürriyet de, yok olur.

Bu açıdan, insanin yeryüzünde mümkün 
hürriyetini kaldıran insanın insana köleliğini, 
onun maddî ve manevî esaretini gizli veya açık 
derpiş eden her sistem, anti demokratiktir.

İnsanın insana köleliğini derpiş eden sistem 
lerden biri de kapitalizmdir. Dinî ve ahlâkî ide
allerin tesis ettiği bütün değerlerin kaybolduğu 
ve bütün insanlık değerlerinin para ile ölçül
düğü ve satın alınabildiği toplumlarda, hürriye
tin temel şartı yoktur. Sermayenin, bütün moral 
kıymetlerin üstüne baykuş gibi tünediği toplum
da, herkes sermayenin maddî ve manevî esare
ti altındadır. Elbette sermaye onu elinde topla
yanlara, sermayenin büyüklüğü ölçüsünde nüfuz 
temin edeceğinden, toplum, bir zümrenin esiri * 
olacak demektir. 0

Elbette, bir ideal olan demokrasi, tatbika
tında, insana ve topluma tam bir hürriyet ver
me idealinde, bazı güçlüklerle karşılaşacaktır. Bu 
güçlüklerin başında toplumların yapılan gereği, 
idare edenler ve edilenler olarak kabaca ikiye 
ayrılması gelir. Çocukların oyunlarından, iptidaî 
kabilelerin yaşayışından en mütekâmil topluluk- 

Ü! (ara kadar, bütün insan toplumlannda, bir ida
re edenler zümresinin varlığı, münakaşa götür-4

meyecek bir hakikattir. Hatta denebilir ki, ms. 
deniyetin gelişmesi, insan ihtiyaçlarının artma- 
sı ölçüsünde idaresi zümresinin varlığı daha çok 
gerekecektir. Aynı zaruretin hududunu, yani 
toplu yaşamanın yapısı icabı, ortaya çıkan bir yö 
netici sınıf zaruretini, toplu halde yaşayan hay
vanlar alemine kadar genişletmek mümkündür. 
Karıncalar, arılar ve diğerleri dahi bir yaşayış 
düzenine ve bu düzeni kollamak ve devam et
tirmekle görevli yöneticilere sahiptir.

Bu söylediklerimiz, ilk bakışta, demokrasi
nin temeli ile tam bir tenakuz halinde gibi gö
zükebilir. Nitekim totaliter devlet anlayışları, 
cemiyeti seçilmiş bir azınlığın sevk ve idare et
mesini ve bu idarede mutlak bir selâhiyet sahi
bi olmalarını tavsiye etmektedir. Eflatun’a göre, 
cemiyeti hakîmler (yani filozoflar) yönetmeli
dir. Gene aynı müellife göre, devlet hiyerarşi
sine göre iktidar, hakimlerin olmalı. Askerler, 
sanatkârlar ve halk da bir vücudun beyne itaati 
gibi, itaat etmelidir. Askerlerin vazifesi siteyi 
korumak, köylünün, işçinin ve esnafın vazifesi 
ise, itaat edip, çalışmaktır.

Totaliter bütün devlet telakkilerinin, ne kâ  
dar demokrasi yaldızına batırılmış olurlarsa ol
sunlar aslı budur. Ve sadece takdim şekilleri ve 
iktidara geçirmeği tasarladıkları zümreler fark
lıdır. Ve bütün bu zavallı sistemlerde halk tam 
bir sürü sayılır. Yöneticilerin tam bir serbest
likle ve mutlak iktidarla yöneteceği esirler sü
rüsü...

Bu toıaııter aevıet anlayışlarına orneKier 
verelim. İlk çağlarda krallar (Fravunlar gibi, 
yahut Roma imparatorları gibi) mücessem ilah
lar sayılıyordu. Ortaçağlarda ise, kilise devleti 
(yani teokrasi) Allah’ın iradesini tebliğe memur 
bir yönetici zümre ortaya koymuştu. Doğru, gü
zel, iyi ve meşru sadece kilisenin sözü idi. Ko
münist nazariyatında ise, kilisenin otoritesinden 
daha iğrenç bir otorite ile komünist partisi var
dır. Komünist partisi, güya işçi sınıfının tek, ya
nılmaz temsilcisidir. Hattâ öyle ki, bu malum 
parti biyolojik ve fizik realiteyi bile bilir. Ve 
söyledikleri mahzri hakikattir (!) Aynı anlayış 
Faşist ve Nazi sistemlerinde de görülür. Duçe 
veya Führer, devletin başıdır. (!) Doğru yolun 
göstericisidir (!). Yanılmaz (!) Ve Allah tara
fından (!), İlahî (!) bir misyonla vazifelendiril* 
mişlerdir. (!)

Bütün bu sistemler, halka inanmamak, onu 
küçümsemek hususunda birleşirler. İnsan şahsi
yetine hürmet gibi, dinî veya moral hiç bir ka« 
yit tanımazlar. Bu. modern ilahlar (!), başlarına 
geçtikleri milletleri, felâketlerin kucağına at
maktan çekinmezler.

Şüphesiz toplumda yöneticiler ve toplumun 
nizamı tam bir realitedir. Ancak bu realite, de
mokrasi ideali ile bağdaşmaz da değildir. Mühim 
olan, halkın kendini idarede, yöneticilerini mu
rakabede tam bir hürriyete malik olmasıdır. 
Gerçek ve millî bir demokrasinin var olmasının 
temel şartı budur.

Türk milletini, bir aydın (!) sultasının bo
yunduruğuna mahkûm zannedenler, onun demok 
ratik haklarını geri alınabilir bir şey sananlar 
yanılmaktadırlar. Böyle bir tasavvurun peşinde 
olacakların, Türkiye’de var olup olmadığını şu 
gün için bilmiyoruz.

Bildiğimiz, Türk aydmının ve Türk milleti
nin gerçek ve millî demokrasinin kurulmasını ar 
zu ettiğidir.

Yeniden Millî M ücadele

S
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İç Politika Tartışmaları 
Türkiye'ye Ne Getirecek?

Yeniden Milü Mücadele bir kere 
daha uyarmaktadır. Türkiye yeniden 
12 Mart öncesine dönmesin diye, 
beyneimilel kuvvetlerin beslediği 
bir çapulcu sürüsü millete hayatı 
yeniden zindan etmesin diye, anarşi 
kol gezmesin diye, komünist hareket 
vatanı uçurumların geri dönülmez 
kenarına getirmesin diye. Şurada 
bir-iki aydır kokusunu duymaya, * 
lık nefeslerini hissetmeye başladığı
mız ve bunun kesin bir millî haya
tın teşekkülü için başlangıç olması
nı temenni ettiğimiz ortam bulan
masın diye.

Uyarıyoruz. Çünkü tehlikeyi görü 
yoruz. Yeniden Millî Mücadelecin i- 
ki yıldan beri süresiz devam eden 
uyarma hareketi, bir kısım menfa
at sarhoşlan ve politika cambazlan 
tarafından kulak arkası edilmeseydi, 
Bir kısım mesul politikacı, yazlıklar 
da tatil geçirir, keyf çatarken, üni
versitelerde ve sokaklarda savaşçı
lık oynayan ne idüğü belirsiz bir 
grubun ihanetlerini millete duyur- 
masaydı ve nihayet şom ağızlarca 
milletin hayat mücadelesi, komünist 
çapulculukla aynı kefeye konulma
saydı, uyarmalara kulak verilseydi, 
bütün kalbimizle inanıyoruz ki Tür
kiye, «dış ve iç düşmanların komp
lolarına maruz» kalmayacaktı.

Şimdi yeniden uyarmaktadır. Bu 
defa mes’ul çevrelere duyurabilece
ğimiz ümidiyle sesleniyoruz. Sela
met sahiline çıkarmak için didini
len, bunun için Anayasada değişik
lik yapılan, bunun için 11 ilde Sıkı 
yönetim ilân edilen, kurulan mahke
melerde komünist yargılaması de
vam edilen ülkemizde, her şeye rağ 
men 12 Mart öncesinin özlemini du
yanlar komünist harekete darbe vu
ruldu diye histeri krizleri geçiren 
gruplar vardır. Ve bunlar şu anda 
bile propagandalarım durdurmuş de
ğildirler. Tanzimatçıların mason tez 
gâhı devlet yıkma âleti «hürriyetçi

lik» maskesi arkasında, artık geç
mez olmuş bir anti-d ^miralcilik tak
tiğiyle konuşmakta, yazmaktadırlar.

Bunlara, «faşist» derler korkusuy
la verilen tavizler bir mana ifade et 
memektedir. Zira «faşist» ve «fa
şizm» bu çevrelerin, bulunduklan 
her yerde çalışabilmek için icat et
mek mecburiyetinde oldukları bir 
azmandır. Bu azman olmasa komü
nist hareket kendisini bir alternatif 
olarak takdim edemeyecek, yaptığı 
ihanetleri, yalan üzerine dayanan 
propagandası vasıtasıyla yükleyebi
lecek bir varlık bulamayacaktır. O- 
nun için her ülkede, komünist hare
ket bir «faşist» bulur. Bunlara Ni
hat Erim gibi, «Sosyal Demokrasi, 
demokratik sosyalizm elbette Türki
ye’de yaşayacaktır. Dediğim gibi A- 
nayasa; Sosyal Demokrat bir partiye 
her zaman açıktır. Bütün Avrupa ül
kelerinde serbestçe çalışabilen, hat
tâ bazılarında iktidarda olan Sosyal 
Demokrasiyi yasaklamak fasıîzm o- 
lur» deseniz bile sevilemezsiniz. Se
vilemezsiniz çünkü, onlar faşizmin 
gelmesini değil, komünist harekete 
karşı çıkılmasını istememektedirler. 
Erim, ne kadar demokrasiden bah
sederse etsin, ne kadar faşist olma
dığını söylerse söylesin, komünistler 
oe o «Faşit Sunay • Erim Tağmaç 
üçlüsünün birisidir.» (Almanya’da 
çıkan komünist yayın organlan).

Artık Erimin «Anayasa değişiklik 
leri, hemen tümüyle aydınlann hak
larına yönelmiştir. Ve bu durum ye 
niden huzur bozucu çetin mücadele
lere yol açabilir. Bu değişiklikler ge 
lecekte yen! hürriyet mücadelesinin 
tohumlan olacaktır.» (9 Eylül 1971) 
diyen Mucip Ataklı’mn sözlerinden 
birşeyler anlaması gerekir. Ahmet 
Yıldız’m «Anayasa değişikliği, ege
men sınıflann isteklerini yansıtmak
tadır. Bu değişikliği Türk Milletinin 
istediğini söylemek Said-I Nursî va- 
rî bir kehanetten öteye gidemez. Bu

değişiklik ileride yeni bir özgürlük 
savaşına 1960 ÖNCESİNDEN DAHA 
GENİŞ (Acaba 12 Mart Öncesi gibi 
mi) bir mücadeleye yol açabilir.» 
(8 Eîylül 1971 Senato konuşması) şek 
lindeki sözlerinden bir şeyler hisset 
mesi gerekir. Anayasa’mn 11. mad
desi ilk tekliften bu yana kırpıla 
kırpıla kuşa çevrildikten sonra söy
lenen bu sözler ne manaya gelir? E- 
vet «Abdülhamid olmasaydı bile, o- 
nun çağdaşlan yen! bir Abdülha
mid meydana getireceklerdi. Türki
ye’de Demirel olmasaydı yeni bir De 
mlrel meydana getirilecekti.» (Or 
tam Sayı 15) sözü mes’ıı! şahıslar
ca bir mana ifade etmelidir. Demi
rel tutumu ve idaresiyle olanlann iste 
diği bir adam olmuştur. Ama olma
saydı yine bir Demirel çıkarılacaktı. 
Peki bundan sonra, «faşist Sunay- 
ErimTağmaç» ittifakının bir elema 
m olarak gösterilen Sayın Erim, 
bundan sonra Demirel’in yerini kim 
tutacaktır?

Sizin «Bugün yurdumuzun 11 vi 
lâyeti Sıkıyönetim altındadır. Hükü
met karan almıştır, Yüce Meclis ka
bul etmiştir, uzatmıştır. Elbette bu
nun bir sebebi vardır. Yurdumuz 
gerçekten içten ve dıştan büyük bir 
suikast karşısında idi. Ve o suikast 
bugün de ortadan kalkmış değildir.» 
(6 Eylül 1971, Meclis konuşması) 
şeklindeki konuşmanızda, bahsettiği 
niz tehlikeden bunu anlayabilir mi
yiz? Vatanımızın bir suikast karşısın 
da olduğu, bunun geleceğe matuf i- 
hanet tohumlan ektiği bir gerçek. 
Konuşmalannızda belirttiğiniz bu 
tehlikenin millet tarafından da bi
linmesi, milletin tehlikeyi, vatanı
mız üzerindeki emperyalist duygula- 
n  ve hırsları imanla göğüsleyecek 
duruma getirilmesi öyle zannediyo
ruz ki tehlikenin muvakkat değil, 
devamlı yokluğa itilişinin başlıca a- 
mlli olacaktır. Evet Nihat Erim bey, 
daha bugünden «SAÎD-Î NURSÎ VA-

Bî KEHANETTE BULUNMAKLA» 
suçlanan siz, yarın Amerikan emper 
yalizminin ajanı, faşizmin elebaşısı, 
gerici, hilafetçi, şeriatçı olarak gös 
terilirseniz hiç şaşmamalısınız. Çün
kü komünist propaganda mekanizma 
sının hedefi olan bir ferd, bütün 
bunları göze almalıdır. Ve verilen 
tavizlerin bu propagandayı önleyeme 
yeceği bir yana, yeni tavizler ver
mek mecburiyetinde bırakılacaksı
nız. Şunu kesin olarak belirtmek ge
rekir ki, Türkiye’deki milletin var 
veya yok olma mücadelesi, cephele
ri kesinleştirmiştir. Ya millete, ya 
da rengi pembeden kırmızıya, ora
dan kızıla kadar varan her türlü sol 
ideoloji, yabancı ideoloji ajanlarına 
dayanılacaktır. Bu iki şıktan başka 
çare kalmamıştır. Türkiye’nin kurtu 
luşu, hükümet etmekte olanların 
milletin temiz sinesinde yaşamaları, 
yapacakları hareketlerde milletin 
desteğine güvenmeleri ile, milletin 
tasvibini almakla mümkün olacak
tır. Yoksa bazıları gibi falanca loca
dan, bazılan gibi kafasında dolaşan 
bilmem kaç tilkinin temsil ettiği İh 
tiras kumkumasından kuvvet, cesa
ret ve ilham alanlar vatan kurtar
mak değil, onun yokoluşunu hazırla 
maktan başka bir şey yapamazlar. 
12 Mart’a gelinceye kadar bu tip 
mahlûkların millete, bağlı oldukla- 
n  karanlık hislerin tesiriyle neler 
çektirdikleri herkesin malûmudur.

Bugün bile, bir müddettir kaybet 
tikleri iktidar yolunu bulmak, yitir
dikleri itibarı yeniden ele geçirmek 
için yapmadıklan cambazlık kalmı
yor.
BUNLARDAN BİRİSİ

Bunlardan birisi 12 Mart Muhtı
rasının hemen akabinde çılgınca tep 
kiler gösterip, demokrasiye halel 
geldiğini iddia ederken, bugün yeni
den Ordu’yu kendi kanatlan altında 
göstermenin, orduyla milletin arası
na yıllardır sokmaya çalıştığı fakat 
milletle ordunun tarih! insiyaklarıy 
la parlad ığ ı haleleri yeniden teşek 
kül ettirmenin yollarını aramakta
dır. Milletin bütün kalbi ve heyeca
nı ile kutlamağa çalıştığı zaferleri 
bulandırmakta, milletin en mesut 
gününde bile o meşhur ve körolası 
ihtirasını gazetelere manşet yapmak
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tadır. 30 Ağustos Zafer Bayramı do
layısıyla Anıt Kabire gelen komu
tanlar, askerî şahıslardan başkasının 
gelmesi adet olmayan bu törende 1- 
nönü’yü görürler. İnönü’nün «beni 
de aranıza alır mısınız?» isteğine, 
nezaket olsun diye olsa gerek, red 
cevabı vermezler. Bilselerdi ve tah
min etselerdi ki, İnönü’nün pohpoh 
çu takımı bir tümen gayri mili! ba
sın, bunu ertesi gün manşete geçe
cekler; bilselerdi ki, İnönü’nün ikti
darında demlenmiş, göbek bağlamış 
ve rotatif sahibi olmuş Bâbıâli ko
damanlan «Anıt Kabir’de bir genç 
adam; İnönü», «komutanlar İnönü® 
yü kollan araşma aldılar.» gibi t- 
nönü’ye kâr ve menfaat temin edi
ci, milleti üzücü manşetleri atacak
lar, bir siyasî partinin veya şahsın 
paraleline düşmemek için gayret sar 
fettikleri şu günlerde, böyle bir 
hareketi yaparlar mıydı? Ama neza
ket işte. Bazen nezaket bile, bazı 
kendini açıkgöz zannedenlerin men- 
ve bu dünyada öyle varlıklar türe 
miştir ki, muhterem komutanları
mız, sizin en samimi hısleriniz, bu 
varlıklarca iktidar yolunun vasıtası 
olarak kullanılmak istenmektedir.
BUNLARDAN DİĞERİ İSE...

Bunlardan diğeri ise her hadiseyi 
partizanlığın hakikatlan görmeye 
mani olan kara perdesi arkasından 
değerlendirmekte, olur olmaz her 
şeye hücum etmektedir. Milletin en 
hayatî meselelerini şu veya bu par
tinin iktidarda olmasına, falancanın 
iktidardan düşmesine, filancanın ik
tidara gelmesine bağlayıp, kokuştur
maktadır. Öyle ki, yürütülen bu par 
tizanca propaganda, haklı meseleler 
de dahi tenkid ve tavsiyeleri gölge- 
lendirmekte, belirli bir partiye bağ
lılık şaibesine bulandırmaktadır.

Kendi iktidarı devrinde millî me
seleler üzerine, milletin buhran ve 
ızdıraplarmin dinmesi davasına gere 
ğince eğilmeyip, milletin çocukları
nın, bir komünist çapulcu güruhu
nun kurşunlarına hedef olmasına 
mani olmayıp, olamayıp, memlekette 
bir kör döğüşünün sürüp gitmesine 
vesile olanlar, bugün sahte muhale
fet gösterileri yapmakta, güya mil
letin isteklerini dile getirir görün
mektedirler.

Dün devalüasyon, Ortak Pazar gibi 
empoze anlaşmalarla İktisadî hayatı 
içinden çıkılmaz hale sokanlar, bu
gün kalkıp, milletin geçim davası
nın müdafii olmaktadırlar. Hem bu 
noktada çirkinlik o dereceye ulaŞ' 
mistir ki, dün politik menfaatleri 
uğruna milletin İnönü’ye nefretini 
İstismar etmek için düşmanmış gibi 
göründüğü CHP ile ittifak edebil
mektedirler. Tıpkı, yıllar yılı mille
ti birbirine vuruşturup, iktidar ve 
siyaset safası süren Bayar İnönü 
gibi, bugün Demirel - İnönü koalis
yonunu söz konusu edebilmektedir
ler

Belki de siyasî çevrelerde dolaşan 
12 Mart Muhtırası esnasında İnönü* 
nün Demirel’i zivaret ettiği. Demir- 
el’e bu hareketin anti-demokratik 
oldu Şunu söylediği ve bir koalisyon 
ysoıp iktidarı pavlasmavı teklif et
ti^  hakkmdaki savlan tileri, millet 
müsaade ederse, hakikat haline geti
recek bir şirketin teşebbüsü içinde 
bulunmaktadırlar.
BİT <*tRKF,T Kİ,

Hattâ, bunlar, devletin ve mem
leketin beynelmilel mîllet düşman
larının bov hedefi haline geldiği.

Kıbrıs davamızın derinden derinden 
kanadığı, beynelmilel komünist şehe 
kelerin kuzeyden, batıdan ve güney 
den komplo ve sabotaj teşkilâtlarıy
la saldırıya geçtiği, sızma faaliyetle 
rini hızlandırdığı, komünist şebeke
lerin gizliden gizliye intihar manga 
lan kurduklannın söylendiği bir za 
manda, hâlâ politik menfaat kavga- 
lannı durdurmamışlardır. Sanki Ya 
hudinin «Devlet, ister kendi gergin
likleri içinde yıpransın, ister iç kav 
galan yüzünden dış düşmanların 
keyfine boyun eğsin, o artık çaremiz 
yok olmuş demektir. O bizim için 
çantada keklik demektir.» (Protokol 
ler, Fasıl 1, Millet Düşmanlanma 1- 
fcanet Planlan - Belgeler, Sht. 67 V 
diye kabaran iştahına yem hazırlar 
gibi; veya «Netice, vasıtalan mübah 
kılar. Tasarılarımızda iyi ve ahlâk* 
tan ziyade gerekli ve faydalıya çevi
relim.» (Aynı kitap Shf 88̂  diye u- 
şaklarına verdiği talimatı je rn e  ge- 
tiriroesine, politik kavgayı sürdür
mektedirler.
HİÇ LÜZUMU YOKKEN

Başbakan Siyasî ve İdarî İşler 
Yardımcısı Sadi Koçaş Sivas'ta bir 
konuşma yapmış. Sadi Koçanın siya
sî hayatı ve görüşleri bizi bağlamaz. 
Ama Sivas’ta bahsettiği meseleler
den bir kısmına AP ve CHP’nin kar
şı çıkması hiçbir zaman anlaşılmaya
cak ve iyiye yorumlanamayacak bir 
şeydir.

Sadi Koçaş, milletimizi yok etmek 
isteyenlerin bulunduğunu, milletimi
zin ezelî düşmanlarının ta Orta 
Asya’da Çinlilerden beri bu hain e- 
meli beslediklerini, Türkleri doğru
dan yenemeyeceklerini anlayınca, 
parçalama yolunu tuttuklarını söylü
yor. Bizi yok etmek isteyen düşman- 
lanmızm olduğunu söylüyor. Ve ilâ
ve ediyor. «Kimdi bunlar? Kimlerdi 
yine biz! bölmek isteyenler? Bütün 
dünya Türk’ün dirliğe düzene kavuş 
masını istemeyen bütün dünya. Ve 
onlann Türkiye’de satın aldığı hain
ler ve bu gerçeği göremeyen aynı 
kötü silahtan kendi çıkarlan için fay 
dalanmak isteyen, içimizde, güya ken 
dimîzden olan gafiller.»

Koçaş daha sonra şöyle söylüyor: 
«Bugün Türkiye'de şu mezhep veya 
bu mezhep yüzünden birbirlerine 
düşman edilmiş, özbeöz Türk, özbeöz 
Müslüman milyonlarca vatandaşımız 
var.

«Bir örnek daha vereyim. Siyasî 
partiler, bu millete hizmet etmek i« 
çin kurulmuştur. Dünyanın her ye
rinde de böyledir. Ama bizde bu da 
yozlaştırıldı. Millete hizmet etmek i- 
çin birbirleriyle yanş etmesi gereken 
siyasî partiler ve bunlara bağlı mil
yonlarca vatandaş birbirlerine düş
man haline getirildik. Bu yetmedi hat 
ta dünyanın bir sağlık, bir eğlence 
vasıta olarak kullandığı spor klüp
lerini bile milletimizi birbirine düş
man edecek topluluklar haline getir
diler.

«Türk milletine bir takım kötü a- 
lışkanlıklar aşıladılar. Devlete ve mil 
iete hizmet yerine şu veya bu toplu
ma, şu veya bu kitleye* şu veya bu 
bölgeye veya kendi nefislerine hizmet 
etmek alışkanlığı yaratmaya çalıştı
lar. Bu da yetmedi, dünyada zararlı, 
dünyada en az Türk milletine uyabi
lecek bir rejimin satılık öncüleri, 
gözbebeğimiz, yarrnın yegâne ümit 
kavnağı olan gençlerimize musallat 
oldular.

Hatta spor

klübü farkı yüzünden birbirlerine 
düşman, birbirlerini öldürmeğe te
şebbüs eden insanlar var.» (4 Eylül 
1971, Sivas Kongresi Yıldönümünde- 
ki konuşma.) Bu sözler Türkiye’nin 
jepolitiğini düşünenler, dünya dev
letlerine karşı durumunu anlayanlar 
için, beynelmilel yahudiliğin, beynel
milel hristiyanlığm ve bunlann ma* 
şalan süper devlerin vatanımız ve 
milletimiz hakkmdaki planlarını bi
lenler, Anadolu’da parti ihtilafı, spor 
klübü ihtilâfı yüzünden vuku bulan 
hadiselere şahit olanlar, milletin i- 
man, ahlâk, kültür, örf ve âdetlerine

— Senelerdir hasretini çektiğimiz, 
devlet adamına yakışır tarz ve ton
da konuşmalarını zaman zaman ağ' 
zindan duyduğumuz Sadi Koça^

taban tabana zıt yabancı ideoloji hay 
ranlannın tahripkâr faaliyetini mü 
şahade edenler için tebrike şayan söz 
lerdir. Devletin mes’uliyet makamın
da bulunan bir ferdin ağzından düş
manın ihanet planlarının ifşa edil
mesi, yıllar boyu uyuşturulmaya ça
lışılan milletimizin ruhunda mevcut 
sevgi ve nefret hislerine hedef gös
termesi bakımından değerlidir. Mil
letimiz bilmelidir. Kendisini kimler 
parçalıyor? Kimler uyutuyor? Kimler 
düşman ajanlığı ve propagandası ya
pıyor.

MİLLETİMİZİ KİMLER
PARÇALIYOR?
Bütün milletlerle beraber, milleti

mizi kimlerin parçaladığını, yutulma
ya hazır hale getirmek için fırsat 
kolladığını ve kolaylıkla sevk ve i- 
dare edebilecekleri insanlar sürüsü
ne katmak istediklerini anlamak için 
şu satırları iyice okuyalım ve altmı 
çizelim: «Hürriyetle beraber, hudut
suz içki kullanmak hakkı da verilen, 
şu çakıyla sarhoş şarapla sersem ol
muş hayvanlara bakınız... Hristiyan 
kavimler, sert içkilerle ahmaklaşmış 
lardır. Gençlikler! klasik derslerle 
ve zengin evlerinde ajanlanmız ve 
her tarafta adamlanmız, Hristiyan 
eğlente yerlerinde kanlanmız tara
fından kamçılanan 9efahetlerle aptal 
laştmlmışlardır.» (Millet Düşmanla- 
nnin ihanet Planları, Protokoller, Fa 
sil 1 Shf 70)

Beynelmilel Hristiyanlığm kurduğu 
İkonomos Mektebi ise şu ihanet pla
nını tasarlıyordu: «Türk halkı arası 
na daim* fitne ve fesat sokarak, dev 
letle milletin arasııiı açmak» (Aynı

eser, Shf. 191;.
Muharref Tevrat’ın şu cümie^ ua 

ha dikkat çekicidir: «Ve kardeş kar 
deşiyle ve herkes komşusuyla, şehir 
şehirle, memleket memleketle mııha 
rebe edecektir.» (İşaya 19/2)

Bu ifadeler, Türkiye’nin buhra
nını küllendirmek, üzerine cila sür
mek isteyen bazılarınca kabul edil
meyecek, hadi canım sen de denip 
geçilecek ve hattâ spor da düşman 
oyunu olur muymuş diye gülünecek 
tir. Ama tarihin bir dönemi, haya
tı öyle hale getirir ki, bir mes’ul şa
hıs, milletin yarasını azıtanları sak
landıkları maskeler arkasından çıka 
rır ve bütün iğrençliğiyle millete 
teşhir eder. İşte o zaman, ruhlarına 
masonluk ufûneti sinmiş, politikala
rına yön veren loca güdümünden 
mahrum kalmış fertler, milletin her 
zaman protestosuna uğramış muhte 
ris politika cambazlan bağırmaya 
başlayacaklardır. Bütün bu çok yön 
lü komplolar karşısında, mesuliyet 
makamını deruhte edenlerin yapma
sı gereken (Koçaş’tan başlayarak en 
küçük devlet memuruna kadar) mü 
İete dayanmaktır. Milleti iyi anla
maktır. Milletin iman, ahlâk, kül
tür, örf âdet ve geleneklerine, asır 
lardan beri batı hayranlan ve mar« 
sizin bendeleri tarafından bulandırıl 
maya çalışılan camlar arkasından de 
ğil, bizzat milletin içinde millet *i- 
bi yaşayarak bakmak lâzımdır Me
sullerin millete gerçekten dönüşü, 
menfaat gruplannı, çileden çıkara
cak, bir müddet sonra da çözecektir. 
Bunun tek şartı millet gibi düşün» 
mektir. Millete garip gelen, hoş gö
rünmeyen, onun ecdadından miras 
kalan değerlere ters düşen şeylere 
yaşama imkânı vermemektir. Millet 
düşmanlarının, millî değerleri kü
çültme vasıtası olarak kullandığı slo
ganlara itibar etmemektir. Milletin 
içine sürüklendiği buhrandan kurtu 
luş için yaptığı çırpmışlan komü
nist şirretliği ile aynı tutmamaktır. 
Milletin bir zamanlar en çok sevdi
ği sözlerden birisi «Ya devlet başa, 
ya kuzgun leşe» atasözü imiş. Millet 
devletine bağlıdır. Söylediğimiz ka
rakterde devlet adamları ve devM 
olursa...

Millet, yılların meydana getirdiği 
bir basiret ve hissi selimle iyiyi kötü 
den, kendinden olanı, olmayandan, 
haini vefakârdan ayırmaktadır

Türkiye’de şu veya bu politikacı
nın, şu veya bu fitneyi kaynatması, 
şu veya hu adamın menfaat ortaklı
ğı kurması milletin gönlünde yaşa
yan, milletin özlemini duyduğu mil
lî hayatın gerçekleşmesini durdura
mayacaktır. Millet, hayatiyetini kay 
beden, kendisinden kopan mahlûkla 
rı saf dışı etmektedir. Yaşamanın 
ve millete sevilmenin tek şartı, mil 
letle beraber olmaktır. Eğer, «Tek 
dayanağımız sîzlersiniz, asü Türk 
Milletidir» diyen Sadi Koçaş milletin 
millî hayat özlemini hakikat haline 
getirmek için, ömrünün vefa ettiği 
gayreti gösterirse, hiçbir siyasî komp 
lodan müteessir olacağını tahmin et 
miyoruz. Süleymanlar, İsmetler ar
tık siyasî hayatı tükenmiş kadavra
lar haline gelmişlerse bunun sebebi 
millete dayanmamalarıdır Milletin 
varlığı esastır. Milletin evlâdı ana 
hizmet aşkıyla tutuşandır. Politik 
tartışmalar ne olursa olsun milleti
miz yaşayacak, vatan payidar ola
caktır. Laf ebeled ve ihtiras sarfım 
lan böyle bileîer
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Sıkıyönetim Mahkemeleri Tarihi Kararlara Yaklaşıyor
İzmir Sıkıyönetim Komutanı Kor

amiral Cemal Süer, yayınladığı 23 
numaralı bildiri ile «Dört milyonluk 
soygun sanıklarından 16'smın yaka
landığını, beşinin aranmakta olduğu 
nu, soyulan paranın 2 milyon 232 
bin 70 liralık kısmının ele geçirildi
ğini» açıklamıştır. Yayınlanan bildi
ride sanıkların önee Ankara'da Sıh
hiye Tekel deposunu soymayı planla 
dıkları, daha sonra bir banka memıı 
runun aralarına katılması dolayısıy
la bu soygundan vazgeçerek, banka 
soygununu yapmaya karar verdikle

ri bildirilmektedir.
Cemal Süer yayınladığı bildiride; 

sanıkların gayesini aynen şöyle be
lirtiyor: «Memleket içine yerleşmiş 
ekonomik ve sosyal temel nizamları 
yıkıp yerine Marksist ve Lervinist 
bir sosyal ve ekonomik düzen getir 
mek için gerekli maddi ve nakdi 
gücün sağlanması amacı ile yapıl
mış bir soygundur.» Bildirinin ikin
ci bölümünde: «Soygunu planlayan
lar kendilerini proleter devrimci ay 
dmlık grubundan farklı kabul eden 
ve Türkiye’de işçi ve köylünün Mark

sist ve Leninist fikirlerle bilinçlen
mesine hız verecek elemanları bir 
araya getirme çabasında olduklarını 
ifade eden sendikacı bir hukukçu, 
pratisyen iki hekim ve çoğunluğu Si 
vasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın 
bölümünde öğrenci olan (basın ko
münü) adı ile menfur emellerini ta
hakkuk gayretine düşen bir grup a- 
narşisttir.» denilerek soygunu tertip 
leyen kişilerin ideolojik yanı ve 
kimlerden meydana geldiği açıklanı 
yordu.

İzmir'deki banka arabası soygu-

83 SANIKU DAVA... ŞAHİTLİK NEDİR?
Sıkıyönetim Mahkemelerindeki 

duruşmalar bazıları karar safhasına 
gelmiş bulunurken bir kısmında da 
şahitlerin dinlenmesine devam edil
mektedir.

1 Numaralı Sıkıyönetim mahkeme 
sinde devam eden 83 kişinin duruş 
ması, üzerinde önemle durulması ge 
reken hadiselere sahne olmuştur. Da 
vanm en önemli şahitlerinden Kubi
lay Kılıç, Serhat Ünaldı ve Doğan 
Yıldırım dinlenmiştir. Kubilay Kılıç*, 
ın 21 saat süren ifadesi esnasında, 
sanıklar ifadeleri sabote etmişler, şa 
hide sataşmışlar ve şahidin ifadesi
ni tesirsiz kılmak için lüzûmsuz soru
lar sormuşlardır. Sanıkların bu çir
kin sataşmaları karşısında Mahkeme 
Savcısı Salâhaddin Fırat «taşkınlık 
yapmak, tanığa tesir edecek sözler 
sarfetmek adaletin tecellisinde endî- 
şe uyandırabilir. Geçen celsedeki du
ruşmalarda usûle müteallik tanık 
sorgusu sırasında aykırılıklar görül
müştür. Bunlann zapta geçirilmesin 
de fayda mülâhaza ediyoruz. Daha 
önce de belirttiğimiz gibi şahitlik şe 
refli bir müessesedir.» demiştir, Sav 
emin bu sözlerine rağmen, komünizm 
sanıklarının sataşmaları durmamıştır.

Bu durum karşısında Kubilay 
Kılıç: «ben sanıkmıyım yoksa şahit- 
miyim. Ben buraya görevli olarak gel 
dim» demek mecburiyetinde kalmış

t ı r .
Bir şahid, gördüğünü söyleyen ki

şidir. Şahide gördüğü hadiselerin dı
şında akla gelebilecek her türlü so
ruyu sormak, acaba hukuk kaideleri 
içinde varımdır, bilemiyoruz. Ama 1 
numaralı Sıkıyönetim mahkemesini 
takip edenler, bir şahidin sosyoloji, 
genel kültür ve felsefeden imtihan 
olduğuna şahit olmuşlardır Şahid 
bunlara cevap vermeyince veya vere 
meyince de «şahidsin, cevap vermek 
mecburiyetindesin» diye ihtarlara mu 
hatap olması garip karşılanmıştır. 
Kubilay Kılıç'ın şehitlik yapmak mec 
buriyetinde olmadığını, bildiklerini 
söylemeseydi kendisine hiçbir zararı 
dokunmayacağını, bir ferdi şahitlik 
yapmaya sadece adaletin tecellisi ve 
vatanseverlik duygusunun zorlayaca
ğını düşünenler ise olanları hayret
le seyretmişlerdir.

«Fakir Baykurt’un eserlerini oku 
dun mu?» «Proleterya diktatörlüğü 
ne demektir?», «İlhan Selçuk ve Çe
tin Altan hangi gazetelerde yazar», 
«dialektik» nedir?» Bu sorular ha
kim tarafından şahide sorulmuştur. 
Şahidin mütereddit cevap vermesi ü- 
zerine de «Burası mahkemedir. Ağ
zını burnunu buruşturarak hareket 
etme, doğrusu ne ise o cevabı vere- 
seksin.» diye söylenilmiştir.

Çshid Kubilay, bîr ara o kadar

bunaltılmıştır ki «bana vatan haini 
diyorlar, zabta geçiriniz» diye konuş 
mak mecburiyetinde kalmıştır.

Kubilay Kılıç’tan sonra Deniz Harb 
Okulu 3. Sınıf Öğrencisi Serhat Ünal 
dı'nın bilgisine başvurulmuştur. Ü- 
naldı «Bu teğmenler bizi bayram gös 
terileri için yetiştirirlerken önce A- 
tatürk propagandası ile bizlerin Ata
türkçü olmamız gerektiğini ve bütün 
subayların Atatürkçü olduğunu söyle 
yerek işe başladılar. Bundan sonra ik 
tidar mensuplarının gaflet içinde ol
duklarını ve Türkiye’de düzenin bo
zulduğunu, halkın sömürüldüğünü, 
bunun tek çaresinin ve çözüm yolu
nun Marxist ve Leninist fikir ve çaba 
larla düzeleceğini anlatıyorlardı» 
demiş ve Sarp Kuray'm toplantılar
daki elebaşılık durumunu açıklamış 
tır. Bunun üzerine Sarp Kuray, Ser
hat Ünaldı'nın babasının AP senatö
rü olmasının onun şahitliğini hüküm 
süz kılacağını iddia eder tarzda acaib 
konuşmalar yapmıştır. Kendisinin ise 
Yassıada Baş Savcısı Ömer Egesel'in 
yeğeni, Merkez Valilerinden Enver 
Kuray'm oğlu olduğunu belirtmiş, 
bundan kendi lehine pay çıkarmak 
istemiştir.

Şahit Ünaldı buna karşılık; «12 
Mart Muhtırası verilmeseydi, bunlar 
ihtilal yapıp marxizmi memlekette 
gerçekleştireceklerdi. Biz de burada 
olmayacaktık. Çünkü bunlar bize boy 
le mahkeme hakkı da tanımazlardı.» 
demiştir.

Mahkeme henüz devam etmektedir 
Şahidlerin ifadeleri alınmaktadır. Sa
nıklar ise, şahidleri tesir altına al
mak için her türlü oyundan çekinme 
inektedirler. Muhtemeldir ki duruş
maya mevkuf olarak gelmeyen sanık

lar, şahidleri çeşitli vasıtalarla (teh
dit v.s.) tesir altına almak isteyebi
lirler. Bir ferd vatan sevgisi ve mil
let için fedakârlık histeriyle, her tür 
lü fedakârlığı göze alarak bir görevi 
yerine getirebilir. Fakat devletin va
zifesi o ferdin şahsî emniyetini ve 
şerefini korumaktır. Devletin korun
ması davasında kendini vazifeli bil
miş bir şahsın şerefini, şirretçe dav
ranışlara karşı koruyamazsak, ondan 
vazife bekleyemeyiz.

Ayrıca, Türk Devletini yıkıp yeri
ne komünist bir devlet kurmak is
tedikleri iddiasıyla yargılananların 
mahkemesinde, sadçee bildikleri ve 
gördüklerini söyleyen şahitlere, mah 
kemede ve basında sataşılması, üze- 
rind durulacak önemli bir husustur. 
Dikkat edilsin, kendilerine «ajan 
provakatör» diye hakaret edilenler. 
Türk Ordusu'nun şerefli bir mensu
budurlar ve suçları da Türk Devleti
ni ve Ordusunu parçalayıp yıkmak 
isteyenlere karşı yüksek bir vatan
severlik içinde bulunmalarıdır. Ay
nı zamanda, şahitlerin şahsında, Dev 
letin emniyetlisi teminle görevli 
MIT'e de saldırılması, Devleti emni
yet dayanaklarından mahrum etmek 
ve efkârâ-ı umumiyeyi, Sıkıyönetim 
deki sanıklar lehinde hazırlamak ga 
yesini gütmektedir. Zaten itibarları, 
malum çevrelerin giriştiği yıpratma 
kampanyasıyla oldukça sarsılan dev
let müesseselerinin, daha fazla, hü
cuma maruz kalmasına müsaade e- 
dilmemesi ve öteden beri şahit ol
duğumuz komünist taktiklerinin, ba
sında ve mahkemelerde hâlâ sürdü
rülme gayretleri karşısında daha ti
tiz davranılması, temennimizdir.

nunun elebaşısının Basın Yaym Yük 
sek Okulu 2. sınıf öğrencilerinden 
Aktan İnce olduğu bildirinin son bö 
lümünde yer alıyordu.
DENİZ GEZMİŞ VE 16 
ARKADAŞININ İDAMI İSTENDİ

Geçtiğimiz hafta içinde Deniz Gez 
miş ve 26 komünist arkadaşının du
ruşmalarına Ankara 1 No.lu Sıkıyö
netim mahkemelerinde devam edil
miştir. 9 Eylülde yapılan duruşma
da Savcı Yarbay Keramettin Çelebi 
ve Yüzbaşı Baki Tuğ esas hakkında 
mütalaalarını okuyarak, Deniz Gez
miş ve 16 arkadaşının TCK’nun 146-1 
maddesi gereğince idamlarını isten
miştir.

Savcı Keramettin Çelebi esas hak 
kındaki mütalaasında özetle şöyle 
demiştir: «Kurtuluş Savaşı halka rağ 
men, halka karşı yapamaz. Getir
mek istedikleri düzenin adı komü
nizm de olsa karşısında Türk mille
tini bulacaktır. Anayasamızda Mark- 
sizme veya Leninizme yer yoktur. 
Bir zümre veya sınıf namına diren
me hakkını kullanma hiç kimseye 
tanınmamıştır. Türk Halk Kurtuluş 
Ordusu adında gizli bir örgütü ka
ran sanıklar, bilmezler mi ki, bu 
devletin tek ordusu vardır ve ona 
karşı başka bir ordu kurulamaz. Bil 
meçler mi ki, Türk Silâhlı Kuvvetle
ri, geleneksel ismini gasbetmek iste 
yenleri yok eder. Anayasamız yaban 
d  ideolojilere uygun değildir. Hele 
bazı sanıkların sandığı gibi, Mark- 
sist-Leninist prensipleri içine alan 
kaideler manzumesi hiç değildir. On 
lar THKO adına yayınladıktan bil
diride, halkı silâhlı mücadeleye ça
ğırıyorlar. Silâhlı mücadelenin deva 
mına kanidirler. Ve hak kabul ettik 
ler! şeyleri, zorla yerine getirmekte 
kararlıdırlar. Ve bunu açıklıyorlar.»

Savcının iddianameyi okuması sı
rasında bir ara Deniz Gezmiş ayağa 
kalkarak yüksek sesle birşeyler ba
ğırmıştır. Duruşma hakimi Ahmet 
Tetik’in ikazına rağmen yerine otur
mak istemeyen Deniz Gezmiş, salon 
da görevli askerler tarafından zorla 
oturtulmuştur.
ÇAYAN DAVASI VE BİR İTİRAF

Mahir Çayan ve arkadaşlarının da 
valarma da İstanbul 3 numaralı Sı
kıyönetim Mahkemesinde devam e- 
dilmiştir. 8 Eylül tarihinde yapılan 
duruşmada önce sanık Ömer Güven* 
n sorgusu yapılmıştır. Sanık Ömer 
Güven komünistlerin malum mah
keme taktiklerine başvurarak, 45 da 
kika kadar ideolojik bir konuşma 
yapmış, faka! konuşması sırasında di 
ğer arkadaşlarını tekzip eden bir i- 
tirafta bulunmuştur. Hatırlanacağı 
üzere komünistler bugüne kadar ya
pılan çeşitli duruşmalarda devamlı 
olarak Kemalist olduklarını söyleye
rek, Mustafa Kemal'in arkasına sı
ğınmayı prensip edinmişlerdi. Fakat 
Ömer Güven «Biz Kemalist değiliz, 
sosyalistiz» demiş ve bu suretle Ke 
malist olmadıklarını itiraf ile, sene
ler boyunca yürüttükleri Birleşik 
Cephe faaliyetinin de maskelerini dü 
şürmüştür.

Bilâhere sanıklardan Oğuz Öder' 
in sorgusuna geçilmiş, bunu mütea
kip Tülay Tat, tutanakların yanlış 
olduğunu ileri sürmüştür. Bu husus
ta Mahir Çayan da ayağa kalkarak 
itirazda bulunmuş ve ifadesinin tu
tanaklara kasıtlı olarak yanlış geçi
rildiğini iddia etmiştir. Bunun üze-
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnm

— 1 No.lu Sıkıyönetim Mahkemesinde komünist ihtilâle teşebbüsten 
yargılananların aleyhinde şahitlik yapan Kubilay Kılıç ve Serhat Ünaldı 
görülüyor. Şahitler gerek mahkemede, gerek basında hücumlara maruz 
kalmakta, şaibe altında bırakılmak istenmektedir. Devlete yönelen teh
likeleri bertaraf etmeye çalışanlar, onu korumak için fedakârlık yapan
lara gelen tehlikeyi de bertaraf etmelidirler.
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rine Hakim Akmut; «Neden yazıldı 
ğı sırada itiraz etmedin, o zaman l  
fade!eriniz gözünüzün önünde tuta* 
naklara geçti» diyerek Mahir Çayan’ 
in yerine oturmasını istemiştir. Ma
hir Çîayan oturma maltta direnince, 
arkasında bulunan er Mahir Çayan’ı 
oturtmak istemiş, bunun üzerine sa* 
nıklar ve avukatları, malum mahke 
me taktiklerine başvurarak mahke- 
menin huzurunu kaçırmak için top

lu itiraza kalkmışlardır. Hakim bu 
defa «Kime karşı bağırıyorsunuz? 
Millet adına yargılama yapan bir 
nahkemeye mi? Açıkça söyleyin»
diyerek şehir eşkiyalanna cevap ver 
miştir.

Aynı davanın 10 Eylül tarihinde 
yapılan duruşmasında da şehir eş= 
kiyaları zaman zaman mahkemenin 
havasını bozucu hareketlere teşeb
büs etmiş, duruşma esnasında ha

kim, devamlı olarak Amerikan Em 
peryalizminden söz eden sanık Mu* 
tafa Aynur’a; bir soru yönelterek: 
«Amerikan Emperyalizminin Türki 
ye'ye hangi tarikte girdiğini söyle
yebilir misin?» demiştir. Sanık bu 
soruya cevap verememiştir. Bu hadi 
se de sosyalist geçinen fertlerin ge
tirmek istedikleri düzen namına yap 
tıkları propagandanın, aslında kendi* 
leri ‘ tarafından dahi bilinmediğini

bir kere daha ortaya koymuştur.
Duruşmanın sonunda hakim, mah 

kemenin huzurunu bozmak üzere de 
vamlı sabote hareketlerinde bulu
nan avukatların, Baro’ya şikâyet e- 
dildiğini ve Baro’dan kendilerine 
cevap geldiğini, bu cevaba göre adı 
geçen avukatlar hakkında soruştur» 
ma açıldığını bildirmiştir. Duruşma 
şahitlerin dinlenmesi için 15 Eylül’e 
bırakılmıştır.

m

TRT’nin Millileşmesi Önlenemeyecektir
m un mevzuatı bakımından ihdası mümkün olma 
yan dallarda yarışma açılması için 1971 yılı büt
çesine 1 milyon 725 bin tira Yönetim Kurulu ka 
ran ile konmuştur.

Sayın Sinanoğlu’nun ödül verilen eserler 
den bir kısmının saptırılmış' ideolojilere fikir ve 
sanat yoluyla yönelme etkisi bırakmaya müsait 
bir durumda oluşunu «art niyete bağlanmamak 
suretiyle» bir nevi savunuculuk yapması dikkat 
çekicidir.

Daha önce de söylediğim gibi, 12 Martsan 
sonra uygulanamayan bu raporlar TRT program
larını belirli bir ideolojiye oturtabilmek heves 
ve amacını gütmektedir.»

Öğün demecinde ayrıca, TRT program plân
lamaları yapılırken Marx, Lenin, Hikmet Kıvıl
cımlı ve Mihri Belli gibi komünistlerin eserle
rinin kaynak gösterildiğini belirterek, bütün bu 
gerçeklerin adlî mercilerin dikkatini çekmesi 
^biîdir demiştir.

Öte yandan Genel Müdür Musa Öğün’ün ko
nuşmalarını ihbar kabul eden Ankara Basın Sav 
cılığı TRT hakkında soruşturma açmıştır. Basın 
Savcısı Zekai Turan’ın bu konudaki açıklaması 
şöyledir:

«Bu soruşturma tek bir olaya inhisar etme
yecek, TRT’riin 1970 yılında düzenlediği bilim- 
sanat-kültür ödülleri yarışması da dahil olmak 
üzere, çeşitli program ve faaliyetleri ile ilgili 
olacaktır.»

. Uşak Milletvekillerinden Fahri Uğrasızoğlu 
da bu konu ile ilgili olarak 6 Eylül günü Mil
let Meclisinde bir önerge vererek:

«1— TRT mensuplarından, 12 Mart Muhtı
rasına sebep teşkil eden olaylara ismi karışan 
veya program ve yayımlar yoluyla bugün suçlu 
durumda olanlara yardım etmek suretiyle göre
vini kötüye kullananlar bulunup bulunmadığını 
tesbit etmek,

2— TRT’nin bütçe gelirlerini, kurumun ama 
cına uygun olmayan bir şekilde usulsüz ve ka
nunsuz olarak sarfedenler mevcut ise, bunların 
sorumluluk derecelerini tesbit etmek,

3— Yeni Genel Müdürün ve yönetim kuru
lunun, TRT yi düzene sokmak ve Türk Milletine 
lâyık, tarafsız ve milliyetçi bir kurum haline 
getirmek hususundaki gayretlerine ışık tutmak, 
maksadıyla» Anayasanın 88 inci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması yapılmasını ve bunun 
için gereğinin ifasını m  ederim» demiştir.

Türkiye’de milletine bağlı kumandanlar, va 
tansever parlementerler bulunduğu müddetçe, 
gerçek aydın uyanık olduğu sürece bir takım mü 
esseseler kötü şaibelerine rağmen ergeç millî 
kültüre, millî ahlâka ve millî hayata yönelmek 
mecburiyetinde kalacaklardır.

TR'Fdeki gelişmeler bunun güzel bir misa
lidir.
lunduğu pahalı ürün sahipleri, Sinanoğlu’nun 
müdafaaya çalıştıklarından başkaları değillerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Sinanoğlu 
ayrıca:

«Ödüller, TRT tarafından değil, kendi alan
larında ün yapmış kişilerden kurulu Jüriler ta
rafından verilmiştir.

Siyasî eğilimleri ne olursa olsun, bu kişile
rin jürideki görevlerini gerçek aydına yarasan 
dürüstlük ve objektiflikle yaptıkları şünhesızdir. 
Bu itibarla «ödül verilen eserlerden bir kısmı
nın saptırılmış ideolojilere fikir ve sanat yoluy

la yöneltme etkisi bırakmaya çok müsait durum 
da» olduğunu kabul etsek dahi, bunda bir ard
niyet görmeye imkân y o k tu rf ik rin i savuna
rak TRT ödüllerinin dağıtılmasının TRT nin 11
milyon kâr etmiş olduğu bir senede kararlaştı
rıldığını belirtmektedir. Halbuki gerçek aydın 
diye yaftaladığı jüri üyelerini Prof. Mümtaz Soy 
sal, Prof. Aziz Köklü, Prof. Cahit Talaş, Doğan 
Avcıoğlu, Prof. Mübeccel Kıray, Doçent Mukblî 
Özyörük, Tahsin Saraç, Tarık Zafer Tunaya, Ok
tay Akbal, Tahir Alangu, Sabahattin Eyüboğlü 
gibi ne idüğü belli ve objektiflik vâsfını ebediy 
yen taşıyamayacak tıynette şahıslar teşkil etmek 
tedir Her şeyden önce dürüstlük ve objektiflik 
ancak milletin sahip olduğu değerlere mâlik olan 
lara hastır. Komünizm suçlarından takibata uğ
rayanlara ve milletten kopanlara değil...

Yeni Genel Müdür Tümgeneral Musa Öğün, 
Sinanoğlu’na gerekli cevabı vermekte gecikme
miştir. 5 Eylül tarihli demeci ile Öğün aynen

TRT’de giriştiği mil fî icraatından dolayı 
milletimizin büyük bir takdirle karşıladığı 
Musa Öğün görülüyor,

şöyle demektedir:
«Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör 

Suat Siuanoğlu’nun dün verdiği demeci üzüntü 
ile dinledim ve okudum.

TRT’nin geçen yedi yılında devamlı o4arak 
kurumun üst kademelerinde hizmet görmüş Sa* 
yın Sinanoğlu'nun, demeçimi iyi incelemediğini 
veya kendisine yanlış ve maksatlı intikâl ettiril
diğini müşahede ettim. Sayın Sinanoğlu’nun Ku 
rumda, dört yıl Etüd Plânlama Dairesi Başkanı 
ve ikibuçuk yıl da Yönetim Kurulu Başkanı ola
rak çalıştığı halde, benim bir aylık dönem için
de edindiğim bilgilere dahi sahip olamaması ü- 
züntü vericidir.

Bu arada, şunu da belirteyim ki, ödül ka* 
rannm alındığı 1969 yılında, kurumun kâr et
miş olmasını ödül verilmesine haklı gösterecek 
bir gerekçe olarak kullanmak, meseleye san de

rece sathi bakıldığının açık delilidir. Kaldı ki, 
kurumun kâr ettiği bildirilen yıllarda finans
man açığı vermemesi, yatırımlarını gerçekleştir- 
memek pahasına olmuştur. 1970 yılında da ku 
ram, kâr değil zarar etmiş, finansman açığım 
kapatması devletten ek finansman almak sure 
tiyle mümkün olmuştur. Bütün bunlar yönetim 
kurulunun kararlarından geçmiş vakıalardır. Bu 
na rağmen 1970 yılında da ödül sistemi arttırı
larak, devam etmesi için karar alınmıştır. Kuru*

TRTnin yeni Genel Müdürü Tümgeneral 
Musa Öğün’ün, «12 Mart öncesi TRT» ile ilgili 
olarak 2 Eylül 1971 Perşembe günü 19.00 ajan
sında yaptığı konuşmada ortaya koyduğu gerçek 
ler, bazı çevreleri her nedense tedirgin etti. He
le ilk telâşa kapılanın 2,5 yıldır TRT Yönetim 
Kurulu Başkanlığını deruhte eden Prof. Suat 
Sinanoğlu’nun olması, «12 Mart sonrası TRT» 
için üzücü olmuştur. Zira 4 Eylül günü Musa 
Öğün’ün beyanatına cevap olmak üzere eski yö 
netim kurulu üyeleri ile halen yönetim kuru 
lunda görevli arkadaşları adına (!) açıklama ya 
pan Prof. Sinanoğlu, bir takım lüzumsuz pole 
miklerin içine girmektedir. Bu polemikler Jü 
zumsuzdur, çünkü «12 Mart Öncesi TRT»yi ko 
kuşturan, yozlaştıran ve millet indinde itibar 
dan düşüren bu çeşit TRT içi ikilikler olmuş 
tur. Zararlıdır, zira huzur ve sükunun ençok ar
zulandığı yerlerden biri olan bu müesseseyi, 
hem de millî hayata yönelme gayretlerinin baş 
ladığı bir zamanda bulandırmak samimiyetten de 
öte bir davranıştır. Hem Prof. Sinanoğlu kimin 
ve neyin müdafaasını yapmaktadır. Unutulma
malı ki kötüyü müdafaa, müdafacıyı da kötü 
eder.

Sinanoğlu, «Genel Müdür’ün kendisine veri 
len yanlış bilgilere dayanarak, bu sözleri söyle 
diğini» ileri sürerek:

«1970 yılı ödülleri için harcanan para 958 
bin liradır. Fikir ve sanat ürünleri pahalı ürün
lerdir. TRT Yönetim Kurulu programların düze 
yini yükselteceğini umduğu bu teşebbüs için 
bir milyon lirayı fazla görmemiştir.

Yarışmalar, Radyo-TV ile ilgili yeni sanat 
alanlarında insan yetişmesini sağlamak ihtiya 
cmdan doğmuştur.» demektedir.

Evet doğrudur, fikir ve sanat ürünleri pa
halı ürünlerdir (!) Ama, hangi fikir ve sanat 
eserleri değerlidir, bunu da açıklamak lüzumu 
vardır. Bir defa TRT’nin bahşiş verdiği ürünler 
pahalı değil aksine çok ucuz ürünlerdir. îlmin 
ve medeniyetin gerçeklerinden nasibini alama
mış bir tarlanın, daha doğrusu sol bataklığın 
ürünleridir. Sadece 958 bin liranın varislerini 
saymak, TRT’nin hangi «pahalı ürünlere»! par* 
dağıttığını göstermeye kâfi gelecektir.

Halen komünizm propagandası yapmaktan 
sıkıyönetim mahkemelerince tutuklu bulunan 
Doçent Çetin Özek, Fakir Baykurt, komünizm 
propagandasından hakkında dava açılan Afşar T 
muçin gibilerle birlikte, Atilla Tokatlı, Melih 
Cevdet Anday, Osman Saffet Arolat, İlhan BerV 

~Hasan H. Korkmazgil, Tahsin Saraç ve Ahme< 
Say gibi komünizm suçlarından defaatle takiba 
ta uğramış, bir kısmı da komünizm propaganda 
smdan hüküm giymiş bu malum şahıslar «TRT 
Kültür-Sanat ve Bilim Ödüllerine» lâyık görü 
müştür. İçlerinde Vedat Türkali gibi Türkiye 
Gizli Komünist Partisi yürütme kurulu üyesi iU 
Nabi Din;er gibi yine T.G K P. üyelerinin de bu
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— Milletimizin ezelî düşmanı Yunan, Beynelmilel Yahudiliğin kuklası batılı devletlerin de himaye 
sinde, sürülerini Anadolu’ya saldığı zaman milletimize, tarihîn, eşine ender rastladığı vahşet ve 
saldırılan reva görmüştür. Asırlarca şerefli himayesinde adâlet görerek yaşadığı milletimizin 
alığım ve çaresiz evlâtlarına, yapmadığı zulüm ve etmediği işkence bırakmamıştır. Yukarda» 
Yunan kopeklerinin canavarca saldmsına maruz kalarak şehit olmuş bir millet evlâdım görmekte* 

Milletimiz, kendisine reva görülen bu vahşetleri de ve bu canavarlıktan unutturma çaba- 
bulunan hâinleri de asla affetmeyecektir.

MİLLETİMİZİN GERÇEK
DÜŞMANLARI

Kokuşmuş bir takım değerlerin ve anlayış
ların içinde bocalayan insanlığa, eşsiz medeniye
ti, üstün ahlâkı ve İsabetli dünya görüşüyle her 
demirde örnek olmuş milletimiz, insanlık katili 
Beynelmilel Yahudilik, Hristiyanlık ve bunların 
ruh ve hareket verdiği devletler tarafından her 
saman düşmanlığa uğrayıp gelmiştir. Zulmün ve 
emperyalizmin her çeşidinin kanlı vahşeti al
tında çırpınan milletlere, kurtuluş ideolojisi ta
şımayı büyük bir "görev bilen ve bunun için de 
her girdiği ülkede gerçek bir kurtarıcı olarak 
karşılanıp kabul edilen milletimiz, büyük iha
netlerin ve komploların kurbanı olmuştur. Mil
letlerin istismarını, onların uyanmamalarında 
gören; bunun için de inanç, düşünce, ahlâk, mil
li kültür gibi, ne kadar temel müessese varsa 
hepsini dinamitlemenin hain çabası içinde bulu
nanların, milletimize düşmanlıklan, beşeriyyete 
çok şey kaybettirmiştir. Dünyaya medeniyet, hu
zur ve emniyet getiren üç kıta yedi deniz hâki
mi devletimiz, bu beynelmilel zulüm şebekele
ri tarafından, görülmemiş ihanetlerle darbele- 
nip yıkılırken, insanlığın ümidini de beraberin
de götürmüştür. Beynelmilel Yahudilik ve Hris- 
tiyanlık elele, tek haklı ideolojinin bayraktan 
milletimize, her zaman ihanetlerle dolu olmuş
tur. Devletimizin Avrupa’ya yönelmesinden ve 
hele Anadoluya ayak basışımızdan bu yana, bu 
müşterek düşmanın kompiolan hiçbir zaman 
durmamıştır. Emperyalizm yüklü bu menfur ide
olojilerin şekillendirdiği devletler; Fransız’ı, Al- 
man’ı, İngiliz’i, Rus’u ve Amerika’sı; hepsi mil
letimizin yıkımı mevzuunda beraberce çalışmış
lardır. Tarih bu beraberce yürütülen saldırıla
rın ve oyunların hikâyeleriyle doludur. Zayıf an 
lanmızı hazırlayarak veya kollayarak, zaman za
man üzerimize saldırttığı Yunan palikaryası, hat 
tızatında hiçbir şey değildir. Aleyhimize gelişti
rilen müşterek düşmanlığın doğurduğu, besleyip 
büyüttüğü ve üzerimize saldırttığı bir kukla 
devletçiktir Yunanistan. Yunanistan, tek başına 
bir düşman değil; üzerimize doğru uzanan bey
nelmilel düşmanlığın batı yakamızdaki bir uzan
tısından ibarettir. Olayları bu açıdan görmeyen
ler, başımıza yeniden büyük bir gâile açma is
tidadı taşıyan Makarios-Grivas ve Papadopulos üç 
lüsünün ihanetlerini, bu temel görüşün ışığında 
değerlendirmeyenler, büyük bir yanılmanın için
de bulunmaktadırlar. Meydana getirilen olayla
rın temelinde yatan ideolojik sebebi sezemeyen 
ler, büyük bir gaflet içindedirler ve milletimizi 
koruyacak herhangi bir tedbirleri de olamaz on
ların. /
Y*TNAVIN, ÜZERİMİZDEKİ ASIRLIK EMELİ

Bu temel görüşün ışığında ve millet haya
tımıza indirilen beynelmilel darbelerin ikazına 
kulak vererek Yunanın, üzerimizdeki emelini, 
ihanet kollarını, vahşetlerini ve politik oyunla- 
nnı görelim:

Yunan milleti, Türk düşmanlığını politika
sının temeli yapmış bir millettir. (1) Onun dost 
gibi gözüken suratının arkasında mutlaka bir 
ihanet yatar. Anadolu'nun, milletimizin elinde 
gerçek kurtuluşuna kavuştuğu 1071 yılından bu 
tarafa, Yunan’m bu ihanetini her zaman gör
müş bir milletiz. Romen Diyojen’in, Alparslan’ın 
karşısında erimesi ve daha sonra, kokmuş Bi
zans’ın, Fatih’in eliyle tarihe gömülmesi, Yu
nanın, bizi ebedî düşman bilmesine yeter sebep
ler olmuştur. Ondan sonradır ki, Haçlı ruhu ile 
dopdolu olan Avrupa milletlerini yedeğine al
mış ve bir taraftan devletimizin yıkılış plânlan- 
nı hazırlarken diğer taraftan her zayıf ânımızı, 
büyük bir fırsat olarak değerlendirmiş ve üze
rimize çullanmıştır.

Yunanistan'ın, Anadolu hâkimiyetini ve ni
hayet Bizans imparatorluğunu kaybettikten son
ra temel politikası daima, eski Bizans impara
torluğunu diriltmek ve bunun için de Anadolu 
ve İstanbul’u ele geçirmek hülyası olmuştur. (2) 
Yunanlılar bu temel politika ve ihtiraslarından 
hiçbir zaman vaz geçmemişlerdir. Millet hayatı
mızı zaaflara sürüklemişler, İktisadî imkânlan- 
mıza el atmışlar, din, milliyet ve ahlâk gibi te
mel varlıklarımızı çürütücü cihan çapında pro
pagandaya girişmişlerdir. Vatanımızı parçala
mak maksadıyla ermenilerle beraber olmuşlar 
ve millî bütünlüğümüzü yıkabilmek için Moskof 
uşaklarıyla birlikte, doğu vilayetlerimizde bir 
kürt devletinin kurulmasının, dünya milletleri 
ve entellektüelleri arasında propagandasını yü
rütmüşlerdir. Ve halen de yürütmektedirler. (3) 
«Büyük Yunanistan» hülyasının İsrarlı takipçisi 
Venizelos, bütün hayatı boyunca «İki Kıtaya Uza 
nan ve Beş denize açılan Yunanistan’ı gerçek
leştirmek; bir ayağı Asya’da, diğer ayağı Avru
pa’da olacak Bizans Grek imparatorluğunu yeni
den kurmak» siyasetinin peşinde olmuş bir a- 
damdır. (4)

«BUGÜN İZMİR YARIN İSTANBUL» 
Yukarıda da söylediğimiz gibi, Anadolu’ya 

ve Müslüman-Türklüğün üzerine koyu bir haçlı 
taassubuyla saldıran batılı devletler ve onlann, 
beynelmilel yahudiliğin emrindeki liderleri Cle- 
mencau (Fransız Başvekili), Lloyd George (İn
giliz devlet adamı) ve Wilson (Amerikan Dev
let Başkanı), Yunanistan’ı Anadolu’yu işgal ni
yet ve hareketinde daima desteklemişlerdir. (5) 
Zaten, bu büyük hıristiyan devletlerin himayesin 
de, geniş bir Türk katliâmına girişerek 1833 ler 
de elde ettiği istiklâlinden bu yana Yunan mil-

Yunan, Mi
iiyetçiliği, batılı devletlerin, aleyhimizde geliş
tirilen desteğini hep yanında bulmuştur. Büyük 
bir vahşetle İzmir’e ayak bastıkları zaman paro- 
lalan şu olmuştu: «Bu gün İzmir, yann İstan
bul» (6) biraz ilerde inceleyeceğimiz gibi Ana
doluya 1919 da ayak bastıklarında, İstanbul’da
ki Rum palikaryalar, Bizans imparatorluğunu 
ilân zamanının geldiği düşüncesiyle Patrikhane
nin başkanlığında İstanbul semalarında Bizans 
bayrağı dalgalandırıyorlardı. Bu bizans ruhunun, 
ateşli bir ideal halinde bütün Rumları sardığı 
bir vakıadır Yunanistan’da, hangi idare olursa 
olsun ve hangi adam iktidarda bulunursa bulun
sun, hepsinin ana gayesi, yunanlıların ruhunda 
ateşli bir Türk düşmanlığı meydana getirme! 
ve Bizans imparatorluğu hayalini zihinlerde can
lı bir şekilde tutmak olmuştur. 1827’lerin Patrik 
Gregorios’undan devr aldıkları bu kızgın ruhun 
her devrin Yunanlı devlet adamlan tarafından 
Yunanistanda alevlerdirilip geldiğini görmekte
yiz. Bundan önceki hükümet başkanı Papandreu- 
nun, kanlı papaz Hristostomos’un heykelinin açı
lışı töreninde yaptığı meşhur konuşma, hâlâ ha» 
Urlardadır. Gayelerinin Bizansı tekrar kurmak 
olduğunu ve bu ruhu millî bir heyecanla Yunan 
milletine ve gençliğine vermekte olduklarını a- 
teşli bir hitabe ile ifade eden Papandreu’nun bu 
siyasetini bugün ayniyle Papadopulos yürütmek
tedir. Onun içindir ki, her Allahın günü Atina 
sokaklarından yükselen «İstanbul bizimdir» lakır 
tılannı işitip durmaktayız.

YUNANIN POLİTİKASI HER ZAMAN 
KANCIKÇA OLMUŞTUR 
Hayatlannda Müslüman-Türk öldürmeyi en 

büyük bir dinî ve millî vazife bilen Yunanlılar,
(7), tarihi ideallerine ulaşabilmek için her za
man, kancıkça bir siyaset takip etmişlerdir. Yü
rüttükleri politikanın ahlâkîlikle en ufak bir ala 
kası olmamıştır. Dünya milletlerini aleyhimize 
çevirebilmek için, kızlarını ve oğlanlarını Birleş 
miş Milletler delegelerinin koynuna atmayı, si
yasî başarılannın bir şartı olarak görmüşlerdir. 
Hiçbir siyasî anlaşmaya sadakat gösterdikleri gö
rülmüş değildir. Milletimizi, Avrupa milletleri
ne kötü tanıtmanın şampiyonluğunu yapmışlar 
ve bundan siyasî menfaatler devşirmişlerdir. 
Milletimizi zayıf gördükleri veva memleketimiz
de siyasî bir iç kriz bahis konusu olduğu zaman, 
gerek aramızdaki ve gerekse beynelmilel mahi
yetteki anlaşmaları hiçe saymışlar ve her zaman 
milletimize bir darbe vurmanın fırsatmı arayıp 
durmuşlardır. Milletimizi İktisadî bir krizin içi
ne yuvarlamak için, içimizdeki rum palikaryalar 
la birlikte üzerimizden, ticarî itibarımızı sarsıcı 
ve bizi İktisadî iflaslara sürükleyici menfî pro
pagandaları ve oyunları hiçbir zaman eksik ol
mamıştır. Ellerine geçirdikleri kendilerince en 
müsait zamanlarda binlerce Müslüman - Türk’ün 
kanına girmişlerdir ve bunu en büyük bir millî 
vazife telakki etmişlerdir.

Bütün bunları Yunanlılar, Megalo-İdea de
dikleri «Büyük Yunanistan»ı kurmak hülyasıyla 
yapmışlardır. ^

PALİKARYANIN ADALAR VE BATI 
TRAKYA’DAKİ ZULMÜ DEVAM EDİYOR 
Biz şimdiye kadar millî bir dış siyasetin tat 

bikçisi olamadığımız ve ideolojik bir toparlanış 
olan milletlerin, hiçbir zaman dost olamayacak- 
lan gerçeğinden gafil bir politik çizgi üzerinde 
olduğumuz için hep düşmanın oyununa geldik. 
Bunun neticesinde koskoca bir imparatorluk çök 
tü milletimizin çocukları, kendilerini, zalim dev
letlerin tahammül edilmez işkenceleri içlnie 
buldular. Tarihin hiçbir devrinde, şeref ve haysi- 
ytinin ayaklar altma alınmasına tahammül gös
termemiş olan milletimiz, eşine dünya tarihinde 
ender rastlanan bir kıyamla istiklal mücadelesi 
vermiş, düşmanı denize dökmüş ve fakat yeryÜ- 
zündeki ideolojik mücadelelerin kararlılığından 
habersiz politikacıların acziyeti neticesi, büyük
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ce Türkün Kanlı Kaatili 
timizin Dostu Olamaz

milletimizin birçok evlâdı düşman devletlerin e- 
siri olmaktan kurtulamamıştır Bugün Anadolu'
nun dışında, tam biı esaret hayatı yaşayaE yüz 
milyon Müslüman-Türk, kendilerine uzanacak bir 
kurtarıcı elin özlemi içinde bulunmaktadırlar. 
Komünist Rus ve Çin zulmü altında inleyea Müs 
lüman-Türk'lerden sarfınazar, Adalar ve Batı 
Trakya Türklerinden inilti sesleri yükseliyor.

İçine Anadolu’nun da girdiği büyük Yuna- 
nistanı kurmak hülyasını adım adım tahakkuk 
ettirme yolunda olan Yunan politikası, büyük 
gafletimizden istifade etmesini bilmiş ve vatanı
mızın ayrılmaz bir parçası olup her karış topra- 
ğı Müslüman Türk'ün kanıyla kokan Adaları ve 
Batı Trakya'ya elimizden almıştır Muzaffer bir 
milletin kan bedeli olan ve ayrıca, stratejik e* 
hemmiyeti de fevkalâde büyük olan adalar ve 
Batı Trakya'mız maalesef Lozan'da Yunana peş
keş çekilmiştir. O günden bu tarafa, milletimizin 
oralardaki bir parçası durumunda olan kardeş
lerimiz binbir türlü zulme maruz bırakılmış ve 
tarihî eserlerimiz adice hakarete uğrayıp tanrip 
edilmiştir. Oraların bir zamanlar bizim olduğu
nu ilan eden ne kadar eser varsa hepsi hoyratça 
ortadan kaldırılmıştır. Türkler, di* değiştirmeye 
aorlanmış, camiler ve Osmanlı Üniversiteleri 
buğday ambarı veya meyhane haline getirilmiş, 
Türk kızları zorla yunan piçleriyle evlenmeye 
zorlanmış, mübarek şehitlerimizin medfun bu
lunduğu mezarlıklar, üzerinde tepinilecek birer 
spor sahası veya park yerleri haline getirilmiş; 
tacihin efendisi olan bir miUet böylece haKaret- 
krin en büyüğüne maruz bırakılmıştır.

Bugün, memleketimizde Yunan dostluğun
dan bahseden uşak ruhlu adamlara bir ders o- 
hır temennisiyle, yunanistanın bir numarab dev
let adamlanndan General Patakos’un bir konuş
masını nakledelim:

Türk dostluğundan bahsederek milletimizi 
İnandırabileceğini sanan Papadopulos’un en ya
kın arkadaşı General Patakos, içişleri bakanı ol
duğu sıralarda İşkeçe’nin Şahin nahiyesi çev
resine bir gezide bulunur. Şahin’li Türk kadın 
ve erkekleri, Polis zoruyla nahiye binasının önü
ne toplatılır ve General Patakos kendilerine şu 
konuşmayı yapar:

«Sîzler, herbiriniz yunanlısınız. Barbar Os
manlI Türklerinin baskısı neticesi müslüman ol
muş kişilerin torunlarısınız. Her biriniz aslınıza 
rucu edeceksiniz, sizleri yunanlılaştırmak İçin ne 
mümkünse yapacağız. Bizlere itaat etmeyip de 
Türklük gurur ve ruhu içerisinde yaşayanlar, bu 
ülkeyi terk etmelidir. İşte Türkiye...» (8)

Patakos'un bu talimatına uygun olarak son

yıllarda batı Trakyanın köy ve nahiyelerinde 
«Kreş» denilen okula benzer yerler açılmış, üç i- 
la altı yaş arasındaki Türk çocuklarının burala
ra devamı mecburî kılınmıştır Buralarda vazife
li olan mürebbiyelerin her biri «Elen-ortodoks» 
misyoneri ve rahibesidir. Her biri Elenızm ru
hunun ateşli bir mümessili olan bu ajanlar Türk 
çocuklarını tam bir yunanlılık ruhu içinde eğit
mektedirler. Çocuklarını göndermeyen Türk an
ne ve babalar ise en namusuzca işkencelere ma
ruz kalmaktadırlar. (9)

Sadece Batı Trakya değil Adalarda da aynı 
assiırile faaliyetleri bütün hunharlığı ile devam 
ettirilmektedir. Bunun içindir ki, 1910 larda Ba
tı Trakya'daki Müslüman-Türk'ün sayısı 325.000 
iken bugün 170.000’e düşmüştür. Adalarda ise 
1930 da 20.000 olan Türk mevcudu bugün 4.600’e 
inmiştir.

Müslüman-Türk'ün, palikaryanın bu kadar 
vahşi zulmüne uğraması ve kendi öz yurdunda 
hergün yeni bir komployla karşı karşıya kalma
ları endişe ve korkusu gözler önünde dururken, 
Yu*nn dostluğundan bahseden milli ızdırap yok- 
s sözde aydın ve politikacılara bu millet as
ta iltifat etmeyecektir.

PATRİKHANE MEGALO İDEA RUHUNUN
BEYNİDİR
Türk düşmanlığı ruhunu bütün canlılığı ile 

ayakta tutan ve Anadolunun yunanlaşacağı fik
rini yunanlılara devamlı surette telkin edip du
ran Bizans artığı teşekküllerin başında Patrikha
ne gelir. Patrikhane, tarihi boyunca Türk düş
manlığının kaynadığı bir kazan olmakta ısrarla 
devam etmiştir. Türke en sadist bir ruhla işken
ce ve zulümlerin en namussuzunu reva gören Et- 
niki Eterya^ve Mavri Mira teşkilatlarının merkezi 
hep Patrikhane olmuştur. Patrikler aynı zaman
da, hayallerindeki müstakbel Bizansın bir numa
ralı mimarları olmuşlardır. Patrikhanenin Fetva 
sına göre Cennetin kapıları ancak bir Müslüman 
Türk ölldürmekle açılabilir. (10)

Bunun içindir ki, Adalarda, Batı Trakya’da 
ve Anadolu'da milletimizin temiz evlâtlarına re
va görülen gaddarlıkların hazırlayıcısı, teşvikçi
si ve yürütücüsü hep patrikhane ve ona bağlı ki
lise ve papazlar olmuştur. Uzağa gitmeye lüzum 
yok. İzmirin, Elenizmin azılı militanı papaz Hris 
tostomos önderliğinde yunan sürüleri tarafından 
işgal edildiği haberi İstanbula ulaşınca, vazifelile 
ri arasında şimdiki Athenagoras haininin de 
bulunduğu Patrikhane hemen, Gregorios'un ema 
neti olarak muhafaza edilen ve 4/2,5 ebadında o- 
lan Bizans bayrağını İstanbul semalarında dal- 
galandırmıştır. (11)

— Anadolu’yu Yunanın yapmak hülyâsı demek olan Hellenizm’in kaynağı, her devirde Fener Pat- 
rikhanesi olmuştur. Ve bu idealin tahakkukunda, öncülüğü de kilise ve papazlar yapmıştır. İzmir'
in Yunanlılar tarafından işgalinde bu hainler sürüsü, senelerdir muhafaza ettikleri Bizans bayra
ğım açmışlar ve «bir Müslüman-Türk öldürmeni n Cennetin kapısını açacağı» fetvasını vererek 
binlerce mümm millet evlâdının hunharca girmişlerdi. Resimde, kara cübbeli bu kanlı pa
pazlardan, İzmir'in işgalinde Yunan sürülerine facülük eden Hristostomos görülmektedir. Mazlum
ların intikamı, bu hainler sürüsünden birgün elbette alınacaktır. ̂

16 Ocak 1925 yılında, Patrikhaneyi ilgilendi
ren ve Tarabya'da yapııan fevkalâde bir toplan
tıda, daha sonra Patrik olacak olan Metropolit 
Fotios şöyle diyordu: «İstanbul Rumlann öz vata- 
nı, halis bir malıdır.» (12)

Lozanda düşman murahhaslarının oyununa 
gelen İsmet Paşa tarafından İstanbul’da kalma
sına müsaade edilen Fener Patrikhanesi işte böy 
le bir ihanet yuvasıdır. Bu ihanet yuvasının, en 
buhranlı anlarımızda, karşımıza dikildiği bir va
kıadır.

Patrikhane vasıtasıyla Türkiye'deki ramlar
dan, kardeşlerimize kurşun olarak sıkılmak üze
re milyarlar kaçırılmaktadır Patrik Athenagoras 
tarafından, Elenizm adına toplanan 6 milyar TL. 
sı, halen İsviçre’deki bir bankada «Yunan kilise 
mutemeleri» adına muhafaza edilmektedir. 13)

Ve bu teşkilât hâlâ bağrımızda beslediğimi* 
bir yılan olmakta devam ediyor. Ama milletimiz, 
şerefine toz konduran gayri milli müessesçi ere 
gereken millî tavrını takınacak ve Yunanın zul
münü asla effetmeyecektir.

MİLLETİMİZİN ARZUSU VE BEKLEDİĞİ
POLİTİKA
Başımıza yeni bir gaile açma istidadı teşı- 

yan Kıbrıs olaylarının hatırlattığı bazı mevzu
lar üzerinde durduk ve Yunan'm politik düşün
cesi ve hiyanetlerini anlattık* Bilmek zorunda
yız kİ, Kıbrıs sadece ırz, nâmus ve varlıkları teh 
likede olan Kıbrıs Türklüğünün bir sembolü de
ğil; asırlardır süren Müslüman Türk-Hellenizm 
mücadelesinin en son safhasının bir ifadesidir. 
Yunanistan bu mücadelede çizdiği politik bir he 
defe yani Megalo-İdea denilen içine Anadolu’mu
zun da girdiği Büyük Yunanistan’ı kurma gaye
sine ulaşabilmek için bütün gayretiyle çalışıyor. 
Dünya milletlerini aleyhimize İğfal ediyor ve po 
litik manevralannı bu neticenin istihsali için yü
rütüyor. Biz ise, maalesef millî bir politik he
defimiz olmadığı için bocalayıp durmaktayız. Mil
lî bir politik hedefimizin olmayışı bir yana, 
bunca ihanetini üzerimize kusan Yunan’* dost ta
limizi uzatmamız lâzım geldiğini telkine çaıışan 
uşak ruhlu adamlar dolaşıyor meydanlarda.

Yeşil Kıbrıs, bunca acı olaylara sahne ol
masına rağmen tarihî vazifemizi ve millî politi
kamıza dönmemiz gerektiğini bize hatırlatan bir 
sembol olarak karşımızdadır. İdeolojik mücadele 
lerin kıyasıya devam ettiği dünyamızda millî tari 
himizin derinliklerinden süzülüp gelen ve haklı
lığı tarihle sabit olan millî idealimize dönmek zo 
randayız. Milletimize, gençliğimize ve topyekûn 
müessese ve görüşlerimize bu temel idealin ışı
ğında yeni bir ruh ve heyecan vermekle ancak 
Türk Devleti olarak kalabileceğiz. Başka türlü 
bir politikayla ne Kıbrıs dâvası kazanuabilir, ne 
Yunan zulmünden uzak kalınabilir ve ne de bür 
yük devlet olmanın temeli atılabilir. Unutulma
malıdır.

(1) Millet Düşmanlarının İhanet Planlan. Shf. 
189

(2) Millet Düşmanlarının İhanet Planlan. Shf. 
191. Türk-Yunan İlişkileri. Shf. 149

(3) Batı Trakya Faciasının İçyüzü. Shf. 367
(4) Yunan Propagandası. Dimitri Kitsikis. Shf. 

21
(5) Yunan propagandası. Dimitri Kitoikis. Shf. 

60-74
(6) M.B. Goldsmith. Ulus 22 Mart 1966
(7) Papaz Yorgı Meneksapulos’un va’zı. Tercü

man, 15/2/1966
(8) Batı Trakya Faciasının İçyüzü. Shf. 332
(9) Aynı Kitap. Shf. 53

(10) Aynı Kitap. Shf. 334
(11) Tercüman. 15/2/1966
(12) Emekli Korgeneral Ekrem Baydar. Cumhu

riyet, 16/8/1971
(13) Aynı gazete. 17/8/1971
(14) Batı Trakya Faciasının içyüzü, SM. «
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TÜRK-İS’İN YABASI 
NASIL SARILIR?

Geçtiğimiz hafta Yol - İş sendi
kasının 5. Genel Kongresi yapıl
mıştır. Bir hayli tartışmalı geçen 
toplantıda 12’ler olarak bilinen sen 
dikacılarin daha önceden. Türk-İş’e 
serdikleri rapor tartışılmış, Türki
ye’de sendikacılık hareketiyle bir
likte işçi meseleleri de ele alınmış 
ve daha sonra da seçimlere gidil
miştir.

Açış konuşmasını 12lerden oldu
ğu bilinen Yol-İş Federasyonu Ge
nel Başkanı Haüt Mısırlıoğlu’nun 
yapmasından sonra kongre divanı se 
çimleri yapılmış ve divan başkanlı
ğına genel başkan Seyfî Demirsoy 
seçilmiştir.
ONİKİLER RAPORU

Kongre divanı seçimlerinden son
ra 121er raporu ete alınmıştır. Ha
tırlanacağı üzere bundan bir müd
det Önee Türk-İş’e bağlı bir grup 
sendikacı hazırladıkları raporu yö
netim kuruluna vermişler ve sendi
kanın sosyal demokrat bir politika 
kanalına girmesi gerektiğini ileri 
sürmüşlerdir. Bu durum ise Türk- 
tş yöneticileri tarafından sol cephe
nin paraleline düşmenin ta kendisi 
addedilerek böyle bir şeyin olamaya 
cağı açıklanmıştır.

Raporun okunmasından sonra söz 
alan Sağlık-îş sendikası başkanı 
Türk sendikacılığının muhteris poli
tikacılar elinde oyuncak olduğunu 
ifade ederek, Türk-İş’in hiçbir za
man Sosyal Demokrat bir politika 
anlayışının aleti olmayacağını be
lirtmiştir. Başkan işçi meseleleriyle 
samimiyetle ilgilenilmediğini söyle
dikten sonra, «kabinedeki reformcu 
bakanların işçinin ücretine göz dik
tiklerini» ileri sürmüştür.

Daha sonra kürsüye gelen Halil 
Tunç 12 Mart öncesi Türkiye’nin 
durumunu tahlil etmiş, «öğrenci ha
reketi» namıyla bilinen anarşik ha
diselerin aslında komünist faaliyet 
ler olduğunu hatırlatarak; «bugün 
basın, ilim adamları, parlamento ve 
çoğu zaman iktidarlar işveren gru
bunun elindedir» demiştir. HaH.il 
Tunç’un konuşmasından bir müd
det sonra toplantıya ara verilmiştir. 
SOSYAL DEMOKRAT GÖRÜŞE 
HAYIR

Genel kurul, çalışmalarına ertesi 
gün devam etmiştir. îkinci gün top
lantının en ilgi çekici konuşmasını 
Erzurum delegesi Cevat Çağlar yap
mıştır. Çağlar daha ziyade politikacı
i ara çatmış, Sosyal Demokrat politi
kayı bilhassa yerdikten sonra şöyle 
demiştir: «Menfaatleri için halkın II 
mon gibi suyunu içip posasını atıyor 
lar. Federasyonun bir politikası ol
ması lâzımdır. Ancak şunu kesin o- 
larak belirteyim ki, bu asla Sosyal 
Demokrat bir politika olmayacaktır.»

Ülkemizde ticaret v»e iş ahlâkının 
yerini üç kâğıtçılığın ve dolandırıcı 
lığın aldığını ifade eden Mustafa 
Bilgin ise millî ahlâkı, ticaret ve iş 
ahlâkını ön plânda tutan bir ekono
mik sistemin lüzumundan bahsetmiş 
tir.
HADİSE ÇIKTI

Ertesi gün kongreye devam edil
miş ve Çalışma Bakanı Atilla Sav 
bir konuşma yapmıştır. Atilla Sav’ 
ın konuşmasından sonra Genel Sek 
reter Rafet Altun, Halil Tunçtu suç 
iamıştır. Altun’un suçlamalarına 
Halil Tunç cevap vermek isteyince

salon karışmış ve haVa bir anda e 
lektriklenmiştir. Ancak Genel Baş
kan Demirsoy’un kürsüye gelerek 
konuşması havayı yumuşatmıştır.

Bundan sonra seçimlere gidilmiş 
ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanlı
ğına yine eski başkan Halit Mısırlı- 
oğlu, genel sekreterliğe de Rafet Al 
tun getirilmişlerdir.
TÜRK İŞÇİSİ SAMİMİYET 
İSTİYOR

İşçi sendikalarını muhteris emel
lere alet etme gayreti yeni değildir 
Bilindiği üzere bünyesinde pekçok 
işçiyi barındıran DİSK bugüne ka
dar Türkiye Gizli Komünist Parti 
sinin dümen suyunda hareket et 
miş, TKP’nin direktifleri, üniversite 
ye yuvalanmış komünistlerin de yaı 
dımıyla binlerce masum işçiyi soka 
ğa dökmüş, hattâ Türk işçisini onun 
özbeöz kardeşi olan Mehmetçiğe bî 
le saldırtmıştır. Daha sonra DİSK’ir 
bu mel’un zihniyeti, işçiler arasın
da anlaşılınca kitle halinde DİSK’ 
tep istifalar başlamıştır. DİSK’ten 
aynlanlann pek çoğu Türk-İş’e gir 
inişlerdir.

Ne yazık ki, işçilerimiz Türk-tş* 
ten de umdukları samimiyeti göre
memişlerdir. Öyle ki bir kısım sen
dika yöneticileri, sendikayı politika
nın çirkef bataklığına gömmek için 
sosyal demokrat hareketini başlat
mak istemişlerdir. Sosyal demokrat 
politikanın doktrini nedir? Sınır çiz 
gisi nereden başlar, nerede biter bi
linmez. Yanılan propagandaların al
dattığı birkaç kişi sosyal demokra
siyi kurtarıcı bir sistem zannetmek
tedirler.

Yöneticilerin bir kısmı menfaat 
kavgası yaparken diğerleri de tali 
meselelerle oyalanmaya devam et
mektedirler. Fakat şurası gerçektir 
ki, işçi, kendi meselesiyle samimi
yetle ilgilenen bir sendika göreme
menin üzüntüsü içindedir. Bir mille 
tin refahı bir bakıma işçi ve köylü 
nün karnının tok, sıhhatinin yerin
de ve maneviyatının kuvvetli olma
sıyla orantılıdır. Bilhassa Türkiye gi 
bi bir ziraat memleketi olursa. İşçi
nin bu meseleleri halledilmezse o 
bir takım batıl doktrinlerin kurba
nı olabilir. Hem de bağlı olduğu 
milletiyle birlikte.

Millî bir sendika olduğunu iddia 
eden Türk-İş’in işçimizin meselele
riyle gerçekten ilgilenmesi ve bün
yesindeki anarşiyi en kısa zamanda 
gidererek miîlî değerlere bağlı ide
olojik karakterini ortaya koyması 
bu iddiasını ispatlamak için şarttır. 
Yoksa «millîlik» dilin altına yapışan 
bir sakız olur.

— Milliyetçi Türk İşçi kitlesini, bir 
takım karanlık emellerin tahakku
kunda basamak olarak kullanmak 
hayalinde olanlar var. Bakalım Ha
lil Tunç’lar, bunlardan olmadıkları
nı gösterebilecekler mi?

Miraç Kandili 

Mn’minlere 

Mübarek-Glsun...

Miraç; lûgâtta yükseğe çıkmak ve merdiven manaianndadır. İslâm 
ıstılahında ise Peygamber Efendimizin yüce makamlara çıkarılmasının 
vasıtasıdır. Sonraları bu vakanın Özel ismi olarak kullanılır olmuştur. 
Miraç hicretten bir buçuk sene evvel Recep ayının 27 gecesi vuku bul
muştur ki 17 Eylül Cuma alcşamına tekabül etmektedir.

Miraç hakkında Cenab-ı Hak, Kur’an-ı kerîminde şöyle buyurmak
tadır:

«Kulunu (Muhammed -SAS-) bir gece, Mescidi Haram’dan (alıp) 
Mescid-î Aksâ’ya götüren (ZaM ecelle ve a’lâ tıer türlü noksan sıfat
lardan) münezzehtir. (O Mescid i Aksâ ki) biz onun etrafına (feyz ve) 
bereket verdik (ve bu gece yolculuğunu) ona (e peygambere) ayetle
rimizden bazısını gösterelim diye (yaptırdık.) Şüphesiz ki O, (her şeyi) 
hakkıyla işiten, (her şeyi) kemâliyle görendir.» (I)

Başka hiç bir peygambere nasip olmayan bu miraç hadisesiyle Pey
gamber Efendimiz (SAS) önce Mescid-i Haramdan, Mescid-i Aksâ’ya 
götürüldü. Oradan da yedi kat semaya çıkarıldı. Peygamberlerle görüş 
tü. Resulü Ekrem’e Cennet ve Cehennem, Rahmet nehri, Kevser havz 
gösterildi. Sidretü’l-Müntehâ’ya çıkıldıktan sonra yalnız olarak Arşa yük 
seltüdi. Allah’ın Resulü böylece en yüksek mertebeye ulaştı. Aliahl 
Tealâ’dan vahiy alarak aynı yollardan geri döndü.

Peygamberimize Miraç’ta şu ihsanlar verildi:
İv Her gün elli vakit sevabına denk, beş vakit namaz.
2. Bakara suresinin son ayetleri.
3. Ümmetinden, hiç bir şeyi Allah’a eş koşmayanlara Cennet.
Bunlardan başka mi’raç hadisesini anlatan El-İsra sûresiyle itikad,

ahlâk, iktisad gibi cemiyet nizamının belkemiği olan, milletleri huzur 
içinde yaşatacak şu esaslar vahiy ve tebliğ edilmiştir.

1 — «Allah ile beraber diğer bir tanrı edinme. Sonra kınanmış ken
di başına bırakılmış olursun.» (2)

2 — «Rabbin kendinden başkasına kulluk etmeyin, ana-babaya iyi 
muamele edin diye hükmetti.» (3)

3 — «Hısıma, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver.» (4)
4 — «İsraf ile saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların 

biraderleri olmuşlardır. Elini boynuna bağlı olarak asma. Onu büsbü
tün de açıp saçma. Sonra kınanmış, pişman bir halde oturup kalırsın.» (5)

5 — «Evlâtlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Onlan da sizi 
de biz rızıklandınnz. Hakikat onları öldürmek büyük bir suçtur.» (6)

6 — «Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü 
bir yoldur.» (7)

7 Allah’ın haram kıldığı cana, haklı sebep olmadıkça kıymayın. 
Kim mazlum olarak öldürülürse, biz onun velisine (maktulün hakkını 
talep hususunda) bir selâhiyet vermişizdir. O da, katil de ileri gitme
sin. Çünkü o, cidden (ve zaten) yardıma mazhar edilmiştir.» (8)

8 — Yetimin, erginlik çağına erişıinceye kadar, malına yaklaşma
yın. Meğer ki bu, en iyi bir suretle ola.» (9)

9 — «Ölçtüğünüz vakit de, ölçeği tam yapın. Bu, hem daha hayır
lıdır. Akıbeti itibariyle de daha güzeldir.» (10)

10 — «Senin için hakkında bilgi hasıl olmayan şeyin ardına düş* 
me, çünkü kulak, göz, kalb: Bunların her biri bundan mesuldür.» (11)

11 — «Yerde kibir ve azametle yürüme. Çünkü ana cidden yaramaz* 
sın, boyca da asla dağlara eremezsin.» (12)

Peygamberimiz Mekke’ye döndüğünde müşahedelerini anlatınca müş 
rikler fitne krizlerine tutulup deli divane oldular. Miracı alay mevzuu 
yaptılar, inanmadılar. Fakat Hz. Ebubekir gibi iman sahipleri ise «Evet 
Mi’raç haktır. Eğer Muhammed (SAS) bunları söyledi ise, doğru söylü
yor ve ben bundan daha büyüklerini de kabul ederim.» dediler. Hz. Ebu« 
bekir Peygamberimizin yanma gelmiş, Miracı bizzat kendisinden dinle
miş, Allah’ın resulü anlattıkça «Doğru söylüyorsun yâ ResulaÜah» diye
rek tasdik etmiştir. Resulü Ekrem de ona «Sıddîk» Unvanını vermiştir.

MİRACIN SÜBUT DELİLLERİ
Miracın vukuunu gösteren deliller hususunda Hızır Bey şöyle de

mektedir
«Peygamberin mi’racının bedeni öe uyanıkken olduğu keyfiyeti âyet 

ie meşhur hadislerle ve Haber-i ahad ile sabittir.* (13)
Meşhur âlim Aliyyü’l-kâıi ise bu hususta şöyle demektedir:
«Mi’racm Mekke’den Mescid-i Aksa’ya kadarki kısmı kitapla sabit 

tir. Bunu inkâr eden kâfir odur. Mescid-i Aksa’dan Semaya kadarki kıs 
mı meşhur hadislerle sabittir. Bunu inkâr eden kimse bid’atçı olur. Se 
madan Cennete, Arşa ve Mâverayı âleme çıkış ise Haber-i ahad ile sa 
bittir. Bunu inkâr eden ise muhtî (hata etmiş) olur.» (14)

Allame-i Sani Saadettin Teftazani ise şöyle demektedir:
«Rasûlullah’ın Miracı, uyanık halinde ve bedeni ile olmuştur. Mej 

cid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya kadar olan kısmı Kitap ile sabitti) 
Delili kesindir. Semaya kadar Miraç ise meşhurdur. Semadan Arşa v
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İslâmın Şam 
İdeolojilere

Yunus, Yabancı 
Alet Edilemez

Yûnus Emre, ölümünün 650. 
yıldönümünde (ölümü: 1321) 6-8
Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 
anılmıştır. Akbank tarafından dü
zenlenen ve UNESCO tarafından 
desteklenen anma toplantısı Harbi
ye Şehir Tiyatroları salonunda ya
pılmıştır. Seminer şeklinde yapılan 
anmaya İngiltere, Fransa, Amerika 
ve Almanya gibi batılı devletlerden 
gelen Türkologlarla birlikte 25 kişi 
katılmıştır. Seminerde Kültür Baka' 
m Talât Halman bir konuşma yap 
mış, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 
Başbakan Prof. Nihat Erim ile Ba
kanlar çektikleri telgraflarla Yû- 
nus’u övmüş ve seminere başarı di
lemişlerdir.

Unesco’ya dahil devletler de Yû
nus Emre’yi anacaklardır. Ne yazık 
ki, Yûnus gibi kendi büyüklerimize 
sahip çıkamadığımız, onları tarihin 
karanlık sayfalarına terkettiğimiz.
genç nesillerimize lâyıkıyla takdim 
edemediğimiz için, kısaca kendi ec
dadımıza sahip olamamamız dolayı- 
siyle Yûnus, din ve milliyet farkını 
gözetmeyen beynelmilelci bir politi 
kaya kurban edilmiştir. Millet ola
rak manevi yapımızın teşekkülünde 
büyük payı bulunan Yûnus Emre, ö- 
teden beri bozguncular tarafından 
istismar edilmeye çalışılmıştır. Yû
nus’a çeşitli devletlerde yapılacak o- 
ian bu seminerlerde giydirilmeye ça 
lışılacak esvab şimdiden bellidir. 
İstanbul’da yapılan anma üzerinde 
görüşlerini belirten Prof. Faruk K. 
Timurtaş: «Yalnız bu seminere Yû* 
nus’un yaşadığı çağın dili üzerinde 
(Eski Anadolu Türkçesi sahasında) 
çalışan öğretim üyelerinin çağrılma
ması, buna karşılık Yûnus hakkında 
bütün ömründe tek satır yazmamış 
kimselerin ve Yûnus uzmanı olma
yanların, o devirle ilgili hiçbir ça
lışma yapmamış bulunanların davet 
edilmesi, bir hayli garip kaçmıştır.»
(1) demiştir.

Anadolu’nun, Türk’ün ve İslâm’ 
in şairi bizzat öz vatanında tahri* e- 
dilmeye çalışılırsa UNESCO gibi 
beynelmilel güçlere hizmet eden bir 
teşkilâtın elinde nasıl gerçek şahsi
yetinden uzaklaştırılacağı kolayca 
söylenebilir.

Memleketimizde yıllardan beri 
bazı kötü niyetli şahısların ve grup 
ların Yûnus Emre’yi kendi inhisar
larına alma gayretleri gözden kaç
mamaktadır. Nitekim bu hususta 
Fuat Köprülü; «Anadolu’da yetişen 
İlk büyük mutasavvıfların hemen hep 
sini Hacı Bektaş Veli mürid ve mu*

tekidi şeklinde tanıtmak isteyen Bek 
taşî an’anesinde, Yûnus Emre hak
kında kâfi derecede tafsilâta tesadüf 
edilir.» (2) demektedir. Bugün de, 
aynı gayretkeşlik dikkati çekmekte
dir. Yapılmakta olan ve yapılacak 
bulunan Yûnus Emre seminerlerine 
direktif mahiyetinde; «Yûnus’un hü 
manizmasım çağının gerçeklerinden 
ve o çağa egemen olan kültür değer 
terinden (tasavvuf düşüncesi) soyut 
lamadan temellendirmek gerekir. A- 
ma önemli olan, bu kültür değerle
rinin kökenlerini dinsel bir gizem
ciliğe (tslâm gizemciliğine) indirge
meden, bunu doğrudan doğruya İs
lâm düşüncesine bağlamadan yorum 
lamak; Yûnus’un gerçekçiliğini onun 
doğaya ve insana, dinin doğmacı ve 
bağnaz «ideoloji» perspektifinden de 
ğil, «heteorodox» bir tarikât olan 
Bektaşîliğin ortaçağ Anadolu halk 
kültürünü doğru olarak yansıtan la
ik ve özgür perspektifinden bakışın
da aramaktır. (3) deniliyor. Bu boz 
guncularâ göre İslâmm şairi Yûnus 
Emre şiî - bâtınî karması bir şair
dir. Yine aynı bozguncular Yûnus’u; 
şiirlerinde sapık düşüncelerin propa 
gandacısı olan Nesimi ve Niyaz! Mis 
rî gibi şairlerle aym kefeye koyma
ya çalışmışlardır.

Yûnus gerçeğin şaşmaz ölçüsün
den geçirildiğinde anlaşılacaktır ki, 
sünnî bir İslâm büyüğüdür. Halk ta

rafından sevilen, kendilerine rağbet 
gösterilen her büyüğü, Bektaşî gös
terme gayreti yeni bir taktik olma
yıp ta Oşmanlı İmparatorluğu zama
nından kalma bir fesatçılık örneği* 
dir. Yunus Bektâşî ve Alevî göste
rilince Yûnus’a itibar eden, onun 
fikir ve hareketlerine hürmet duyan 
lar da, onun bu yüksek liyâkatinin 
Bektâşîlikteri geldiği kanaatine va
racaklardır. Bu şeni oyundan asır
larca istifade edilmiştir.

Yûnus’a ait yegâne eser «Yû
nus Divanı» dır. Ama bu Divan tah 
riften âzade değüdir: «... elimiz
de basılı Yûnus Divam’nı yahut da
ha sonraki tarihlere ait muhtelif 
yazma nüshaları tamamıyle Yûnus’a 
isnâd edemiyeceğimiz, yâhut Yûnus*, 
un onlardakinden başka İlâhiler yaz
dığını reddedemeyeceğimlz ortaya çı
kar. Basılı Divanı şöylece bir tetkik 
etmek bunu anlamaya yeter. Tahmi 
nen on-oniki bin mısradan meydana 
gelen bu Divan’da Yûnus’a ait olma
yan birçok parçalar bulunduğu gibi 
Yûnus’a ait olduğunu katiyyetle bil 
diğimiz ... birçok şeyler de orada 
yoktur. Muhtelif yazma nüshalar 
arasındaki fark da, güvenilir eski 
bir nüshanın yokluğundan dolayr, 
herkesin, kendi kavrayışına göre, te 
sadüf edebildiği manzumeleri oraya 
idhâl etmesinden ileri gelmiştir.» (4) 
İst. Yüksek İslâm Enstitüsü öğre

— Millî hayatımızın temel taşlarından ve İslâm’ın büyük şairi olan Yû
nus Emre, milli varlık düşmanı beynelmilelci cereyanların kurbanı ya
pılmak isteniyor. Gaye Yûnus değil; Yûnus’un şahsında milletimizi bey
nelmilelci görüşlerin içinde eritmektir. Bu konudaki konuşma ve ya
zıları yakından takip edenler, bu gerçeği bütün açıklığıyla görmekte
dirler. Resimde, Yûnus için düzenlenen seminere katılanlar görülmek
tedir. '

tim üyelerinden Necla Pekolcay «İs
lâm! Türk Edebiyatı» isimli eserin
de, Yûnus divanlarının bazılarında, 
bazı mısra ve kelimelerin silindiğini, 
yeline daha değişik ve yenilerinin 
konulduğunu kaydetmektedir. Bu 
şekildeki tahriftir ki, Yûnus’u bazen 
hristiyanlaştırmakta (!) bazen Yeni 
Eflâtunculuk cereyanının temsilcisi 
gibi göstermekte ve nihayet Yûnus’u 
beynelmilelci bir görüşün propagan- 
disti kılığında göstermeye çalışmak 
tadır. Aşağıya aldığımız beyitler bu 
âdice tahriften sadere bir kaçıdır: 
O Kâdir-i kün feyekûn lutfedici 
Râhman benem

Keymeyen rızkını veren 
Sultan benem

cümlelere

Hem bâtınem hem zâhirem hem 
evvelem hem âhirem 
Hemben ol’um hem ol benem ol 
Keıim-i Subhân benem 
Bu yer! göğü yaratan bu arş ve 
kürsi devreden
Binbir adı vardır Yûnus sâhib-i 
Kur’ân benem

Bütün bu iğrenç tahriflere rağ
men Yûnus, milletin temiz hafıza
sında ne Şiî’dir, ne bâtın! ve ne de 
Yeni Eflâtuncudur. O, milletçe se
vilen, her toplantıda şiirleri ve İlâ
hîleri okunan, tertemiz, riyasız ya
karışlarına iştirak edilip ağlanan 
bir sünnî İslâm büyüğüdür. Aşağı
daki beyitler onun, hangi düşünce
nin emrinde olduğunun açık ifade
sidir:
Müslümanım diyen kişi şartı nedir 
bilse gerek
Tanrının buyruğun dutup beş vakit 
namaz kılsp gerek

Her kim müslüman olmadı, beş va
kit namaz kılmadı

Bilin müslüman olmayan ol tamuya 
(cehenneme) girse gerek 
Şimdi bir gönli açık sünnî 
müslüman hani?

Yûnus’un hem bâtınî bektaşî ve 
hem de sünnî müslüman olması dü
şünülemezi. Ayrıca Türkiye’de tek
ke edebiyatı çevresinde toplanmış 
şairler içinden her Yûnus mahlaslı 
şairin şiiri, Yûnus Emre’ye maledil- 
miştir. Bunların içinde şiî Yûnus
lar bile tesbit edildiğine göre bu 
karışmış şiirlerin son derece büyük 
bir dikkatle tasnifi gerekir. «Yûnus 
Emre’yi Anma Seminerinden gaye 
bu olmalı idi.
(1) Prof. Faruk K. Timurtaş: Ter
cüman. 6 Eylül 1971.
(2) Prof. Fuad Köprülü: Türk E- 
debiyatında İlk Mutasavvıflar. S. 219
(3) Ali Hikmet: Cumhuriyet. 9 Ey
lül 1971. S. 6.
(4) Prof. Fuad Köprülü: Türk Ede- 
bîyatmda İlk Mutasavvıflar. S. 247- 
248.

diğer yerlere gitmesi ise Haber-i Âhad ile sabittir.» (15) 
Bütün mü’minlerin Miraç Kandilini tebrik ederiz.

(1) El-İsra suresi, âyet: 1
(2) Aynı sure âyet: 22
(5) Aynı sure âyet: 27 ve 29.
(3) Aynı sure âyet: 23 (4) Aym sure âyet: 26
(6) Aynı sure âyet: 31

(7) Aynı sure âyet: 32.
(9) Aynı sure âyet: 34

(10) Aym sure âyet: 35.
(11) Aynı sure âyet: 36
(13) Nuniye 55. âyet
(14) Emali Şerhi - Aliyyül • kari.
(15) Şerhü Akaid - Teftazani, Shf: 174.

(8) Aynı sure âyet: 33.

(17) Aynı sure âyet: 87
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Almanya’da Komüni st Hareketleri 
Kimler Yürütüyor?

(Geçen Sayıdan Devam) 
KOMÜNİSTLERİN YAYIN 
ORGANLARI 

Almanya'da komünizmi Türk işçi
leri arasında yayabilmek gayesiyle 
Kardaş, Türkiye’de Kurtuluş, Şafak, 
İşçi Köylü Haber Bültenleri gibi 
haftalık dergiler bedava olarak dağı
tılmaktadır. Bu yayınlarda devamlı 
odarak tekrar edilen edebiyat; «Tür
kiye’de Faşizm vardır», «141*142 
kalkmalıdır», «Doğu halkına zulüm 
yapılmaktadır», «Türkiye’de sosya
lizm kurulmalıdır» şeklindedir.

Bu yayın organlarının paralarını 
Sovyetler ve Alman Yahudileri te
min etmektedir. Yapılan yayınlarda 
devamlı milletimiz tahkir edilmek
te ve milletimize «Yobazlar» denlle 
rek hakaret edilmektedir. Bu haka
retler zaman zaman Konstantin Bo- 
zeçki adındaki PolonyalI bir Yahudi 
nin torunu olan vatan haini Nazım 
Hikmet Verzanskinin şiirleriyle şöy
le dile getirilmektedir:
«Biı 

biliriz 
o memleket

neye hasret çeker 
Bu hasret

bir materyalist kafası kadar 
çlzgilepniştir,

bu hasrette 
madde var 

madde!
Yarma

bir jandarma,
Tarlada zina eden bir çift! sürür. 
Kahvede

piri mugan dede
sulanırken çırağa 

«Lahavle vela» çekip derin derin 
bu geçenlerin 

suratına tükürün.» (5) 
Kendisi homoseksüel olduğu için 

Anadolu köylüsü hakkında da kendi 
sİ gibi düşünen Nazım Hikmet’e ve 
bu şiirleri yayınlayan yayın organ
larına lanet olsun.
141—142 KALKMALIYMIŞ!

Almanyadaki komünistlerin devam
lı şikâyet ettikleri bir husus Türkiye 
de komünizmi yasaklayan 141 ve 142. 
ci maddelerin kaldınlmamasıdır. Bir 
gençlik kulübünün bülteninde bu 
hususta şöyle deniliyor «141 ve 142. 
maddeler yürürlükte olduğu sürece 
ve bu maddeler yüzünden toplumcu 
yurttaşlarımız hala 60 yaşından son
ra (Şadi Alkılıç kastediliyor.) 
hapishanelerde çürütüldükçe, «Biz ba 
tılıyız» şeklinde nutuk atanlar ancak 
gülünç olurlar.» (6)

Komünizmin yasaklanmasına ba
zen böyle mizahî hücumlarla karşı 
çıkanlar bazen de: «Bir toplum ar
zuladığı bir partiyi kuramazsa o mem 
leketin toplumu hür sayılmaz. Bir *- 
(usun ceza kanunlarında bizdekl 141 
ve 142. maddelerin getirdiği ağır 
şartlar olursa o ulusa hür denemez..

Türk ulusu çok çarıklar patlatmış 
tır. Şimdi sıra 141 ve 142. çarıkta» 
dır. Bu patlayış, öyle bir patlayış 
olacktıra kİ, bunun sesini bütün dün 
ya işitecektir.» (7) diye tehdit sa
vurmaktadırlar. '

Ama bu satılmışların çabaları bo
şunadır. Komünizmi Türkiyede sade

ce kanunlar değil, ordusuyla birlikte 
millet de mahkum etmiştir. Şanlı or
dumuz şimdilik bu satılmışlara dur 
demiştir. Zarurî olduğu an, milleti
miz de şanlı ordumuzun yanında yer 
alarak komünistlere nasıl ders ve
rileceğini gayet iyi bilmektedir. 
KOMÜNİSTLERİN DİN DÜŞMAN
LIĞI YE ALMANYA’DAKİ 
ÖĞRETMENLER

Komünistler Almanyadan yayınla
dıkları birçok bildiri ve broşürler
le dinimiz ve dini teşekküller aley
hinde yayın yapmaktadırlar. Türkiye 
de komünizan faaliyetleri dolayısıyla 
maariften atılan ne kadar süprüntü 
varsa, hepsi soluğu Almanya’da al
mıştır. Almanyada bu milliyetsiz öğ
retmenlere teslim edilen zavallı ço
cuklarımıza Lenin — Marks ve Ma- 
o’nun propogandası yapılmakta Türk 
büyükleri kötülenmektedir.

Bütün bunlar bilindiği halde Türk 
elçilik ve konsolosluklarının bunlara

yeti ile kaynaşıp bir bütün haline 
gelmelerini güçleştiriyorlar...

Netice :
Türk din adamlarının, İmam-Hatip 

Okulları ve Kur’an Kurslarının da 
hangi şekilde olursa olsun çocuklan 
öğretime karışmalarına ve tesir etme
lerine mutlak mani olunmalıdır.» di
yerek bir taraftan alenen din düş
manlığı yapmakta öte taraftan ahlâk 
tan ve idealden yoksun hale gelmiş 
Alman toplumuyla bizim kaynaşarak 
bir bütün haline gelmemizi iste
mektedirler.

Hayır beyler... Bir Türk hiçbir 
zaman Alman olamaz... Bu böylece 
biline...

SEMİNERLER VE
MİTİNGLER
Almanyadaki Türk (!) komünist

leri devamlı olarak seminerler ter
tiplemekte ve seminerlerde öğrendik 
ler teorileri hareketlere geçerek pra 
tik hale getirmektedirler.

— Resim; Haçlı, sion yıldızlı, orak-çekiçli ve kızıl bayraklı çapulcu sü
rüsünün Türk elçilik binasına baskına geldikleri ânı gösteriyor.

ses çıkarmaması ve gereken tedbir
leri almaması insanı düşünceye sev- 
ketmektedir.

Federal Almanya ve Batı Berlin 
Türk Öğretmenleri Birliği dağıttığı 
bildiride:

«Hülasa 1 — İman Hatip okulları 
ve Kur’an Kurslarının eğitim ve si
yasi tatbikatları (Pratikler!) anaya
sa aykırıdır. Proğram ve metodlan 
orta çağdan kalmadır.

2 — Onlar Batı Almanya ve Batı 
Berlin’deki Türk işçilerinin ve bil
hassa Türk cemiyetinin Alman Cemi

Bu çalışmalar yıllardır devam et
mektedir. Açık seminerler önceden i 
lân edilmekte ve işçiler seminere da 
vet olunmaktadır. Her kulübün lo
kalinde sık sık seminerler tertiplen
mektedir. Yılmaz Karabasan, Fazıl 
Sağlam, Metin Gür, Devrim Ulucan, 
Koral Işıtman gibi komünistler sık 
sık seminer tertiplemektedir. Bu 
seminere devam edenlere okumala
rı gereken kitap listeleri verilmekte 
dir. Meselâ her pazar günü saat 
16.00 da Kaminraum-da yapılan «E* 
ICHKAMP SEMİNER ÇALIŞMASI

PROGRAMI»nda yer alan 17. ve 18* 
dersleri aynen nakledelim:

DERS 17:
— Sosyalizmin iktisadi temeli
—■ Sosyalizmin temel kanunu
— Sosyalizme geçiştin objektif ve 

sübjektif koşullan
—  Sosyalizm ve komünizm
DERS 18:
— Sosyalizm de üretici güçler ve 

üretim ilişkileri.
— Sosyalizmden komünizme geçi

şin koşullan.» (8)
Son ders hayli enteresan değil mi? 

Sosyalizmden komünizme geçişin şart 
lan...

Ama ne yazık ki, Türkiye’de bunu 
hala anlamak istemeyenler var. Kos
koca Miliyet gazetesinin başyazan 
dönme Abdi İpekçi bile hala sosya
lizmi komünizmden ayn olarak gör
me hastalığından kurtulamadı. Sami 
miyetinden mi dersiniz?

Seminerlerde öğretilen bu teoriler 
metingler ve diğer çalışma şekille
riyle tatbikat haline getirilmekte
dir.

Almanya’da Türk (!) komünistle
rinin göğüslerine kızıl yıldız ve Le° 
nin’în resimlerini asarak (meselâ 
23 Nisan bayramında) sokak sokak 
dolaşmalan, 1 Mayıs komünist bay* 
ramlarımla Yugoslav ve Yunan kö
pekleriyle birlikte oraklı-çekiçli kı
zıl bayraklar ellerinde boy gösterme 
ler!, 9 Temmuzda Yunan komünistle 
riyle, 10 Temmuzda bütün enternas° 
yonal komünistlerle gene orak-çe- 
klçli bayraklar altında Türkiye’deki 
faşizm! (!) protesto etmeleri, yapı» 
lan mitinglerin ne derece millivetl 
belirsiz kişiler tarafından yapıldığı
nı açıkça ortaya koymaktadır.

Temmuz ayında tertiplenen bu mİ 
tingler dolayısıyla yayınlanan bildi
rilerde aynen söyle deniliyor. Bu na 
mussuzea yazılan sabırlanmza sığı
narak ve millî gururunuzdan af di
leyerek nakledelim:

«Amerikan emperyalizmi ve işbir
likçileri, zalimce sömürüyü sürdür
mek, halkımızın mücadelesini bastır 
mak için faşist bir diktatörlük tez» 
gâhladılar. Amerikancı Erim hükü
meti ve faşist generaller çetesi bir 
yandan «reform» palavralanyla hal 
kı aldatmaya uğraşıyor, öte yandan 
bütün yurdu halkımıza zindan et
mek istiyor.

Bunlar 11 ilde örfi idare ilân ede
rek, bütün yurdu halk için terör ve 
baskı cehennemine çevirdiler. PRO
TESTO EDELİM!.

Faşist Erim iktidan, açlık ve has
talık içinde yaşayan Kürt halkının 
demokratik mücadelesini bastırmak 
İçin, ilâç ve doktor yerine, koman
do birlikleri gönderiyor. Kürt köy
lerinde ırkçı baskılar yapıyor, köy
lülere kitle halinde hunharca işken
ce yapıyor ve yüzlerce kürt yurtse
verini zindanlarda çürütüyor. Bu ırk 
çı baskılara karsı koyalım...»

(Devamı Var)

(6) Türk Gençliği Kültür Kulübü 
bülteni, Ocak 1969.

(7) Kardaş, sayı 6, Mart 1969f say
fa: 3.

(8) Eichkamp Seminer Çalışması 
Programı, 27.6.1971.
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İlmi Sağcı Doktrin ve Bay Toker
ı s

Halbuki ay, yeryüzünün kısmen ka 
tılaştığı bir devirde, takriben Atlas 
Okyanusunun bulunduğu çevreden 
kopmuştur. Ve böylece, hasıl olan 
bu çukurluk sayesinde yer yüzü tak
riben bugünkü şeklini almıştır.

Şimdi, siz bunu nasıl tevil edersi
niz?

Kâinâtın bütün yapı taşı, ışık tayf 
larının incelenmesinden anlaşıldığı
na göre helyum ve hidrojen atomla
rından ibarettir. Ancak yer küremiz 
şaşılacak bir istisna gösterir. Küre
mizde, hayatın başlangıcı için gerek
li olan karbon, oksijen ve azot gibi 
elementler bulunmaktadır. Dünya «t 
mosferinde ve yapısında bu element 
ler bulunmasaydı, elbette hayat de
diğimiz bu harikulâde hâdise de ol 
mayacaktı. Uçsuz bucaksız kainat 
ummanında, bir nokta sayılabilecek 
küremizin bu özelliği size hiç bir 
şey hatırlatmıyor mu?

Aklı, iz’anı ve idraki bir tarafa bı 
rakarak, yer yüzünü diğerlerinden 
ayrı özellliklerle bezeyerek, dünyayı 
hayatın doğuşuna salık hale getiren 
sonsuz kudret, sonsuz, ilim ve son
suz irade sahibi Allahı nasıl inkar 
edebilir siniz?

Dünyayı, hemen yakınında bulu
nan kürelerden farklı ojarak, hayat 
için gerekli, ısı, ışık ve besin im
kanlarıyla bezeyen, döşeyen Allah’ın 
iradesini ve Rabbaniyetini nasıl in 
kâr edebilirsiniz.

Ve ilmin cehle ve inkâra yönelt
tiği sorulara yenilerini eklemek 
mümkündür. Ancak buna lüzum yok 
tur. Fakat ilmin, cehle ve küfre yö
nelttiği sualler daima aynı gerçeği 
ihtar eder. İnkârın karanlığına ve 
gülünçlüğüne düşmeden, tabiat o- 
laylarında beliren Allahın kudret, 
ilim ve irade sıfatı inkâr edilemez. 
Bu noktadan sonra ise sadece ferdin 
şahsî inancı belirir.

Bütün tabiat olayları gibi, deprem 
de Allahın eseridir. İrâdesi sonucu
dur. Ve bunda bilinebilen veya bili- 
nemiyecek olan bir gaye, bir hik
met gizlidir. En sahih haberlere gö
re, bu maksat, umumiyetle Allahın 
bir ihtarıdır. Tarihte zelzelelerle 
sarsılmış veya yok olmuş milletler 
hakkında beliren irade, daima aynı 
ihtarı ihtiva eder. Yaratılışın ka
nununa uyunuz. Hayvanlığın batak
lığına düşmeyiniz. Uyanınız. İnsan
lık şerefinizi çiğnemeyiniz der.
SİZ İSLÂM DÜŞMANISINIZ

Yazılarından anlaşılıyorki, bay To 
ker depremin bu kabil izahını hiç 
bir delile dayanmayarak, alaya da 
cür’et edebiliyor. Ve bilmiyor ki bıı 
izah bizim şahsi izahımız değildir. 
Bu izah milyonlarca mü’minin inan
dığı Islâmın inancıdır. Ve bay Toker 
bilmeli ki, bir inancı benimsemeyen 
adam, haysiyet sahibi ise, o inancı 
tanımadığını, beyenmediğini açıkla
maktan çekinmez.

Her halde kafa kâğıdınızda Müs 
lüman diye yazılıdır.

Allaha inanmayı basitlik, ta’oiat 
hadiselerini bu sonsuz kudret, ilim 
ve irade ile izahı zavallılık sayan a- 
dam, haysiyetin zerresine sahip ise, 
Müslüman olmadığını ilân etmelidir.

Kilisede haça pisleyen, sonra da 
şarap çanağına gagasını batıran kar 
ga gibi davranan adamların, samimi
yetle alâkası yoktur.

Ve siz bu halinizle, Islâmm en mu

azzez umdelerini hoyratça alaya a- 
lan bir adam olarak müslüman sıfatı 
nı taşıyamazsınız. Sıfatınızı siz ilân et 
meden önce biz açıklayalım. Siz bir 
İslâm düşmanısınız. Din düşmanısı
nız. Sizden, nüfus kâğıdına «dinsiz» 
kaydını koyduran, bir Nurullah (!) 
Ataç haysiyeti beklemek hakkımızı, 
her halde teslim edersiniz.

Maskenizi sıyırınız ve gerçek hüvi 
yetinizle konuşunuz, bay Toker!

İslâmın en muazzez inançlarını gö 
rülmemiş bir iğrençlik içinde alaya 
almaya çalışan yazar, bu zavallı Don 
kişotluğundan vazgeçmiş değildir. 
Türkiye'de dine söğme hürriyetini 
istimal eden yazar, dine ulu orta 
söğebildiği ve kendisine en ufak bir 
kanunî müeyyidenin tatbik edilme
diği şu memlekette vicdan hürriyeti
nin de var olduğunu yazabilmekte- 
dir.

Biz hemen açıklayalım Sovyet a- 
nayasasmda bile vicdan ve fikir hür 
riyetinin var olduğu yazılıdır. An
cak bu hürriyet, sadece din aleyh 
tarlığı hareketinin imtiyazı olup, di* 
nin telkin ve neşri gericilik sayılır. 
Aynen bay Toker’in kafa yapısı, bu 
gün Sovyet sisteminin din aleyhtarı 
hürriyetçiliği ile özdeştir.

tnönizmin saltanat yıllarında. CHP 
nin bütün neşriyatı, İslâma yapıl
mış iğrenç hücumlarla doludur. Di
nî her tünü neşriyatı yasaklayan 
vekâlet tamimleri, İslâmın Peygam 
berine (hâşâ) çöl bedevisi, İslâmın 
mukaddes ve muazzez kitabı Kur’a- 
na Çöl kanunu diye, hezeyanlar sa
vuran neşriyat İnönü saltanatının iğ 
renç mahsulleri olarak, tarihe acı 
bir hatıra olarak geçmiş bulunuyor.

Ve işte bay Toker’in müdafaasına 
cüret ettiği, hürriyet devri böyle bir 
dikta idaresidir. Türk milletinin i- 
nim inim inlediği, despotluk devri. 
İşte bay Toker’in özlemini çektiği ve 
kaleminde hortlayan habis çağ, bu 
devirdir.

İşte bu zavallılık içinde, İslâma 
derin bir saygı ile bağlı olanlara, 
bir kilise engizitörü edası ile saldır 
maktadır.

Bay Toker’in seviyesiz saldırısını 
okumaya tahammül edelim. Bay To 
ker ne diyor? Bay Toker, tabiat o- 
laylarını, Allah’m kudret, irade ve 
hikmeti ile izah etmeyi, iptidaî, se
viyesiz ve basit buluyor. Diyor ki;

«Tabiat olaylarının izahı bu olan 
bir cephenin müşterisinin, öyle faz
la seviyeli bulunmasının şüphesi* 
imkânı yoktur.

Santimantalidir ki, «İlmî Sağcılık» 
kitleye hitap ettiği zaman böyle ko
nuşmakta o sıra sadece tahrik gaye 
si gütmektedir. «İlmî Sağcılığın e- 
sası budur. «Türkiye’nin elit kadro
suna» seslendiği bildirilen... bir ki
tapta da değişik temalar işlenme- 
mektedir.» (1) Ve bay Toker, Türki 
ye’nin elit kadrosuna hitap edeme
yeceğini zannettiği, yahut bir ay
dın seviyesi ile bağdaşmadığını id
dia ettiği «Kadroların Vazifele
ri» adlı kitaptan bir bölümü aktar
dıktan sonra, hükmünü şöylece ver
mektedir.

«Biraz karışık değil mi? Ee, otu
raklı lâflar kanşık olur.» (2)

Şimdi, bay Toker’in, hüküm ola
rak söyleyebildiği pasajın tapıamını 
nakledelim:

İLMÎ SAĞCI DOKTRİNİN 
ESASLARI NELERDİR?

«Doktrin kâiânat ve hayatı izah 
eden bir fikirdir. Kâinatın ve haya* 
tın, sonu ve işleyişi hakkında bir fi
kir verir. Doktrin milli hayatı ıslah 
gayesinde bulunan bir hareketin 5- 
zünü teşkil eder. Hayatı ıslah ancak 
hayat, insan, aile, cemiyet, devlet, 
medeniyet ve ilim gibi insanı kavra 
yan temel meseleler hakkında eksik 
siz ve haklı bir anlayışa dayanabi
lir. Şu halde bir hareket için dokt
rin, beden için ruh gibidir. Bu, dokt 
rinin bir hareket için hayatî değeri
ni belirtir. Doktrinsiz hayat mana
sız olduğu gibi, doktrinsiz bir hare
ket de milletin düşmanlarına yem o- 
lacak kör bir harekettir.»

«Bugün beynelmilel yahudiliğin 
insanlığı tehdit eden ideolojik sal
dırısı komünist doktrin karşısında 
ve her türlü düşman ideolojik sal* 
dirisi karşısında, hayatı ve kâinatı 
izah zarurîdir. Zira bu tahripkâr te 
cavüzler karşısında, ancak haklı bir 
izah temeline dayanmış ve bu iza
hı iman haline getirmiş bir müda
faa hareketi ayakta kalabilir. İnsan
lığın bütün tarihi boyunca ehemmi
yetini kaybetmemiş olan doktrin za 
rureti bugün daha büyük bir ihti
yaç haline gelmiş bulunmaktadır.»

«Kâinat ve hayatı, ölü maddenin 
saltanatı ile izah eden materyaliz
me ve her türlü doktrin sakatlığına 
karşı, milletler bugün her zaman
kinden ziyade haklı tek doktrinin 
huzur ve saadet getiren sesine muh« 
taçtır.

Bu ses, kâiânaâtın ve hayatın Al
lah’ın eseri olduğu gerçeğini ilân 
eden sestir. Kâinat ve hayat Kaadiri 
Mutlak olan Allah’ın yoktan var et
tiği ve belli zaman sonra yine yoke- 
deceği varlıktır. Ne kâinat, ne hayat, 
ne de en ufak parçası Allah’ın İra
de, kudret ve ilminden hariç değil
dir. İnsan ise kâinat ve hayat için
de ve hepsinden mümtaz olarak 
vardır. ALLAH insana verdiği irade 
ve akıl ile kâinat ve hayatın kud
retlerinden istifade selâhiyeti bah- 
şetmiştir. Ve insan hayatinin mâna- 

_^sı kendisini eşyadan, bitkiden ve 
hayvandan ayıran şerefine uygun 
olarak yaşamaktan ibarettir. Haya
tın gerçek mânası budur. Ancak in
san eşya, bitki ve hayvandan farklı 
olarak varlığının kesin kanunlarına 
uyabilir veya uymayabilir. Eşyada, 
bitkide ve hayvanda irade sahipliği 
yoktur. Eşya ve bitki belli kanunla
ra uyar. Hayvan içgüdülerine tabi 
olur. İnsan ise iradî bir yol çizer. 
Ancak insan yaşayışının hesabını 
kendisini yaratan Rabbine verecek
tir. Hayat ne tesadüftür, ne madde, 
dir, ne de sahipsizdir.» (3)

BAY TOKER’İN KARIŞIK 
BULDUKLARI

Bay Toker, yukarıdaki satırların 
mânasmı biraz karışık buluyormuş. 
Bay Toker’e göre bu oturaklı (!) lâf 
lan, gülünçleştirmek için, bazı şa
hısların mütalaalarını da eklemek 
zarurî imiş. Said-i Nursîden ve Sü
leyman Tunahan’dan bazı nakiller 
yaparak, aklı sıra gülünçleştirme e< 
debî vatına, yeni malzemeler temin 
ediyor.

Bay Toker, Saidi Nursî’nin vulga- 
rize ederek naklettiği, melaike ve 
elektromanyetik münasebetleri hak-

kındaki sözlerini, bir gülünç hikâye 
gibi nakle çalışıyor. Ama unutuyor 
ki, tnönizmin saltanat yıllarında, 
bay İnönünün şahsı etrafında örülen 
mide bulandırıcı methiyelerden olu
şan efsane ile, hiç bir komedi gü
lünçlük ve garabet konusunda yarış 
maya muktedir değildir.

Bay Toker, melaike meselesini 
anlayabilir mi? Onu bilemeyiz. Ama 
felsefeye meraklı ise Spinozanın cev 
her mefhumu, Leibmtz’in monadlan 
üzerinde biraz düşünebilir. Okuyucu 
lanmızın sabrını taşırmak pahasına 
da olsa, bu tavsiyeyi yapmaktan ken 
dimizi alamıyoruz. Gerçekte bay To
ker’in, bu anlayıştan fersah fersah 
aşağıda olduğunu biliyoruz. Bu ha 
liyle tavsiyemiz muhal farz hudu
dunda kalır. Ve bu bir tecahülü ari 
fane sayılmak gerekir. Metin Toker’ 
in monodlan anlaması ve monadlar- 
la problemimiz arasında bağ kura 
bilmesi, küfrün iman, cehlin ilim, 
siyahın beyaz haline inkılâbı kadar 
güçtür.

Neyse, monodlara gelelim, Le- 
ibnitze göre monadlar, mekansız, fa 
al, iradeli kuvvet noktalarıdır. Bu 
tarif, kâinatın izahında Leibnitz fel
sefesinin aslıdır. Ve İslâmın melai
ke anlayışına, basit bir giriş bile ka 
bul edilebilir.

Müsbet ilimlere meraklıysanız dal 
ga mekaniği bahsini inceleyiniz. Ve 
ya tanıdıklarınızdan, fizik ve kimya 
bilgilerine vakıf adam varsa ona so
runuz. Bugün, ışığın foton ve dalga 
ile izahı birbirini tamamlayan iki 
unsur olarak kabul edilmektedir. Ya 
ni ışık bugün, bir kuvvet merkezi
nin hareketlendirdiği enerji olarak 
kabul ediliyor.

Hülâsa maddeden ayrı bir kudre
tin varlığı muhakkaktır. Ve bu inan 
cı izah eden bir söz, alayla karşıla
namaz.

Seçtiğiniz ve mesuliyetini taşıdığı
mız vazılan karışık olarak bulmanız 
mümkündür, bay Toker. Matematik 
bilmeyen bir adam için yüksek ma
tematik, karışık ve hattâ manasız 
bir şey gibi gelebilir. Zekâ dilimi 
90 nin altında olan bir adam için, ya 
ni bir aptal için, en mantıkî 
muhakeme de karışık gelecektir.

Ve bay Toker şunu aklının bir 
köşesine iyice yerleştirsin ki, İlmî 
Sağ gerçek Türk aydınının fikir ör
güsüdür. Ve seviyesi göz önüne alı
nınca, ancak yüksek münevveri mu
hatap kabul ettiği anlaşılır. Ancak 
onu anlamağa istidadı olanlar, bir 
fikir sistemi hakkında konuşmağa 
mezundurlar..

İlmî sağ hareketi, bugünün muz- 
darip dünyasında, bir ilim hareketi 
olarak, milletlerin buhranına çare 
arayan gerçek münevverlere yöne
len bir harekettir.

Bu hareketi anlayamıyorsanız, ku
sur hareketin değil. Bizzat zavallı pe 
şin hükümlerle dengesi bozulmuş şu 
urunuzundur.

Söylenenleri gerçekten anlayamı* 
yorsanız, size zekâ seviyenizi kaste
derek, «Vermemiş mabud, neylesin 
Mahmud!» demekten başka söz yok
tur.
(1) Metin Toker, Sağda ve Solda 
Vuruşanlar, Akis Yay. 1971, İstan* 
bul, S. 115.
(2) A.g.e. S. 116.
(3) Kadroların Vazifeleri, S. 26-27
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Kapitalizmin İflâsı
Bir gazetede yayınlanan ha

bere göre Amerika Birleşik 
Devletlerinde 20 milyon kişi 
(Yani Amerikan nüfusunun 
1/10’u) marihuana (Esrar) 
kulanmaktadır. Ayrıca 7 mil
yon kişi çeşitli uyuşturucu i* 
laçlar almaktadır. Kolej öğ
rencilerinin yansı marihuana 
(esrar) denemiştir. Newyork- 
da hergün üç genç uyuşturucu 
madde kullanmaktan ölr ?k- 
tedir. Amerika’da esrar müpte
lası genç kızlar esrar temini i- 
çin gerekli parayı bulamayın 
ca fahişelik yoluna sapmakta, 

# erkekler ise hırsızlık ve cina
yet suçları işlemektedirler. Ge
çen sene çalman malların de
ğeri 120 milyar Türk Lirasıdır. 
(Yani Türk bütçesinin dört 
misli.) Ayrıca Amerika’da ya
yınlanan bir istatistikde, her 
üç dakikada, bir Amerikalının 
öldürüldüğü ve 36 kişide bir 
kişinin ölüm tehlikesiyle kar
şı karşıya bulunduğu açıklan
mıştır. Bütün bu gerçekler gös 
teriyor ki refah ve para mil
letlerin huzur içinde olmasmı 
temin edemiyor.
Çünkü kapitalizm de kökü ma
teryalizm olan sol bir ideoloji
dir. Fertlere ve toplumlara in 
sanca yaşama hakkını temin e- 
den tek ideoloji ise sağ ideolo
jidir.

Rusya ve Çin
Sovyet komünist partisinin 

yayın organı Pravda gazetesin 
de yayınlanan bir makalede, 
Kızıl Çin’e sert bir dille çatı
larak Kızıl Çin’in dünya hege 
monyası kurma emellerini teh 
İlkeli bir safhaya getirdiği be 
lirtilmektedir. Yazıda Çin’in 
Arnavutluğu kulanarak Yugos
lavya ve Romanyayı kendi ta
raflarına çekmek istediği, Mao 
izmin artık Marksist-Leninist 
bir ideoloji olmaktan uzaklaş
tığı iddia edilmektedir. Rusya 
uzun bir mücadeleyle besledi
ği Çin Şovenizmi tarafından 
bugün tehdit edilmektedir. Ko 
münizmin tarihî bir zaruret o- 
larak gerçekleşeceğini iddia e- 
den marxist doğmaların fana
tikleri iki komünist devletin 
çarpışması karşısında aynı şeyi

düşüneliecekler midir?
Dünkü dostlar (Kosigin- Ça- 

vuşesku) bugün düşman oldu
lar...

Makarios Ve Atina
Atina’dan Lefkoşe’ye dönen 

Kıbrıs Rum yönetimi başkanı 
Papaz Makarios gazetecilerle 
yaptığı bir konuşmada «Atina’ 
da yaptığı konuşmalardan son 
derece memnun kaldığını» söy 
lemiştir. Makarios bu görüş
melerden sonra Atina ile Lef
koşe arasındaki ihtilâfların or 
tadan kalktığını bildirmiştir. 
Türkiye’de utanmadan Yunan 
dostluğundan bahsedenlerin,

MAKARİOS

bu durum karşısında yüzü hâ
lâ kızarmayacak mı? Bu husus 
taki bir yorumumuzu yan sü
tunlarımızdaki «BİR OLAY - 
BÎR YORUM» bölümünde bula 
caksınız.

Beııgulli Asîleı
Pakistan devlet başkanı Yah 

ya Han, Doğu Pakistan hadise 
lerine adı karışanlar için af i- 
lân edildiğini ve dışarıda hadi 
selere adı karışanların rahat
lıkla memleketlerine dönebile 
çeklerini açıklamıştır.

Öte taraftan Pakistan 
dışında kurulan Bengaldeş hü
kümeti sözcülerinden birinin 
yaptığı açıklamaya göre, Do
ğu Bengalli asîlerin aralarında 
«intihar mangaları» kurdukla
rı ve bu manga mensuplarının 
Pakistan havayollarına ait u- 
çaklan havada infilak ettirmek 
üzere hazırlıklara giriştikleri 
bildirilmektedir. Bilindiği gibi 
bu çeşit mangalar daha önce 
Kızıl Çin’de kurulmuştu. Son 
günlerde dolasan haberlere gö 
re, 12 Marttan bu yana ordu
muzdan yedikleri a5ır darbe 
karsısında, komünistlerin Tür
kiye’de de bun« benzer «inti
har mangaları» kurm^Şa hazır 
landıkları söylenmektedir.

Atina’ya Hücumbot
Daha önce İsrail’e Fransa’ 

dan 5 hücumbotun kaçırılması 
na müsaade edilen Cherbv>urg 
£<°mi tezgâhlarında şimdi de, 
Yunanistan için hücumbotlar 
imal edilmektedir. Yunanıs 
tan için imal edilen hücumbot 
lar aynen İsrail için imal ed*- 
len hücumbotlara benzemekte 
dir. Bu herhalde Yahudi-Yu
nan dostluğundan olsa gerek

SALI

Katliam
Filipinlerin Lanao eyaletin

de Müslümanlar ile hükümet 
kuvvetleri arasında meydana 
gelen çatışmalarda 40 Müslü- 
manın şehit edildiği bildiril
mektedir. tslâm Birliği genel 
sekreteri Tunko Abdurrah- 
man’ın Filipinlerdeki katliam
la ilgili olarak basına yaptığı 
açıklamada «Filipinlerde hris- 
tiyan asker ve polislerin bir
çok Müslümanı camilerde şe- 
hid ettiklerini» bildirerek, çı
kan hadiselerde 500 kadar 
Müslüman’ın şehid edildiğini 
ve 4000 evin ateşe verildiğini 
söylemiştir. Tunko Abdurrah- 
man, Filipinlerin «Cotabato» 
bölümünde Müslümanların uğ
radıkları katliam’ın, yakında 
Cidde’de toplanacak olan Ulus 
lararası İslâm Konferansı gün- 
deminde yer alacağını sözleri
ne eklemiştir. Bu namussuzca 
işlenen katliamlar karsısında 
esir halklardan yana oldukla
rım iddia eden kalemlerin ses 
sizlimi hand manaya gelir. Vi
etnam’ın bir köyünde öldürü
len üçbeş kisi için dünya ka
mu oyunu avaga kaldıran ya- 
hudi güdümlü basın. Filipinler 
deki Müslüman katliamına hîç 
yer vermiyor.

Cemal Madanoğ’u
«Anayasayı tağyir ve tebdil, 

TBMM’yi vazifeden iskat için 
gizli ittifak kurmak»la suçla
nan eski Millî Birlik Komitesi 
üyesi ve Cumhurbaşkanlığı kon 
tenjan senatörü Cemal Madan 
oğlu, Ankara 1 nolu Örfî İdare 
Mahkemesi tarafından tutuk
lanmıştır. Daha önce Cumhuri-

CEMAL MADANOĞLU
yet Senatosu tarafından doku
nulmazlığı kaldırılan Madaıı- 
oğlu, savcılıkta verdiği 2,5 sa 
atlik sorguyu müteakip, daha 
sonra Tuğgeneral Ali Elverdi* 
nin başkanlığındaki mahkeme 
tarafından yapılan ilk sorgusu 
neticesinde tutuklanarak, Ma- 
mak’daki Örfî İdare tutukluia 
rmın bulunduğu yere gönderil 
miştir. Madanoğlu, Örfî idare 
mahkemelerinde 15 sivil ve as
kerle birlikte TCK’nun 171/2. 
maddesi gereğince 4 yıldan 12 
yıla kadar hapis cezasiyle yar 
gılanaçakllardîr. _ _  ;

ÇARŞAMBA

TRT hakkında dava
TRT Genel Müdürü Musa 

Öğün’ün TRT’nin genel duru
muyla ilgili olarak yaptığı a- 
çıklamalardan sonra, Musa Ö- 
ğün ile TRT Yönetim Kurulu 
Başkanı Suat Sinanoğlu ara
sında cereyan eden dialoglar- 
daki açıklamaların ele alındığı 
ve ihbar niteliği bulunan hu
susların soruşturmasına başlan

dığı basın savcısı Zekai Turan 
tarafmdan açıklanmıştır. Savcı 
Zekai Turan, bu konuda yaptı 
ğı açıklamasında: «Soruşturma 
tek olaya inhisar etmeyecek, 
TRT’nin 1970 yılında düzenle
diği bilim-sanat-kültür ödülle
ri yarışması da dahil olmak 
üzere, çeşitli program ve faa
liyetleri ile ilgili olacaktır» 
demiştir. TRT Genel Müdürü 
Musa Öğün’ün efkârı umumi

yeye yaptığı açıklamalardan 
sonra savcılık tarafmdan bu 
hususların dikkate almılması 
milletimiz arasında büyük bir 
memnuniyet doğurmuştur.

Dün vatanseverler tarafm
dan TRT hakkında ileri sürü
len vesikalı iddiaların, geç de 
olsa ele alınması sevinç veri
cidir.

Haftanın Sanıklan
Doğu Anadolu’da komünist 

bir Kürt devleti kurmak için 
isyan ve sabotaj hareketlerine 
hazırlanırken yakalanan TRT 
Erzurum Radyosu spikeri Dila 
ver Uyanık, Diyarbakır Örfi 
İdare Komutanlığına gönderil 
miştir. Ayrıca Dilaver Uya- 
nık’la birlikte aranmakta olan 
Dev-Genç’li Lale Nüktehüner 
ile Salih Özgökçe de yakalana 
rak Diyarbakır’a gönderilmiş
tir. İstanbul Örfî İdare Komu
tanlığı tarafından aranan Tek
nik Üniversite Elektrik bölü
mü 2. sınıf öğrencisi Mustafa 
Aydoğan, Elazığ’ın Süm köyün 
de, amcası Haşan Aydoğan’ın 
evinde uyurken yakalanmıştır. 
Öte taraftan çeşitli komünist 
hareketlere adı karışan şehir 
eşkiyası İrfan Uçar hakkında 
Ankara 3 numaralı Örfî İdare 
mahkemesi tarafından 2 ayn 
suçtan daha tutuklama kararı 
yenlmi5t^r^,! ̂  r
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PERŞEMBE

Yetki Genişledi
Polis ve jandarmanın silah 

kullanma yetkisini genişleten 
kanun tasarısı, Cumhuriyet Se 
natosunda da kabul edilmiştir. 
Senato tarafından Millet Mec
lisinden geldiği şekliyle kabul 
edilen tasarı Resmî gazetede 
yayınlandıktan sonra kanunla 
şacaktır. Cumhuriyet Senato
sunda yaptığı konuşmada tasa 
rıyı «bir ihtiyacın ifadesi» o- 
larak niteleyen İçişleri Baka
nı Hamdi Ömeroğlu, kabul edi 
len kanun jandarmanın eşkiya 
ile mücadelesinde ve zabıta
nın görevini cesarette ifasında 
yararlı olacağını belirtmiştir.

Jakobinin Sözleri
Toprak reformu çalışmala

rında danışmanlık yapmak la
zere, hükümetin davetlisi ola
rak memleketimize gelen 
veçli meşhur mason ve yahu» 
di toprak reformu uzmanı Ja- 
kobi, «Türkiye bütün halkın H 
tifade edeceği, bütün halk için 
en iyi olacak bir toprak refor 
muna kavuşacaktır» demiştir, 
Toprak reformu gibi bir mev 
zuda, bir mason-yahudiye söz 
verilmesi üzücüdür.

Emin’in Marifeti
Müslümanlara karşı giriştiği 

zulümle tanınan Uganda’nın 
hristiyan Cumhurbaşkanı İdi 
Emin on oğlundan dördünün 
papaz olarak yetiştirilmesine 
karar verdiğini, bir manastırın 
kuruluş yıldönümü münasebe
tiyle yaptığı konuşmada açık
lamıştır.

Afrika’da yahudi-hristiyan 
ittifakı böyle sürdürülüyor.

Fethin 40i. Yılı
Lefkoşe’nin Türkler tarafın

dan fethinin 401. yıldönümü

Kıbrıs’ta ve anavatanda ter
tiplenen çeşîitli törenlerle kut 
lanmıştır. Kıbrıs’ta Lefkoşe* 
nin Türk kesiminde yapılan 
merasimler çok parlak geçmiş. 
İstanbul’daki merasim ise Kıb 
ns Türk Kültür Derneği tara 
fından Kıbrıs Fatihi Lala Mus 
tafa Paşa’nın Eyüp’teki türbe 
sinde düzenlenmiştir.

Bunlumu Evlât Yetiştirecek ?
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Öğretmen Okulları Genel 

Müdürlüğünce Samsun’da açılan dinlenme kampının son günün
de, kampa iştirak eden bazı öğretmenler bir «Veda gecesi» ter
tiplemişlerdir. Üzerlerinde hippi kıyafetleriyle sabaha kadar eğ
lenen Öğretmenler, Almanya’daki faşing eğlencelerini aratma
yacak derecede bir rezalet örneği ortaya koymuşlardır. Yarın 
okullarda evlâtlarımızı emanet edeceğimiz bu öğretmenler (!), 
acaba çocuklarımıza derslerde faşingin nasıl yapıldığım mı öğre 
tecekler? Çocuklarımızı bu tip öğretmenlere mi teslim edeceğiz? 
Yukarıdaki resimde Samsun’da açılan dinlenme kampında yapı
lan faşing benzeri rezaletten bir sahne görülüyor. Resimdekiler 
Öğretmendir. (1).

Milli E OKA«!»İmiş
Kıbrıs’da yeni oyunların tez

gâhlandığı şu günlerde, Yunan 
lılar, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ü 
hâki manasına gelen ENOSİS 
kelimesi yerine yeni bir ad bul 
muşlardır. Yeni bulunan ad 
«Milli Arzu imiş. Yunan gaze
teleri son günlerde Grivas’m 
ve Makarios’un elele vererek 
Milli Arzu’yu (yani ENOSİS’i) 
gerçekleştirmek üzere «ortak 
hareket tarzını» kararlaştıracak 
larını yazmaktadır. Öte taraf
tan Grivas’m adaya gelmesiyle 
rumlar tahrik hareketlerini 
arttırmağa başlamışlardır. Ni
tekim son olarak Lefkoşe’den 
Magosa’ya gitmekte olan bisik 
letli iki Türk, Agnastma Köyü 
rum polisince önce durdurula
rak sorguya çekilmiş, daha son 
ra da tutuklanarak Magosa po
lis karakoluna sevkedilmiştir. 
Bu hadise Türklerle rumlann 
arasındaki çekişmeyi bir kat 
daha arttırmıştır. Yan sütun 
larımızdaki yorumumuzda be
lirttiğimiz gibi rumlar yeni 
planlar peşindedir. Fakat mil
letimiz Kıbrıs’ı Yunanistan’a 
teslim etmemeye kararlıdır. 
İstemediğimiz halde kan dök
mek pahasına da olsa.

Yargıtay Kanın
Korgeneral Atıf Erçıkan’m 

evine bomba koyarak kundak
lamadan sanık Sarp Kuray ve 
Ruhi Koç hakkında Ankara 1 
Numaralı Örfî İdare mahke
mesinde verilen toplam 24 yıl
lık hapis cezası karan Askerî 
Yargıtay tarafından bozulmuş
tur. Askerî Yargıtay’ın açıkla
masında sanıkların suçunun 
TCK’nun 146. maddesine girdi
ği ve sanıkların bu maddeye 
göre idam talebiyle yargılan
maları gerektiği belirtilmek
tedir.

Battal Gazi
Efsaneleşmiş Selçuklu kahra 

manı Seyyid Battal Gazi’nin ö- 
lümünün 525. yılı dolayısıyla ) 
Eskişehir’e bağlı Seyidgazi il-! 
çesinde bir merasim yapılmış- j 
tır. Çevre illerden gelen folk-1 
lor ekiplerinin katıldığı anma 
töreninde Mehter Takımı çe
şitli marşlar çalmıştır. Mera 
sim halk tarafından ilgi ile ta 
kip edilmiştir.

•
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Yakalandılar
Dev-Genç yeni ve eski baş- 

kanları ile çeşitli kanunsuz 
hâdiselere karıştıkları iddia o- 
lunan 27 militan Yürütme Ku
rulu üyesi hakkında Ankara 2 
numaralı Örfî İdare Mahkeme 
si tarafından tutuklama kara
rı verilmiştir. Bunlardan 19 ta 
nesi halen firarda bulunmakta 
dır. Öte taraftan Suriye’deki 
El-Fetih teşkilâtına katılarak 
gerilla eğitimi görmek isteyen 
İsmail Yılmaz, Halit Kaya, Ra
iniz Çelik, Sevinç Akdere ve 
Kâzım Kırtekin isimli beş eş
kıya yakalanarak Diyarbakır 
Örfî İdare Komutanlığına tes
lim edilmişlerdir. Grubun reh 
herliğini üzerine alan Kâzım 
Kırtekin şimdiye kadar El-Fe 
tih teşkilâtına Türkiye’den de 
falarca adam kaçırdığını söyıe 
iniştir. Bu arada Örfî İdare 
Makamlarınca aranan İstanbul 
Hukuk Fakültesi talebelerin
den Ahmet Zeki Okçuoğlu 
stajyer avukat Osman Aydın' 
in evinde yakalanarak Diyarba 
kır’a gönderilmiştir.

r Makarios İhanet Peşimle 
Fakat Türk Askeri Uyumuyor

Kıbrıs meselesi Makarios’un Atina ziyareti ve 
General Grivas’m Kıbrıs’a gidişi dolayısıyla, geçen 
hafta içinde son derece kritik bir safhaya girmiş 
bulunuyor.

Makarios ve Atina arasında teatî edilen ve ef- 
kâr-ı umumiyeyi Atina - Kıbrıs arasında bir ihtilâ 
fin varlığına inandırmağa çalışan mektuplardan 
sonra meselenin gerçek yüzü, Makarios’un Atina 
seyahatıyla bir kere daha ortaya çıktı.

Makarios, Atina seyahatmdan dönüşünde Lef
koşe’de gazetelere verdiği beyanatında «Atina’da 
çok yapıcı görüşmelerden, son derece memnunum. 
Kıbrıs meselesinde izlenecek ortak davranış şekil
leri üzerinde kararlar aldık» deniliyordu.

Aynı konuda, Atina’nın yarı re^mî organı «Ati
na Haber Ajansı»nm diplomatik yorumcusu: «Bu 
ulusal önem taşıyan bîr mesele üzerinde tam bir 
birlik ve birleşme havasıdır» diyerek, Kıbns ile A- 
tina arasındaki münasebetleri «mükemmel» olarak 
nitelendiriyordu.

Karşılıklı söylenen bu iltifatkâr sözler, Yuna
nistan’ın politikasında yeni bir safhaya geçtiği ma
nasına gelebilir. Çünkü son günlere gelinceye ka
dar başta Yunan Başbakanı Papadopulos olmak 
üzere «Türkiye ile Yunanistan dostane münasebet
ler içerisinde olmalıdır» diyerek bir taraftan Tür
kiye’yi tavlamaya çalışıyor, diğer taraftan Makari- 
os’un mesuliyetsiz davranışları karşısında «Ne yapa
lım mani olamıyoruz» diyerek mazeretler uyduru
yorlardı.

Aslında Makarios ile Atina arasında şimdiye 
kadar gerçek bir ihtilâf söz konusu olmamıştır. Po 
litik şartların icabına göre suni ihtilâflar meyda
na getirilmiştir. Şimdi ise, Yunanistan «Enosis»i 
gerçekleştirmek için müsait bir vasatın ortaya çık
tığına inandığından olacaktır ki, yeni bir politika 
içerisine girmiştir.

Bu iddiamızı teyid edecek en mühim hadise, 
Atina ve Kıbrıs’ın aralarında yaptıkları görüşme
ler sırasında EOKA lideri general Grivas’m Kıbrıs’a 
gönderilmesidir.

Grivas’m bundan önceki Kıbrıs seyahatleri göz 
önüne alınırsa Kıbrıs’ta yeni hadiselerin patlak ver 
me ihtimalinin yakın olduğu kendiliğinden ortaya 
çıkar.

Çünkü 1954 de Kıbrıs’a albay olarak giden Gri 
vas EOKA adındaki tedhiş grubunu kurarak, Kıb
rıs’ta çok kan akıtmıştı.

Gıivas daha sonra 1964 yılında Türk-Rum an
laşmazlığı üzerine adaya gelmiş Türklere devamlı 
saldırılarda bulunan Kumlan düzenli bir ordu ha
line getirmişti. Bu düzenli birlikler vasıtasıyla 1967 
katliamını hazırlamış ve idare etmişti.

Grivas’m şimdiki Kıbns seyahati de herhalde 
haynmıza değildir. Nitekim gazetelere kadar sızan 
haberlere göre, Grivas Kıbrıs’ta Rum halkından mü 
teşekkil yeni EOKA çeteleri düzenlemeye başla
mıştır. Makarios’un bugüne kadar kasten kendisi
ne karşı olarak gösterilen Grivas’m Kıbns’a girme» 
sine ses çıkarmaması ve Grivas’la Kıbrıs’ta buluşa
rak konuşması önümüzdeki günlerde Kıbrıs’ta yeni 
hadiselerin patlak vereceğine kesin işaret sayılabi-

Bütün bu olanları Türk hükümetinin dikkatle
takibettiği muhakkaktır.

Makarios - Atina - Grivas üçlüsünün kendi akıl 
lamca tasarladıkları planlarla yutmaya çalışacak
ları Kıbrıs, artık gırtlaklarına çakılan bir hançer 
olacaktır. Kendisinden başkasının gaflet içinde uyu
duğunu zanneden palikarya çok büyük bir yanılma
nın içindedir. İhanet planlan Mehmetçiğin dipçiği 
ve süngüsüyle parçalanır. Bu böyle bilinmelidir. 
Türk milleti, milli davalarının gerçekleşmesinde 
musirdir.
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basında 
ideolojiler
kavgası

Simavi biraderlerin 
yeni oyunu

Babıâli rotatif ağalarından 
mason Haldun Simavi’nin ga
zetesi Günaydın, yeni ve ente
resan bir oyuna başladı. Sima 
vi biraderlerin, her devrin ik
tidarlarına karşı, bir politika 
takip ettikleri bilinen gerçek
lerdendir. Meselâ, Demirel ik
tidarına karşı bir kırgınlıkları 
vardı. Bir gazete, bu kırgınlı
ğın, Haldun Simavi ile îngüz

mürebbiyesi (yurt dışına çı
karılmış) arasındaki münase
betlerin engellenmesinden djğ 
duğunu yazmıştı. Günaydıu’ın 
Erim hükümetine ve Sıkıyöne- 
cime karşı politikasının ne ol 
duğu da yavaş yavaş belli olu
yor. Meselâ Günaydın, Sıkıyö
netim haberlerini çok az ver- 
mektedir. Ayrıca pahalılığın 
arttığını devamlı propaganda

etmektedir. Eğer bu, çare aran 
masını temin için olsa kimse 
birşey demez ama mevcut or
tamı biraz daha bulandumak 
gayesiyle olursa iş değişir.

Asıl belirtmek istediğimiz 
husus daha başka. Günaydın
5 Eylül 1971 tarihinde bir rö 
portaj yayınlamaya başladı. 
Tefrika, Bulgaristan’a Türkiye’ 
d£n kaçanlarla yapılan konuş
maları naklediyor. Gazeteyi 
saıece aktüalite ve seks gaze
tesi zannedenler, röportajdan 
hiç de şüphelenmezler. Nor
mal bir yazıymış gibi okur ge
çerler. Ama öyle değiL Günay 
dm, bu röportajı bir hususu 
telkin etmek için hazırlamış. 
Arada sırada acemice yerleşti 
rilmiş cümlelerden fferçek niye 
tini anlamak mümkün Bunlar 
o kadar sırıtıyor ki, hiç lüzum 
olmavan verlere konuluvermiş. 
Tabiî okuvucu kol avca inanır 
diye. Meselâ bazı cümleleri o- 
kuyalım:

«—Biz Türkiye’ye gelirken, 
işimizin de evimizin de hazır 
olacağım ümit etmiştik. Hal

buki inşaat ustası olduğum 
halde bazen günlerce iş bula
madığım oldu. Bulduğumda da 
paramın ancak bir kısmını ala
biliyordum. Üstelik en yakını
mız bile bize yardım etmek
ten kaçınıp sadece: «Açıkgöz 
olmazsan aç kalırsın...> diye 
nasihatte bulunuyordum (5 Ey 
lül İ971, Günaydın).

Şu da bir başka cümle:
«Ne kızı ne de terzi olan da 

madı Türkiye’de iş bulabi'miş 
ti Hadi kendisi yaşlıydı. Ama, 
kızma, damadına da mı iş vok 
tu? Gözleri uzaklara dalmıştı.» 
(3 Eylül 1971, Günaydın).

7 Eylül tarihli, Günaydın* 
da ise şu cümleler var: 

«İstediğin kadar bu karpuz
lardan yemek de caba... Sen 
kardeşim Emin’e bakma, o Tüt 
k* *!e’de iş bulamadığı için gel
di...»

Her günkü gazetede, böyle 
aralara yerleştirilmiş cümleler 
ie Türkiye’de işsizlik olduğu. 
Bulgaristan’da işsiz kimse bu
lunmadığı, Devletin herkese 
iş verdiği, yoksulları doyurdu

ğu, sakatlara kendilerine uy
gun işler bulduğu p;opa4*nda 
ediliyor. Meselâ gazet^.en son 
verdiğimiz misali ele ahrssmz, 
^karpuz yemekte, Türkiye’de 
iş buıamama» ara 3 uda hiç mü 
nasebet görmeniz mümkün ol 
maz. Ama fuhuş tüccarı, kendi 
zihnindeki fikri telkin etmek 
için aralara bu şekildeki cüm
leleri serpiştirmiştir.

Türkiye’den Bulgaristan’a 
tekrar kaçanlar ise. gerçekte 
ne iş bulamamaktan, ne de 
Türkiye'de horlandıklarından 
dolayı kaçmaktadırlar. Onlar 
zaten gönderilirlerken, tali
mattı gönderilenlerdir. Pekçok 
fabrika’daki karışıklıkların ge 
len göçmenler tarafından Çika« 
nldığı, fabrika işgallerinde iş
çiyi tahrik ettikleri, işçiler ara 
smda Bulgaristan’daki komü
nist sistemin propagandasını 
yaptıkları ve devamlı Türkiye 
aleyhinde konuştukları bilin
mektedir Bunlar meydanday
ken Günaydın, hangi düşün
ceyle, Bulgar ajanlarının pro 
pagandasını yapmaktadır?

Millî Mücadele
Almanya'da uzun bir müddetten beri sürdürülen ko

münist tahrikçiliği, işçilerimizin fedakâr protestolarına mu
hatap olmaktadır. Bayrağımızın, millî değerlerimizin müda
faa hareketi, Anadolu’nun köylerinden ve kasabalarından 
koparak giden yağız millet evlâtlarının gayretiyle yürümek
tedir. Yeniden Millî Mücadele, bu hareketin fikir savaşçısı 
olarak işçilerimizin fedakâr mücadelesine yardımcı olmak
tadır. Almanya’daki milliyetçi işçilerimizin toplandığı bir 
cemiyet olan Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Yeni
den Millî Mücadele’nin kapaklarını afiş olarak bastırmış 
(üzerinde Almancaları da olmak üzere) ve Berlin sokak
larına asmıştır. Yandaki klişeler, bu afişlerden birkaç ta
nesidir. Ayrıca 12 Eylül’de yapacakları miting için de bil
diriler yayınlamışlardır. Bu bildiriyi aynen yayınlıyoruz:

AZİZ TÜRK MİLLETİ
Vatana ihanet eden millet düşmanları Berlin ve Batı 

Almanya’da Orak Çekiçli kızıl bayraklarla dolaşarak 12 
Mart millî muhtırasını faşizmle suçlamakta ve Müslüman 
Türk Devletinin itibarını dünya devletlerine karşı zedele
meye ve yoldaşlarını kurtarmaya çaba sarfetmektedirler.

Orak çekiçli Rus bayrağını Mukaddes Bayrağımıza ter
cih edenler milletin istiklâlini düşünemeyecek kadar zavallı 
millî mefkûreden uzaklaşmış ne idüğü belirsiz bir takım 
vatan hainleridir.

«Ey Türk Oğlu... Sana damarlarındaki kanı hediye 
edenler kanlarının son damlalarını moskof muharebelerin
de döktüler. Sen bugün yann ne olursan ol, fakat unutma 
ki, o şehitlerin ebedî bir yetimisin. Bu din, bu devlet, bu 
vatan gibi bu gayz, bu kin, bu intikam da onların sana bir 
mübarek mirasıdır. Dünyada bir Rusya ve bir Rus kaldık
ça bu hakkına ve bu vazifene hürmetkâr ol...»

Halbuki bugün, 100 milyon Müslüman Türk’ün esareti 
yerine beyinleri yıkanmışlar komünist Vietnam gibi halk
lar için gözyaşları akıtmaktadırlar.

MİLLET EVLÂDI,
Komünistlerin Türkiye’deki yoldaşlarına karşı harekete 

geçen millî ordumuzu faşizmle suçlayan gerçek medeniyyet 
ve insanlık düşmanı bu komünistleri lanetlemek ve protes
to etmek üzere millî cepheye katılmayı kudsî bir vazife bil; 
Ta ki, senin namına bir daha ağızlarını açmaya cesaret ede
mesinler Seni bir daha istismar edemesinler.

Müslüman Türk Ordusuna karşı komünist eşkiyaların- 
dan meydana gelen «Halk Ordusu» isteyen; üniformalı mil
let evlâtlarının mukaddes otağı kışlaya adîce saldıran, kah
raman ordumuza «Faşist Ordu» sloganıyla hücum edip, onun 
fedakâr mensuplarına «Asalaklar Parazitler» diyerek, ancak 
moskofun yapabileceği bir ihanetle kurşun sıkan, böylece 
tarihle beraber olan Müslüman Türk Milletini ve onun ay
rılmaz bir parçası olan Kahraman Ordumuzu tarihin karan
lıklarına gömmek isteyen komünist uşaklarına karşı millet,
vatan ve namusumuzu korumakla görevli Mehmetçiğin ar
kasında Türk işçisi ve öğrencisi olarak Berlin ve Almanya’ 
da sizleri mücadeleye çağırıyoruz.

Yaşasın Türk Milleti,
Yaşasın Türk Ordusu,
Kahrolsun komünizm ve uşakları!
Ayrıca 29 Ağustos 1971 tarihinde yaptıkları Zaferler 

Toplantısı da, bayrak, ordu ve millet düşmanı komünistle

re güzel bir cevap olmuştur. Bu toplantıya da şu ürpertici 
haykırışla davet etmişlerdir.

AZİZ İŞÇİ VE ÖĞRENCİ,
Büyük Türk Milletinin bir parçası olarak milletini tem

sil eden vatandaşlarımız, Atalarının imanına ve ideolojisine 
bağlı millet evlâtları...

Ağustos ayı, Milletimizin tarihinde müstesna bir aydır. 
26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan Gazi, Malazgirt’de Bi
zans ordusunu ya şehit, ya gazi mefkûresi ile kahrederek, 
Anadolu’nun kapılarını milletimize açmıştı.

Bu ordu, Anadolu’yu çiğneyerek milletimizi yer yüzün
den kaldırmak isteyen sefil haçlı sürülerini Kılıç Arslan 
Komutası altında gerillâ muharebeleriyle eritmiş ve yok 
etmişti.

Bu ordu, Kostantinopolis’i genç komutan Fatih Sultan 
Mehmet’in eliyle İstanbul yapmıştır.

Bu ordu, millet ideolojisini zedeleyenlere Çaldıran’da 
Yavuz Sultan Selim Komutasında çiğneyerek perişan et
miştir.

Bu ordu, Fransa Kralının yardim dilendiği Kanunî Sul* 
tan Süleyman’ın Komutasında Mohaç’ı bir baştan bir ba
şa iki saatte topyekün birleşik Avrupa ordularını silmiş ve 
Macaristan yolunu açıp, Viyana kapılarına dayanmıştır.

Bu ordu, Çanakkale’de etten kaleler, kemikten dağlar 
yapmış ve millet imanının yıkılamayacağını bütün millet 
düşmanlarına dereler gibi akan kanlarıyla ispatlamıştır.

AZİZ MİLLET EVLÂDI,
Anadolu’nun kapılarının 900 sene önce milletimize açıl

dığı bu ayda, milletimiz 48 sene evvel beynelmilel millet 
düşmanlarını ve kuyruklarını mağlup ve perişan etmiştir. 
Dumlupmar Zaferi Vatanımıza göz diken beynelmilel mil
let düşmanlarına Vatanı mezar yapmıştı. Bu Ağustos ayın
da, Vatanı kuran, yükselten ve kurtaran binlerce zafer iç 
içedir ve birbirinin devamıdır.

Dumlupmar’da bu milleti bilfiil yok edemeyeceğini an
layan beynelmilel millet düşmanlan milleti içinden yıkma
yı kararlaştırdılar. Siyonizm-komünizm ittifakı aziz milleti
mizi yok etmek için tertipler üzerine tertipler düzenledi.

Bunun için sosyalist maskeli komünistler, bu millî or
dunun karşısına halk ordusunu çıkaracak kadar küstahlaş
tılar, «Yaşasın halk ordusu, yaşasın halk savaşı» diye ba
ğırdılar.

Bunun için 3-5 zavallıyı Berlin ve Batı Almanya sokak
larında ezelî Türk düşmanı orak çekiçli Rus bayrağı ile 
dolaştırıyorlar.

AZİZ İŞÇİ VE ÖĞRENCİ, *
Vatana ihanet eden millet düşmanları şebekelere, ordu 

son vazifesini yaptığı için mi faşist olmaktadır?
Millet ideolojisine bağlı bir ordu faşist* olamaz. Olsa 

olsa sokak ortasında millet evlâdını kurşunlayan, tarihî düş
manımız Çin usûlü işkence eden kozmopolit, alçak ve ger
çekten satılmış hain komünist - faşist olabilir.

Berlin sokaklarında aziz işçi, senin adına konuşmak
tadır. Senin ideolojine düşman olduğu halde seni istismar 
etmektedir.

Artık istismara dur demenin zamanı geldiği ve şerefli 
Al Bayrağımızı kirli ellerden kurtarma zamanının çoktan 
geçtiğini hatırından çıkarma!

Tertiplediğimiz Zaferler Toplantısına Katıl.
TÜRK MİLLİYETÇİ VE MUKADDESATÇILAR 
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