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Kızıl Çin Afyon Kaçakçılığını 
Devlet Eliyle Yürütüyor

Amerika Birleşik Devletleri, ülkesinde salgın haline gelen 
uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı ortadan kaldırabilmek 
için Türkiye gibi afyon üretimi mahdut ülkelerden, bu üreti
mi durdurmasını istemekte, böylece hastalığa çare bulacağını 
zannetmektedir. Halbuki, dünyada esrar ve afyon üretimini, 
devlet politikası haline getirmiş, esrar kaçakçılığını devlet eliy- 
ıe yürüten ülkeler mevcuttur. Ve dünyaya da esrar, eroin bun
lar vasıtasiyle yayılmaktadır. Aşağıya bu konuyu açıklayan bir 
tercüme alıyoruz:

Komünistler dünyayı ele geçirebil 
inek için esrar kaçakçılığı yapmakta 
hiçbir beis görmemektedirler. Dün
yanın her tarafına yayılmış şebekele 
rine esrar yetiştirebilmek için Kızıl 
Çin’in birçok bölgelerinde afyon e- 
kimi yapılmaktadır. Çin komünistle
ri afyon ekimini, alelâde tarım böl 
gelerinde ve hususî sahalarda devle 
tin kontrolü altında 5.830.000 hek- 
tarlık bir sahada yapmaktadırlar.

Afyonlarının kalitesini yükseltmek 
için Kızıl Çin özel kolejler ve tarım 
istasyonları açmıştır. 1968 de Hindis 
tan ve Brezilya’dan Marijuana to
humlan ithal etmiştir. Hindistan, Gü 
ney Afrika, Brezilya ve Rusya’da 
çok miktarda Marijuana yetiştirilir.

Uyuşturucu maddelerin rafinesini 
geliştirmek için, Kızıl Çin, uyuşturu
cu maddelerle ilişkisi fazla olan va
tan hainlerini, külhanbeylerini ve 
Rus mütehassıslarını davet etmiştir. 
Otuzdan fazla özel fabrika, Peiping, 
Tîentsin, Dairen, Mukden, Chinc- 
how, Kupeikuo, Yenki, Shanghal, 
Chekiang, Sinkiang (Doğu Türkis
tan), Tibet, Hsikang, Kunming, ve 
Kuangtung’da açılmıştır. Bütün bu 
fabrikalar, yalnız afyon, morfin ve 
eroin imal eder.

Yıllık afyon, morfin, eroin ve di
ğer uyuşturucu maddelerin miktarı 
10 bin tondan fazladır. Amerikan 
dolanna göre değeri 800.000.000 dur.

Uyuşturucu maddelerin ihracını artı 
rabilmek için Çin komünistleri 1951 
de Macao’nun yakınındaki Kuang
tung’da dış ülkelere ihraç merkezle
ri kurdular. Hong Kong ve Macao’ 
daki şirketleri kontrolleri altına al
dılar. Gangsterlerle taşıma ve dağıt 
ma meselesinde anlaştılar. Fakat 
nakletme meselesinde anlaşmazlık 
çıktığından dolayı hadiseler oldu. 
Ve 1952 de Birleşmiş Milletlerde 
tenkit edildi. Komünistler bunun ü- 
zerine bütün ihraç merkezlerini ka
patarak yerine, «Milli Özel Mahsul* 
Ser Satış Şirketi»ni kurdular. İçkile
ri de özel mahsuller adı altında pi
yasaya sürdüler. Çin Komünist Par 
tisi Politbüro üyeleri, Dışişleri ve 
Dış Ticaret Bakanlıklarının kontrolü 
altında bu kaçakçılık teşkilâtının koJ 
lan açıldı. Kızıl Çin elçilik ve kon- 
solosluklan uyuşturucu madde sat
mak ve satışı artırmakla vazifelen
dirildiler. Burma ve Tayland’ın ya
kınındaki Yunan bölgesi de beynel
milel uyuşturucu madde dağıtım 
merkezi haline getirildi. 15.7.1970 ta 
rihli, Hong Kong Uyuşturucu mad
de Arama Bürosu Başkanı Shih Ti- 
eh-Pi’nin raporuna göre 1969 da 
10.500 kilo hamafyon 310 kilo ero* 
in, 250 kilo morfin ele geçirilmiş» 
tir ki, bunların hepsi Kızıl Çin’de i- 
mal edilmiştir.

Geçen yıl Çin komünistleri Hong

Kong’a yalnız çok miktarda ham ai 
yon değil, aynı zamanda epeyce ero 
in de sokmuşlardır.

Kızıl Çin esrar şebekesi başlıca şu 
dört yoldan çaıışıyor 1— Kuzey Çin 
yolu - Shanghai toplama noktası, A 
may yardımcı nakliye noktası ve 
Hong Kong’dan da esrarlar Ortado
ğu, Avrupa, Amerika ve Güney As
ya’ya gönderiliyor. 2— Güney Çin 
Yolu - Kanton toplama merkezi, 
Shen - Chuan, La-Chı Wei ve Nan 
Hai gemilere yükleme noktalan ve 
Hong Kong da asıl pazar noktası. Mo 
torlu kayıklarla Hong Kong ve Ma- 
cao’ya Hu-Men ve Nan-Tou’dan es
rar getiriliyor. Macao’da «Nanyang 
Şirketi» esrarların gönderilmesi ve 
satılmasıyla uğraşırken, Hong Kong 
ve Kowloo’da maddî bakımdan kuv
vetli gruplar tarafından satılıyor.

1969 Kasımında Çin’li komünist
ler esrarları gemilere yüklemek i- 
çin yeni bir iskele ve ambar inşaa- 
sına başladılar. 1970 Nisanında bi
tirdiler. Esrarlar Kuangtung’dan si
lâhlı botların refakatinde üzerinde 
«Savunma Bakanlığı» yazan tahta ku 
tuların içinde çıkarılıyor. Her ay 
böyle dört veya altı sefer yapılıyor. 
Güvertenin etrafına kimse yaklaştı
rılmıyor, yabancı gemilerin gelip es
rarları yüklemesi bekleniyor. 3— 
Batı Çin Yolu - Yun Che Li, Lung- 
Chuan, Teng - Chung ve Wan - Ting 
toplama noktalan. Buralardan Gü
ney Vietnam Burma, Kamboçya, La- 
os, Tayland, Malezya, Singapur, Hin 
distan, Hong Kong've diğer ülkelere 
yollanıyor.

Kuzey Vietnam yoluyla, esrarlar 
Küba, Cezair ve diğer ülkelere gön
derilerek dağıtılıyor. Hsing Chou ve 
Nan Yang ticarî gazetelerine göre, 
Yunnan’dan Tayland yoluyla Singa
pur ve Malezya gemileriyle esrar 
göndermek en müsaiti olarak kabul 
ediliyor ve burası «Altın Boğa» di
ye isimlendiriliyor. Bundan dolayı 
bu yol, Kızıl Çin’in esrar kaçakçılı
ğında temel unsur haline gelmiştir. 
4— Kuzey Çin Yolu - Tîentsin Top
lama merkezi, Dairen yükleme nok 
tası ve Japonya ile Güney Kore sa
tış yerleridir. Çinli komünistler, Ja
pon komünistlerin aktif oldukları 
Kyushu, Osaka, Kento ve Hokkaido* 
da gizli dağıtım teşkilâtları kurmuş
lardır. Bundan başka, esrarlar Ku
zey Kore’den Doğu Almanya’ya, Av» 
rupa’da Küba ve Cezayir’e _ diğer 
memleketlere dağıtması için gemiy 
!e gönderiliyor.
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— Türkiye’nin cüz’î miktarda üret
tiği afyona kıyametler koparan bey
nelmilel kuvvetler, Kızıl Çin’in dev
let eliyle yürüttüğü, insanlığı tehdit 
eden esrar ve eroin kaçakçılığına ne 
den ses çıkarmaz? Resim, bir uyuş
turucu madde kurbanını gösteriyor.

YAHUDİLER BOŞ KALIMCA 
BİRBİRLERİNİ YİYORLAR

t  Yahudiler, kavga edecek düşman bulamadıkları 
an kendi aralarında kavga etmektedirler. Sanki 
fesatçılık, yahudinin bir karakter! olmuştur. Aşa
ğıdaki yazı, Yahudiler arasındaki kavgaların ne ka

dar gülünç, ne kadar akıldışı sebeplere dayandığını 
I ve diğer dinlerle alay etmeyi prensip edinen yahudi- 
' liğüı saçma sapan şeylerle uğraştığını ortaya koy- 
£ maktadır.

ABD ASSOCIATED PRESS 
MUHABİRİ BİLDİRİYOR :

«Taşlı, sopalı dindar Yahudi 
ler, Kudüs’ün «Sulh Şehri» sı
fatına aykın hareket etmekte* 
dirler. Ortodoks Yahudiler, Cu 
martesi günleri toplanarak, o- 
tomobü ve otobüslere, dinlen

me günü iş yaptıklarından do
layı taş atmakta ve tecavüz et 
inektedirler. Laik tsraü halkı
nın (Hiîoni-im), dindarlara 
(Haredin) karşı reaksiyonu ise 
çoğu zaman kavg* ite netice  ̂
lenmektedir. Dinaar olmayan 
İsraü polisine göre, ortodoks-

luk, diktatörlüğü ve zulümü i- 
fade etmektedir. Ortodokslar, 
Cumartesi günü seyrüsefer ya 
pılmamasını öngören bir ka
nun çıkarmalan için hüküme
ti sıkıştırmaktadırlar. Dükkân- 
lan ise zorla kapatmaktadır
lar.

Vasat bir İsrailliyi üzen bir

I diğer husus ise, ortodoks okul 
lan olan «Yeşivot»ta okuyan

I talebelerin askerlikten muaf 
tutulmasıdır.

Aynca dinî anlaşmazlıklar

1da son zamanlarda baş göster 
mektedir. Külhanbeyleri bir 
Sahamı dövüp, saçlarını kazı
mışlardır. Diğer bir grup ise 
hırçın birk öpeği, bir grup din 
eğitim] yapan talebenin üzeri
ne salmışlardır.

Birçok defalar laik Yahudi
ler ve sakallı, siyah elbiseli ve 
kürk kenarlı şapkalı dindar 
yahudiler arasında kavgalar

başgöstermiştir.
Ortodoksların karşı çıktıkla

rı bir başka nokta da hastaha- 
nelerde yapılan otopsilerdir. 
Birçok doktor bu hususta teh
dit mektuplan almışlardır.

Beş sene evvelki bir anti-o- 
topsi gösterisi Telaviv’in en 
büyük bir isyan hareketiyle ne 
ticelendi. Aynı meselenin tek
rar deşilmiş olması hayra alâ
met olarak yorumîanmamak- 
tadır.

Bir başka tedhiş grubu da 
ultra-ortodoks olarak ilân edi
len «Netorei Karta» (Kapının 
Bekçileredir. 500 üyesi olan 
bu grup İsrail Hükümetine 
şiddetle karşı olup Kudüs’ün 
enternasyonalleştirilmesini ar
zu edef ve bu yönde propagan 
dalannı devam ettirir. Bayrak 
lan yakar ve İsrail damgalı hü 
viyet cüzdanlarını taşımaz.

Notoreî Karta’ya göre Me

sih gelip Yahudilerin başına 
geçene kadar bir İsrail devle
ti kurulmamalıdır. Yine onla 
ra göre, Sionizm, Mesih’in im 
tiyazını elinden almış ve İsra
il devletini kurmakla Kitab-ı 
Mukaddes’e karşı çıkmış.

Netorei Karta’nın yaşayışı 
asnmıza uymamaktadır. Aza- 
Iardan biri bir televizyon alma 
ya kalkınca, teşkilât tarafın
dan «İnsan şekli imal ederek 
Allah’ı taklide yeltenen şeytan 
kutusunu» kullandığı gerekçe
siyle boykot edilmiştir. Ayn
ca her sabah kendilerini kadın 
olarak yaratmadığı için Allah’a 
dua ederler.

Teşkilâtın başı haham Am- 
ram Blav’ya İsrail’in bir ka
dın tarafından idare edilişi 
hakkındaki fikirleri sorulunca 
«Nasıl olsa İsrail’i tanımıyo
ruz. Onıın için hiçbir şey far* 
ketmez» demiştir.
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28 Eylül günü, Dünya tarihinin en büyük de
niz muharebelerinden biri olan Preveze savaşının 
t yıl dönümüdür. Preveze savaşı sadece ke

miyet değil, keyfiyet yönünden de dünya tarihi
nin en mühim savaşlarından biridir. Bu savaş, 
Türk milletinin gerçek bir cihan imparatorluğu 
kuruşunu kesinleştiren savaştır. Bu savaştan son 
radır kı, yenilmez kara ordumuz yanında muzaî 
fer deniz kuvvetlerimizin hayati rolü katileşmiş 
ve Osmanlı İmparatorluğu Cihan İmparatorluğu
nu büyük ölçüde deniz gücüne dayandırmıştır. 
Bu bakımdan Türk denizciliğini aydın oğulları
na ve hattâ Selçuklulara kadar ilerletmek müm
künse de, Türk denizciliğinin yeniden kuruluşu 
ve altın çağını yaşamasının başlangıcı olarak 
AvrupalIların Barbaros dediği Kaptan-ı Derya ve 
Cezayir Beylerbeyisi Hayreddin Paşanın arma
dasının kazandığı Preveze Zaferini kabulde te
reddüt edilmez.

Şimdi bu müstesna günü hatırlamaya çalışa
lım. 16. Asır, yani Müslüman Türkün Cihan İm
paratorluğunu kurduğu, Hindden Atlas Okyanu
suna, Moskova yakınlarından Afrika ortalarına 
kadar bütün ülkeleri idaresine ram ettiği altın 
çağ... Avrupa baştan aşağı itaat alına alınmış, 
Avrupa adına İspanya, İngiltere, Fransa, Alman
ya ve Papalık, Venedik v.s. gibi bir sürü küçük 
devlet yığını kalabilmiştir. Ancak Türk siyaseti, 
Fransa ve İngiltere’yi, Almanya - İspanya Kralı 
V. Karl’ın ittifakından uzaklaştırmayı başarmış
tır.

Muzaffer ordu ve donanma ardardma zafer
ler kazanırlar. Fethedilen ülkeler adalet, sela
met ve huzura kavuşur. Büyük şair Bakî’nin de
diği gibi, çan çalman yerlerde, ezan sesleri yük
selir. Avrupa'yı birleştirmek hevesine kapılan 
V. Kari, Türkleri Avrupa, Akdeniz ve Afrika’da 
durdurmak için ümitsiz teşebbüslerde bulunur.

Nihayet, o zaman Avrupa’nın en büyük ami
rali sayılan Andre Doria komutasında, tarihin o 
ana kadar görmediği büyüklükte bir haçlı do
nanması Türk deniz gücünü yok etmek üzere ha 
rekete geçer. Haçlı armadası, İspanya, Almanya, 
Venedik, Portekiz, Ceneviz, Malta, Floransa ve 
Papalık devletleri donanmasından müteşekkildi.

Haçlı armadada da 600 gemi vardı. Bunların 
308’i harp gemisi, geriye kalanlar ise küçük harp 
gemileri ile nakliye gemileri idi. Ayrıca haçlı do 
nanması, 60.000 asker taşımakta idi. Her biri 
2000 asker taşıyan ve zamanımız uçak gemilerine 
benzeyen 20 dev gemi bulunmakta idi. Buna kar 
şılık OsmanlI Donanması 122 gemiden ve 20.000 
askerden müteşekkil idi.

Andre Doria, Türklerin bir taarruz hareketi
ne girişemeyeceklerine inanıyordu. Arta Kör
fezinde kalacaklarına ve Türk kıyılarını serbest
çe vurabileceklerine inanıyordu. Düşman kemi- 
yet itibariyle üstündü, fakat keyfiyet yönünden 
Donanma-i hümayunla kıyas bile edilemezdi. Do
nanma! hümayunun bu üstünlüğü maddî ve ma
nevî kıymetler halinde sıralanabilir.

Türk deniz gücü, teknelerin sürati ve ma
nevra kabiliyetinin yüksekliği yönünden düşma
na faikti. Ayrıca ateş gücü yönünden, haçlı do
nanmasına üstündü. Türk donanmasında yapılan 
ıslahat ile, topların menzili düşman menzilini 
fersah fersah geçecek hale getirilmişti. Bu 
teknik üstünlükler yanında, Barbaros ve amiral
leri, tarihte ender rastlanan gerçek deha sahibi 
kumandanlardan idiler.

Körfezden çıkan donanma, daha iyi bir po
zisyon bulmak için geri çekilen Haçlı donanma* 
smı takip etti. Nihayet 28 Eylül Cumartesi saba
hı, Haçlı donanmasını yakalayabildi. Barbaros’un 
Preveze’de uyguladığı taktik, deniz harp taktik
lerinde bir inkılâp yapacak mahiyette idi. Bar
baros, düşman donanmasının tümünün imhasın

da, ateş gücü, gemi sürati gibi iki faktörü, yar
ma, çevirme ve imha gibi muharebe şekilleriy
le en mükemmel şekilde birleştirmiştir. Daha ön
celeri, çarpışan donanmalarda ateş teatisinden 
sonra, gemilerin birbirine yanaşmasını müteakip, 
askerlerin çarpışması başlardı. Barbaros Hayred
din Paşa’nm değiştirdiği, deniz harp taktiği da
ha sonra İngiliz amiralleri tarafından uygulana
cak ve İngiliz imparatorluğunun deniz hakimi
yeti uzun seneler bu sayede temin edilmiş ola
caktır.

Bütün müsbet prensipleri bir köşeye fırla
tıp attığımız, gerileme ve çökme devirlerinde ise; 
Osmanlı deniz kuvvetlerine 16. asırda verilen 
vazife ve tayin edilen esaslar unutulacak ve Bar
baros Hayreddin Paşa’mn taktikleri de unutulup 
gidecekti.

Ancak Preveze Zaferini çok kısa bir özetle 
vermeye çalışırken bile, Preveze Zaferinin se
beplerini; taktik, teknik ve operatif üstünlükler 
ve kumanda heyetinin dehası ile smırlandırırsak 
hatalı davranmış oluruz.

Düşmanın kemiyet üstünlüğünü, taktik üs
tünlükle bertaraf etmeyi plânlayan büyük ami
ral, düşman donanmasını süratle parçalamak ve 
sonra da birbiri ile irtibatı kesilmiş gemi yığın
larım teker teker imha etmek esasına dayanmış
tı. Bu asıl itibariyle harbin ebedî prensiplerin
den olan, kuvvetlerin tasarrufu prensibinin şa
hane bir tatbiki idi. Ancak bu prensibin tatbi
ki, sürat ve inisiyatifi gerektiriyordu. Operatif 
ve teknik üstünlük insan iradesinin hududu da
hilindedir. Ancak, sürat bile muhalif bir rüzgâr 
esiyorsa, istenilen seviyeye daima yükseltilmeye- 
bilir.

Preveze’de de, büyük Türk zaferlerinde gö
rülen, İlâhî lütuf ve rahmet belirtisi hiç bir mü
nakaşa kabul etmeyecek kadar kesindir. Bilin
melidir ki, hiç bir harp tasarlandığı gibi cereyan 
etmez. Ve harbin bütün vukuatını ve teferruatı
nı tasavvur etmeğe imkân yoktur. Ve harpte za
feri temin hususunda hiç bir faktör diğerinden 
ehemmiyetsiz değildir. Ve gene, bir zayiatın ye
rini doldurmak hiç bir zaman mümkün değildir.

Bütün bunlar, insan iradesinin en katî şekle 
büründüğü harbin, akıbetinin nasıl İlahî irade 
tarafından tayin ve takdir edildiğini gösteriyor. 
Bazıları, zaferi tayin eden bu şartların Allah’ın 
iradesi eseri olduğunu bilmediklerinden, müsbir 
sebep, kaza veya tesadüf derler. Gerçek ise za
ferin, ancak Allah’ın dilemesi ile zuhur ettiğidir.

Preveze Muharebesinde de, Malazgirt meydan 
muharebesinde görülen harika ortaya çıkar. 1071 
de Türk saflarına doğru esen, görüş kabiliyetini 
azaltan, morali bozan, düşmana hız ve hareket 
serbestisi veren rüzgâr nasıl istikamet değiştir
mişse, Preveze’de de Osmanlı Donanmasını felce 
uğratan rüzgâr, Türk gemilerinden ayetlerin ya
zılı olduğu kâğıtlar denize bırakıldıktan kısa bir 
süre sonra istikamet değiştirmiştir.

Diyebiliriz ki, taktik, teknik ve operatif üs
tünlükler, kâinatın yaratıcısına karşı sınırsız bir 
inançla beslenmiyorsa devamlı olamazlar.

Preveze zaferinin bu sınırlı incelemesinden 
çıkan dersleri, 20. asrın Türkiye’sine uyguladı
ğımızda şu neticelere varabiliriz.

Hiç bir zafer, kara, hava ve deniz gücünün 
birlikte hareketi haline gelmeden, mümkün de
ğildir. Ve Türkiye gibi, etrafı denizlerle ve de
nizci devletlerle kuşatılmış bir memleketin güç
lü bir deniz kuvvetine sahip olması elzemdir. Ak
si halde vatanın müdafaası daima eksik kalacak 
demektir.

Preveze Zaferinin yıldönümünde, Türk 
Milleti; müdafaa donanmasını, modern harp tek
niğine uygun olarak ve asgarî vatanı koruyacak 
güce eriştirmek ve istikbalin zafer donanmasını 
kurmak mecburiyetindedir.

Yeniden Milli Mücadele
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İnönü’ye Politik Oyunlar da 
İktidar Yolunu Açamayacaktır

Senatoda da 2. defa görüşüldük
ten sonra Anayasayı değiştiren ka
nun teklifi kanunlaşmış, Resmî Ga
zetede ilân edilerek yürürlüğe gir
miştir. Bunun hemen arkasından, 
hükümet reformların uygulanmasını 

\de kararname yetkisinin verilme
sini istemiştir.

Hükümetin bu isteği politik va
satta bir gürültünün kopmasına ve 
bütün haftayı dolduran münakaşala
rın yapılmasına sebep olmuştur. 
AP’NİN GÖRÜŞÜ 

AP, kanun kuvvetinde kararname
nin reformlar gibi önemli bir konu
da verilemeyeceğini, reformların bü 
tün sosyal hayatı ilgilendiren ope
rasyonlar olduğunu, bunun Meclis
lerde enine-boyuna tartışılıp, millet 
tarafından faydasının, zararlarının, 
neticelerinin, maliyetinin bilinmesi 
gerektiğini belirtmiş, dol ay isiyle re
formların kanunlar halinde Meclis
lerden çıkmasını istemiştir. Reform
lar konusunda kanun kuvvetinde ka
rarname vermenin, açık bono ver
mek manasına geleceğini iddia et
miştir.
DP VE MGP’NİN GÖRÜŞÜ 

DP ve MGP de Reformlar konu
sunda kanun kuvvetinde kararname 
yerine, Meclislerin çalışıp konuyu 
görüşmelerini ve tasarıların Meclis
lerden geçmesini istemişlerdir. DP 
Merkez İdare Heyeti efkârı umumi- 
yeye duyurmak üzere 5 maddelik gö 
rüşlerini açıklamıştır.

«Reformlar konusunda olumsuz 
ve yersiz tartışmalardan vazgeçilme 
lidir. Önemli olan, hükümetçe hazır 
lığı tamamlanmış» görüşmelere ha
zır reform konulan varsa, bunların 
bir an önce Meclisler huzuruna geti
rilmesidir. Böylece Reformlar kamu 
oyu önünde açık bir tartışmaya tabi 
tutulmalıdır. Reformlar, üzerinde söz 
söylenemez, tartışılmaz kavramlar o- 
larak dogmatik bir üslûpla ortaya 
konmamalıdır.

Demokratik tenkid ve münakaşa 
yollan açık tutularak, gizli tenkid, 
söylenti ve sızlanma yollannın işle
mesi önlenmelidir.

Hükümet kendi icraatını, ordu gö 
rüşü olarak takdim eder şekilde gö

rünmekten sakınmalı ve bu intibaı 
telkin edecek davranışlara yer ver
memelidir. Ordumuzu, gizli açık ten 
kitlere maruz bırakmamak hususun 
da hükümetin basiretli hareket et
mesi gerekir.»

Millî Güven Partisi Genel Başka
nı da partisinin görüşünü açıklamış, 
Kanun Kuvvetinde kararnamenin çı 
karılabileceği mevzuların belli oldu
ğunu, her mesele kararname ile çö
zülemeyeceği gibi, kararnameye tüm 
den karşı olmanın da mümkün olma 
dığını belirtmiş ve «En doğru yolu 
Millet Meclisinin bulacağına eminim.. 
Meseleler kısa zamanda TBMM de 
açıklığa kavuşacaktır» demiştir.

Böylece üç parti TRT, Üniversite 
ve Toprak reformlarının, kanun kuv 
vetinde kararname ile değil Meclis
lerde görüşülerek uygulamaya baş- 
amasını, bunun İçin de Meclislerin 
tatile gidemeyedileceklerini ileri sû/' 
müşlerdir.
CHP DEĞİŞİK KONUŞUYOR

Cumhuriyet Halk Partisi, diğer üç 
partiden sonra görüşlerini açıklamış 
tır. Erim’le ancak, diğer partilerin 
görüşlerini açıklamasından sonra ko 
nuşan İnönü kanun kuvvetin ka
rarname yetkisini hükümete ver
mek istediklerini, bunun üzerinde 
tartışmanın boş olduğunu iddia et
miştir. İnönü yalnız kendi fikirleri
ni açıklamakla kalmamış, diğer par
tileri de itham altında bulundurmuş 
tur.
İNÖNÜ’NÜN BİR HESABI VAR

AP’nin, DP’nin ve MGP nin ka
nun kuvvetinde kararname yerine 
kanun yolunu seçmesi, CHP’nin şe
fini bir takım basit hesapların içeri
sine itmiştir. İnönü, bir kere bu 
meselede, diğer bütün partilerin gö 
rüşlerini öğrenebilmiş olmak avan- 
tajiyle hareket etmiş, diğer partile
rin tutumunu reformlara karşı olma 
lan ve bunun için hükümeti engel
lemeye çalışmaları niyetine bağla
mıştır. «Hükümet, reformlan, özel
likle toprak reformunu yapmak için 
kanun hükmünde kararname çıkar
mayı lüzumlu bir tedbir görür. Bu
nu kanun yoluyla yapmasını, esasen 
fikrin aleyhinde olanlar ister ve o

na uyarak değiştirirse, ilk anından 
itibaren reformların, Anayasa’nın 
katdırmak istediği mukavemetler 
karşısında kalmasını kolaylaştırmış 
olur. Bundan sakınmasını hüküme
te tavsiye ederiz.» İnönü’nün bu söz 
leri açıkça, hükümetle diğer siyasî 
partileri, bir münakaşa dalgasının i- 
çerisine atmak gayesini gütmekte
dir. İnönü’yü şimdilik, boğuldukları 
bataklıkta su yüzünde kalan tek can 
simidi olarak görenler de, aynı pa
ralelde bir propagandayı körüklemek 
tedirler. Gayri millî basının bütün 
borazanlan, hükümetle CHP dışın
daki partileri vuruşturmanın ve bun 
dan CHP’ye vurgun temin etmenin 
çabası içerisindedirler. Hükümetin 
yetkili ağızlarını kendileri istikame
tinde konuşturabilmek için artık 
geçmez gazetecilik numaralarına te
şebbüs etmektedirler.

Meselâ şu sorulardaki tahrik, hiç
bir gözden kaçmayacak derecede a- 
çıktır. «Başbakan Erim, «Yetki kanu 
nundan vaz mı geçiliyor?» sorusuna, 
«Yetki çabuk olsun diye idi. Eğer 
Meclisler çalışırsa, o kanunları gö
rüşürse daha iyi...»

«İktisadı konular için yetki ka
nunu isteyip istemeyecekleri soru
suna da, Başbakan, «Hayır, Meclis
ler burada olduğu sürece, Anayasa
da çalıştığı gibi çalıştıkça yetkiye Hi

zum olmaz» demiştir.» (Cumhuriyet, 
20 Eylül 1971) Erime sorulan soru
lar, sanki «bu kanundan niye vazge
çiyorsunuz? Olur mu böyle? Bak 
şimdi şu tüm CHP düşmanlarını tuşa 
getirecektik» der gibi bir hava için
de sorulmaktadır. Bereket versin 
Başbakanın soğukkanlı, tahriklere 
kolay kapılmayan tutumu bunların 
iştihalarını, az-çok kursaklarında bı
rakıyor.

Kadın pazarlamakla servet yığan 
bir gazete, Erim ile İnönü’nün gö
rüşmesini bir zafer havası içinde ve 
riyor. İnönü’nün konuşmalarını iste 
diği şekle sokuyor, sanki Erim - İnö 
nü koalisyonu varmış gibi bir havaya 
büründürüyor. Bu fuhuş tüccarı ga
zete, Demirel düşmanlığını, hüküme
ti CHP’ye yamamak derecesine var
dırıyor, hükümet milletten kopuk
luk uçurumuna yuvarlamanın örne* 
ğini veriyor.
BUNLAR KARARNAMEYE 
SAMİMİYETLE TARAFTAR 
OLABİLİRLER Mİ?

Bu soru son derece mühimdir. 
Şimdi hükümeti destekler gibi görü 
nen ve kanun kuvvetinde kararna
meyi savunan bu zümre acaba, savun 
dukları fikre samimiyetle mi bağlı
dırlar, yoksa işin içinde murdar si
yasî ihtiraslar, ihanetler mi mev
cuttur?

Anayasa değişikliği mevzubahis i- 
ken, bir takım komünist hareketle
rin önlenmesi düşünülürken, « Fa
şizm geliyor, konuşma hürriyeti, ten 
kid hürriyeti gasbediliyor, demokra
siye kıyılıyor» diye bağıran «Anaya
sanın değiştirilmesini Sıkıyönetim 
dolayıaiyle tartışması mümkün ol-

— İnönü: Basit hesaplar peşinde. — Demirel: Kanun kuvvetinde
rarname yerine kanun yolu.

ka-
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Kıbrıs Buhranının Mes’ûlâ Yunanistandır

— Atina ile muvazaalı bir münaka
şaya giren Makarios gerçekte pali- 
karya’nın helenizm idealinin uygu
layıcısıdır. Makarios, bir yunanlı 
kadar Yunan ideallerine bağlıdır. Re 
sim Makarios’u Yunan bayrağı önün- 
de gösteriyor.

Tedhişçi Grivas’ın adaya girmesin 
den bu yana Kıbrıs meselesinin cid 
diyeti bir kat daha artmıştır. Bilin
diği gibi Grivas 28 Ağustosta Atina’ 
dan Kıbrıs’a gelmişti. Sözde Atina’ 
da göz hapsinde tutulan tedhişçinin 
adaya geçişi efkârı umumiyenin dik 
katini kendi üzerine celbetmiştir.

Grivas’m adaya gelmesinden sonra 
Rum liderleri bir taraftan Enosis po 
litikasmın yeni stratejik safhasını 
tartışırlarken, diğer yandan dış dip 
lomasiyle temaslara başlamışlardır. 
Bu cümleden olarak tedhişçiyi evin
de barındıran Kipriyanu, B.M. Genel 
Sekreteri U-Thant’tan yeniden ara
buluculuk etmesini istemiş ve bunun 
la ilgili olarak iki de şart ileri sür
müştür. Kipriyanu’nun şartları şöy- 
ledir:

1. Adada bulunan Yunan ve Türk 
birlikleri tamamen çekilmelidir.

2. Dışarıdan gelecek her türlü mü 
dahaleye teminat verilmelidir.

Ancak bu maddelerin sadece Türk 
tarafı kastedilerek ortaya atıldığı 
kesin bir gerçektir. Zira eğer Kip
riyanu fikrinde samimiyse herşey- 
den önce kapısındaki Grivas köpeği
ni kovmalıdır. Bugün Grivas’m Kip

riyanu’nun evinde olduğunu bilme
yen var mı?
GRİVAS’I ATİNA GÖNDERDİ

Yunan basınında öylesine gülünç 
iddialar yazıldı ki, neredeyse Atina’ 
nm kendisi de uydurduğu yalanlara 
inanmak zorunda kalacak. Güya Gri 
vas Yunanistan’dan kaçmış. Göz hap 
sindeki bir adam (!) kuş uçurtma
yan Cuntanın elinden nasıl kaçar bi 
linmez. Bilinen bir şey varsa Pa- 
pandreu’nun doğruyu söylemesi. 
Stockholm’dan Yunan ordusunun alt 
kademelerine yaptığı bir çağrıda Pa 
pandreu aynen şöyle demiştir: «A. 
B.D. ve Atina’daki kuklaları Kıbrıs 
Türkleri ve Rumları arasında bir 
çatışma başlatmak gayesiyle plan ha 
zırlamaktadırlar. Şu kesin bir ger
çektir ki, General Grivas’m adada 
bulunması bu planın çok önemli bir 
bölümüdür. Böyle bir çatışma çıktı
ğı takdirde Türk ve Yunan kuvvet
lerinin ve hattâ 6. filonun adaya 
müdahale etmeleri haklı gösteril
miş olacaktır.»

Böyle bir durum karşısında Yu
nan kuvvetlerinin ve 6. filonun mü
dahalesi muhakkaktır. Ama Türki
ye’nin haklı müdahalesi de haliyle

durdurulmak istenecektir. Ankara’ 
nm bu hususta fazlaca titiz dav
ranması gerekmektedir. 
GÖRÜŞMELER TEKRAR 
BAŞLADI

İhanet çarkları durmadan döner
ken cemaatlerarası görüşmeler de 
tekrar başlamış bulunmaktadır. Bu 
görüşmelerin de diğerleri gibi müs- 
bet bir netice vereceği kanaatinde 
değiliz. Ancak hiç değilse masa baş 
larmda bu konudaki tezimizi İsrar
la belirtmek şüphesiz yerinde olur. 
Bugüne kadar hayli taviz verdik; fa 
kat Yunan’ın hayvani iştihası yine 
de doymadı ve doyacak da değildir. 
Bırakalım Kıbrıs’ı bir yana, Anadolu 
da ecdadının mirasına sahip çıkacak 
bir Türk kalsa bile bu savaş dur
maz.

Görüşmelerden önce Denktaş’m 
verdiği demeç hayli dikkate değer. 
Denktaş özetle şöyle demektedir: 
«Enosise kapıyı açık bırakan bir an 
laşma üzerinde taviz veremeyiz. Çö
züm bekleyen hayatî meselelerin ba 
şında Kıbrıs Türk toplumunun sta
tüsü, iki toplum arasındaki ortaklık

(Sayfayı Çeviriniz)

madiği için, bu anormal ortamda A- 
nayasa değişikliğine taraftar deği
lim» diye yırtman «Erim Anayasa 
değişikliğinin tartışılmasını rica ede 
rim, dedi, TARTIŞIYORUZ» diye 
kapak manşeti atanlar, şimdi bir
denbire, tartışma, konuşma hürriye
tinin düşmanı oluverdiler. Nasıl mec 
lislerde tartışılabilir diye vaveylayı 
basıverdiler. Bunlar gerçekte, ka
rarnamenin destekleyicisi olamazlar. 
Fakat hükümet üyeleriyle AP’yi çar 
piştirip, hükümeti ortak cepheye al- 
manın oyunu içerisindeler. Hüküme
ti eğer CHP’nin yan kolu haline ge
tirebilirlerse bütün niyetleri başarı 
ya ulaşmış olacaktır. Evet niyetleri, 
hükümeti CHP’nin bir ucu şeklinde 
göstermek Ordunun millî hislerini 
de CHP’nin şaibeli havasiyle bulan
dırmak. Yoksa daha 12 Mart Muhtı
rasına kesin cephe alan, kendisin
den başka amir istemeyen İnönü, na 
sil olur da kararnameye taraftar o- 
lur? 12 Mart Muhtırasına, «Kuman 
danların takdir edeceği veya tenkit 
edeceği ölçüye göre hükümetler ka
lacak veya kalmayacak; böyle bir 
düzen demokratik değildir... Bir mec 
lise askerî bir kıta gibi, şunu şöyle 
bunu böyle yapacaksın demeye im

kân yoktur. Öyle bir tartışmada bi
zim yerimiz bellidir... Arkadaşla
rım, ordunun hareketiyle parlamen
tonun çalışmalarına imkân vermi
yor. Anayasa düzeninde, Hükümetin 
kurulması ve denetimi usulü rahne- 
dar oluyor. Ordu, memleketin siya
sî cereyanlarına kulak kabartır hale 
gelmiştir. Ordu bu halden süratle 
kurtarılabilir.» diye çok sert tepki 
gösteren İnönü 180 derecelik bir dö
nüş yapıp nasıl siyasî dengesizlik 
örneği verir?

Evet mesele, kanun kuvvetinde 
kararname meselesi değildir. İnönü’ 
nün CHP’ye parsa toplama mesele
sidir. Bütün mason ve komünist ta
kımı, millî jestleri dejenere etme
nin, Ordu’nun temiz düşüncesi isti
kametinde vukubulacak hareketleri 
gayrı millîlik ve kozmopolitizme bu
laştırmanın yolunun CHP’den geçe
ceğine inanmaktadır. Bunun içindir 
ki, İnönü konuşturulmaktadır. Şuur 
mekanizmasında, sözlerini anlaşıl
maz hale getirecek kadar bulanık
lık beliren İnönü konuşturul makta
dır. Hükümet tahrik edilmektedir. 
AP içerisindeki mutemetlere aller- 
jik konuşmalar yaptırılmaktadır. 
Bir menhus oyun, bütün iğrençliğiy

— Bozbeyli: Reformlar meclislerden — Feyzioğlu: Meclislerden geçmesi- 
geçsin. ne taraftar.

le, sahneye konulmak istenmekte
dir. Hem de vatanın dış ve iç komü
nist sabotajlarıyla karşı karşıya ol
duğunun açıklandığı bir zamanda... 
VATAN TEHLİKEDEDİR 
BEYLER! SİYASİ OYUNLARI 
BIRAKINIZ!

Evet beyler! Vatan içten ve dıştan 
komplolarla karşı karşıyadır. Alman 
ya’da kudurgan bir komünist hare
ket geliştirilmektedir. Helen köpeği 
Makarios, Rusya’ya sinyal vermekte
dir. Yurt içinde, gizliden gizüye İha 
net tezgâhlanmaktadır. Daha dün 4 
milyon lirayı soyanların uçları bu
gün bir veznedarı öldürmektedirler. 
Tehlikeyi İçişleri Bakanı şöyle be
lirtmektedir:

«1961 Anayasanın bahşettiği ge
niş fikir, düşünce ve basın hürriye
tini alabildiğine istismar etmiş olan 
aşırı sol, komünist liderlerin eserle
rini kendi ideolojik düşünce ve ka
naatleri açısından ve maksatlı ola
rak tercüme edip, başta üniversite 
ve yüksek okul gençliği ve bir kı
sım vatandaşlarımızı şartlandırma 
gayretlerinde başarılı olmuştur. Bu 
çabalar, Sıkıyönetim sırasında da 
durmamış, gerek yurt içinde ve ge
rekse yurt dışında mevcut idareyi 
küçük düşürücü, dağınık ve sinmiş 
durumda bulunan taraftarlarına mo
ral verici, halkı direnmeye itici ma 
hiyetteki bildiri ve gazeteleri el al
tından çeşitli şahıs ve kuruluşların 
adreslerine göndermek, özel kurye
lerle, yurdun çeşitli yerlerine * ulaş
tırmak gayretine giriştikleri tesbit 
edilmiştir. Bu amaçla faaliyet göste
ren gizli örgüte mensup 21 kişi 16/ 
9/1971 günü gözaltına alınmış olup, 
inceleme ve soruşturma sürdürül
mektedir. Aşırı solun ana kuruluşla 
rından olan DEV-GENÇ’in dağılma
sı üzerine yeniden Örgütlenmek, çı
kacak ilk fırsatta anarşik eylemlere 
başlamak üzere gerekli silâh ve pa
ranın tedariki için uygulamalara te
vessül olunmuştur.»

«— Yine, yeni örgütlere malî des 
tek sağlamak amacıyla bir ilimizde

(Siyah Lâle) adı ile kurulmuş bir 
hücrenin çocuk kaçırarak fidye te
mini, banka soyulması ve kaçakçı
lık yapılması suretiyle faaliyet gös 
termek istediği yakalanan mensup
larının itiraflarıyla belli olmuştur. 
Yakalananlardan birisi, yurdun çeşit 
li yerlerinde anarşist ve gerillacı ye
tiştirmek üzere eğitim merkezleri 
teşkil etmeyi plânladıklarını beyan 
etmiştir.

«Üniversite ve yüksek okulların 
bir kısmının açılması ve diğerleri 
nin de açılmak üzere olmasıyla, aşı
rı solun bu irfan yuvalarını yeniden 
ele almak çabalarını yoğunlaştırdığı 
na dair belirtiler önem kazanmakta
dır. Edinilen bilgilerden üniversite, 
yüksek okul ve hattâ liselerde yuva 
lanmalar için harekete geçildiği, giz 
li toplantılar düzenlendiği ve bildi
ri yayınlanmasına tevessül olunduğu 
ve bazı olayların meydana getirilme
sine çalışıldığı anlaşılmıştır.»

«— Yurt içinde aşn solun, örnek 
leri görülmüş birtakım anarşik ey
lemlere tekrar teşebbüs etmek üze 
re hazırlıklar içinde bulunduğu is
tihbar olunmuştur. Yurt içinde ya
pılmasına girişilecek anarşik eylem
lerin, yurt dışından da maddî ve ma 
nevî destek görmeye devam etmek
te olduğu kesinir. Gerilla eğitimleri 
yanında, silâh tedariki hususunda 
gösterilen gayretler, bir komşu dev 
let hududundan yurda sokulurken 
yakalanan 118 adet mavzer olayı i- 
le müşahhas örneğini vermiş bulun 
maktadır Bundan başka yurt dışın 
da belli bazı merkezlerde temsilci
liklerimiz önüne kadar intikal eden 
protesto yürüyüş ve toplantıları, a- 
şırı solun niyet ve emellerini açık
ça ortaya koymaktadır. Bu niyet, 
yurda sokulmaya çalışılan bol mik 
tardaki matbuat ile de kendini gös
termektedir.»

Bütün bunları sizde dinlediniz ve 
Sıkıyönetimi iki ay daha uzattınız 
Bunlar ortadayken hâlâ siyasî oyun 
lar peşinde koşmanın neticesi, milli 
nefretin boşalmasına vesile olacak 
tır. Unutmayınız.

MÜCADELE, 28 EYLÜL — 4 EKİM 1971 SAYFA :5



ve üniter, egemen ve bağımsız bir 
devletin daimiliğini sağlayacak an
laşma gelmektedir.»
EUSYA İŞARET BEKLİYOR

Öte yandan kasaba papazı Maka
rios UPİ ajansına verdiği demeçte 
Grivas’m saklanmasına lüzum olma
dığını ve kendisiyle açık konuşmak 
istediğini belirtmiştir. Makarios Tür 
kiye’nin müdahalesi halinde çok 
sert bir tepki göstereceklerini be
lirttikten sonra şöyle konuşmuştur: 
«Ruslar benden işaret bekliyorlar. 
Eğer yardım istersek Rusya istekle
rimizi katiyyen geri çevirmez. Men
faatimiz olduğu takdirde bütün Kıb 
cns limanlarını Rus donanmasına ter 
ketmekten çekinmem.»

Makarios’un bu tehdidi bir blöf
ten ziyade biraz da realitedir. Hatır
lanacağı üzere papaz bir müddet ön

ce Moskova’yı ziyaret ederek Rusya’ 
nin desteğini kazanmıştı. Zaten Rus
ya da böyle leziz bir avı kaçırmak 
istemez. Mısır limanlarından sonra 
Kıbrıs limanlarına da demirleyerek 
Akdeniz hakimiyetini kurmaya can 
atar. Bu da ülkemizin komünist kıs
kacıyla biraz daha sarılması demek
tir. Millî emniyetimiz bakımından 
bu nokta üzerinde ehemmiyetle dur 
malıyız.

ENOSİS VE MAKARİOS 
Aynı demecinde Makarios Enosis 

konusuna da temas etmekte ve şöy
le demektedir: «Ben hayatım boyun
ca Enosis ideali için yaşadım. Bun
dan sonra da aynı şeyle yaşayacağım. 
Enosis Kıbrıs Helenizminin millî bir 
arzusudur. Ancak bugünkü vaziyet 
Enosis’in tahakkukunu güçleştirmek

tedir.»

KIBRIS ANADOLU’NUN 
PARÇASIDIR

İşte düşmanın tezi tek kelimeyle 
ortada: Enosis. Fakat bizim tezimiz 
hani? Biz «taksim» derken, yahut 
da «muhtariyet» derken Atina ve 
Makarios yine «Enosis» diyordu. Biz 
ise bugüne kadar muhtevası aynı ol 
duğu halde kılıfı değişen Yunan tak 
tiklerinin peşinden gittik. Vermediği 
miz taviz kalmadı. Artık millet mil
lî bir dış politika görmek istiyor ve 
bunu ümit ediyor. Dış politikadaki 
temel tezimizi sarahatle ortaya koy
manın en son vaktidir.

Kıbrıs hakkında kısa ve uzun va
deli düşünce ve hedeflerimizi iyi 
teslbit etmeliyiz. En başta şu anda 
adada bulunan Grivas köpeği çekil

melidir. Türk cemaatı üzerindeki 
Rum baskılan kaldırılmalı, en azın
dan Londra ve Zürih anlaşmalarına 
Rumlann hürmet etmeleri istenme
lidir.

Ayrıca Makarios - Atina ittifakı
nın sabit tezi olan Enosise karşı te
zimiz ortaya konulmalıdır. Kıbrıs 
her haliyle Anadolu’nun bir parça
sıdır ve kıyamete kadar da öyle ka
lacaktır. Her kanş toprağında bin
lerce şehidin kanı ve kemiği olan 
bu topraklar Yunan’ın pis iştahını 
tatmine vasıta edilemez.

Bu hususta en iyi fırsat sanırız ki 
Osman Olcay’ın 1 Ekimde Palamas- 
la Newyork’ta yapacağı görüşmeler 
olacaktır. Elimizdeki bu son fırsat- 
lan da değerlendiremezsek mesele
ler tamamen çıkmaza girebilir.

B. Milletler Hangi Mazlum 
Milletin Yarasını Sardı ?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
yeni çalışma dönemi geçtiğimiz Salı 
günü açılmış ve Endonezya temsilci 
si Adam Malik genel kurul başkanı 
seçilmiştir. Yeni dönemin bir hayli 
yüklü olan gündemindeki en önemli 
meseleler, K. Çin’in B.M.’e kabulü, 
Ortadoğu, Pakistan uyuşmazlıkları 
ve genel sekreterlik seçimleridir.

25. dönem genel kurul başkanı 
Norveç Büyükelçisi Edward Hambro 
yaptığı açış konuşmasında Amerika 
ile Çin’in ilişkilerini normalleştirme 
yönünde attıklan olumlu adımın 
«B.M. açısından büyük önem taşıdı
ğını» söylemiştir. Yıllar boyu B.M.* 
yi meşgul eden Kızıl Çin’in kabulü 
meselesinin bu yıl artık kesin bir 
sonuca bağlanacağı ve Genel Kuru
lun oy çokluğu ile, Kızıl Çin’in B.M.e 
alınmasını öngören Arnavutluk ka
rar teklifini kabul edeceği sanılmak 
tadır. Böylece senelerden beri B.M.e 
girebilmek için çalışan Kızıl Çin e- 
meline Beynelmilel Sionizmin yardı 
mıyla ulaşmış olacak.

Bilindiği gibi, uzun süreli kış uy
kusundan sonra Kızıl Çin, politik sa 
hada taarruza girişmiş ve birçok ül
kelerle yeniden temas kurmuştu. 
Dünya komünizminin liderliğini eli
ne geçirmek, tarafsız ülkeleri kendi 
safına çekerek yeni bir blok meyda 
na getirmek ve Afrika, Asya ve Or 
tadoğuMaki mîllî kurtuluş hareket
lerini komünizme kanalize edebilmek 
için desteklemiş, çeşitli ülkelerde 
yatırımlara girişmiş, ticaret antlaş- 
malan imzalamıştı. Ve politik faali
yetlerinin en önemlisi de bir tenis 
masasında başlayan, daha sonra da 
Nixon’un Pekin’i ziyaret kararma 
kadar süren K. Çin - ABD. yakınlaş 
ması idi. Amerika’nın gerçek idare
cisi Henry Kissinger, Çu-En Lai ile 
yaptığı temaslardan sonra bu iki dev 
leti anlaşma masasına oturtuvermiş- 
ti. Yalta’da Çin’in komünistleştiril- 
mesini kararlaştıran Beynelmilel Ya 
hudilik, şimdi de bu gayri meşrû ço
cuğunu herkese meşru olarak tanıt 
mayı başarmıştır.

GENEL SEKRETER KİM
OLACAK?
Yahudilerle arası sıkı fıkı olan, 

«Marksizmle Budizm aynı şeydir» di 
yen Birmanyalı U-Thant’m yerine 
kimin geçeceği de yapılacak seçim

lerle belli olacak. Bir yıldan beri 
Yahudi gazetelerinde propagandası 
yapılan Finlandiya temsilcisi Max 
Jacobson’un seçilmesi kuvvetle muh 
temeldir. Max Jacobson’un karşısına 
çıkan rakiplerinden pek çoğu ise 
muvazaalı adaylardır.
ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ DE 

Genel kurulda görüşülecek olan 
meselelerden birisi de Ortadoğu çık 
mazıdır. Bütün beynelmilel anlaşma 
lan çiğneyerek işgâl ettiği Arap top 
raklarını dört yıldan beri elinde tu
tan İsrail, Amerika ve Rusya’yı ida 
re eden Beynelmilel Yahudiliğin hi 
mayesinde fütursuzca harekâtına de 
vam etmektedir... Filistinli Arap 
mültecilerini kamplarda ve hapisha 
ne köşelerinde inim inim inleten İs 
rail’e kimse ses çıkaramıyor. Biafra, 
Bengal sakızını çiğneyen Yahudi ba 
sınmdan tek bir kelime dahi çıkmı
yor. Ayrıca İsrail, bizzat Golda Me- 
ir’in ağzıyla ifade ettiği, iç kanşık- 
lıklarmı gidermek için harp tahrik
çiliği yapmaktadır. Süveyş kanalın
daki son çatışmalardan sonra Dayan, 
«O. Doğuda yeni bir savaş benim i- 
çin sürpriz olmaz» diyerek, Arap 
topraklarına musevileri iskân ettiği 
ni, dolayısıyla bu topraklardan çekil 
meye niyetleri olmadığını sözlerine 
eklemiştir. İsrail aynı zamanda Rus
ya’dan ve çeşitli yerlerden getirttiği 
Yahudilerle Kudüs’ü tamamen Yahu, 
dileştirme çabasındadır. Hattâ Lüb
nan bile hıristiyanları, İsrail’in Ku
düs’teki faaliyetlerine karşı çıkmak 
için Arap ülkelerinin safında yer 
almağa çağırmıştır. Bütün bunlar o- 
lup biterken hâlâ Amerika’nın İs
rail’e askerî yardımını devam ettir
mesi, buna B. M. in hiç sesini çı
kartmaması, yirminci yüzyılda dahi 
kuvvetlinin haklı olduğunu, adale
tin ayaklar altına alındığının açık 
isbatıdır.
PAKİSTAN MESELESİ 

Görüşülmesi muhtemel diğer iki 
mesele ise Pakistan ve Kıbns mese
leleridir. Müslüman milletlerin yük 
selmesini katiyen istemeyen Beynel 
milel Sionizm, onları meşgul edecek 
meseleler ihdas etmektedir. Pakis
tan’ın ilerlemesini durdurmak için 
evvelâ öğrenci hareketlerini başla
tan, daha sonra ekonomik buhrana 
iten B. Yahudilik şimdi de Pakis-

— Birleşmiş Milletler, dünya üzerinde emperyalist güçlerin zulmüne 
karşı bugüne kadar birşey yapabilmiş değildir. Ne Kıbrıs Türk’ünün, ne 
Batı Trakya, Türkistan, Azerbeycan Türk’ünün, ne Ortadoğu’da Yahudi 
zulmüne uğrayanların, ne Afrika’da müslümanlara uygulanan tedhiş po
litikasının durmasına yardımcı olabilmiştir. Resimde, bütün dünyanın gözü 
önünde napalm bombalarıyla vücudu delik deşik edilen fakat derdini du

yuracak merci bulamayan mazlum arabın yürek ürperten hali görülüyor.
tan’ı parçalamak ve dünya milletle
rinin gözünden düşürmek için çaba 
sarfetmektedir. İsrail’de kendisinin 
napalm bombalanyla Arab yavrula
rını öldürmesini mülteci kampların
da yaptığı zulümleri bir tarafa bı
rakarak, Biafra’dan sonra Bengal 
destanları düzmekle meşguldür. Di
ğer taraftan senelerden beri Rumla 
nn iğrenç baskılan devam ederken 
çocuklar banyolarda katledilirken B 
M. Kıbrıs meselesini geçici bir çözü
me bile bağlamamıştır. Türkiye’nin 
dikkatini Ortadoğu’dan çekip onu 
Kıbrıs meselesiyle meşgul etmek İs
rail’in ihanetlerine devam edebilme 
si için şarttı. Ve bu plan başanyla 
senelerden beri oynanıp geldi. Tür
kiye’nin adaya müdahale hakkı Gü
venlik Konseyi’nin küstahça kararıy 
la kaldırıldı. Sözde milletler arasın
da barış ve güvenliği sağlayacak o- 
lan Birleşmiş Milletler teşkilâtı va
zifesini ifa etmemiştir ve etmemek 
tedir. Türkis
tan ve Tibet’in Rus ve Çin sürüleri 
tarafından işgâl edilmesi karşısında 
kılı kıpırdamamış, İsrail’i tanıma

da gösterdiği ihtimamı milyonlarca 
Türk’ün çığlığına göstermemiştir. 
Ve şu anda hergün Filipinlerde müs 
lümanlar katledilirken ne yapmak
tadır? Çad’ta, müslümanlar Fran
sız askerleriyle senelerden beri çar 
pişirken neden hiç ses çıkarmamak
tadır? Çıkaramaz,

I. Dünya Harbinin sonunda, Cemi 
yet-i Akvam kurulmuştu. Ortaya ba 
nş, hürriyet, kardeşlik prensipleriy 
le atılan bu teşkilât için yahudi İs- 
rael Zangwill, «Milletler Cemiyeti 
haddizatında Yahudi ilhamından doğ 
ma bir teşekküldür» diyecek, Mason 
Müellifler Locası (Grand Maitre) ve 
gazeteciler enstitüsü başkanı M. Lu 
cien Wolfda:

«Bu cemiyet, asil ve kutsal Juda- 
izm gelenekleriyle hemahenktir. Bi
naenaleyh, bütün yahudilerin elle
rinde mevcut olan bütün imkânlar- 
la bu teşekkülü korumalan, kendi
leri için kutsal bir vazife teşkil e- 
der.» tarzında mânâ dolu direktifler 
verecektir.

Cemiyet i Akvam II. Dünya Harfti
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SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİ
Millî Karardım Korkanlar 
Şirretliğe Devam Ediyorlar

Milletimizi komünizm bataklığına 
düşürmek üzere iken yakalananların 
mahkemeleri son safhalara gelmiş
tir. Halk ihtilâli dedikleri, komünist 
ihtilâli yaparak kuracakları halk 
mahkemelerinde, hesaba çekecekleri 
kahraman ordumuza şimdi hesap ver 
inektedirler. Bir takım ham hayal
lerle tasarladıkları, planları Türk mil 
letinin tarih içerisindeki yerini he
sap edemediği için kısa zamanda en 
selendi. Şimdi bu çapulcular güruhu 
sıkıyönetim mahkemelerini sabote et 
inek, işlemez hale getirmek ve anti
demokratik olduğunu iddia ederek 
kendilerini yargılayamayacaklarını 
söylemekle meşguller. Komünistle
rin bütün gayretlerine rağmen, ko
münist stratejisini ve taktiklerini bi 
len savcı ve hakimler yerinde tes- 
bitler ve müdahalelerle mahkemele
rin sabotesine meydan vermemekte
dirler.
MAHİR ÇAYAN VE 
ARKADAŞLARI SUÇLARINI 
KABUL ETTİLER

20 Eylül Pazartesi günü İstanbul
üç numaralı Sıkıyönetim Mahkeme
sinde Mahir Çayan ve arkadaşlarının 
duruşmalarına devam edilmiştir. Sa
nıklar dinlenen yedi şahidin ifadele 
rini genellikle kabul etmişlerdir. 
Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı ve Kâ
mil Dede iş adamı Mete Has ve Ta
lip Aksoy'u kaçırıp 400 bin lira fid 
ye aldıklarını kabul etmişlerdir. Ma
hir Çayan birinci ve ikinci fidyeyi 
de kendisinin aldığını itiraf etmiş
tir.

Şahitler sorulan sorularla hadiseyi 
anlatmışlardır. Bu arada söz alan 
Mahir Çayan; «Biz Kadir Has ile Me 
te Has’ın sadece bir günlük hasıla
tını kamulaştırac aktık» demiştir. Ha 
kim Akdemir Akmut kamulaştırma 
kelimesinin ev ve tarla gibi taşına
mayan eşyalar için kullanılabileceği 
ve bunun da hükümet tarafından ya 
pılabileceğini söylemiştir. Çayan; 
«Bizim açımızdan bu hareket bir 
soygun değil, kamulaştırmadır. Ta
biri, hareketimizi soygundan ayır
mak için kullanıyorum» demiştir. 
Çayan’ın bu sözlerinin arkasında şu 
mânâ yatmaktadır. Biz Türkiye’de 
bağımsız bir hükümet kurmuştuk. 
Bütün hareketlerimiz bu hükümet 
namı hesabına yapılmaktaydı. Hattâ 
bu hükümetin koruyucusu olan or
dumuzun varlığını dahi ilân ettik. 
Bu hükümet Faşist Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti değil, Türk Sovyet 
Hükümeti olacaktı. Ne var ki, bunu 
resmî hale getiremedik. Hakimin a- 
çıklamasma karşılık Çayan'ın verdi
ği cevabın manası bu söyledikleri
mizden başka birşey değildir.

Mete Has’in verdiği ifadelerle ay

nı düşünce yine teyid edilmektedir. 
Mete Has hadiseyi anlattıktan sonra 
«Mahir Çayan’ın kendisini odaya ça
ğırıp para meselesini konuştuğunu, 
idealleri bulunduğunu, para harca
mak zorunda olduklarım, emellerine 
ulaşmak için parayı alacaklarım ve 
kendisinin de «emelleriniz nedir?» 
dediği zaman da «rejim değiştirece
ğiz» dediğini söylemiştir. 
MAHKEMEYİ TESİR ALTINA 
ALMA TAKTİKLERİ

Mahkemeler ilerledikçe komünist
lerin kirli çamaşırları birer birer or 
taya seriliyor. Kendilerini milletin 
yüce mahkemelerinden kurtaramaya 
caklarını iyice anlıyorlar. Milletimi
zin tarihi boyunca gösterdiği zaaf 
noktalarını gıcıklamak istiyorlar. A- 
ma gayretler boşa gidecektir. Sene
lerdir düşmanlarımız hep aynı zaaf 
noktalarımızı yakalayarak bizleri ar
kadan vurmuşlardır.

Has ailelerinin verdikleri ifadeler 
de küçük çocuğa iyi muamele yapıl
dığı, onun korkutulmak istenmediği 
belirtilmiştir. Bunun üzerine komü
nist sanıkların avukatlarından biri
nin, «Çocuğa yapılan muameleden sa 
nıklann idealist ve insancıl yönü or
taya çıkacaktır» şeklindeki sözüne ha 
kim; «İstismara müsaade etmem. Hay 
ranlığınızı kendilerine özel olarak bil 
dirin» diye 9ert bir dille karşılık ver 
miştir.
TEKRAR TAKTİK DEĞİŞİYOR

İstismar mevzuları ile mahkeme 
heyetini tesiri altına alamayacakları 
nı anlayan sanıklar ve avukatları tek 
rar taktik değiştirerek yıpratma ha
reketlerine başladılar. Malum hare
ket tarzlarına devam ettiler.

Hasların muhasebe müdürü Nihat 
Uysal fidyenin Ödeniş şeklini anlat
mış, Çayan bu arada söz alarak şahi
di takip etmediklerini, başka adam
larının olmadığını söylemiştir. Sa
nık avukatlarından NebiL Vuray Ça- 
yan’ın «Başka birinin takip etmedi
ği» sözünün zapta geçirilmesini iste
miş. Bunun üzerine hava elektriklen 
miş, hakim ve sanık avukatları uzun 
süre münakaşa etmişlerdir.

Hakim; «Zapta geçen hususları ni 
çin tekrarlıyorsunuz? Sinirli bir ha
va yaratıp, mahkemeyi oyalamak is
tiyorsanız, boşuna uğraşıyorsunuz. 
Bu müvekkillerinizin lehine değil, 
aleyhine bir hareket oluyor» demiş- 
tir.

Bu sözler üzerine sanık avukatları 
topluca ayağa kalkmışlar, salon di
sipliniyle görevli subayların sanık a- 
vukatlarının etrafını sarması üzerine 
avukatlar; «Yüzbaşıyı başımızdan a- 
lın. Bize baskı yapıyorsunuz» diye 
bağırarak mahkeme heyetini töhmet 
altına almak istemişlerdir.

Duruşma sonunda tutanak yüzün
den Hakim Akdemir Akmut ile ava 
katlar yine tartışmışlardır. Bu sıra
da İlkay Demir ayağa kalkarak mü
dahale etmek istemiş, hakim İlkay’a 
«Sen sanıkların avukatı mısın? An
cak şahidin ifadesine konuşabilir
sin» demiş ve oturtmuştur.
İKİ AVUKAT DIŞARI ATILDI

Duruşmalara 22 ve 23 Eylül gün
leri de devam edilmiştir. 23 Eylül 
Perşembe günü devam eden duruş
ma hayli çekişmeli geçmiş, mahke
me başkanı piyade Albayı Vecdi Müf 
tüoğlu iki avukatı salondan dışarı 
atmıştır.

Avukat Nebil Vuray müvekkilleri 
ilç konuşamadıkları için olayları iyi 
değerlendiremediklerini söylemiş, 
General Refet Bele’nin eşi Perihan 
Bele’nin evinde Refet Bele’nin duvar 
daki portresini görünce sanıklarla» 
şahitler arasında geçen konuşmanın 
avukat, şahitten sorulmasını istemiş. 
Hakim bunun gerekçesini sormuş. 
Bunun üzerine avukat; «Müvekkiller 
rim, Refet Bele’nin Birinci Kurtu
luş Savaşı kahramanlanndan oldu
ğunu orada öğrenmişlerdir. Ve ara
larında politik bir konuşma geçmiş
tir.» demiş. Hakim «Birinci Kurtuluş 
Savaşı değil, Türk Kurtuluş Savaşı» 
diye ikaz etmiş ve sorunun yersiz oî 
duğunu belirtmiştir. Bunun üzerine 
sanıklar bağırmış, mahkemenin gay 
ri kanuniliğe gittiğini iddiaya yelten 
mişlerdir. Avukatların da söze karış 
maları üzerine Hakim; «Burası are
na değildir. Türk Milleti adına yar
gılama yapan mahkemedir. Kişisel 
görüşlerinizi bildirip, propaganda ya 
pamazsınız. Siz Türk milleti adına 
yargılama yapan mahkemeyi dahi, 
Amerikan emperyalizminin işbirlikçi 
si olarak gösterdiniz. Onu zapta ge
çirdim. Tarih bunları yazacaktır» de 
miştir.

Avukatların işi daha da azıtmaları

üzerine söz alan Başkan Vecdi Müf- 
tüoğlu; «Avukat Nebil Baruy ile Mu 
zaffer Amaç’m hareketleri mahkeme 
nin disiplinini bozucu olarak görül 
müş ve bir oturum için duruşmadan 
çıkarılmışlardır» demiştir. Bunun ü 
zerine avukat Necdet Sağır mahke 
meyi terketmiştir. Hakim Ahmet 
Necdet Sağırca; «Müdafaa hakkının 
avukatlık kanunu üe düzenlendiğini, 
oturumu terketmesinin kanundan do 
ğan bir hak olmadığını belirterek, 
«Türk milleti adına yargılama yap
mak durumunda bulunan bir mahke 
meyi protesto amacını taşıdığını» ha 
tırlatmıştır. Mahkeme ileriki günle
re talik edilmiştir.

83 SANIKLI DAVA..
Çayan ve arkadaşlarının davalar, 

bu şekilde devam ederken, îrfan Sol 
mazer ve grubunun davalarına da İs 
tanbul bir numaralı Sıkıyönetim mah 
kemesinde devam edilmiştir. Şahit
lerin dinlenmesi esnasında, sanıklar 
la şahitler arasında çeşitli münaka
şalar cereyan etmiş, sanıklar şahit
lerin yalan söylediklerini, kendileri
ne iftirada bulunduklarını ve suçsuz 
olduklarını iddia etmişlerdir.

İrfan Solmazer ve bazı arkadaşları 
nın hakkında duruşma sırasında, şa
hit, Deniz Harp Okulu öğrencisi Ö- 
mer Gökbayrak’a hakaret ettikleri ge 
rekçesiyle yeni bir soruşturma açıl* 
mıştır.

Türk milletinin var olma veya 
yok olma mücadelesindeki büyük e- 
hemmiyet arzeden Sıkıyönetim mah 
kemelerindeki komünistlerin mahke 
meleri, milletimizin neticesini heye 
canla bklediği hadiselerdir. Millet 
komünizmin ebedî mahkum edilişi
nin kararını beklemektedir. Bir da
ha milletimizi meşgul etmemesi, kal 
kınma hızımızı engellememesi bakı 
mmdan verilecek kararlar tarihî ka 
rarlardır.

— Sıkıyönetim Mahkemelerinde, millî karardan korkanlar, telâşla ne ya 
pacaklarmı bilmez halde mahkemeleri sabote etmekle meşguller. «146 
maddeden yargılanıyorsunuz. Haleti ruhiyenizi anlıyorum» diyen hakim 
bu durumu güzel tesbit ediyor. Resim Yusuf Aslan ve Necmi Demir’i 
mahkeme esnasında gösteriyor.

ni hazırlayarak sahneden ayrıldı. Zi 
ra Dr. Theodor Herzl’in dediği gibi 
«Bir II. Dünya Harbi Yahudi teşeb
büslerine hiçbir darbe vurmayacak- 
tır.» II. Dünya Harbi bitince işte 
Birleşmiş Milletler teşkilâtı ortaya 
çıktı.

1942’de kendilerine Birleşmiş Mil 
letler adını veren 26 devlet temsil
cileri, Washington'da toplanarak B. 
M. beyannamesini kabul ettiler. 1945

te de ABD., İngiltere ve Rusya, Yal 
ta’da Birleşmiş Milletler anayasası
nı hazırladılar. Ve San Fransisko’da 
resmen kuruldu.

111 maddelik B.M. anayasasına gö 
re teşkilât milletlerarası barış ve 
güvenliğin devamını sağlamak, barı
şı tehdit eden sebepleri ortadan kal 
dırmağa çalışmak, insan haklarının 
korunmasına yardımcı olacaktır.

İlk bakışta göze ve kulağa hoş gi

bi gelen madde ile 1948’de New- 
york adliyelerinden birinde çalışan 
Yahudi Henry Kley’in «Zions Rule 
The World» (Dünyayı Sionizm ida
re etmektedir) isimli eserinden bir 
pasajla karşılaştıralım:

«Birleşmiş Milletler de bir yahu- 
di teşkilâtıdır. Bu teşkilât 1897- 
1905 yıllan arasında hazırlanmış bu 
lunan «Sion önderlerinin Protokol* 
leri»nde bahsedilen hükümettir.»

Yahudilik bütün dünyayı çembe
rine alacak tek bir merkezî devlet 
istemektedir. B.M. nin armasıyla bu 
istek arasında çok yakın benzerlik 
vardır. Bu yüzden otoriteler B.M. le 
ri «süper devlet» olarak vasıflandır 
maktadırlar. Şüphesiz B.M. lerde Ce 
miyet-i Akvam gibi «Dünya Devleti» 
hülyasını gerçekleştirebilmek ama
cıyla yahudiler tarafından kurulan 
ve finanse edilen bir teşkilâttır.
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— Deniz Kuvvetleri Komutanı Celâl Eyiceoğîu.

«Denizlere hakim olan, cihana ha 
kim olur.» Bu söz, Akdeniz’in fati
hi, Preveze kahramanı Barbaros 
Hayrettin Paganındır. Preveze zafe 
rinin üzerinden tam 433 yıl geçti. 
Akdeniz’in bir Türk gölü oluşunun, 
Hind sularının kalyonlarımızla beze» 
nişinin geride kaldığı bu yıllarda, 
atalarımızın donanmaya neden ehem 
miyet verdiklerini daha iyi anlayabi
liyoruz. Dünyanın onda yedisi sular 
la kaplıdır. Bu ufak hatırlatma bile, 
denizciliğin millet ve memleket ha
yatında stratejik, politik ve ekono
mik yönden oynadığı mühim rolü 
anlatmağa yeter.

17. yüzyılın ortalarına kadar, Türk 
gemi tezgâhlarında her yıl 40 büyük 
savaş gemisi inşa ediliyordu. Bugün 
Rusya’da 8 saat ve tam kapasite ile 
çalışan şantiyelerde dahi (ki büyük 
başarı sayılıyor.) ancak 15-20 adet 
denizaltı yapılabilmektedir.

Osmanlı donanması her 7-8 yılda 
bir yenilenirdi. Osmanlı donanma 
hayatında, 8 yılı geçmiş bir savaş ge 
misinin -hiç bir revizyona ihtiyaç 
göstermemesine rağmen- serviste kal 
masına müsaade edilmemiştir. 8 yıl 
sonunda gemiler ya başka devletlere 
veyahutta özel şahıslara satılıyordu. 
Şu an deniz kuvvetlerimizde kullanı
lan 12 denizaltıdan, 10’unun yapılış 
tarihi 1942’dir. Yani 29 yıldır servis 
tedirler. Yine 17. yüzyıl sonlarında 
memleketimizde 10 dan fazla yelken 
bezi fabrikası vardı. Günde 100 km. 
uzunluğunda yelken bezi imal edi
yorlardı. Donanma arşivleri, bu yıl
lar zarfında Osmanlı deniz kuvvet* 
lerinde sadece 27 bin tayfanın vazi
fe yaptığım göstermektedir ki, şim
di deniz kuvvetlerinin er ve subay 
toplamı mevcudu da 37 bin civarın* 
dadır.

II. Selim zamanında Süveyş’te ilk 
kanalın açılması teşebbüsleri, tari
himizde denizciliğe verilen ehemmi 
yetin büyüklüğüne misal olarak gös 
terilebilir. Keza aynı tarihlerde; sa
vaş gemilerimiz bir yandan Ingilte
re’nin 45 kilometre yakınında cirit 
atarken, bir kol da Hind Okyanu
sunda dolaşıyordu.
İSTANBUL DONANMA CEMİYETİ 
BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜK

Türk donanmasının durumunu, 
karşılaştığı problemleri yakından tet 
kik için, Türk Donanma Cemiyeti U

tanbul İl Başkanı sayın Kemal Üler 
£e ile konuştuk. 1909 senesinde ku 
rulan ve 1919 da kapanan Osmanlı 
Donanma Cemiyetine karşı gösteril
miş büyük ilgiyi, bugün de millet
ten beklediklerini ifade eden Üler» 
ge, Osmanlı Donanma Cemiyetinin 
devletten bir kuruş yardım almadan 
Almanya’dan iki zırhlı ve 5 nakliye 
gemisi getirtebildiğin! belirtti.

Türk deniz nakliyeciliği ve Türk 
donanmasının bugünkü durumu hak 
kında tevcih ettiğimiz bir soruyu, 
Ülger şu şekilde Cevaplandırdı: «De
niz nakliyeciliğinde Yunanistan 13 
küsur milyon tonajla dünya yedin- 
çişidir. Türk deniz ticaret filosu ise 
700 bin tonaj içerisindedir.

Türkiye’de ithalâtın yüzde 98’i de 
niz yoluyla yapılmaktadır. Bu nakli- 
yenin yüzde 50’sini kendimiz yapa
bilirsek, yalnız deniz nakliyeciliğin
den 150 milyon dolar tasarruf ede
riz. Takdir edilir ki, bu değer yüz 
de 100 olunca kazancımız 300 mil» 
yon dolara çıkacaktır ki, bu da yak 
laşık olarak 4,5 milyar Türk lirası 
demektir.

Türk donanmasına gelince, daha 
ziyade personel ve eğitim bakımın
dan çağdaş donanmalar seviyesinde
dir.»
YUNAN DONANMASI, TÜRK 
DONANMASINDAN 
ÜSTÜN MÜ?

Denizciliğimiz ve donanma hakkın 
da Kemal Ülerge’nin kıymetli mü
lâhazalarını serdettikten sonra, Türk 
donanmasının durumuna geçelim.

İngiltere Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsünün Eylül 1970 ortalarında 
yapmış olduğu ve kısmen de basın
da yer alan araştırmaya göre, Türk 
deniz kuvvetleri- Yunanistan ile boy 
ölçüşemeyecek durumdadır. Bu araş 
tırmanın altında ne kadar ard zihni 
yet bulunursa bulunsun, Türk do
nanmasının demode olduğu bir ger 
çektir. Zira üç tarafı denizlerle kap 
lı ülkemizin, miadı dolmuş gemiler
le savunması imkânsızdır. Deniz kuv 
vetlerimizin zayıf kalışının sebebi o* 
larak, NATOtya dahil olmayışı göste
rilmektedir.

Şu an elimizde bulunan 12 adet 
denizaltının, 2’si hariç diğerleri çok 
eskidir. Amerika Türkiye’ye 11 adet 
denizaltı ve 9 muhrip vermiş, deniz 
altılardan biri 1953’te batmıştır. Bu

denizaltılar ve 4 muhribin mülkiye
tinin Amerikalılara ait olduğu, an
cak diğerlerinin satın alındığı söy
lenmektedir. Bu sebeple bilhassa son 
yıllarda harp gemilerinin tersanele
rimizde inşası cihetine gidilmiş ve 
geçen aylarda ilk muhribimiz deni
ze indirilmiştir. «Berk» ismi verilen 
muhribimizde yüzde 60 yerli malze 
me kullanılmış ve 100 milyon lira
ya mal olmuştur. Deniz kuvvetleri 
komutanı Celal Eyicioğlu yakın bir 
gelecekte kendi donanmamızı kendi 
mizin yapacağını ifade etmiştir.

Denizcilik tarihimizde ilk defa de 
niz hava kuvvetlerinin kurulması ke 
sinleşmiştir. Bu amaçla kullanılacak 
uçaklar Amerika’dan getirtilecektir. 
Filonun ilk partisi olan 2 uçak mem 
leketimize gelmiştir. Uçak gemimiz 
olmadığı için yerde mevzilenecek 
S-52 bombardıman uçaklarının, saat 
teki hızı 150 mildir.

Ancak biraz sonra aşağıda bazı ö- 
zelliklerini sayacağımız ve yandaki 
tablolarda sayılarını bulacağınız A- 
merika ve Sovyet savaş gemilerinin 
yanında, donanmamızın ne mevki iş 
gâl ettiği anlaşılacaktır. Bu bakım
dan donanmamızın mukayesesini Yu 
nanistan’la yapmağı uygun bulduk. 
SOVYET DONANMASI,
AMERİKA İLE YARIŞIYOR

Sovyetler Birliği nükleer bir harp 
vukuunda, büyük ekseriyeti batak
lık ve buzullarla kaplı topraklarına 
sıkışmak istemeyeceğinden, çıkış ka 
pısı olarak boğazları seçmiş bulunu
yor. 4 gruba ayrılmış donanmasının 
en önemli bölümü Karadeniz’dedir. 
Karadeniz’de takriben 800’e yakın 
gemi bulundurmaktadır. Akdeniz’de 
ki Sovyet gemilerinin miktarı her 
gün değiştiğinden, bu grubun 5. fi
lo olup olmadığı anlaşılamamıştır. 
Bununla beraber Akdeniz’deki Sov
yet gemilerinin sayısı hiç bir zaman 
50’nin altına düşmemektedir. Zaten 
Akdeniz’deki 6. filonun da gemi a- 
dedi 50 olup mürettebatı da 25 bin 
kişi civarındadır.

Toplam 550 muharebe gemisi bu
lunduran Rus donanmasının yüzde 
90.1 modern olup, hepsi 1960 tan 
sonra denize indirilmiştir. Hind Ok
yanusunda karşısında hiç bir batılı 
ülkenin donanması olmadığından ser 
bestçe dolaşabilmektedir. Hind - Pa 
kistan gerginleşmesinde Rusya’nm 
Hindistan’ın yanında yer alışının bir 
sebebi de, Sovyet donanmasının Hin 
distan limanlarında üslenebilmesini 
temin idi.

Akdeniz’de NATO’ya bağlı 6’ filo 
nun harekât imkânları, MALTA’nm 
da elden çıkması ile zor bir safhaya 
girmiştir. Mısır topraklarında üsle 
nen SAM roketleri ayrıca düşünüle
cek bir konudur.

Denizaltı savaşında Rusya tered
dütsüz galiptir. Rus donanmasında 
bulunan denizaltıların sayısı Ameri
kan denizaltılarınm tam iki katına 
ulaşmıştır. Sovyet denizaltılarınm 
bir kısmı Atomla çalışmakta olup, 
güdümlü füzeler taşımaktadır. Bu
nunla beraber Atom başlıklı füze ya 
rışmda, Rusya henüz ABD. ne yeti- 
şememiştir. Ancak 200’e yakın laıbo 
ratuar ve zaman zaman boğazlardan 
geçen acaip cüsseli casus gemileri 
mevcuttur. Ayrıca sayısı tahmin edi
lemeyen «Bu2 kıran» ve kurtarma 
gemileri vardır.

Sovyetler uçak gemisi yapmamak
tadırlar. Helikopter gemileri yapma
yı tercih ediyorlar. Bilinen kadarıy
la 3 helikopter gemileri vardır.

Her biri 35 helikopter taşımakta» 
dır. Ancak son zamanlarda bu ge
milere dikey kalkışlı uçakların da 
yerleştirilmekte olduğu bildirilmek 
tedir. Bu haber Amerikan deniz kuv 
vetlerinde telâşla karşılanmıştır. Hat 
tâ Savunma Bakanı M. Laird «Sovyet 
ler Amerikan Stratejik Hava Kuvvet 
leri ve füze üslerini vurabilecek kud 
rette nükleer denizaltılardan ayda 
1 tane inşa etmektedirler» diyerek, 
endişesini izhar etmiştir. Sovyet Do 
nanmasmda füze ile donatılmış 100* 
den fazla denizaltı vardır. 15 adedin 
de ise «Balistik» füzeler mevcuttur.

Amerika Vietnam ile uğraşırken, 
Ruslar Deniz Kuvvetlerini kuvvetlen 
diriyorlardı. Nitekim Rus Donanması 
Başkomutanı Amiral Sergei Gorsh 
kov, «Şimdi Sovyet Donanmasının 
bayrağı bütün okyanuslarda dalgala
nıyor. Er veya geç Amerika Birleşik 
Devletleri artık denizlerin efendisi 
olmadığını anlayacaktır» tehdidini 
savuruyordu.

Rus ve Amerikan deniz kuvvetle* 
rinin mukayesesine geçiyoruz. Sov- 
yetlerin ellerinde bulunan kruvazör 
ler standart olarak 15450 tonluktur. 
Tam yükle seferi vaziyette 19200 to 
na çıkabilmektedir. Bu gemilerin 12 
tane 150 mm lik top, 100 mm lik 122 
tane ve 3’er topluk bataryaları, 32 
tane de 37 mm. lik otomatik atış 
yapan makinalı tüfekleri vardır. Ay
rıca 250 maym, 10 tane 21 inçlik su 
bombası da taşımaktadırlar. Sam fü
zeleri ile mücehhezdirler. 4000 ton 
yakıt alabiliyorlar. Saatte hızları 20» 
34,5 mil arasındadır. Hiç bir lima
na uğramadan ve ikmal yapmadan 
10 bin km. yol katedebilmektedir 
ler.

Amerikan Deniz Kuvvetlerinin elin 
de sayısı 57’yi bulan muhtelif uçak 
gemileri vardır. Bunlardan 65 nu
maralı ENTERPRİSE uçak gemisi, 
dünyanm en büyük uçak gemisi o- 
lup, atomla çalışmaktadır. Normal 
tonajı 75 bin 700 tondur. Tam yük
le seferi vaziyette 85 bin 350 ton
dur. 70-80 uçak taşıyabilmektedir. 
414 subay ve 4260 assubay ve erden 
müteşekkil 4654 kişilik mürettebatı 
vardır. 200 top, denizaltılara karşı 
kullanılan 1000 den fazla su bomba
sı taşımaktadır. Takriben 50 milyar 
Türk lirasına mal olmuştur. Uzunlu
ğu 360 m. dir.

ABD. Deniz Kuvvetlerinde vurucu 
gücü en büyük ve modern gemi, 
15947 tonluk LONG-BEACH kruvazö 
rüdür. Atomla çalışan bu güdümlü 
kruvazör, kıtalar arası Hidrojen baş 
lıklı POLARİS, TALOS TERRİER 
füzeleri ile teçhiz edilmiştir. 80 su 
bay, 1080 assubay ve er mürettebatı 
vardır. 750 bin kilometrelik yolu hiç 
ikmal yapmadan katedebilir. 40 mil 
yar Türk lirasına mal olmuştur. De
niz kuvvetlerinde asıl vurucu gücü 
denizaltıları teşkil etmektedir. Bu 
denizaltılar su altından «Polaris» fü 
zelerini 4500 km. uzaklığa fırlatabil
mekte ve 300-400 m. derinliğe inebil 
inektedirler.
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maaşını Yeniden Kuracaktır
NATO’DA OLMAYIŞIMIZ, 
KUVVETLİ BİR DONANMAYA 
SAHİP OLUŞUMUZU 
ENGELLEMEZ

Donanmamızın dünya deniz kuv
vetleri konjoktüründe işgâl ettiği 
mevkiyi gördükten sonra, bu mille
tin birer ferdi olarak ürpermemek 
elde değil. Bu üzüntümüzü muhriple 
rimizi kendi tezgâhlarımızda yapabi 
leceğimiz ümidiyle kısmen de olsa 
gidermeğe çalışıyoruz. «Berk» ten 
sonra ikinci muhribimiz de kızakta

dır ve inşa halindedir.
İstanbul'un fethinde donanmanın 

oynadığı rol hatırlardadır. Keza Ça
nakkale harbinde esaslı bir donan
maya sahip olamayışımız 250 bin şe 
hid vermemize yol açtı. Kuvvetli bir 
donanma herhalde düşman muhrip
lerinin, sırtlarımızı bu kadar kolay 
dövmesine müsaade etmezdi. Memle 
ketimiz, jeostratejik yönden inkâr 
götürmez bir mevkidedir. Harbin 
kuşağı Ortadogudadır. Türkiye, Kıb
rıs meselesi ile karşı karşıyadır. Bo

ğazlardan bir an bile gözünü ayırma 
yan Sovyetler vardır. Bütün bu acı 
gerçekler, deniz kuvvetlerinin mem
leketimiz için arzettiği fonksiyonu 
anlatır.

Denizciliğimizin ticaret bölümü ay 
rica üzüntü sebebidir. İthalât ve İh* 
racat sebebiyle her yıl milyonlarca 
lira navlun bedelini yabancı gemile
re ödemekteyiz.

NATO’da olmayışımız sebebiyle 
donanmamız kasten ihmal edilmiş 
olabilir. Ancak dış devletlerin yapa

cakları en naçizane yardım büe, 
muhtelif gayelere dayanan pazarlık
lara bağlıdır. Bilhassa Kıbrıs buh 
ram esnasında donanmamızın ne hal 
de olduğu görülmüştür. Hiç bir dış 
yardıma bel bağlamadan donanmamı 
zı teçhize mecburuz. Bunu da mil. 
letimiz yapabilecek kudrettedir.

Türk Milleti, isterse yeniden za
fer donanmaları kurabilir. Yeter ki,
o heyecanla takibedeceği önderleri 
görebilsin.

AKDENİZ’DE ZULME EAŞ EĞDİREN KAHRAMANLAŞ
PREVEZE ZAFERİ

27 Eylül 1583 Preveze Deniz Sa
vaşı tarihimizin en şanlı zaferlerin
den biridir. Asırlardır süreğe »en bir 
çok zaferlerle zaten karalara hakim 
olan devletimiz denizlerde de Preve 
ze zaferiyle mutlak üstünlüğünü or
taya koydu. Ordumuz nasıl Mohaç* 
ta zaferin zirvesine erişmişse, donan 
mamız da Preveze’de 12 yıl sonra bu 
zirveyi buldu. Zira Kaptan-ı Derya

Barbaros Hayreddin Paşa’nın ender 
dehasıyla bu büyük deniz harbinde 
Avrupa'nın en kuvvetli Haçlı Donan 
ması tamamen imha edilmişti Bun 
dan sonra Akdeniz, bir Osm&nlı gö
lü haline geldi. Donanmamız, dünya 
nın en kudretli donanması olduğunu 
gösterdi,

Preveze Zaferinin teferruatına 
geçmeden evvel zaferin büyük kah
ramanı Barbaros’un hayatından kar
deşleriyle birlikte mücadelelerinden 
kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. 
BARBAROS KARDEŞLER

Barbaroslar dört kardeş olup isim 
leri İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’tır. 
Babalan Yakup Ağa adında yiğit 
ve namlı bir sipahi idi. Sonradan Mi 
dilli’ye yerleşmişti. Dört kardeş de 
bu adada Bonava köyünde dünyaya 
geldi.

En büyükleri İshak olan Barbaros 
kardeşlerden Oruçla Hızır Reis baş 
tan denizciliğe heveslenerek ticare
te başladılar. Önce Midilli - Selânik, 
Mısır - Trablusşam arasında ticare
ti geliştirdiler. Daha sonra Osmanlı 
denizlerinin haricine de çıkarak bir 
çok seferlerde bulundular, dış ülke
lerle temasa geçtiler. Şöhretleri kı
sa zamanda İslâm âlemine yayıldı. 
Şehzâde Korkut’un ve Memlûk Sul- 
tanı’nm teveccühünü ve himayesini 
kazandılar.

Oruç Reis kardeşi İlyas Reisle 
Trablusşam’a yaptığı bir seferde Ro
dos şövalyelerinin büylik harp ge
mileri ile karşılaştı. Savaş esnasında 
İlyas Reis şehid oldu. Oruç Reis ise 
esir edildi. Rodos zindanlarına ter- 
kedildi. Hızır Reis bir kardeşinin şe
hid, birisinin de esir edildiğini du
yunca müteessir oldu. Bir çok defa 
yaptığı teşebbüslerde muvaffak ola
madı, Oruç Reis’i kurtaramadı. Oruç 
Reis bir müddet zindanlarda çile 
çektikten sonra forsa olarak çalıştı
rıldı. O sırada Antalya’da bulunan 
Şehzade Korkut âdeti üzere Rodos* 
tan azad etmek için 100 esir aldı. 
Fakat Oruç Reisi Rodoslular kasten 
bu taifeye katmadılar. Bununla be
raber Allah’ın bir hikmeti olarak, e- 
sir taifesini götürmek işini Oruç Re
isin gemisine verdiler. Gemi, Antal
ya kıyılarına gelince havanın fırtı
nalı olması dolayısıyla Oruç Reis ka 
rışıklıktan faydalanarak zincirler
den kurtuldu. Ve yüze yüze kıyıya 
çıktı.

Oruç Reis esaretten kurtulduktan 
sonra Antalya’da Ali Reis’in maiye
tinde bir müddet kaldı. Mısır Mem
lûk sultanının davetiyle oraya gitti. 
Hizmetlerde bulundu. Rodosluların 
devamlı kendisini yakalamak için ta 
kip etmeleri ve hattâ Mısır’a ait 16 
parçalık filosunu da yakmaları üze

rine izin alarak Şehzade Korkut’un 
yanma döndü. Ondan aldığı 18 otu
raklı bir harp gemisiyle bir yıl bo
yunca Rodos kıyılarını vurdu, köy
leri yakarak intikam aldı. Rodoslu
lar gene arkasını bırakmıyorlardı. 
Buna rağmen yılmadan mücadelesi
ne devam etti. Şehzade Korkut’un 
ve Ali Reis’in hediye ettiği diğer iki 
gemi ile de daha hazırlıklı bir şe
kilde çekinmeden Akdeniz’de dolaş
tı. Servet yüklü iki büyük Venedik 
gemisini ele geçirerek daha birçok 
ganimetlerle Midilli adasına döndü 
ve kaç senedir görüşemediği kardeş 
leri İshak ve Hızır Reislerle buluş
tu. Senelerdir hasretini çektiği kar
deşleriyle hısım ve akrabalarıyla 
kucaklaştı. Daha sonra İzmir’e gidip 
Sultan KorkutTa görüşmek ve O’na 
olan minnet borcunu ödemek istiyor 
du Fakat yeni tahta geçen Yavuz 
Sultan Selimle Korkut’un arası açık 
tı. Kendi gemileri de Korkut’un ol
duğu için İshak Reis’in tavsiyesiyle 
Osmanlı sularından çıkmayı daha uy 
gun buldu. Yakınlarıyla ve çok sev 
diği kardeşleriyle vedalaşarak gemi
leriyle yola çıktı. Mısır’a uğrayarak 
ve orada sultanı ziyaret ederek doğ
ru Cerbe Adasına geçti.

Oruç Reisten sonra Hızır Reis de 
Midilli’den ayrılmak zorunda kaldı. 
Zira Şehzade Korkutma ne kadar ol
sa onun da ilişkisi olmuş sayılırdı. O 
da bir gemiye buğday yükleyip Trab 
lus’a geldi. Orada buğdayı arpayla 
değiştikten sonra Preveze’ye geçe
rek arpasını sattı. Arpa parasıyla 
da limanda gördüğü, çok beğendiği 
bir gemiyi satın aldı. Diğer gemile
riyle kuzeyden güneye Akdeniz’i 
boydan boya geçerek Cerbe Adası
na ağasının yanma geldi.

Bundan sonra iki kardeş bi* olup 
Akdeniz’i İslâmlaştırmaya hak din 
uğruna mücadeleye giriştiler. Tunus 
Sultanına giderek bir yer istediler. 
Ilajku’l-vad limanına yerleştiler. Boy 
iece en büyük krallıklardan biri olan 
İspanya ile ve Papalık, Venedik, Ce 
neviz ile yakından mücade:e edebi
lecek durumda idiler Hem Akde
niz’in en hakim bölgelerinden birini 
seçmiş bulunuyorlardı

Kjşî Tunus’ta geçirdii-*\ Baharda 
Lk seferlerini yaptılar Ispanya’ya gi 
den oit ^arp gemisini zaptettiler Bu 
nun üzerine İspanyollar Oruç ve Hı
zır Reisleri büyük tehlike olarak 
gördüler. 10 pare mükemmel kadır
ga bu tehlikeyi bertaraf etmeğe me 
mur edildi. Bu sırada Cezayir kıyı
larını vurmakta olan Barbaros kar
deşler gemilerini Becaye kalecinin 
Önüne demirlemişlerdi. İspanyollar 
da Barbaros kardeşleri burada yaka 
lamışlardı. Fakat Oruç ve Hızır reis

ler, burada limanda vuruşmayı uy
gun görmediler. Zira iki ateş ara
sında kalmış olacaklardı. Düşman do 
nanmasmın önünden kaçarak düşma
nı deniz ortasına çektiler. Kendileri 
nin korktuğunu zanneden İspanyol 
lar muzaffer eda ile ilerliyorlardı. 
Fakat hiç beklenmedik bir anda Bar 
baros kardeşlerin geri dönerek mü
sait bir yere kadar yaklaşıp hücuma 
geçmeleri düşmanı şaşırttı. Kısa sti 
ren vuruşmada derhal en büyük ge
miyle beraber üç kadırga zaptedil- 
di. Diğerleri kaçtılar. Bu muvaffaki
yetten sonra Oruç Reis düşmanı ta
kip etti, Becaye’de yakaladı. Fakat 
İspanyollar kaleyle birleşince sahile 
çıkıp kara harbi yapma durumu ha
sıl oldu. Şiddetli bir savaştan sonra 
Kale düşürülmek üzere idi ki, Oruç 
Reis kolundan yaralandı. Hızır Reis 
düşmana hayli zayiat verdirdi, donaa 
masını alarak Tunus’a döndü. 
PAPAYA AİT İKİ GEMİ

Barbaros Kardeşleri Avrupa'ya ?• 
hıristiyanlığa tanıtan şöhretlerini M 
tün dünyaya yayan esas hadise İm 
Papalığa ait iki büyük geminin el# 
geçirilmesi hadisesidir.

Oruç Reis Elba adası açıklarında 
seferde iken Genova’dan Roma’nın 
limanına seyreden iki dev baştarda 
(o zamanın en büyük gemilerine b* 
isim verilirdi) gördü. Papanın olan 
bu gemiler Oruç’un gemileri yanın
da çok büyük idi. Leventler ve ban 
reisler bu gemilerle vuruşulmamast 
nı ileri sürmelerine rağmen Oruç 
bunların ele geçirilmesi fikrindeydi 
ve İsrar ediyordu. Şecaat ve celade
tiyle emrini verdi. Kaçma gibi bîr 
durumun olmaması için küreklerin 
yarısını denize attırdı. Böylece ka
lan küreklerle hızlı seyretmek müm
kün olmayacaktı. Bu hadiseye İslâm- 
Türk Tarihinin bir çok devirlerinde 
rastlamak mümkündür. İspanya FaÜ 
hi Tarık Bin Ziyad da Cebel-i Tank 
Boğazını aşarak İspanya’ya ayak bas 
tıktan sonra aynı şekilde hareket e- 
derek gemilerini yaktırmıştı. Netice 
de İspanya’yı fethetmişti.

Oruç Reis birbirlerinden uzak sey 
reden gemilerin önce birine hücum 
etti. Hızla yaklaştırdığı gemisini us
talıklı bir şekilde kullanarak top a- 
tışları arasında leventleriyle birlik
te Papanın gemisine atladı. Kısa bir 
vuruşmadan sonra gemiyi zaptetti. 
Leventlerine İtalyan elbiselerini giy 
dirdi. Kendisi de giydi. Ve öylece Pa 
panın baştardasında dolaşmağa baş
ladı, bunu karşıdan gören ikinci baş 
tarda ise işin farkına varamadılar 
ve o gemi de kolaylıkla fetholundu.

(Sayfayı Çeviriniz)



Bu muvaffakiyetlerden sonra Os- 
manlı İmparatorluğunun bir çok yer 
lerindeld namlı Kaptanlar gelip 0- 
ruç Reis’in etrafında toplandılar. 
Barbaros Kardeşler böylece Piri Re
is, Aydın Reis, Kurtoğlu Muslihid- 
din Reis, Sinan Reis, Yahya Reis, 
Deli Mehmet Reis, Salih Reis ve Tur 
gut Reis gibi Namdar, değerli kap
tanlarıyla yenilmez bir kuvvet olu
yorlardı.
CEZAYİR’İN FETHİ

Cezayir’de bulunan müslümanlar 
himayesiz ve devletsiz oldukları için 
daima yakınlarında komşu olan İs
panyolların zulümleriyle karşı karşı 
ya kalıyorlardı. İspanyollar her se
ferlerinde Müslümanları soyuyorlar, 
işkence ediyorlardı. Cezayir halkı 
Cezayir’e büyük bir donanma gön
derdi. Kendi de kara yoluyla 800 
levendi ve 5000 gönüllü arapla ha
reket etti. Hızır Reis 500 leventle 
Cicelli’de kalmıştı. Cezayir kolaylık 
la fetholundu. Oruç Reis oradan Şer 
şel kalesine geçti, orasını da aldı. Ar
ka arkasına bu fetihlerden sonra A- 
rap kabilelerin şeyhleri gelip Oruç 
Reis’e biat ettiler.

Oruç Reis bir kaç ay içinde bir 
çok şehir ve kaleleri ele geçirmişti. 
Elinde 10 şehir vardı. Gerekli kara 
askerini yetiştirdikten başka Topçu 
ve Tüfekli piyade birlikleri kurdu. 
Bu faaliyetlerden sonra Devletini 
ve Hükümdarlığını ilân etti.

Bundan sonra Oruç Reis ilk ola
rak, kendisinden yardım dileyen 
mazlum İspanyalı müslümanlara im 
dada koştu. İspanya kıyılarını vura
rak bir çok müslümanı Afrika’ya ta 
şıdı, fakirlerine malî yardım yaptık 
tan sonra müsait yerlere ve şehirle
re yerleştirdi. Bu hareketi bütün İs
lâm âlemi takdir etti. Kuzey Afrika 
bölgelerinde Müslümanlar cuma hut 
belerinde Oruç Reis’e dua ettiler.

Barbaros kardeşler Ispanya’dan 
ayrılarak, ta Ege denizine kadar bü
tün Akdeniz’i baştan başa aştılar. 
Midilli’ye gelip akrabalarıyla görüş
tüler.

Oruç Reis ve Hızır Reis bu yardı
ma icabet ettiler. Yavuz Sultan Se- 
lim’in Mısır’ı fethettiği sıralarda 11 
gemiyle Becaye Kalesine gelerek as 
kerlerini karaya çıkardı. Kaleyi mu
hasara etti. Bu kaleyi daha evvel bir 
defa daha kuşatmışlardı. Ve bu ku- 
şatmada Oruç Reis Sol kolundan ya 
ralanmış cerrahlar da tek tedavi ça
resi olarak kolun kesilmesini ileri 
sürmüşlerdi. Dolayısiyle bu tarihin 
ender yetiştirdiklerinden olan Oruç 
Reis bir kolunu kaybetmişti. Bu se
ferde de leventlerinin önünde bütün 
iman ve heyecanıyla şöyle haykıra
rak hücum etti: «Ben bu kal’a önün 
de bir kolumu bıraktım birin daha 
değil kellemi bıraksam n’ola.»

Muhasara 4 gün sürdü. Ve Becaye 
Kalesi fetholundu. 500 İspanyol as
keri esir alındı. Oruç Reis oradan 
esirlerle Cicelli’ye geçti. Yeni ha
zırlıklara girişti. Muslihiddin Reis’i 
yeni levent toplamak ve stratejik si 
lâh ve malzeme temini için Anado
lu’ya gönderdi. Kendisi de Cezayir 
ileri gelenleri ile müzakerelere gi
rişti.

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 
İSHAK REİS VE ORUÇ REİS’İN 
ŞEHADETİ

Barbaros Kardeşler Midilli’den 
döndükten sonra yeni seferlere giriş 
tiler. Fas’ta Tlemsen şehrinde bulu 
nan müslümanlar İspanyolların bas
kısıyla hareket eden Fas sultanının 

ehliyetsiz idaresinde himayesiz ve

yardıma muhtaç idi.
Oruç Reis Cezayir’de Hızır Reis’i 

bırakarak Kardeşi İshak Reisle Ba
tıya hareket etti. Önce Stratejik böl 
ge olan Kalatul-Kıla’yı fethetti. Bu 
kaleye ağabeyi İshak Reis’i 300 ki
şiyle bıraktı. Seferine devamla 
Tlemsen’e yürüdü. Fas Sultanını bii 
yük bir bozguna uğratarak Tlem- 
sen’i aldı.

İspanyollar bu durum karşısında 
büyük kuvvetlerle hareket ettiler. İs 
hak Reis’in kalesine hücum ettiler. 
İshak Reis Hızır’dan da gelen yar
dımla 900 levendiyle kahramanca sa 
vaştı 12000 kişilik İspanyol kuvvetle 
rine teslim olmadı. Geceleri anî bas 
kınlarla düşmana bir çok zayiat ver 
dirdi. Fakat düşmanın devamlı tak
viyelerine karşı leventler şehit düş- 
tüler. İshak Reis’in de Hızır Reis’ 
den beklediği yardım yetişemedi. Ya 
ralı vaziyette son nefesine kadar çar

çıkarmıştı, Şerşel’deki Türk birliği 
Endülüslülerin de yardımıyla kahra
manca savundular. Düşmanı geriye 
püskürttüler. Dorya kuvvetlerini tek 
rar gemilere bindirmek mecburiye
tinde kaldı. Barbaros donanmasıyla 
gelmeden oradan ayrıldı. Barbaros 
onu bir müddet takip ettikten sonra 
geri döndü.
HIZIR REİS’İN 
KAPTAN I DERYALIĞI

Yavuz’un yerine Kanunî Sultan Sü 
leyman geçmişti. Barbaros onun za
manında da az bir müddet Beyler
beyliğine devam etti. Kanunî O’nu 
Kaptan-ı Derya yapmak için İstan
bul’a davet etti. Şu mektubu gönder 
di: «Ispanya’ya sefer muradımdır. 
Bir yarar âdemi yerine koyup gele
sin. Eğer muhafazaya kadir kimse 
yok ise ilâm edesin.»

Barbaros’un yerine bırakabilecek, 
Cezayir’i İspanyollara karşı koruya-

— Milletimiz, dün gemilerinin halatlarını ibrişimden, yelkenlerini atlas
tan yapıyordu. Eğer bugün de, ona başvurulursa zafer donanmalarını ye
niden kurmaya muktedirdir. Mesele, bir davaya millî heyecanın iştiraki
meselesidir. Resim üç muhribimizi gösteriyor,

pışw bilecek liyakatta adamları mevcutta.
İspanyollar daha sonra Ora; Reis' Evlâtlığı Haşan Reis’i Cezayir’de

in üzerine yürüdüler. Tlemsen’de 6 Beylerbeyi Vekili olarak bıraktı ve
aylık uzun bir çarpışma oldu. Nihayet bütün amiralleriyle beraber İstan-
40 levendiyle bir gece çemberi yara 
rak çıktılar. Bu büyük bir başan idi. 
Uzun kovalamalardan sonra bir ne
hir kenarında son olarak vuruştular. 
Oruç Reis’i canlı olarak ele geçirmek 
le mükellef olan İspanyollar bekle
dikleri teslimiyeti bulamadılar. Oruç 
levendleriyle günlerce çarpıştı ve aç- 
susuz olarak seve seve şehit düştü
ler.
HIZIR REİSİN OSMANLI 
DEVLETİNE GİRİŞİ VE 
CEZAYİR BEYLERBEYİ

Hızır Reis Kardeşlerinin şehadetin 
den sonra etrafındaki bir avuç kuv
vetiyle yardıma muhtaç kalmıştı. Bu 
nun için Mısır’da bulunan Yavuz Sul 
tan Selim’e Hacı Hüseyin Reisi elçi 
olarak gönderdi. 44 tane esir ve bir 
çok da ganimetleri hediye olarak 
padişaha sundu. Yavuz hediyeleri ka 
bul ederek Hızır Reise beylerbeyliği 
verdi. Bir sırmalı kaftan, bir kıymet
li kılıçla 2000 seçkin asker gönder
di. Bilahare Barbaros’un muhtaç ol
duğu top ve cephane ile 4000 gönül 
lü’yü göndererek takviyelerde bulun 
du.

Bu sıralarda Ispanya’nın başına 
geçen yeni kral Şarlken, Cezayir’i is 
tila etmek ve Akdenizde Barbaros’ 
un hakimiyetini yok etmek peşinde 
idi. Avrupa’nın en büyük amirali o- 
lan Andre Dorya, Genova’dan büyük 
bir donanmayla Cezayir’e hareket et 
ti (1531). Barbaros düşmanı açık 
denizde karşılamak istedi fakat, Dor 
ya Cezayir’e ulaşmış karaya asker

bul’a hareket etti. Birlikte getirdi
ği donanma ise 44 parça idi. Barba
ros halkın çoşkun kalabalığı ve 
top atışları arasmda İstanbul’a gir
di. 18 Amiraliyle beraber Kanunî’ 
nin huzuruna çıkarak görüştü. Kanu
nî Barbaros’a : «Baka Paşa dedi; se 
ni kaptanı derya yapmak isterim. 
Göreyim donanmayı Hümâyûnumu 
nasıl idare eder, ne zaferler kazan* 
dınrsın!»

Kaptan-ı Derya olarak ilk seferde 
Sicilya’dan sonra Sardunya’ya, ora
dan Cezayir’e ve Tunus’a gitti. Tu- 
nus Sultanı korkarak taht şehrini bı 
rakip kaçtı. Tunus böylece ilk sefer
de Osmanlı ülkesine katılmış oldu. 
PREVEZE ZAFERİ

Barbaros Akdeniz’de yaptığı her 
seferden bir zafer müjdesiyle dönü
yordu. Bir seferde 28 ada ve 7 kale 
fethettikten sonra ganimetleri İstan 
bul’a gönderdi. Ağnboz yakınların* 
da dolaşırken Andre Dorya’nın bü
yük bir haçlı donanmasıyla çıktığını 
haber aldı. Derhal Turgut Reis’i 20 
kadırgayla keşif için göndererek ken 
disi de donanmayla düşmanı arama
ya koyuldu. Dorya’nın Preveze yakın 
larında olduğunu öğrendi. Yanındaki 
donanma, Donanmayı Hümayunun ta 
mamı olmamakla beraber oraya ha
reket etti. Düşmanın 600 den fazla 
gemisi vardı. 308’i harp gemisi, 120’ 
si büyük tipte gemilerdi. 60.000 den 
fazla da asker mevcuttu. Barbaros’un 
donanması ise 122 kadırgadan iba
retti. Nakliye gemisi yoktu.

Barbaros’un Donanmasının düş
mandan üstün olan tarafları vardı. 
Andre Dorya bütün gemilerine ha
kim olmaması ve kanatlarda bir çok 
ihtilâflar baş göstermesi yanında Os 
manii donanmasında Merkezî bir o* 
torite vardı.
Yine en önemli hususiyetlerden biri 
toplar idi. Türk topları uzun menzil
li olmasına rağmen düşmanın attık
ları gülleler hedefe bile ulaşamıyor- 
du.

İlkönce Preveze körfezinde bulu
nan Barbaros şaşılacak bir çeviklik
le donanmasını Dorya’nin çevirme 
hareketine meydan vermeden körfez 
den ayırdı ve hücuma geçti. Andre 
Dorya, kendi donanmasını, Barba
ros'un görür görmez derhal taarru
za geçeceğini aklına bile getirmiyor
du.

Savaş başladığı sırada güneyden 
sert esen rüzgâr Osmanlı gemileri
ne muhalif geliyor, haliyle bu du
rum düşmanın lehine oluyordu. Bu
nu Barbaros hatıralarında şöyle an
latır:

«Muharebe başlarken güney rüzgâ 
n  çok sert esiyordu. Kadırgalarımıza 
muhalif oluyordu. Kur’an-ı Kerim’ 
den ayet-l Kerimeler yazılı Varakla
rı derya yüzüne serptirip Cenab ı 
Hak’kın ben aciz kulundan bugüne 
kadar esirgemediği lütuf, merhamet 
ve inayetini niyaz ettim. Duam ka
bul buyuruldu. Rüzgâr önce hafifle
di, sonra cihet değiştirdi.» (Hayat 
Tarih Mecmuası, Sayı 9, Ekim 1965)

Savaşın psikolojik üstünlüğü dai
ma Barbaros’un elinde bulunuyordu. 
Bunu Barbaros hâtıralarında şu şe
kilde ifade etmektedir.

«Söylediğim gibi, benim hareketi
min adeta esiri olan, harekâtını be
nim harekâtıma göre değiştiren, te
şebbüsü elden kaçıran Dorya peri
şan oldu. Filoları dağıldı.»

Düşman gemilerinin bir çoğu ba 
tınca ricate mecbur kaldı. Doria bü
tün gemilerinin fenerlerinin söndü
rülmesini ve hemen ricat edilmesini 
emretmişti. Barbaros düşmanı takip 
için Turgut Reisi memur etti. Tur
gut Reis akşamın karanlığında düş
manı bir müddet takip ettikten ve 
birkaç gemisini ele geçirdikten son
ra döndü.

Preveze Zaferi üç kıtaya hakim 
olan devletimizi bütün Akdeniz'e ha 
kim yapmıştı. İspanya kralı artık ü- 
midini kaybetmiş Osmanlmın kudre 
tini ve Barbaros’un dehasını kabul 
etmek mecburiyetinde kalmıştı. Bar
baros’un hâtıralarında Preveze Zafe 
rinden sonra İspanya Kralını anlatı
şı şöyledir:

«Preveze’den sonra Karlos kralı 
Türlderi açık denizde yeneceğinden 
ümit kesti. Cezayir’de bana beyler
bey! vekili olarak vekâlet eden ev
lâtlığım Haşan Bey’in elinden bu Ku 
zey Afrika ülkesini almaya hazırlan 
dı. Hele Haşan Bey’in 30 kadırga ile 
Cebelitarık Kalesini ele geçirmesi ve 
İspanya topraklarında köprü oaşı tut 
ması İspanyolları çılgına çevirmişti. 
Karyos Kral, ümitsizce olduğu kadar 
gülünç bir işe de girişti. Beni kan
dırıp devletime, Hakanıma, dinime 
ve soyuma ihanet ettirmek istedi.» 
(Hayat Tarih Mecmuası, Sayı; 9, E- 
kim 1965)

Fakat Barbaros, hayatının sonuna 
kadar Devleti, dîni ve miliati için 
denizlerde düşman kovaladı. Akde
niz’de şanlı sancağın asırlarca dalga
lanmasını sağlayacak bir hakimiyet 
temin etti.
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Almanya’da Komünist Hareketleri 
Kimler Yürü tüyor

\ .

— Mao Çe Ttıng: Ülkesinde emper
yalizmin iç çekişmeleri ve buhran 
İşaretleri var.

Çin’de Darbe mi?
Fransız Radyosu geçtiğimiz hafta 

içinde Komünist Çin Başkanı Mao’ 
nun öldüğü haberini vermiştir. Bu 
haber dünya efkârı umumi>esinde 
geniş yankılar yaparken; Çin’in Pa
ris Büyükelçiliği sözcüsü, Mao’nun 
öldüğü ya da ağır hasta olduğu yo
lundaki haberlerin asılsız olduğunu 
iddia etmiştir.

Ancak ajansların haberleri, Mao’ 
nun ölmüş veya hiç değilse çok ağır 
hasta olduğu yolundaki kanaatleri 
kuvvetlendirmektedir. 22 Eylülde spi 
kerler, Başkan Mao’nun çok ağır has 
ta olduğunu ve tedavi için Amerika 
Birleşik Devletlerinden iki kalp mü 
tehassısmin Çin'e gittiğini bildirmiş- 
lerdir. Aynı haberlerde her yıl 1 E- 
kimde yapılmakta olan törenlerin 
de başkanın hastalığı sebebiyle ip
tal edildiği bildirilmiştir.

Öte yandan Avrupa basını da, Çin* 
de büyük bir İktisadî, siyasî ve as 
kerî krizin hüküm sürdüğünü söyle
mektedir. Hattâ bütün memleket ça
pındaki tren ve uçak seferleri bile 
iptal edilmiştir. Askerî ve sivil bütün 
ulaştırma vasıtaları durmuştur. Çin 
askerî liderleri de uzun bir zaman
dan beri halk önüne hiç çıkmamış
lardır.

Çu-En Lay’m bütün diplomatik gö 
rüşmeleri iptal edilmiş olup Başba
kan kimseyle görüşmemektedir.

Mao’nun halefi ve perde arkası 
yönetici olarak bilinen Lin Piao’nun 
durumu karanlıktır. Ve Lin Piao’nun 
gözden düştüğü bildirilmektedir. Çu 
En Lai’nin Mao’dan sonra iktidarı 
ele geçirme ve muhaliflerini tasfiye 
etmek istediği tahmin edilmektedir. 
Mao’dan sonra meydana gelecek bir 
iktidar krizini önlemek için orduda 
izinler kaldırılmış, yedekler askere 
çağırılmıştır.

Ayrıca siyasî krizin bir tecellisi 
de muhtemelen politbüro üyesi iki 
liderin tasfiye edilmiş olmasıdır. Po 
litbüro üyesi Chen Po-Ta ile yedek 
üye Lihsuel Feng’in resimleri yeni 
yayımlanan politbüro albümünde çık 
mamıştır. Bu hal iki şahsın vazife
sinden alındığının işaretidir.

Mao’nun öldüğü veya ağır hasta 
olduğu yolundaki haberler henüz ke 
sinlik kazanmadı. Ama bilinen bir- 
şey varsa o da Çin’de büyük bir kri
zin hüküm sürmekte olduğudur. E- 
ğer bu bir iktidar krizi ise ve Çu 
En Lai ile Lin Piao arasında bir 
kavga mevcutsa -ki öyle görünüyor- 
beynelmilel yahudiliğin mutemet a- 
damlarmdan ve ABD-Çin yakınlaş
masını sağlayan Çu En Lai’nin duru 
mu kuvvetli görünüyor. Çu En Lai, 
muhtemelen muhaliflerini tasfiye et 
mektedir.

(Geçen sayıdan Devam)
ORTANIN SOLCULARINI 
İSTİSMAR

Türkiye’de Sosyal Demokrasi Der
nekleri Federasyonu (yani Ortanın 
solcuları) nasıl komünizme geçişte 
bir basamak teşkil ediyorlarsa, Al
manya’da da, Ortanın solcuları komü 
nistler tarafından aynen istismar e- 
dilmektedirler. Ecevit’in aslında ko
yu bir markssit olup komünizme 
hizmet ettiğini gayet iyi bilen ko
münistler:

«Bütün faşist çeteler gibi sosya
list olan veya olmayan bütün yurt
severlere, bütün halka, bütün dev
rimci demokratlara saldırmaktadır
lar. Halka karşı giriştikleri intikam 
kampanyasında, halkın kurtuluşu i- 
çin her fedakârlığı göze alarak en 
önde döğüşen Marksist • Leninistle- 
ri, demokrat reformcuları, ortanın 
solundaki yurtseverleri zindanlara 
attılar... Faşist balyozlarını ortanın 
solundaki yurtseverlere indirmek İ- 
çin uygun anı kolluyorlar.» (18) 
diye bildiriler dağıtarak Ortanın Sol 
cularını Almanya’da da müşterek 
cepheye almaya çalışmaktadırlar.
KULLANILAN TAKTİKLERİN 
SEBEBİ

Komünistler bütün dünyada dai
ma mevcut hükümetlere hücumu 
prensip edinmişlerdir. Bu hükümet 
komünist olmadıktan sonra ne olur- 
sa olsun yıpratılmalıdır. Ta ki, ko
münizm gelene kadar... Bu sebep
ten Türkiye’deki sömürü düzenin
den devamlı bahsedilir fakat Rusya’ 
daki esaretten bahsedilmez...

Komünistlerin bütün dünyada uy
guladıkları ikinci taktik bir devleti 
içerisinden parçalara ayırarak onu 
yok etmektir. Doğudaki kardeşleri
mizi bizden ayırmak için Doğuda zu
lüm yapıldığını yaymağa çalışmakta 
dırlar.

Aslında Doğusuyla, batısıyla mille 
timiz bir bütündür. Türk . Kürt a- 
yırımı yoktur. Bunu yapanlar üç bu 
çuk mason ve onun beslediği komü
nisttir. Gayri millî basındır.

Millet ve millet düşmanlan ayırı
mı vardır. Bütün millet olarak ko
münistler millet düşmanı ilân edi- 
miştir... o kadar...

Ortanın solunun istismarına gelin
ce; Komünistler bütün dünyada ko
münist olmayan kişi ve grupları da
valarına alet etmeye çalışırlar. Bu
nun için de, kendilerine en yakın o- 
lan kişi ve gruplan tercih ederler 
Türkiye’de bu Ortanın Soludur. CHP 
nin Türkiye’de gençlik teşekkülü o- 
lan Sosyal Demokrasi bemekleri Fe 
derasyonu birçok hareketini Dev- 
Gençle müşterek olarak yürütmüş
tür. (Dev-Genç Türkiye’de komünist 
lerin toplandığı bir Anarşi yuvası
dır) Dolayısıyla komünizme hizmet 
etmiştir. Aynı şeyin Almanya’da da 
yapılmak istenmesinin sebebi bu- 
dur.
MİLLİ (!) MUKAVEMET 

■ \ t L ATLARI
Türkiye’de barınamayarak Alman 

ya’ya kaçan komünistler (Meselâ 
Mihri Belli), Almanya’da Millî Mu
kavemet Teşkilâtlan kurarak Türki 
ye’deki hareketleri Almanya’dan ida 
re etmeye çalışmaktadırlar. 9 Mayıs

ta Steinplatz’de yapılan miting dola 
yısıyla yayınlanan bildiri bu hususu 
belgeliyordu:

«Yurdumuz Türkiye... Amerikancı 
generaller tarafından karanlık günle 
rin eşiğine getirildi. 11 vilâyetimiz
de sıkıyönetim karan ile birlikte e- 
mekçi halkımızdan yana olan herke 
se ve her kuruluşa karşı zalimce 
bir teröre başlandı.

Dev-Genç, Devrimci Doğu Kültür 
Ocaklan, Sosyal Demokrasi Demek
leri Federasyonu gibi devrimci, ile
rici kuruluşlar yasaklandı...

Faşist iktidara karşı yurdumuzun 
her yerinde ve yurt dışında MİLLİ 
MUKAVEMET TEŞKİLATLARI ku- 
rulmaktadır. Bu teşkilâtlann adı ne 
olursa olsun bunlara katılınız..» (19)

19-20 Haziran 1971 tarihlerinde 
Braunschweig’de yapılan iki günlük 
toplantıda, Türkiye’de Faşizme kar
şı Federal Almanya, Batı Berlin, İn
giltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, 
Hollanda, İsveç ve Norveç’teki bü
tün Türkiyeli demokratik ilerici güç 
ler (!) tarafından «DEMOKRATİK 
TÜRKİYE İÇİN YURTSEVER BİR- 
LEŞİK CEPHE - AVRUPA» kurul
muştur.

Bu teşkilâtı meydana getiren te
şekküller şunlardır:

«— Almanya Türk Öğrenci Fede
rasyonu (ATÖF),

— İşçi Köylü Gazetesi, Proleter 
Devrimci Aydınlık.

— Münih Türk Kültür Birliği (M 
TKB)

— Köln Türk Gençlik Kültür Ku
lübü
— Braunschweig ve etrafı Türk Kül
tür Ocağı (BETKO)

— Yurtsever Halk cephesi - MÜ
NİH (YHCM)

— Proleter Devrimcileri (Aydın
lık Sosyalist Dergi, Türkiye Solu)

— Nürnberg Türk Toplumcular 
Ocağı (NTTO)

— Frankfurt Türk Sosyalistler 
Birliği (FTSB)

— Fransa Türk öğrenci Birliği» 
(20)

Yapılan toplantıda dokuz prensip 
kabul edilmiş ve bir bildiri yayınlan 
mıştır. Yayınlanan bildirinin entere

«Polis ve ordu mensuplan tarafın

dan tutuklananlara çeşitli işkenceler 
yapılmaktadır, bu insanlık dışı iş
kenceler şunlardır.

Tırnaklann sökülmesi, saçlann yo 
lunması, kıçlara cop basılması, vü
cutlarda yanan sigaralann söndürül
mesi, cinsel organlanna elektrik ve
rilmesi, ağızlarına sidik dökülmesi 
ve çok fecî dövülmelerdir.» (21)

Yalan!... Yalan!... Yalan!.,.
İşte bu suretle Almanya’daki işçi

lerimiz ordu ve Türkiye aleyhine 
çevrilmek istenmektedir. Aslında söy 
lenenlerin gerçekle en ufak bir il
gisi yoktur.
MİLLETE VE YETKİLİLERE 

DÜŞEN VAZİFE
Komünistlerin Almanya’da yürüt- 

tükleri bu teşkilâtlı ve yıkıcı müca
deleye karşı Almanya’da çalışmaya 
mecbur bırakılan millet evâtlan çe 
likten bir cephe etrafında süratle 
teşkilâtlanmaları lâzımdır.

Komünistler tek tek tesbit ve teş
hir edilmeli, bunların yıkıcı faaliyet 
leri gücümüzün yettiği kadar etrafı 
miza anlatılmalıdır.

Milliyetçi teşekküller aralarındaki 
ihtilâflan unutarak, yekvücut bir 
mücadele vermelidir

Yetkililer ise derhal Almanya'da
ki Türk işçileri üzerinde yapılan ko 
münizan propagandaya mani olmalı 
ve bu faaliyeti yönetenleri Almanya 
dan getirterek gerekli cezalara çarp 
tırmalıdır.

Komünistlerin elinde bulunan 
Türk Danış derhal müdahale edile
rek komünistlerden alınmalı ve sağ
lam ellere teslim edilmelidir. Al
manya’daki komünist öğretmenlerin 
faaliyetlerine acilen son verilmeli
dir.

Bu tedbirler alınmadığı takdirde 
komünistlerin propagandasına terke 
dilmiş gurbetteki 500.000 kardeşimi
zin ne durumlara düşeceği tahmin 
edilebilir.

Tarihî mesuliyet hükümet etmek
te olanlann boynundadır.
(18) İşçi Köylü Dergisinin 7 nolu 

bülteni.
(19) Demokratik Türkiye için Yurt

sever Birleşik Cephe Basın 
bülteni No. 1, 29.6.1971.

(20) Aynı bildiri.
SON

— Almanya'da komünistler, Türkiye, Ordu ve Sıkıyönetim aleyhine iğ
renç bir kampanya açmışlardır. Bunun için afişler bastınp, Almanya so
kaklarına asmakta, mitingler yapmaktadırlar. Resim ordu ve bayrak aley
hine bastırdıktan afişlerden ikisini gösteriyor.
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Türk Kadını, Gayrı Millî Kültür 
Çığırtkanlarının Oyuncağı Yapılamaz

(Geçen sayıdan Devam)
VATANSEVERLİĞİN ASGARİ
ŞARTI
Kadınlığı, evinin kutsî havasından, 

âilesinin sıcak ve mübarek himaye
sinden, çocuğunun neş’e saçan cıvıl
tısından uzaklaştırıp sokağın tecavü
züne muhatap kılanlar kimlerdir? 
Hangi ideolojik guruplar, teşkilât
lar ve vasıtalar; nasıl ve ne şekilde 
yürütmektedirler bu iğrenç oyunu? 
Milletimizin geleceğini düşünenler, 
Devletimizin ve Ordumuzun, kendisi
ni saydıran bir Devlet ve Ordu olma 
sim arzu edenler, bu sorular ve me- 
sesleler üzerinde ehemmiyetle ve cid 
diyetle durmak zorundadırlar. Bilhas 
sa Devletimizin her bakımdan teca
vüzlere maruz bırakıldığı; milletimi 
zin, sıhhî ve moral yönünden yıkıl
mak istendiği günümüzde, şahsî ve 
ferdî endişelerin üzerine çıkıp bu 
meseleler üzerinde önemle durmak 
gerekmektedir.

Her şeyden önce, şu meselelerde 
vuzuha kavuşmak ve kesin kararla
ra ulaşmak, düşünülmesi gerekli hu 
suslar ve alınması lâaımgelen ted
birler bakımından bir mecburiyet
tir:

Biz, nasıl bir milletin çocukları
yız? Tarihî hüviyetimiz nedir? Mil
lî varlıklarımız üzerinde titreyerek 
beynelmilelci cereyanlara ve hayat 
şekillerine karşı, millet varlığımızı 
korumak gerektiğine inanmakta mı
yız? Kendisini saydıran kuvveti bir 
Devletimiz, beynelmilel siyasette 
ağırlığını hissettiren kudretli bir 
milletimiz olsun istiyor muyuz? Mil 
lî haysiyet ve gururumuzun çiğnen- 
mesinin, neticede Devlet hayatımızı 
tahrip edeceğini görebiliyor muyuz? 
Kuvvetli bir bünyenin, ancak sağ
lam bir ananç ve üstün bir ahlâk 
temeli üzerine oturduğu gerçeğini 
görebiliyor muyuz? Dünyamızın, öte 
den beri ideolojik güçlerin ve bun 
lann «işkillendirdiği devletlerin dö 
ğüş alanı olup geldiğini farkedi- 
yor muyuz? Yüzyıllardan beri sil- 
rüp gelen bu insafsız kavgadan mil* 
{etimizin her zaman muzaffer çık
masını temin için, gerekli tedbirle
rin alınması lüzumuna inanıyor mu
yuz?

Her Türk münevverinin ve bu 
milletten olmanın gururunu taşıyan 
herkesin, bugün için bu temel mese
leler üzerinde vuzuha ulaşması; fer 
dî düşüncelerinin üzerine çıkarak 
kendisini, kudretli bir devletin var 
olabilmesinde sorumlu görmesi, va
tanseverliğin asgarî şartıdır. Evet 
bu devlet yücelecekse; bu millet, ile 
lebet, şanla ve şerefle varlığını ko
ruyup devam ettirecekse; bu sorum 
luluk duygusunu, huzur veren bir 
ızdırap halinde, yüreklerinin ta de
rinliklerinde hissedenlerin omuzla
rında, bu mes’ut neticelere ulaşa
caktır. İnancımız odur ki, bu millet 
yaşayacaktır. Ve bu devlet şanla ve 
şerefle varlığını ilelebet devam et
tirecektir.
MİLLET VARLIĞINI TEHDİT 
EDEN İDEOLOJİK GÜÇLER

Dünyamız, öteden beri, muayyen 
ideolojik güçlerin döğüş sahası ola
gelmiştir. İlim, ahlâk, iktisat; hep 
bu güçlerin elinde birer âlet ve bi
rer istismar konusu olmuştur. Dev
letler, bu mücadelenin sonucuna gö

re şekil kazanmış; milletler, bu te
mel muharrik gücün emrinde şu ve 
ya bu istikamette koşturulmuştur. İ- 
deolojik temelleri sağlam olan mil
letler, bu insafsız kavgadan galip 
çıkmışlar ve kudretli devletlere sa
hip olmuşlardır.

Üzerinde durduğumuz konuda ya 
ni kadın, onun istismarı ve yıkıcı 
maksatların emrinde bir âlet olarak 
kullanılması mevzuunda, hangi ide
olojiler çarpışmaktadır? Devlet ha
yatımızın, yok oluşun karanlığına gö 
mülmemesi için, bu sorunun cevabı
nı müsbet olarak bulmak gerekir 
ki, alınacak tedbirler sağlam esasla
ra oturtulmuş olsun.

Bugün, bütün dünyada kadın, bir 
fikrî akımın mevzuu haline gelmiş
tir. Gerek kadın ve gerekse cinsiyet 
m ese j  esine, bu fikrî akımın perspek 
tifinden bakılmakta, bu konularda 
meydana çıkan problemlere, çözüm 
yolları getirilirken, hep bu akımın 
görüşlerine müracaat edilmektedir. 
Bu mevzularda, eskiye ait hangi fi
kir varsa, İlmî değildir mülâhazasiy 
le bir kenara atılmakta; zihinler hep 
bu yeni akımın görüşleriyle şekillen 
dirilmeye çalışılmaktadır. Bu yeni

cinsel içgüdü yani şehvettir. Ferdi, 
devleti, ahlâkı, politikayı ve kültü
rü, hep Libido denen cinsiyet içgü
düsü şekillendirir. Şahsiyet ve dev
let, şehvetin gübreliğinde yetişir ve 
gelişir. İnsan, çocukluğundan itiba
ren bütün hayatı boyunca, vereceği 
kararlarda, alacağı durumlarda ve 
çalışmalarında hep cinsiyet içgüdü
sünün emrine göre hareket eder. 
Hattâ, bebek, annesinden süt emer 
ken; bir taraftan açlığını gidermek
te diğer taraftan da onun göğsüne 
değmek suretiyle cinsî bir zevk (!) 
duymakta ve böylece cinsel içgüdü
sünü de tatmin etmektedir. Ana, ço 
cuk için cinsî bir alâka ve bir alış 
veriş mevzuudur. Eğer ferdin, cinsî 
arzularını tatminde kendisine ser
bestlik tanınmazsa, istediği yerde 
ve şekilde şehevî isteğini gidermek
te kendisine izin verilmez de din, 
ahlâk ve hukuk kaideleriyle bu ar
zular engellenmeye çalışılırsa; o fer 
din his ve zekâ dünyası gelişmez. 
Bir takım bunalımların içine düşer* 
İnsan hayatında görülen nevrozla
rın ve sinirliliklerin temel sebebi, 
bu cinsel tatminsizliktir. Bu hususu, 
Froyd ve Öğretisi adlı kitabında Ste

den başka bir şey değildir. Nasıl ki 
Marks, kendisine mide gürültüsünü 
konu alarak din, ahlâk, tarih, örf, 
kanun ve devlet gibi bütün müesse 
seleri yıkıp materyalizmi iktisat ka
nalından teessüs ettirmek gayretin
de olmuş ise; Froyd de bu işi şeh
vet ve cinsiyet içgüdüsü meseleleri
ni istismar ederek yapmak istemiş 
tir.
FROYDİZM, İNSANI 
TANIMAYAN SAÇMA BİR 
GÖRÜŞTÜR

Şüphesiz ki, insan çeşitli duygula
rının yanında cinsî duygu ve arzu
ların da sahibi olan bir varlıktır. Ve 
bu cinsî duyguların, meşrû yollar
dan tatmin edilmeyişi, insan haya
tında ve ruhunda bir takım prob
lemlerin ortaya çıkmasına sebep ol
maktadır. Ancak insanı, yalnız cinsi
yet içgüdüsüne sahip bir varlık ola
rak görüp hâdiseleri hep bu açıdan 
izah etmek; ilmî yönü hiç olmayan, 
iptidaî ve geri bir görüştür. İlmin 
de tesbitine göre insan, çok yönlü 
duyguların, üzerinde kaynaştığı 
kompleks bir varlıktır. İnsanı ve 
problemlerini izah ederken; onun 
bu çok yönlü varlığını, beraber mü 
talea eden ve aralarındaki- münase
betleri âhenkli bir muvazeneye ka- 
vuşturabilen görüş ve sistemler an 
cak ilmî bir hüviyete sahiptirler. 
Kaldı ki bugün Freud, cihan çapın
da bir himayeye mazhar olmakla be

— Dünya modasını elinde bulunduran Yahudilik bayrak, sembol ve ordu üniformalarını gülünç hale getir
mek, tahkir etmek için kampanya açmıştır. Reimde Amerikan bayrağının yatak çarşafı, iç çamaşırı v.s. olarak 
kullanıldığını haber veren bir gazete kupürü görülüyor.

akım, «Froydizm»dir. Çok kudretli 
propaganda vasıtalarının desteğine 
malik olan Froydizm, bugünün sığ 
ve görüş ufku oldukça daralmış ay
dınına kendisini, cinsiyet problemle 
rinin hallinde tek fikir akımı olarak 
kabul ettirmesini bilebilmiştir. O 
halde Froydizm nedir? Esasları ne
lerdir? Hangi gayeye yönelmiştir ve 
propagandistleri, bu cereyanla ne 
yapmak istiyorlar? Kabaca ve ana 
hatlariyle görelim:
MİLLETLERİN MEZAR 
KAZICISI OLAN FKÖYDİZM 
AKIMI

Froydizm, Sigmund Freud adlı, 
sözde bir ilim adamı tarafından or
taya atılmış bir cereyandır Kendisi 
Avusturya doğumlu bir yahudidir 
ve asrımızın ilk yarısında ölmüştür

Froydizm, cinsiyet iç güdüsü te
meline oturmuş bir akımdır. Ona 
göre cinsiyet, her şeyin esasıdır. Bü 
tün ızdıraplann, hayallerin, teşebbüs 
lerin ve hamlelerin temelinde, cinsi 
yet yatar. Cinsiyetin hâkimiyeti, ço
cuğun, annesinden doğumu anından 
itibaren başlar ve hayatının sonuna 
kadar devam eder. Nasıl ki mark- 
sizme göre, herşeyin esası iktisattır, 
vanl maddedir; Froydizme göre de

fan Zewig şöyle hülâsa eder:
«İçten ve dıştan herhangi bir en

gel yüzünden doyurulamayan cinsel 
istekler giderek nevroz yapar. Cinsel 
içgüdüler, örtülüp gizlenmek isten
dikçe, kabarır; giydirilip kuşatıldık 
ça, açılıp soyunmak ister. En iyisi 
onlan anadan doğma soyup dışarı 
bırakmaktır. Ve bu işi yapan da 
Freud olmuştur. (1)

Yine Froydizme göre; beş yaşına 
kadar, kız çocuklar babalarının karı 
sı; erkek çocuklar da analarının, 
kocası oldukları duygusu içindedir
ler. Ve buna Freud, «Ödip Komp
leksi» adını vermektedir. Biraz ileri 
de, daha geniş bir şekilde duracağı 
mız gibi, dönme Abdi’nin Milliyet’i 
de, büyük bir ilmî buluşmuş gibi, 
bıı bayağı görüşlerin izahını ve yoru 
munu yapmaktadır. (2)

Kısacası, Froydizme göre; her şe
yin esası cinsiyettir. İnsanı huzurlu 
ve verimli kılan; devletleri yücelten, 
insanları ve milletleri kardeşçe ku
caklaştıran, hep, bu cinsiyet içgüdü 
stinün tatminidir. Cinsiyet içgüdüsü 
nün (Libido’nun) tatmin edilmeyişi, 
bütün felâketlerin ve yıkımların tek 
sebebidir. Froydizm, görüldüğü gibi 
materyalizmin psikanalize tatbikin

raber bir çok yönlerden gerçek il
min tenkitlerinden kurulamamakta
dır ve kurtulamayacaktır. Bunca 
duygu, arzu ve hissin sahibi olan in
sanın, sadece tek bir yönünü ele 
alıp onun üzerine sistemler kurma 
ya çalışmak, ilmîlikten uzaklaşmak 
demektir. Cinsiyet içgüdüsünün ser 
bestçe tatmin imkânına kavuşmayı 
şını, bütün nevrozların ve ruhî has
talıkların sebebi olarak göstermek 
bugün her zamankinden daha fazla 
tenkide uğrayan ve hayat gerçekle 
riyle yalanlanan bir görüş olmuştur 
Bugün, cinsî serbestliğin, insan buna 
lımlarım gidermediği, bilâkis yeni 
yeni bunalım ve problemlerin orta
ya çıktığı bir vâkıadır. (3) Akıl has 
talıklarınm ve intiharların günden 
güne artmakta olduğu da bir ger 
çektir. Hem bu acı olayların, daha 
çok, cinsî hayatın alabildiğine ser
bestlik kazandığı teknik seviyesi çok 
üstün, sözde medenî ülkelerde görül 
mesi,. düşündürücüdür. Yeter ki, id 
rak ve iz’an melekesi dümura uğra
mamış olsun. Maddî konforun bütü 
nüne sahip ve cinsî hürriyetin hava
sım alabildiğine teneffüs eden Batı 
gençliğinin, içinde bulunduğu sıkın 
tılı durum, herkesin malûm ĵ|u^<
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İnönü - Bayar İttifakının İç Yüzü
j j z  (Geçen sayıdan)

Bay Toker, iftiralarına iftiralar di 
zerken en açık gerçekleri de tahrif
ten çekinmiyor. Meselâ, Celâl Bayar 
ye İnönü gibi iki eski mason ve ko- 

: mitecı arasındaki pazarlığı bir pren
sip anlaşması gibi gösteriyor. Ger
çekte ise bunlar hiç bir fikrin sami
mi adamı olmadıklarını göstermiş
lerdir.

İnönü ile Bayar arası ittifakın 
mahiyeti ve bunun nasıl seviyeleri
ne uygun olarak tatbik edildiğini gö 
relim. Bu pazarlık, 1968 de yeniden 
ortaya çıkacak ve iki eski komitacı 
bir müddet önceki fikirlerini tepe
leyerek, yeni kârlı anlaşmalara giri
şeceklerdir.

Bayar İnönü ittifakının manası ve 
zavallı uygulanışını, mütaassıp bir 
ateistin ağzından dinleyelim. Ve he
men belirtelim ki, înönü hakkındaki 

\ değerlendirmeler ve anlattıkları va
kıalar dışında, bütün değerlendirme
lerini hiç bir hakikat beyan etme
yen değerlendirmeler olarak mana- 
landırıyoruz. Metin Toker’in irticaa 
müsaade yok» anlaşması dediği an
laşmanın içyüzünü Yakup Kadri Ka- 
raosmanoğlu şöylece anlatır:
CHP NEDEN MUVAFFAK 
OLAMIY ORMUŞ?

1946 seçim mücadelelerinin ne şe 
kilde cereyan ettiğini burada anlat
maya lüzum görmüyorum. Yalnız, ba 
zı eski Meclis ve Parti arkadaşları
mın bu konuyla ilgili görüş ve dü
şünüşleri üstünde biraz durmak is
tiyorum. Bu görüş ve düşünüşler,

| bence, pek doğru olmamak, hattâ,
| bana pek sathî ve basit görünmüş ol

makla beraber, o zamanlar Halk Par 
|  tisi çevrelerinde hüküm süren zihni

yeti ve ruh halini belirtmek bakımın 
dan epeyce dikkate değer bir nite- 

I lik taşımaktadır. Bunların kimine gö
re Halk Partisi’ni en çetin, en zor 
duruma düşüren sebeplerin başında 
Demokrat Partililerin kanun dışı ba 
reketlerine karşı gereken İdarî ted
birlerin alınmaması, kimine göre de 
tam tersine pek şiddetli tedbirler a- 
lmmış olması geliyordu. Bunlardan 
çoğu ise, işin içinden, bütün suçu 
basının üstüne atmakla sıyrılıyordu. 
Ama hangi basının? Bunda da arala 
rmda bir görüş çelişmesi vardı. Ki
mi doğrudan doğruya muhalefet ba
sınına çatıyor, kimi de —belki hay
ret edeceksiniz— Halk Partisi’ni sa
vunan gazetelerin tutumunu tenkit 
ediyordu. Hattâ bir gün bunlardan 
birinin:

«— Başımıza ne geldiyse Falih 
Rıfkı yüzünden geldi.» dediğini pek 
iyi hatırlıyorum.

Ona, o Halk Partili milletvekiline 
göre, Falih Rıfkı böyle bir ağır so
rumluluğu yüklenmek için acaba ne 
yapmıştı? Suçu, yıllar boyunca, ön
ce bizimle birlikte, sonraları tek ba
şına her yandan Halk Partisine yö
neltilen hücumlara aynı şiddetle kar 
şı koyması mıydı?

Herhalde, bu mantıksız ve paradok 
sal düşünce Halk Partisi çevrelerin
de o kadar yaygın olacaktı ki, 1950 
seçim bozgunu üzerine, Genel Baş
kan, Falih Rıfkı’yı Ulus gazetesinin 
başından çekilmeye mecbur ederek, 
yıllarca Halk Partisi iktidarları aley 
hinde yazmadığı kalmayan Hüseyin 
Cahit Yalçın’ı getirmişti

HALK PARTİSİNDE 
GERİCİLİK (!)

Halk Partisi içinde yalnız bu gibi 
ters ve biçimsiz görüşler belirmekte 
değildi. Oraya hâkim olmaya, daha 
doğrusu, oranın havasını bulandır
maya başlayan bir takım gericilik 
cereyanları da göze çarpmakta idi. 
Meselâ «inkılâp» ve «lâiklik» pren
siplerine zaten ne kadar bağlı olduk 
lan bilinemeyen çoğu CHP Milletve 
killeri, Demokrat Parti’nin en kuv
vetli tarafını halkın dinî hislerini 
okşamak ve «millî ahlâka ay kın»
telâkkî ettikleri davranışları kına
mak hususunda gösterdiği gayretler 
de buluyordu. Bu görüş ve telâkkî 
1946 seçim mücadelesinden sonra, 
yukarıdan aşağıya, bütün parti teş
kilâtını sarmış, bunun üzerine lâik 
ve devrimci geçinen Cumhuriyet 
Halk Partisi yöneticileri de geminin 
dümenini soldan sağa çevirmeye baş 
lamıştı. Okullarda din dersleri mi? 
Baş üstüne! Köy Enstitülerinin kal
dırılması mı? Hay hay! Köylerde ye 
ni usul girişilen ilk öğretim hareke
tine son verilip eski usul imam ve
ya sübyan mekteplerinin türemesine 
göz yummak mı? Pek âlâ! Tek, halk 
gelecek seçimlerde bize daha bol oy 
versin de bunların hepsini yaparız.

İşte, bu tavizler, bu vaitlerledir 
ki, Halk Partisi 1950 seçim mücade
lesine doğru yola düşmüş ve bn yol 
da ilk adımını okullarda din dersle
ri okutulması kanununu çıkarmak, 
ikinci adımını da köy okulları, Köy 
Enstitüleri kurma hamlelerini balta 
lamakla atmıştı. Derken, seçimler 
gelip çattığı günlerde karşılaştığı ba 
zı zorluklar yüzünden Ticanî tarika- 
tiyle işbirliği etm eyi de göze almak
tan çekinmemişti.

Lâkin, Halk Partili politikacılar oy 
kazanma, ya da siyasî rakiplerin! 
yenme yolunda giriştikleri gericilik 
hareketlerinde yalnız bu kadarla kal 
mamışlar, muarızlarının kendilerine 
karşı kullandıkları dinsizlikle suç
landırma silâhlarından da bol bol 
faydalanmışlardır.

Doğrusunu söylemek gerekirse, 
ben 1946 ile 1949 arası İsviçre’de bu 
lunduğumdan Halk Partisi'nin, yu
karıda sözü geçen tavizlerine —gaze
telerimizde okuduğum haberlerin ya
I ani anmaması üzerine— inanmış ol
makla beraber, gerek Ticanî tarika- 
tiyle işbirliği ettiğine, gerekse bu §e 
kilde bir din istismarcılığı yaptığına 
ihtimal veremiyor ve bu yoldaki ya
yınlan muhalefet basınının iftirala- 
nndan ibaret sanıyordum. Fakat, çok 
geçmeyecek o haberlerin de doğru
luğuna inanmak zorunda kalacaktım. 
Şöyle ki:
BAYAR VE 
KARAOSMANOĞLU

1949 sonbahannda Türkiye Büyük 
Elçiliğine tayin edildiğim Tahran'a 
giderken İstanbul’da geçirdiğim beş 
on gün içindeydi. Bir akşam, Park 
Otel’in lokantasında haremim, kayı
nım Burhan Belge ve yakın akra
bamdan Suat Karaosman’la birlikte 
yemek yiyorduk. Bayan Karaosman- 
oğlu, yemeğin sonuna doğru, İsmet 
Paşanın refikalan Hanımefendiye da 
vetli olduğu için bizi bırakıp Dolma- 
bahçe sarayına gitmiş ve biz masada 
üç kişi kalmış konuşuyorduk. Böyle
ce ne kadar zaman geçti bilmiyorum; 
herhalde gecikmiş olacaktık ki, git

mek üzere ayağa kalktığımızda, Ce
lâl Bayar’la Refik Koraltan’m bizim 
hizamızda ve bizden biraz ötede bir 
masada oturmakta olduklarını gör
dük. Her ikisi de benim eski Meclis 
arkadaşımdı. Kendileriyle selâmlaş
madan önlerinden geçip gitmeme, 
pek tabiî olarak imkân veremezdim.
İNÖNÜ BAYAR ANLAŞMASI 

Hattâ, Celâl Bayar’la Refik Koral- 
tan’ın yalnız ellerini sıkıp geçmek
le kalmayıp onlar tarafından yapı
lan dostça bir teklif üzerine masa
larına oturmuş, kendileriyle bir sü
re sohbet de etmiştim. Bu sohbeti 
Demokrat Parti lideri şu sözüyle aç 
mıştı:

«— Giriştiğimiz demokrasi müca
delesini nasıl buluyorsunuz?»

«— Pek sert ve kinci buluyorum. 
Celâl Bey, korkarım ki, bizim ara
mızda açılan bu saçsaça başbaşa po
litika kavgalanndan en sön (kara 
kuvvet) istifade etmesin.»

«t— Siz bunu İsmet Paşaya söyle
yin.»

«— Ne münasebet? Anlayama 
dım.»

«— Çünkü, kara kuvveti kışjkırtan 
biz değiliz. Halk Partisi’dir.»
İNÖNÜ İSTİSMARCI 

Yüzüne hayretle baktığımı gören 
Celâl Bayar:

«— Anlatayım,» dedi. «Geçenler
de Bursa’da lâikliği uzun uzadıya 
müdafaa eden bir nutuk söylemiş
tim. Sebilür-Reşad mecmuası bn nut 
ku —her sözümü ayn ayn kötüye yo 
rumlayıp— beni dinsizlikle itham e» 
derek sayfalar dolusu yayınlamıştı. 
Sonra ne oldu bilir inisiniz? Halk 
Partisi, mal bulmuş Mağrîbi gibi, bu 
mecmuadan hemen binlerce nüsha 
satın alıp memleketin dört köşesine 
dağıttı. Bunun üzerine ben de İs
met Paşaya gittim. Kendisine, reddi 
imkânsız delillerle bu hâdise hakkın 
da lâzım gelen malûmatı verdim ve 
dedim ki: ’Paşam, hani parti müca
delelerinde din istismarcılığı yapma
mak hususundaki sözleşmemiz nere
de kaldı?' Önce, bu işten haberi ol
madığını söyledi. Sonra, benim 'iza
hat' istemekteki isranm karşısında 
öfkelenerek 'Ne yapalım, bizim ar
kadaşlar senin bir (zaafından) istifa 
de etmişler' dedi.»

Celâl Bayar'ın bu sözlerini dinler
ken kulaklarıma inanamıyordum. Zi
ra, bazı aldanışlarıma rağmen, dev
rimciliğine, ileri fikirliliğine, siya
sî, ahlâkına güvendiğim İsmet Paşa 
nin partinin kendi ilkelerinden biri
ne -—ve belki en önemlisine— karşı 
işlenen bir hiyaneti böylesine hafi
fe alabileceğine ve hoş görüp geçe
ceğine ihtimal verememekte idim.

Nitekim, ertesi akşam, yemeğe da 
vetli olarak, Dolmabahçe sarayına 
gittiğimde İsmet Paşaya —bu olay 
hakkında beni aydınlatması için— 
Celâl Bayar’la aramızda geçen ko
nuşmayı anlatmak olmuştu. Zaten, 
belirli bir telâş içinde, beni, asansör 
kapısı önünde bekler bulduğum is
met Paşa’nm ilk söz olarak:

«_ Biliyorum, sende çok havadis
var, söyle bakayım» deyişi de bu ka 
rarımı hemen yerine getirmeme yol 
açmış bulunuyordu. (1)

«— Evet, Paşam», dedim gülümse 
yerek. «Epeyce enteresan havadisim 
var. Arzedeyim.»

Ve konuşmaya böyle bir havai gi
rişten sonra Celâl Bayar'ın bana bir 
akşam önce söylediklerini kendisine 
naklettim. Fakat, görüyordum ki, 
ben anlattıkça onun çehresi asılıyor, 
gözlerine dalgın bir bakış geliyordu 
ve en son dudaklarının arasından çı 
kan söz şundan ibaret kalmıştı:

«— Evet, Celâl Beyle aramızda 
böyle bir konuşma olmuşıtur. Lâkin, 
ona 'zaafından istifade etmişler’ de
diğimi hatırlamıyorum.»

O akşam birlikte bulunduğumuz 
dostum Nihat Erim bey, bu konuşma 
yı ve İsmet Paşanın bu sözünü unut 
mamıştır sanırım. Fakat, herhalde, 
bu sözün benim üzerimdeki tesirini 
fark etmiş olacağına ihtimal veremi 
yorum. Ben, eski bir deyime göre

öylesine «lâl ve ebkem» kalmıştım, 
oturduğumuz odanın havasına o ka
dar ağır bir sessizlik çökmüştü ki, 
her üçümüz de bir boşluğa düşer 
gibi olmuştuk. Daha doğrusu, bu bel 
ki de yalnız benim içimde uyanan 
bir histi. Evet, o anda bana öyle ge 
liyordu ki, etrafımda dayanacak tek 
bir nokta yoktur. Sanki, bir zaman
lar bütün gençlik heyecanlarımızın,
Şevklerimizin, çabalarımızın mesnedi 
olan ve adına Atatürk ilkeleri dediği 
miz inançlar, kanaatler, hedefler şu 
beş yıldan beri esen ve Türk mille
tini birbirine katan küçük politika 
ihtiraslarının kasırgasında yerleri
ni karşılıklı ithamlar, inkârlar gibi 
birtakım hiçlere bırakarak uçup git
m iştir ve yine bir zamanlar Atatürk* 
ftn sağ kolu telâkkî ettiğimiz İsmet 
Paşa bir çınann kınlan dalı gibi 
sarkmaktadır.

Şimdi bay Toker, İnönü - Bayar it 
tifakına bir prensip teyidi ise, buna 
ihanet eden ve Bayar seviyesine i- 
nen İnönü’den, gerçekten gerici diye 
itham ettiği dergileri dağıttırıp, da
ğıttırmadığını sorsun. Nasıl Ulus ga

zetesinde boy boy, Yahudi protokol
lerinden parçalar aktanlarak faşişt- 
lLk ve antisiyonistlik yapılmışsa, Sü
leyman Demirel’in Masonluğunu se
çim propagandasının mevzuunu, ya
parak İnönü kendisi ile tezada düş
müştür.

Şimdi sorabiliriz, seçim kazanmak 
için en ulvî hisleri istismar eden İ- 
nönü mü, yoksa C. Bayar mı birer za 
vallı istismarcı? Bize göre ikisi de, 
bay Toker!

(Devamı var)

Y. K. Karaosmanoğlu — Politika
da 45 yıL Bilgi yy. S: 176-183.

(1) İsmet Paşanm Celâl Bayar’la gö 
rüşmemden haber alışını ilk on 
ce pek garipsemiş olmakla bera 
ber, Park Otel’in lokantasında
bize yakın bir masada sivil po

lis olduklanndan şüphelendiğim 
birkaç kişinin oturmakta bulun
duğunu hatırlayınca pek tabiî 
telâkki etmiştim.

(2) Rıza Şah Pehlevî, birkaç zaman 
evvel sürgün bulunduğu Güney 
Afrika’da ölmüş ve naaşı uzun 
süre Mısır’da bırakıldıktan son
ra ancak o günlerde Tahran’a 
getirilmişti.
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— IIANS PRAHL

Laklak
Hans Prahl isimli bir Ital

yan Yahudisi tarafından icad 
edilen ve kısa zamanda bütün 
dünyada meşhurlatılan Lak 
Lak ayunu sinir bozucu tesir 
yapmaktadır. Ayrıca çocuklar
da kemik hastalığına da sebeb 
olan oyuncak ilk defa Yuna
nistan’da yasaklanmıştır. Ya- 
hudinin kesesine milyonlar gö
türen sinir bozucu oyuncağı, 
Türkiye’de de bazı belediyeler 
ve bazı Sıkıyönetim Komutan
lıkları yasaklamıştır. Resim
Lak Lak’m mucidi Yahudi 
Hans Prahl görülüyor.

Doğum Kontrolü
Türkiye Aile Planlaması Der 

neğinden (Doğum Kontrol Şe* 
bekesi) on kişi Birleşmiş Mil
letler tarafından düzenlenmiş 
bir gezi dolayısiyle Hindistan, 
Japonya ve İran’a gitmişlerdir. 
Heyet doğum kontrolü için in
celemelerde bulunacaktır. He
yette eski Sağlık Bakanı Vedat 
Ali Özkan, AP genel Başk. Yar 
dımcısı Ahmet İhsan Kırımlı, 
genel sekreter AP Ankara Mil 
letvekili Kemal Yılmaz, Der
nek Başkanı Sağlık Bakanlığı 
Müşavirlerinden Dr. Ahmet Üs 
tünoğlu, Ankara Doğumevi 
Başhekimi Dr. Ziya Durmuş, 
Devlet İstatistik Enstitüsü es
ki Başkanı Sabahattin Alpat 
gitmişlerdir. Heyetin, Hindis
tan’daki kısırlaştırma politika
sından iyi intibalarla dönece- 
den endişe edilmektedir.

lES • İS
TES - İŞ (Türkiye Enerji, 

Su, Gaz, YSE ve DSİ Sendika
ları Federasyonu)in beşinci ge 
nel kurul toplantısı çalışmala
rına başlamıştır. Çalışma rapo
runda sosyal demokrat görüşe 
çatılmış ve Türk-İş’in partiler- 
üstü politika takibetmesi isten 
miştir. Bu konuyla ilgili olarak 
«İşçilerin siyasi bir teşkilâta 
kavuşturulması fikrinin, başa
rısız TİP denemesinden sonra 
da terkedilmediği» belirtilmiş 
ve Türk - İş’in baskı unsuru 
olarak kalması savunulmuştur.

Makatın
Pakistan’ın bölünmesi için 

Yahudilik ve hıristiyanlık ele> 
le çalışmaktadır. Bir taraftan 
dünya basını olayı körüklemek 
te, tahrif etmekte, diğer taraf
tan Mucibürrahman’ın isyan 
hareketine dünya devletlerin
den gizli veya açık yardımlar 
yapılmaktadır. Eski Fransa 
Kültür Bakanı Andre Malraux 
da «Bengal şimdiye kadar ta
nındığı gibi sessiz direnişin ül
kesi olarak kalmamalı, direnme 
ülkesi olmalı» demiş, Bengalli 
isyancılar safında çarpışabile
ceğim ileri sürmüştür. Bütün 
iç harpleri destekleyen ve ba 
zılarmda bizzat savaşan Malra- 
ux Pakistan’ın da parçalanma
sında tahriklerini sürdürmek
tedir.

Mennhin
Bir Rotariyenin çıkardığı 

Yankı dergisinin hararetle bil 
dirdiğine göre şarkıcı Yehudi 
Menuhin, Devlet Bakanı Meh
met Özgüneş’e, ezanla ilgili 
kararından dolayı bir tebrik 
mektubu göndermiş. Mektup 
London Times gazetesinin oku 
yucu sütununda yayınlanmış. 
Yankı haberi, Özgüneş’in icra
atının dış basın ve beynelmi
lel şahsiyetlerce desteklenmiş 
olduğunu ispatlamak için ya
yınlamış olmalı. Fakat bundan 
birkaç yıl önce, «Türkiye’de an 
tisionist hareketler olduğu için 
Türkiye’ye gelemeyeceğini» bil 
diren Menuhi’nin hızlı bir sio- 
nist olduğu ve Türkiye’nin an
cak Yahudilere tavizkâr bir po 
litika takip etmesi neticesinde 
bizi seveceği düşünülürse, E- 
zan meselesine burnunu niçin 
soktuğu anlaşılır. Eğer ezan 
sesleri yerine Yahudi şarkıları 
okunsaydı, Menuhi’nin daha 
çok memnun olacağı aşikâr
dır. Özgüneş’in Yahudi alkış
larına kulak kabartmayacağı i- 
nancmdayız.

Şarkılar
Batı müziği şarkıcısı Cliff 

Richard, şarkılarında hıristi- 
yanlık propagandası yaptığını, 
bütün Pop müziği şarkıcıları
nın da aynı yolda olduklarını 
açıklamıştır. «Şimdi bütün ün
lü şarkıları incelerseniz hep
sinde dinî bir mesaj olduğunu 
göreceksiniz» demiştir. Protes
tanların bir kolu olan «Evan- 
gelizm» mezhebinin mutad 
kongresinde konuşan Cliff Ric 
hard «İhtilâlci Gençlik» konu
lu bir özel toplantıda da aynı 
konulara temas etmiştir. Tev- 
ratta geçen «Zille rabbinize 
hamdedin, borularla...» ham 
dedin cümlesi hatırlanırsa, ye
ni hıristiyan cemaatleri içinde
ki Yahudi tesiri ve hristiyan- 
lığin ne derece dejenere edil
diği hususu ortaya çıkmış o- 
lur.

CHP ve Hükümet
Başbakan ve Bakanların Ge

nel Kurmay Başkanlığında 
Kuvvet Komutanları ile yaptı
ğı toplantıdan sonra, Millet 
Meclisinde gündem dışı bir ko 
nuşma yapan Turan Turan 
bu tip toplantıları yermiş ve 
«Bu rejimin adını koyalım» 
demiştir. Bu sırada
Özgüner’e müdahaleler olmuş, 
Özgüner: «Kişisel görüşüm, a- 
ma CHP nin altı okuna sıkı sı
kıya bağlıyım. Erim, CHP’den 
aldığı derse saygılı olsaydı, 
böyle hareket etmezdi» demiş
ve şöyle bitirmiştir: «Hükü
met ve parlamento Ordu’nun 
kuklası değildir. Aslında Ordu 
nun da demokrasiyi yozlaştır
maya niyeti yoktur. Olsa idi 
İZ Mart Muhtırasının üçüncü 
maddesini uygulardı. Körpe 
Türk demokrasisine kıymamak 
ve Anayasaya saygılı olmak i- 
çin Erim ve Kabinesinin, Ge
nel Kurmay Başkanlığında he
sap vermemesi gerekirdi.» Bu 
sözler CHP nin hükümet ve 
orduya karşı gerçek hislerinin 
bir yankısı olarak yorumlan
mıştır.

Efes-Pilsen
Dünya Kalite Yarışmasında 

Türkiye’den Efes-Pilsen ve 
Karper peynirleri derece al
mıştır. Efes Pilsen’in genel mü 
dürü Sermet Kuntman, Kars 
Şirketininki ise H. Aslanyan 
isimli bir ermenidir. Bu dere
ceyi niçin verdiler acaba?

Sergi
Kültür Bakanı Talât Hal- 

man’m açıklamasına göre, A- 
merika’da «Türk Sanatının 
1000 Yılı» isimli bir sergi açı
lacaktır. Bakanın belirttiğine 
göre sergi Cumhuriyetin 50. 
yılında açılacak Osmanlı ve 
Selçuklu eserleri sergilenecek 
tir. Kültür Bakanı Halman bu
konuyla ilgili şunlan söylemiş 
tir: «Türk sanatının 1000 yılı 
adlı sergi, onbinlerce yeni 
dünya vatandaşına, dünyanın 
en eski ve en kudretli sanat ha 
zinelerinden biri olan gerçek 
Türk sanatının ihtişamını gös
terecektir.» Sergi süresince İs 
lâm-Türk kültürü ve sanatıyla 
ilgili konferanslar verileceği 
de açıklanmıştır.

Amerikan Usulü
Yeni hazırlanan kanun tasa

rısına göre arazilerden alman 
vergilerin şekli değişmekte
dir. Amerika’da uygulandığı i- 
çin Amerikan usulü diye adlan 
dırılan bu yeni vergide, önce 
arazi tesbiti yapılacak, bu ara
ziden elde edilecek gelirden 
kanunen gösterilen giderler dü 
şülecek, elde kalan safi kazanç 
vergiye tabi tutulacaktır. Ayrı 
ca köylü ve şehirli arazi sahip 
ieri, sahip oldukları arazinin 
miktarını bildirecekler, bu ara 
zi de vergilendirilecektir. Bu 
vergiler yoluyla köylüden alı
nanlar daha sonra Toprak re
formunun finansmanında kul
lanılacaktır.

WİLLİAM ROGERS ANDREİ GROMYKO

SAYFA :14

Gromyko - Rogers Görüşmesi
Amerika Lışişleri Bakanı William Rogers ile Sovyetler Bir

liği Dışişleri Bakanı Andrei Gromyko bu günlerde bir görüşme 
yapacaklardır. New York’ta yapılacak olan görüşmede, Avrupa’
da dengeli kuvvet indirimi, silahsızlanma ve Birleşmiş Milletleri 
İlgilendiren konuların görüşüleceği resmen açıklanmıştır. Fakat 
görüşmenin esas sebebinin son zamanlarda Amerika — Çin ara
sındaki yakınlaşma neticesi, yalnız kalan Rusya’nın batılı dev

letlerle münasebeti artırma politikasının bir devamı olduğu tah
min edilmektedir. Gromyko’nun daha başka Avrupa devletlerini 
de ziyaret etmesi beklenmektedir. Bilindiği gibi bugünlerde 
Brejnew de Yugoslavya’yı ziyaret edecektir.
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Yine Soygun
Bakırköyde iki eşkiya bir 

veznedarı soymuşlar, 250 bin 
lirayı almışlar ve veznedarı da 
ağır şekilde yaralayarak kaç̂  
mışlardır. 25 yaşlarında iki 
kişi olduğu, etraftan görenler 
ce belirtilen soyguncuların a- 
ranmasına devam edilmektedir 
Sıkıyönetim Komutanlığı fail
lerin kısa zamanda bulunacağı
nı açıklamıştır.

Newyork’îa Eroin
ABD polisi, ülkeye sokul

mak istenen 90 kilo eroini ya
kalamıştır. Eroinin 600 milyon 
lira tutarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Uyuşturucu Mad 
deler Bürosu Müdürü, uyuştu
rucu maddenin «Queen Eliza- 
beth-2» transatlantiği ile geldi
ğini söylemiştir. Olayla ilgili 
3 Fransız ve 2 Kübalı göz al
tına alınmıştır. Bu 5 kişinin 
Çin’le ilişkili bulunduğu ve 
Çin şebekelerinin satıcıları ol 
maları muhtemeldir.

Klüp Reşat
îstanbul Sıkıyönetim komu

tanlığı, gençleri ahlaksızlığa 
teşvik eden ve halkın edep duy 
gularını zedeleyici davranışlar
da bulunan «Klüp Reşadı» ka
patmıştır. 30 gün kapalı kala
cak olan Suadiye’deki «Klüp 
Reşad» ile ilgili açıklama ay
nen şöyledir :

«Birinci Ordu ve Sıkıyöne
tim Komutanlığı Karargâhı Ba 
sin ve halkla İlişkiler Şubesin
den bildirilmiştir :

İstanbul Suadiye’de Klüp Re 
şad adındaki klübün gençleri 
ahlâksızlığa teşvik ve halkın 
edep duygularını zedeleyici dav 
ranışlarda bulunduğu, bu dav
ranırlarında gayrı-ahlâkî şekil
de ve açıkça fotoğraflarla ba
sında yayınlandığı yapılan kont 
roller sonunda tesbit edilmiş
tir.

Adı geçen klüp 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun 3. mad 
desi ve (i) bendi gereğince 30 
gün süre ile kapatılmış ve 
sorumluların hakkında kanunî 
koğuşturmaya başlanmıştır...»

Ataş’ta Grev
Petrol-İş sendikası genel 

Başkanı İsmail Topkar, Mersin 
deki ATAŞ Petrol rafinerisin
de greve gittiklerini açıklamış
tır. Bakanlar Kurulu tarafın
dan iki defa tehir edilen grev 
20 Eylül günü saat 12.40 da 
başlamıştır. Bu konu ile ilgili 
yorum «Bir Olay - Bir yorum> 
sütunumuzdadır.

Brejnev
Yugoslavya’ya 4 günlük res

mi bir ziyarette bulunan Sov
yet Komünist Partisi Lideri 
Brejinev «Rusya’nın Yugoslav- 
ya’nın iç işlerine kanşmak is
temediğini öteki Komünist dev 
letlerin egemenliğini sınırlan
dırmak, ya da Balkanları istila 
etmek arzusunda da olmadığı
nı» açıklamıştır. Brejinev’in bu 
sözleri, hernekadar Sosyalist 
ülkelerin dış politikalarına ka-
nşabileceklerinin bir ifadesi i- 
se de, Rusya’nın Balkanlardaki 
parçalanmayı dıflrduramadığı- 
nın da isbatıdır. Komünizm 
kendi içinde parçalanmakta
dır. Bu yıkılışın artık önü a- 
lmamayacaktır.

Yasak
Siirt Valisi M. Fahri Cantel 

orta dereceli okullara gönder
diği tamimde kızlarda mini ete 
ği ve ince çorabı, erkeklerde 
ise uzun saç ve favorileri ya
sak etmiştir. Bu emrin hassa
siyetle uygulanmasını isteyen 
Valinin hareketi halk ve veli 
ler tarafından memnuniyetle 
karşılanmıştır. Bütün şehirler
de aynı müsbet icraatın uygu
lanması için bizzat bakanlık 
tarafındanb ir tamimin de ya
yınlanması, halkımızı memnun 
etmiştir.

Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastahanelere bağlı eczaneler 
ve ilâç fabrikası açmak iste
mektedir. Bunun için pek çok 
gerekçe ileri sürmektedir. Ku
rum yöneticilerine göre, pek- 
çok özel eczane ve ilâç firma
sı, Sosyal Sigortalar, kurumu’- 
nun gölgesinde zengin olmakta
dır. Ayrıca işçilerin özel ecza
nelerden ilâç temini, pekçok 
lüzûmsuz hatta zararlı ilâcın 
piyasayı kaplamasına ve işçinin
istismarına yol açmaktadır. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
eczane açmakla ilgili kanunda
ki değişiklik teklifi, menfaat- 
ları haleldar olan ilâç fabrika
sı sahiplerini tedirgin etmek
tedir.

Eusya - Çin
Son zamanlarda Rus — Çin 

münasebetlerinde büyük bir 
gerginlik olmasına rağmen 
Rusya, Birleşmiş Milletlerde 
Kızıl Çin’i destekleyeceğini ve 
Kızıl Çin’in Çin’i temsil etme
sini isteyeceğini açıklamıştır. 
Çan Kay Şek hükümetinin de 
Birleşmiş Milletlerden çıkarıl
masını, ABD nin bu meseleyi 
engellemesinin durumu güç
leştireceğini iddia etmiştir.

Laird
Amerikan Savunma Bakanı 

Melvin Laird, Warrento’daki e* 
vinde bir basın toplantısı dü
zenleyerek ABD ve Rus aske
rî gücü hakkında bazı açıkla
malarda bulunmuştur. Melvin 
Laird, «Rus askeri gücünün 
gün geçtikçe arttığını, silâh 
stokunun kabardığını belirtmiş 
ve Amerika’nın silâhlarını a- 
zaltmasını isteyenler bu duru
mu gözönüne almalıdırlar de
miştir.

PAPA PAUL VE PATRİK ATHENAGORAS.

Patrikhane
Cüneyt Arcayürek’in Roma’- 

dan bildirdiği bir habere göre 
Patrikhane, Vatikan’a yaklaş
makta ve bağlanmak için te
şebbüsler içinde bulunmakta
dır. Athenagoras’m bu yakın
laşmadan güttüğü gaye, Türki

ye’deki durumu için Beynelmi 
lel desteği sağlayabilmektir. 
Vatikan ise bu isteği müsbet 
cevaplandırmakla beraber, Rus 
Ortodoks kiliselerini de bir
leştirmenin yollarını aramak
tadır. Ayrıca Kahire’den de 
bazı hayetler Vatikan’da çalış
malarını sürdürmektedirler. 
Hristiyan alemi yeni bir ittifa
kı hazırlamaktadır,

ATAŞ grevi hakkında
Geçtiğimiz haita içinde Mersin Petrol tiaiıneri- 

si ATAŞ’ta grev başladı. Rafineri Genel Müdürü 
Maricle ve maiyetiyle Petrol İş Sendikası yönetici
leri arasında bir anlaşmaya varılamaması sebebiyle 
300’ü aşkın ATAŞ işçisi faaliyetlerini durdurdu. 
Grev, Türk Ekonomisini ve millî menfaatlerimizi çok 
yakından alakadar edecek bir hüviyette devam etmek
tedir.

Grevin başlamasını takip eden günlerde petroi 
sıkıntısı kendini hissettirmeye başlamıştır. Nitekim 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı grevin devamı ha
linde petrol darlığının artabileceğini ve dışardan 
petrol ithal etme mecburiyetinin hasıl olacağını be
lirtmişti. Öğrenildiğine göre bakanlık Rusya ile Pet 
rol ithali için temaslarda bulunmaktadır.

Hatırlanacağı gibi Ereğli Demir ve Çelik Tesis
lerinde yapııan grevin ve anlaşma hususunda o za
manki iktidarın gösterdiği vurdumduymazlığın izle
ri Türkiye Ekonomisinde hala kendisini hissettirmek 
tedir. Ereğli grevinden sonra uzun müddet demir ve 
çelik sıkıntısı çekilmiş, karaborsacıların vurgunları
na imkânlar hazırlanmış, milyonlar kıymetindeki dö 
vizlerimiz demir ithali için dışarıya akmış ve Türk 
Ekonomisindeki enflasyonist baskılar süratlenmiş, 
hayat pahalılığı zincirleme artmıştı.

Sanayi hayatımızı ve topyekun ekonomimizi bel
ki Ereğli grevi seviyesinde alakadar edecek ATAŞ 
grevinde gereken millî hassasiyetin gösterilmesi ge
rekmektedir.

Millî Ekonomimizi, sanayimizi ve müdafaamızı 
ilgilendiren iş sahalarındaki istikrarsızlık ve çalış
ma şartlarının istenilen seviyede bulunmayışı mil
let olarak bize çok pahalıya mal olmaktadır. Bu hal 
aynı zamanda Marksist çevrelerin işçilerimizi istis
mar etmelerine ve Türkiyenin içinden çıkılması güç 
krizlere yuvarlanmasına yol açmaktadır.

Esasında bu netice milletler arasında devam e- 
den ekonomik harbin mahsuludür. Fakat bu harpte 
büyük kayıplara uğramamızın sorumluları vardır. 
Millî Ekonomimizin güçlenmesini, sanayileşmemizin 
gerçekleşmesini engelleyen, Türkiye’yi yabancı dev
letlerin hammade deposu ve pazar yeri olarak kal
masına sebep olanlar başta devleti millî bir politi
kadan saptıran hükümetler ve devletimize musallat 
olan mason çevrelerdir. Gayrı millî unsurların Tür- 
kiyedeki menfaatlerinin hamiliğini yapan mason lo
calarının etrafındaki yiyici, vurguncu ve soyguncu 
zadegân sınıfıdır.

Hal böyle iken bilhassa Demir-Çelik ve Petrol 
gibi iş sahalarında yapılan grevler telafisi güç du
rumlar meydana getirmektedir. Ayrıca Kıbrıs Ha
diseleri esnasında yabancı şirketlerin Türk Ordusu
na oynadığı oyun, bu meselenin millî müdafaamız 
içinde ne derece büyük bir önem taşıdığını ortaya 
koymuştur. Türkiye’de petrol meselesi devletin kont. 
rolU altında yeniden düzenlenmeye muhtaçtır. Millî 
varlığımızı ve millî müdafaamızı alakadar eden iş 
sahalarındaki çalışma hayatının reorganizasyonu 
şarttır. Hele sanayinin kanı, harp gücünün temelini 
teşkil eden petrolün işlenmesinde millî menfaatleri
miz ve millî güvenliğimiz açısından yeni tedbirlerin 
alınması zaruret halini almıştır.

ATAŞ’ta devam eden greve mesuleıin gerekil 
alakayı göstereceklerini umuyoruz. Böylesine önemli 
bir meselede Türk işçisinin ve Türk Ekonomisinin 
istikbali bir kaç yabancının iradesine terk edilme
melidir.

12 Mart öncesi hadiselerinin gizli hamisi ve des
tekçisi Rusya’dan petrol ithali ise Türkiye için teb 
likeli bir teşebbüstür. Devlet adamlarımız 19271er- 
de İspanya başkanı Prima de Rivera’nm başına ge
len hadiselerden ibret almalı, İspanyayı bir iç har
be sokan hadiselerin baş sebebinin Rusya’dan ithal 
edilen kötü kalitedeki Rus Petrolü olduğunu unut
mamalıdırlar. ___ _
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Türkiye’de <12 Mart»tan son 
rakı günıerin blânçosu yapıldı 
ğında, milli beraberlik ve va
tanseverlik şuurunun bayrak- 
laştığı görülür. Sanık sandal
yesine oturtulmuş bir komü
nizm, millete salyan ağızlarla 
saldırırken susturulmuş sol pa 
çavralar, millî hasletlere ku
cak açmaya başlamış gerçek ay 
dm ve hepsinin üstünde ordu- 
millet olmuş bir Türkiye hep 
bu bilânçonun içindedir.

12 Mart mil! muhtırasının 
havası millete bağlı gönüllerde 
öyle kolay teneffüs edilmiştir 
ki, anlatılamaz. Millet, ordu ve 
aydın vatanın bütünlüğü, varlı 
ğımızın selâmeti noktasında 
öyle kaynaşmıştır ki, bu birli
ğin karşısında devleti yıkma
ya yönelen hainler susmak ya 
da kuzu postuna bürünmek 
mecburiyetinde kalmışlardır.

Ne var ki, hiyanet ve satıl- 
mışlıklar bitmemiştir. 12 Mart 
muhtırasının havasını, kendi 
sapık fikirlerinin istikametin
de bulandırmak için gayret 
sarfeden bu cibilliyeti malum 
zihniyetin temsilcileri, şimdi 
yeni meseleler ihdas etmekle 
meşguldürler. Bövlece milletin 
komünizme ve uşaklarına karşı 
biriken kinini örtbas etmek, 
Sıkıyönetime icraatlarında ye
ni hedefler göstermek ve hü
kümete belli, kalıplaşmış mev
zuları empoze etmek sevdası
na ve gayretkeşliğine düşmüş
lerdir. Ve bu mesuliyetsiz ve 
aşağılık hareketin hoparlör- 
lüğünü de Cumhuriyet, Akşam 
Ulus’tan dönme Barış gibi ma
lûm cerideler yapmaktadırlar.

Banka soyan, adam kaçırıp 
öldüren ve bunları devleti yık
mak. komünizme peşkeş çek
mek için yapan moskof besle
melerinin sıkıyönetim mahke
melerindeki şirretlikleri de
vam ederken, Türkiye’nin dışar 
dan ve içerden bir takım hain 
komplolarla karşı karşıya ol
duğu, bizzat Başbakanın ağzın
dan d^faatle sövl^nirkpn. Kıb

rıs’ta asırlık düşman Yunan ve 
Makarios kanlı ihanetlerin ye
ni hazırlıkları içindeyken tu
tup da «Ezan Türkçe okunsun, 
İmam-Hatip okulları şöyle ol 
sun, böyle yapılsın.» demek an
cak Bizans hayranlarına ve 
kalbi Pekin, Moskova için çar
panlara has bir davranıştır. Ve 
samimiyetten de çok uzaktır.

CUMHURİYET YİNE
SAHNEDE
Bir zamanlar Hitler hayran-

bu yazıdan sonra 21 ve 22 Ey
lül tarihli sayılarda da «hava 
yı bulandırma»nın dozajı artı
rılmış ve gerçek niyetler ku- 
sulmaya başlanmıştır.

Yazdıklarından da görülece
ği gibi Millî Eğitim Bakanlığı 
Başmüfettişi olan bu şahıs so
rumsuzca ve hoyratça İslâm’ın 
en ince meselelerinde ahkâm 
keserek, kafadan fetvalar ver
miştir.

lığının ve Amerikan dostluğu
nun, daha sonraları Amerika 
düşmanlığının ve sosyalizm 
şampiyonluğunun temsilcisi bu 
iki yüzlü gazete ayni sahtekâr
lıklarına şimdi değişik şekil
lerde devam etmektedir. Bu ga
zete Komünist eşkiyaları her 
defasında hararetle alkışlamış 
onlara cesaret vermiş ve ko
münizmi sütunlarında çarşaf 
çarşaf sergilemiş, propoganda 
etmiştir. 12 Mart’tan sonra Sı
kıyönetimde yediği sille üzeri
ne bir ara «yeni yön tayinine 
gitmiş olmasına rağmen, görül 
mektedir ki aslî hüviyetini yi
ne kaybetmemiştir

5 Eylül 1971 tarihli sayısın
da, Reşat Oğuz adında bulundu 
ğu mevkiyi asla temsil edeme
yecek bir şahsın ağzından «Kur 
an Kurslan» mevzuu işlenmiş
tir Hafif bir başlangıç olan
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«Türk’çe Kur’an» adlı yazısın 
da sureti Hak’tan gözükerek ;

«Türk Milleti yüzyıllardır 
Kur’an-ı Kerim’in buyruklarını 
kendi dili ile okumak isteğini 
taşımaktadır, dedikten sonra ; 
«Bir gün çok samîmi bir müs 
lüman (!), çoşkun ve bilinçli 
bir Türk Milliyetçisi (!) olan 
bir arkadaşımla Kur’an Kurs
lan ve Kur’an-ı Kerim üze
rinde konuşuyorduk. Kur’an’ın 
dilimize çevrilmesine, hiç ol
mazsa mealen olsun hız veril
meli demiştim. Arkadaşım he 
men itiraz etti :

«Mealen kelimesini kabule 
sebep yok. Hz. Muhammet A 
rap okluğu için, Kur’an Arap 
ça nazil oldu, bu demek müs- 
lüman olan araplardan gayrı 
milletlerin Kur’an-ı ilânihaye 
(sonuna kadar) arapça oku 
maya mecbur olacağı manasına 
gelmez. Ben Türk’üm, mealen 
değil, Kur’anm kendi dilime 
aynen çevrilmesini isterim» de 
dİ.

Esasen de Kur’an-ı Kerimin 
sadece Arap dili ile okunacağı* 
na dair ne Ayet’i Kerime ne de 
Hadis-i Şerif vardır.» demekte* 
dir.

Eğer bu adamın İslâmî ilim
lerdeki seviyesi biraz müsait 
olsaydı, kendisine yazdıkları i- 
le alâkalı cevap vermek gere
kebilirdi Biz bu seviyeyi gö
remediğimiz için sadece sunu 
belirtmekle iktifa edeceğiz. Hiç 
bir samimî müslüman ve ger 
çek milliyetçi ; «Hz. Muhant* 
med arap olduğu için Kur9 
an arapça nazil oldu» de
mek küstahlık ve adiliğini 
göstermez. Kur’an’ın Türkçeye 
çevrilmesi mevzuu yeni bir me
sele de değildir İslâm’ın birlik 
ve beraberlik temenni yıkmak 
niyetiyle yanıp tutuşan nice

millet düşmanı hainin, sene
lerdir kursağında düğümlenen 
ibu niyet bir «Millî Eğitim Baş 
müfettişinin düşüncesi olma
malıydı. Hele hele bir başmü
fettiş huzur ve sükûnun geri 
gelmeye başladığı şu günlerde, 
bu huzurdan hoşlanmayanların 
çirkef oyunlarına alet olarak;

«İmam-Hatip Okullarımıza 
kız öğrencilerin kaydın lan son 
ra, önce diğer okullarımızda o- 
kuyan kızlarımız gibi, tabiî oğ 
renci kiyafetiyle okula gelen 
kızlarımız, müslüman görünme 
riyakârlığının sahtekârlık ç* 
kuruna düşen bazı mürai tip 
lerin sahte homurtuları ile kız 
lanınız başörtüsüyle, almlanna 
kadar gelen beyaz tülbentin 
altında siyah gözlükle birer ta 
assup umacısı haline getirilmiş 
lerdir.

Okul mensuplan, okulumuz 
çevrede itibarlık olsun diye dil 
lerini yutmuş olarak başörtülü 
kız öğrenciler gurubunun türe
mesine göz yummuşlar, lâisiz 
min rafa kaldmlması çabasının 
birinci merhalesine zafer kazan 
dırmışlardır.» dememeliydi.

Herşeyden evvel- bir müslü
man evlâdının edep ve namusa 
uygun şekilde giyinmesi lâisiz- 
min rafa kaldırrlması manasına 
hiç gelmez. Laik Cumhuriye
tin kanunlan ortadadır. Ve bu 
şekil giyinmeyi suç kabul e- 
den hiçbir kanun maddesi de 
yoktur.

Olsa bile suçlu olan ceza
landırılır. Yoksa, bir eğitim gö 
revlisinin kalkıp da hukuk ve 
adliyeyi ilgilendiren bir mev
zuda belli çevrelerin ve zihni
yetlerin tesiriyle fikir serdet- 
mesi aydınım diye geçinen bir 
şahsa yakışmadığı gibi seviye
sizlik manasını da taşır.

TÜRKÇE EZAN POLEMİĞİ
AÇILMAK İSTENİYOR

Ezan’ın Türkçeleşmesi mese 
lesi de İslâm düşmanlarının ve 
ya batı zihniyeti ile şartlanmış 
gazete kültürleri ile yozlaşmış 
kafaların uzun zamandır aktü
el hale getirmek istediği bir 
konudur. Şimdi yine firsattan 
istifade bir «Türkçe Ezan» po

lemiği açılarak, mevzuu konu 
şulan mesele haline getirmek 
isteniyor.

Bakınız Başmüfettiş bey bu 
konuda nasıl sesleniyor:

«Ezan, Türkçemizin berrak 
duruluğundan gelen İlâhî bir 
ahenkle, müezzinlerimizin ses
lerinden müslüman Türk’ün 
ruhlarında yankısını bulurdu, 
«Haydin namazaaa...» diyen se 
si milletçe özlemiyor muyuz?

Türkçemizle, namaza koşma< 
nin İlâhi çağmsına artık ka
vuşmayacak mıyız?

Milletten kopmuş kafaların* 
milletçe neyi özlediğimizi bil
mesi elbette kİ mümkün değil* 
dir. Acaip olan taraf şudur ki* 
milletin ezanıyla ikide bir oy
nayanlar Beyoğlun’da, Adalar', 
da kulaklan patlatırcasına sal- 
lanan Çanların sesini duyamı
yorlar. Bir defa olsun meselâ 
çan sesi küçük çocukları, has
taları rahatsız ediyor. Çan ye
rine zil olsun veya çan kaldın! 
sın diye teklifte bulunmuyor
lar.

İslâm’ın birlik ve beraberlik 
sembollerinin en büyüklerin
den biri olan ezanı değiştirmek, 
acaba «Türkçe ezandı savunan
ların alınlarmı secdeye getire
bilecek midir? Hayır!

Kaldı ki, milletin boyıc me* 
seleleri tartışmaya dahi taham
mülü yoktur. O devirler çoktan 
çöp sepetine atılmıştır.

Diğer taraftan Akşam gaza 
tesi de CHP Gençlik Kollan 
Başkanı Süleyman Genç’in «Bir 
Devrin Perde Arkası» tefrika
sıyla ayni oyunlann peşinde* 
Oysa biz o hikâyeyi bay dama! 
Metin Toker’den bir defa din* 
lemiştik.

Son olarak şunu söyleyelim 
ki, millî ideallerin yükseltil* 
mesi için tek bir cephe olan 
ordu-millet ve millete bağlı 
gerçek aydın bu tekliflere hex 
zaman karşı çıkacaktır.

Lâik bir memlekette kanun
lar da, milletin dinine karşı ya 
pılan saldırılara daha fazla 
müsaade etmemelidir. Devlet, 
milletin inançlarını adî saldın 
lara karşı korumak mecburiye 
tindedir de!...

Abdi’nin Gazetesinde 
Böyle Düşünenler de Varmış!

Beynim ikiye aynlmış gi
bi. Birbirine çarpıp duru
yor.

Lâkalâkalâka,
Deli olucam.
Nedir bu be, nedir bu 

Allah’ınızı severseniz?
Bu da batıdan geldi, e* 

vet
Bu da mı uygarlık?
Bu da batıdan geldi, e- 

vet. En kötüsü.
Yani şimdiye kadar ge

lenlerin en kötüsü.
Zaten bu yaşa kadar (ba

tı) nin iyi bir şeyini taklit 
ettiğimizi görmedim. Ne
rede var en süflîsi, en fe- 
lâketi onu bulup çıkannz.

Ustayız, usta.
Taklit ustasıyız.
Bize özgü her bir şeyi bir 

kenara ittik. Geleneklerimiz 
eski, paslı sandıklarda. Naf
talinli.

Her şeyimiz dışardan ge
liyor. İyice dışardan.

Getirenler, «şaşıranlarsa,

— Nasıl ama ne güzel de 
ğil mi?

Diye soruyorlar.
«Şaşıranlar»sa,
— Valla iyi değil beyfen 

di. Hatta çok kötü.
Diyecek oluyoriar, üüf 

getirenlerden bir itiraz bir 
itiraz,

— Yahu kardeşim bu A- 
lamanya’da da böyle, koca 
Fransa’da da böyle, bin yıl
lık İngiltere’de de. Beğen
mek, beğenmemek sana mı 
kaldı. İyi olmasa, güzel ol
masa adamlar bunu yıllaı İ 
yılı kullanırlar mı hiç? On 
lar her halde bizden daha 
iyi biliyorlar.

Herhalde biliyorlardır.
Ama burası ne Almanya, 

ne koca Fransa, ne de bin 
yılbk İnsriltere

Burası Türkiye
Biz THrküz.

Milliyet, 19 Eylül 1971 
Aîtan ERBULAK


