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Kızıl Çin’in Gülümsemesi 
Arkasında Ne Var?

Geçen ı* kısan da, Kızıl Çin Baş
bakanı Çu En Lay, Peking’de Ame 
rikan Ping-Pong takımını güieryüz- 
la karşılayarak, gelen Amerikalı mi
safir — «Sîzler, Çin ve Amerikan 
halklarının münasebetlerinde yeni 
bir safha açtınız» demişti.

Bu hadiseden sonra olaylar başdön 
dürücü bir süratle gelişti. Başkan 
Nixon,un Kızıl Çin’i ziyaret etmeyi 
düşündüğünü açıklaması bütün dün
yada şaşkınlık meydana getirdi. Bu 
ziyaret, gizli görüşmelerde bulun
mak üzere Peking’e giden, Nixon’ım 
danışmam Henry Aîfred Kissinger 
tarafından kararlaştmlmıştı.

Daha sonra Nixon, gerilim azalma 
smdan ve Kızıl Çin ile ABD arasın 
dkai iyi tilkilerden bütün ülkelerin 
kazana'? ' T ■,'^ını söyledi.

Şüphe yok ki, Nixon, tarihî görüş 
m ede bir maharet denemesine doğru 
büyük bir hızla yürümektedir. Fakat 
ortada cevaplandırılması gereken bir 
çok soru vardır:

Pazarlık masasının öte tarafındaki 
ler ne kadar iyi niyetlidirler? Çin, 
ABD ile iyi münasebetlerini geliştir 
mek için isteğini belirtmiş midir? 
Yahut bu sadece kamuoyunu yumu
şatmak için oynanan çok taraf ı bir 
oyun mudur?

İşte Amerikalıların kafalarında be 
liren sorular bunlardır ve bu som
lara hemen cevap aramaktadırlar.

Komünist Çinin eski usullerini de 
ğiştirdiğini görmek mecburiyetinde
yiz. Şu hadiseleri nazarı dikkate al
malıyız:
•  Pekin, Kuzey Vietnam’ı kuvvetli 
bir şekilde desteklemektedir. Mese
lâ, geçtiğimiz beş yıl içinde Kuzey 
Vietnam'a 1 milyar dolar üzerinde 
para yardımı yapmıştır. Son zaman
larda yanlıcı bir açıklamaya göre Pc 
kin bu yardım ve desteği arttıracağı 
nı bildirmiştir. Kızıl Çin, Kuzey La* 
os’ta 20 bin kişilik bir kuvvet bulun 
durmaktadır. Tayland cephesine doğ 
ru bîr karayolu inşa etmeğe başla
yan Pekin, Tayland ile Burma’daki 
gerin*tWa ve Hrndtstan’m kuzeyin

deki ilkel kabilelere silâh yardımı 
yapmaktadır.
•  20 Mayısta Amerikan Ping Poag 
oyuncularının görünmesiyle birlikte, 
Pekin rejiminin resmî organı, JEN- 
MİN JİH PAO gazetesi Mao tarafın 
dan ortaya konan «Bütün dünya halk 
lan Amerikan saldırganlarına ve on 
lann koşan köpeklerine karşı birleşi 
nîz» başlıklı yaa yayınlanmıştır.

Amerika’daki harp aleyhtarı gös
terilere de dikkati çeken gazete, bu 
gösterileri, ABD’yi silip süpüren 
«şiddetli harp fırtınaları» olarak eîe 
almaktadır.

#  Kızıl Çin, Doğu Afrika ülkeleri 
ne sifah yardımı yapmakta, silahlı 
kuvvetlerini eğitmektedir. Şimdi ise, 
Pekin, Tanzanya’nın Hind Okyanu 
sundaki limanı Dar es Selam’dan 
Orta Afrika'da Zambia’ya kadar 
1000 millik bir karayolu inşası için 
406 milyon dolar kredi Ve 10 bin Çin 
H işçi ve teknik eleman vermiştir. 
Bu yol, Kızıl Çin’e Orta Afrika’daki 
ham bakır madenlerine ulaşma im
kânı vermektedir.

Bu hareketlerden hiçbirisi, gerçek 
ten pek şaşırtıcı olamaz. Zira Mao 
ve halefi Çin Piao, Pekin’de mutlak 
bir iktidar tesis etmişlerdir.

Mao, daha 1945’lere gelmeden ev
vel «Amerikan Emperyalizmi» diye 
tutturmuştu. 1949’da ise açıkça ABD 
ya kafa tutan halk hükümetinin lota 
(Biter kuvvetinden bahsetmişti. 1950' 
de Devlet Bakanı Dean Acheson’un 
beyanatı üzerine Amerikan diplomat 
lan  Çin’i terketti. Bir seneden daha 
kısa bir zaman içinde Kızıl Çin, Ko
re meselesine burnunu soktu.

Ortada, ABD’ye karşı yönetilmiş 
uzun bir Çin düşmanlığı vardır. Şim 
di sormak mecburiyetindeyiz:

Kızıl Çin bundan sonra ne yapa 
eak? Kızıl Çin, Amerikalılarla tek
rar temasa geçmekten ne umuyor?

Amerikalıların bu temaslardan 
umduk* * * 4 5 * 7arı gayet açıktır: Pekinle an 
îaşarak, 1,2 milyarlık Doğu Asyaîtnm 
korku içinde değil de barış içinde ya 
şamasını temin edecek kuvvet muva

zenesînî sağlamak.
liseleri bilenler 

için Peklim  bu andJaşmadaki amaç 
lan m tesMî etmek çok kolaydır. De
vamlı protesto ve açıklamalarla geri 
katmış ülkeler ve ileri endüstrileş 
m;ş ülkeler halkı arasında ABD düş 
marv ığı yapmak, devrimci hareketle 
re önayak olmak.

Pekin, bu hedefini şu yollardan el 
de etmek istiyor:

1) Amerika'nın 7 aiwan*a olan ga
rantisini bozmak 1945 te Taiwankn 
savunmasını üzerimize almış ve böy
lelikle Kızıl Çin hükümeti İle ara
mız açılmıştı. Bu parçalanana gerçek 
leşlrse Taiwan’m 14 milyonluk halkı 
m ı hürrivefî tehlikeye düşer

2) B M. de, hem Güvenlik Konse
yinde, hem de genel kurulda sandal 
ye kazanmak. O zaman, Kızıl Ci» az 
gelişmiş ülkelerin lideri strr-tejisti 
ve propagaındistî olarak hareket ede
C'ib+İTr

3> Komünizmin Sovyet kanadına 
*-----* t

olarak hücum etmek. Fakat bunu 
yaparken Moskova-W3shmgton ara
sında meydana gelebilecek yakınlaş
maya mani olmak.

4) Çin’i Asya’da en kuvveti ve sö 
m  geçer hale getirmek’ Japonya’ 
dan, Hindistan’a kadar uzayan bölge 
de hakimiyet tesis etmek. Bu hedef. 
Kızıl Çin’in komşu devletleri tarafın 
dan ABD. nîn güvenilemeyecek dost 
ve Rusya’nın komünizmin sahte pey 
ganıberi odduğu anlaşılınca, otoma- 
tikman gerçekleşir.

5) 800 milyon Çinliyi, Pekin dik 
tatörlüğünün baskısıyla çalıştırarak, 
Çin’i süper kuvvetli devlet haline 
getirmek. Pekin, nükleer silâhTars 
ve strateiik füzelere kavuşup üstün 
bir politik strateji ve «Halk Sava* 
şı» vasıtasıyla Amerika ve Rusya'yı 
gölgeleyebilir.

Bazılarına bu saçma gelebilir. Fa 
kat bu Mao’nun karışıklığı ve zama
nımızın hoşnutsuzluğunu izah ediş 
şeklidir. Ve gerçekte batıdaki bir
çok genç, Devrimci Maoist doktri
nim görüşlerini ilân ediyorlar. Mao, 
Kızıl Kitabında «Karışıklıkları çö
zümlemenin en son şekil savaştır» 
diyor ve altı yıl evvel yayınlanan 
^Yaşasın Halk Savaşının Zaferi» ad
lı broşürde Lin Piao, Kuzey Ameri
ka ve Batılı Kuvvetleri «dünya şe
hirlerine» ve* Afrika, Asya, Latin A- 
merika’yı «dünya kırlarına» benzeti
yor. Lin Piao diyor kİ, «Bîr bakı
ma, dünya ihtilâlinin şimdiki görü
nüşü şehirlerin kırlar tarafından sa 
nlmasma benzetilebilir» Ve Piao’ys 
göre kırsal bölgelerdeki halk sayısı
nın çokluğu yüzünden iyi silahlan
mış, endüstrileşmiş kuvvetlere karşı 
zafer kesindir.
•  Dostların Kaderi. Çinlilerin ne ka 
dar ciddî olduklarının delilini birisi 
istiyorsa Sovyetler ile Hindistan 
arasındaki münasebetlere baksın. Bu 
her iki ülke de başlangıçta Mao reji 
iniyle en fazla ekonomik ve politik 
münasebette bulunmuştu.

1962’de Kızıl Çin orduları Hindis 
ian’a girdiklerinde, Kızıl Çin’le be
raber ABD. ye karşı olan Hind Baş
bakanı Nehru, Kızıl Çinlilere güven 
diğinî fakat K Çin’in onu aldattığı 
m  söylemişti.

1960 da Kızıl Çin ile Rusya ara 
sındaki ayrılık iyice anlaşıldı. Bu 
parçalanmanın sebepleri arasında 
«Kâğıttan Kaplan» Amerika’ya karşı 
Kızıl Cîn’in açtığı propaganda sava 
şına Rusların katılmak istemeyişleri 
İdî. Çinli propagandacılar Krusçefi 
korkaklıkla, kitlelere güvenmeme, A. 
B.D. dien, savaştan, devrimden kork
makla îtham ediyorlardı

Fakat şimdi Kızıl Çin’in hem Waa 
hington’a hem de Moskova’ya karşı 
olan sert tavrı yumuşadı. Kızıl Çin’e 
giden ziyaretçiler Çinlilerin centil
mence davram’ıklarım ifade ediyor
lar. Çin’in liyakatli propagandistleri, 
gelen misafirlere Çin’i gezdirirken 
ülkelerinin temiz, ileri, huzur için
de olduğunu propaganda etmeye ça
lışıyorlar. Amaçları dış dünyadan 
Çin’in gerçek yüzünü saklamak.

Kültür ihtilâlinin, insan ve ekono
mi bakımından sonuçlan çok kötü. 
Bütün yüksek öğrenim neredeyse 
durdu. Alimlerin binlerce yıldan be 
ri hürmet gördüğü bîr toplumda, 
Mao’nun hedefi elit aydın kadroyu 
ve klâsik eğitim sistemini yok et
mek. Milyonlarca kolej talebesi ve 
birçok profesör, fabrikalara, komün
lere «kitlelerin talebesi» olmak üze
re gönderildi. Alimler, teknik adam 
lir ,  idareciler fabrikalara süpürgeci 
olarak gönderildi.

Devrimin masrafları ve sivil kan 
şıklıklar Çün ekonomisini mahvetti. 
Fakat Mao hedefine ulaştı. Karışık
lıkların sonucunda, Çin komünizmi 
askerî diktatörlüğe dönüştü. Bwün, 
ordu subayları, idareci polîtbüronun 
yansım teşkil eder ve askeriye men 
supl an, 29 bö7ge ve muhtar yerler
de söz sahihidirler. Mao, halkma, 
devrimci coşkunluğu ve disiplini 5ğ 
retebllmek, partide disiplini sağla
yabilmek için kasden 3 milyonluk 
ordu kurda

Mao’nun adamları haşin ve kır* 
eı ticaretçüerdir. Ne Kızıl Çin’in te 
bessümü, ne de andîaşmalar, ileride 
barışçı münasebetlerin o laca k ı ga 
ranti edemez. Biz, Pekinin eski tutu 
munu, Asya ve insanlığın menfaati 
İçin değiştireceğini ümit etmek isti
yoruz. Başkan Nixon’uu bildiği gibi 
bu barış yolculuğundaki tehlikeler e- 
peyce fazla. Hiç kimse iki asırdan 
fazla bir zamandan beri süregelen 
düşmanlık duygularının tamamen 
ortadan kalktığım söyleyemez. Hatır 
îamahyız ki Çuan En Lai, bugüne 
kadar Amerika’nın, Milliyetçi Çin’e 
yardım etmesine tahammül edeme
diklerini söylüyordu. Çin’in hedefi 
sadece BM girmek değil, aynı zaman 
da Milliyetçi Çin’in BM’den atılma
sı.

Nixon, Çan Kay Çek’e adanın sa
vunmasına yardım edileceğine dair 
verilen sözde Amerika’nın durmağa 
devam edeceğini söyledi. Aynı za
manda, Amerika’nın, Milliyetçi Çin 
meselesinde uygulayacağı politikayı 
bütün müttefikler, ilerideki politi 
kalarmı buna göre ayarlamak için 
dikkatlice izliyorlar.

Sovyet diplomatik çevreleri, Pe
kinin BM’e kabulüne karşı geliyor 
iar. Rusya, Kızıl Çin’in Afrika ve 
Asyalı devletlerin desteğini kazana
rak tehlikeli stratejik denges'zliVe- 
rin doğmasından korkuyor.

Şimdi ABD ile Kızıl Çin arasında 
yeni bir çığır başlıyor. Pekin’e git
me vakti yaklaştıkça, sonucu, dört 
gözle, merakla bekliyoruz.

CHARLES J. V. MURPHY, siyasî 
ve stratejik sahada mütehassıs gaze 
tecı, 2. Dünya harbinden sonra Çinf 
de, son senelerde de bütün Asya’da 
İncelemeler yapmıştır,

READER’S DİGEST 
OCTOBER 1971

— Beynelmilel Yahudilik, önce ABD’yi Kızıl Çin’in ayağına götürmüş daha 
sonra da B. Milletlere girmesine sebep olmuştur. Şimdi yine Amerikan Yahu 
diliğiııiıı mutemet adamlarından Nixon’un baş müşaviri Henry Kissinger, Kızıl 
Çin’i dünya politikasına lanse etmekle meşguldür. Resim Kissinger balkanlı 
ğîndaki Amerikan heyetini K, Çin yüne İkileriyle göstermektedir.
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BAŞYAZI

Milletin iman, ahlâk kül-f 
tür. tarih ve menfaatine! 

baelı haftalık sivasî
MİLLÎ DAVA MECMUASİİ

YIL: 2 SAYI: 93

m

SAHİBİ :

Ömer Ziva Belviranlı

MESUL MÜDÜR : 
A. Selim Arkoç

İDARE YERİ : 
Babıâli Cad. No: 50/4 8 
Caealo&lu — İstanbul 

Telefon • V7 73 10

DİZGİ :

$en . Al Matbaası

BASKI :
Güneş Matbaacılık T 

Cagalo&lu — İst.
Â .Ş

ABONE ŞARTLARI î
Üç Avlık : 18 Lira
Altı Avlık : 35 Lirag
Bir senelik : 70 Lira

YURT DIŞI :
Üç Avlık : 25 Lira
Altı Avlık î 48 Lira
Yıllık : 96 Lira

FİATI: 150 KURUŞ

Türkiye’de millî varlığı derin bir surette te-* 
sir altına alan olaylar sürüp giderken, dışımızda 
olup bitenlere bakmak bir mecburiyet olmuştur. 
Hem de dikkatle ve ibretle... Türkiye dışında su 
yüzüne çıkan olaylardan birisi Yunanistan ve 
Kıbrıs’ta, diğeri ise Almanya’da şekillenmeğe ve 
katiyet kazanmağa başlamıştır.

Son günlerin getirdiği haberler cidden üzün
tü verecek, fakat tahmini gereken hususlan or
taya koyuyor. Hem de anlamaz beyinlere, duyar
laşmış kulaklara toslayaiak... Kıbrıs kaynaklı 
haberlere göre, Makarios, Enosis ilânının hazır 
olduğunu ifade etmiş, 28 Ekim günü yapılan 
merasimlerde, Enosis diye bağıran gruplar orta
lığı velveleye vermiştir.

Fakat durum, sadece, Kıbrıs’ta olup biten 
ve Kıbrıs Cumhuriyetini temsil (!) yetkisini ta
şıyan adamm ağzından Enosise, Yunanistan nza 
gösterirse Enosis’i ilâna hazır olduğu gerçeği
nin ortaya atılmasından ibaret değildir.

Durum, Yunanistan’ın ve Yunanlılığın niyet 
ve hazırlığı ile vehamet kazanmaya başlamıştır. 
Yunanistan hava kuvvetlerini artırmak ve uzak 
menzilli roketlerini çoğaltmak yanşındadır. 
Türk kıyılarının burnu dibinde sıralanan Yunan 
hakimiyetindeki adalar yetmiyormuş gibi, bu 
adalar askerî üsler ve uçak alanları ile doldurul
maktadır. Bu hazırlıklara bir yenisi daha eklen 
miştir. Ve Yunanistan uçak bakımı fabrikası gibi 
tesislere de sahip olmayı başarma yolundadır. 
Bu fabrikada, 6. Filonun uçakları da gerektiğin
de tamir ve bakım görebileceklerdir

Yeniden Millî Mücadelenin okuyucuları ha
tırlarlar. Bundan bir kaç ay önce, Yunanın iğfal 
politikasını, bir milliyetsiz gazetede, damat efen
dinin uçurduğu Atina kaynaklı haber dolayısiyîe 
yeniden ele almıştık. Ve Yunan Başvekilinin ma
hut gazetede çıkan beyanatında samimiyetin zer
re kadar eseri olmadığını açıklamıştık. Ve ekse
lans Papadoouîos'un bizzat imzasını havi bir ta
miminden söz açmıştık. Bu tamimin iğrenç ve 
adî bir Türk düşmanlığı ile dopdolu olduğunu 
bildirmiş ve Papadopulos’un Türkiye gazeteleri 
vasıtasiyle, halk efkârım yanıltma denemesin
den vaz geçmesini istemiştik.

Şüphesiz bu açıklama ile maksadımız, Türk 
milletinin ve aydınının vicdanını baskı altına 
almayı düşünen Yunan propagandasının iğrenç 
niyetini göstermek ve gaflete dalanları uyarmak 
tı. Ancak bunun başarı derecesini sadece hadi
seler gösterecektir.

Kıbrıs adasında meydana gelen ve ileride 
şekillenmesi katî olan hadiseler sağnağı karşı
sında, boş hayallere değil, gerçeğe dayanmak ve 
tedbir almak gerektiğini, bazı vatandaşların bil
mesi, hem de çok iyi bilmesi gerek...

Makarîos’un 30 Ekim tarihli haber bülten
lerinde yer alan konuşması son derece mani
dardır Diplomat Papaz, Grivas’a verdiğj cevap
ta. ileride Kıbrıs'ta bir tedhiş dalgasının patlak 
vermesi ihHmalini açıklsrk^n. her Kıbnslı Rum* 
un EVOStS’ten vana olduğunu ve eğer Atina rı
za gösterirse Kıbrıs'ın Yunanİstanla hiriestf&îni 
ilân etmeğe hazır olduğunu, sövleyebîlıvor Ma- 
karios'tin hu sözlerini vorumlarken gerekli dik
kat gösterilmelidir Ve hele bu sözlerin Grîvas 
ile Makarios arasındaki bir kavgavı. Kıbrıs'ta 
bir Rum iç mücadelesini açığa vurduğunu ve sa

dece bir tehdit olduğunu zannetmek son derece 
hatalıdır.

Gözlerden kaçmaması gerekli husus, bir iç 
çekişmede bile, Enosis lafının, yani Kıbrıs'ı da 
bir Girit, Rodos, ve Batı Trakya köleliğine mah
kûm etme arzusunun; diplomasinin karanlık ku
lislerinde değil, meydan nutukları ile değil, Kıb
rıs Reisicumhuru (!) bulunan bir papazin ağzın
dan şarta bağlı olarak ilân edilebilmiş olması
dır.

Rauf Denktaş’m yorumuna bakılırsa, Maka
rios zaten Enosis'i hazırlamıştır. Mesele Yuna
nistan’ın ilhaka nasıl bir formül bulabileceğine 
kalmıştır. Ve Yunanistan sadece Türkiye’nin mü
nasip zamanını kollamaktadır.

Ayrıca unutulmaması gerekli husus, Kıbrıs' 
ta Rumlar arası ihtilâfın bir silâhlı mücadele ha
line dökülmesi karşısında, kopacak tedhiş fırtı
nasının kısa zamanda Kıbrıs Türklüğünü de ka
sıp kavuracağı yakın ve katî tehlikesidir.

Bugün, şarta bağlı olarak Enosis ilân edil
miştir. Türk hükümeti Enosis karşısında millî 
tezimizi ortava koymak ve Kıbrıs’ta alevlenen 
yangını söndürmek, Kıbrıs Türklüğünü anî veya 
tedricî yok oluştan koruyacak müessir tedbirleri 
süratle almak mecburiyetindedir

Kıbrıs’ta hazırlanan oyunlar boy gösterir
ken, Almanya’da da millî varlığımızı tehdit eden 
bir bolşevik komplosu aîabidiğrne serpilmekte
dir. Almanya’da çalışan işçilerimizi ve onlar va« 
sıtasiyle Türk ve Dünya efkârını iğfal niyetinde 
olan komünist ihtilâlciler, çalışmalarını yeni bir 
mesele etrafında yoğunlaştırmaktadırlar. Bu me
sele, halen Türk Devletini yıkmak ve Türk va
tanına Rus istila kıtalarını davet etmek için çır
pınan eşkıyaların affedilmeleri meselesidir

Mevcut devlet, hükümet, ordu yöneticileri 
hakkında en adî iftiralar ve tehditler Almanya- 
da duvarları kanlıyor. Türk işçilerinin Türkiye' 
deki kızıl konikleri sevmesi, beğenmesi ve inan
ması mümkünmüş gibi, paralı nümayişler, sahte 
mitingler tertibine çalışmaktadırlar

Pek yakında, bu uydurma gösteriler, Dünya 
basınını kontrol eden Masonluk eliyle Türk mil
letinin af arzusu gibi gösterileo**k ve şimdiden 
hırlamaya başlayan kızıl kalemşörler, yarın bir- 
tiki* îtf af. af diye bağırmaya başlayacaktır

Ve bu iğrenç dalganın nereden geldiğine ba
kılmadan, bir kısım mesuliyetsiz de başka çare 
yok dive fetvalar vermeğe, ahkâm kesmeğe bas
larsa, bu, tamiri imkânsız inkisarlara yol açacak
tır ki, tehlikelidir Hem de cok tehlikeli.

12 Mart Muhtırası ile kurulan yeni hükü
metin, karşılaştığı iki büyük mesele budur. Ve 
bu iki meselÇ gerçekten büvüktür Zira bir ik
tidarın ilk vazifesi, millî varlığı korumaktır. Hem 
de dikkatle...

Varlığı korumak mı, yoksa ona yeni gelişme 
imkânları sağlamak mı hayatîdir diye soruca, 
herkes, önce millî varlık korunmalıdır der Zira, 
millî varlık korunmazsa, zaten gelişme imkânı 
yok demektir.

Netice olarak, Türk milleti, yeniden beliren 
bu iki meselenin, kökten çözülmesini istiyor

Y eniden Milli M ü c a d e le
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İc çekişmeleri bırakalım
>  >

Elenizmin Kıbrıs’ı Yutma 
Hazırlığı Tamamlanıyor mu ?

w m m .

YAZİSr

— H^lenizmin Atina’daki sözcüsü Papadopulo» 
ile Beyaz Saraydaki sözcüsü Spiro Agnew Yuna
nistan’da buluşmuş ve daha önce Kıbrıs mesele» 
si konuşulmayacak denmesine rağmen bu mev
zuu konuşmuşlardır. Spiro Agnew, Amerika’ya 
döndüğünde Yunanistan’a yardım edilmesi için 
Beyaz Sarayı zorladı. Aynı anda da Kıbrıs’ta Ma 
karios’un Enosis nöbetleri başladı. Anlaşılmak
tadır İd Helenizm ruhu hortlatılmakta ve Kıbrıs’ı 
yutma hazırlığını tamamlamaktadır. Çok yönlü 
bir komplo geliştirmektedir. Resim Yunan Baş
bakanı Papadopulos ile Spiro Agnew’i gösteri
yor.

DÜNYANIN SİYASİ DURUMU 
VE TÜRKİYE’NİN HÂLİ

Dünyamız, son yıllarda ve beynelmilel siya
sette, büyük ve hızlı gelişmelere sahne olmak
tadır. Muayyen ideolojik esasların harekete ge
çirdiği devletler, bir taraftan varlıklarını muha
faza ve müdafaa tedbirleri alırken, öbür taraf
tan kuvvetli ve hatırı sayılır bir devlet olabil
menin imkânlarını hazırlamaktadırlar. Tarih bo
yunca, devletler arasındaki münasebetlere hep 
bu temel faktör şekil vermişse de son yıllardaki 
siyasî dalgalanmalar, devletlerin, muayyen ideo
lojilerin resmiyet kazanmış şekli olduklarını ve 
o ideolojinin işaretlediği hedefleri ele geçirme
nin çok hızlı bir çabası içinde bulunduklarını 
bir kere daha ortaya koymuştur.

Ortadoğu’da İsrail, Muharref Tevrat’ın ken
dilerine telkin ettiği ikibin yıllık dünya hâki- 
miyyeti idealine süratle ilerler ve bu idealin da-

j
yanak noktaları halinde sınırlarım genişletir ve 
tahkim ederken; Rusya ve Amerika dünyayı ara 
lannda pay etmenin gizli plânlarım kurar ve ge 
liştirirken; Avrupa devletleri, hayallerinde ya
şattıkları «müşterek ve bir tek, kuvvetli hristi- 
yan Avrupa Devleti» idealine adım adım yakla
şırlarken; Yunan palikaryası, içine Anadolumu- 
zun da girdiği Büyük Yunan hülyasını hakikat 
yapabilmenin gayreti içinde bulunurken, millet 
ve devlet olarak bizim durumumuz nedir?

Gerçek aydın ve vatanseverlerin, devletin 
bekası ve geleceği bakımından kafalarım çatla- 
tırcasına meşgul eden bu sual, cevabını, maale
sef bütün aydınlığıyla bulamamaktadır. Bulama 
maktadır; çünkü memleketin manzarası, milletin 
içine itilmeye çalışıldığı durum, hiç de iç açıcı 
bir vaziyet arzetmemektedir. İç çekişmeler, si
yasî hokkabazlıklar, hasmâne tavır ve davranış
lar, milletin arzu ve heyecanının, herhangi bir 
ifade kalıbı bulamayışı ve hepsinin temelinde ya
tan, millî idealden uzaklık ve mahrumiyet, mem 
leketimizi, öldürücü bir hastalık halinde yıkıma 
doğru sürüklemektedir. Milletimizi, senelerdir, 
yıkıcı tesiri altında bulunduran korkunç bir ide
alsizlik kasırgası, her an boğazımı» sıkmaktadır. 
Milletin idealleri hesaba katılmada» yapılan ic
raatlar, memleketin sosyal ve tabiî bünyesinin 
ifadesi olmayan empoze davranışlar, maalesef 
memlekete çok pahalıya mal olmaktadır.

DEVLETİN YAŞAMA ŞARTI 
Devletler, belirli ideolojiler etrafında teşkilât 

lanmış milletlerin, resmî ve hukukî bir karakter 
kazanmasıdır. Devletin gayesi, milletin arzu ve 
ideallerinin toplamıdır. Devlete şekil veren ve 
ona hedef gösteren ana unsur, milletin, derin 
bir heyecan halinde kalbinde yaşattığı emelleri
dir. Devletin, hukukîliğini tayin eden ve başarı
sını sağlayan tek âmil budur. Yani, milletin 
inanç, his, arzu, menfaat ve ideallerinin yaşan
ması, muhafazası ve yükseltilmesi, devletin var
lığının ana sebebidir. Bu temel vasfı yitiren ve 
kendi varoluş sebebini çiğneyen bir devletin, mil 
letini temsil etmesi ve onu yaşatabilmesi imkân
sızdır. İcraatında, teşebbüs ve hamlelerinde, tem 
sil ettiği milleti hesaba katmayan bir devlet, 
kökleri koparılmış bir ağaç gibidir. O, bu haliy
le, en ufak bir sarsıntıya dahi tahammülü olma-

....................  « U — — — —

yan zavallı bir varlık haline gelmiştir.
Millet, günlük his ve heyecanların peşinde 

koşturulamayacağı gibi, belirli şahısların kapris
lerinin de oyuncağı yapılamaz. Onun, geçmişin
den getirdiği ve karakterinde yoğurduğu belirli 
inançları ve sınırlan tayin edilmiş, belirli bir 
dünya görüşü vardır. O inançlar ve o dünya gö
rüşü ki, teşekkülünde ve bugünkü şekli almasın 
da binlerce, milyonlarca insanını feda etmiş; göz 
yaşı, inilti ve feryatlarla beslenmiştir. Kendi ka 
rakteri haline, geldiği, etine ve kemiğine karı
şan ideallerinin, hem de kendisini korumakla 
görevli müessese ve şphıslar tarafından bilerek 
veya bilmeyerek yıkılmaya çalışılması, milletin 
ve devletin temellerinin sarsılmaya başlaması de 
mektir. Millet fertlerine, müesseselere ve îktb 
darlara düşen görev; milletin can ve kan paha
sına sahip olageldiği ve varlığının şartı bildiği 
Meallere kendisini adapte etmesi; onun, asliye» 
tini bozmadan yüceltilmesi İçin çırpınması ve 
yarınları millî ideallerin ışığında garanti altına 
almasıdır. Kendi şahsî kaprislerini, değişik kay
naklardan beslenme sözde ideallerini, devletin 
politikası haline getirme ukalâlığında bulunan 
kişiler, millet varlığına en büyük darbeyi vuru
yorlar demektir. Devleti ayakta tutan; o devle
tin. var olmasını temin eden milletin; bütün fert 
Serini içine alan, tarihini şekillendiren ve haya
tım kucaklayan temel ideal ve müesseseleridir. 
Düşünce ve hareket bakımından bu İdeal ve mü 
esseselere ters düşen davranışlarda bulunanlar, 
düşman bir devletin, üzerimizdeki hain emeline 
bilerek veya bilmeyerek hizmet ediyorlar de
mektir.
DÜŞMAN GÖZLER ÜZERİMİZDE

Yukarıda, devletlerin, belirli idealler etra
fında teşkilâtlanmış insan topluluğu olduğunu 
söyledik. O halde temel inançların yıkılışı, dev
letin yıkılışı demektir. Bunun içindir ki devlet
ler, çeşitli kavga şekillerinin, alabildiğine süre
geldiği dünyamızda, birbirlerinin hep bu temel 
varlıklarına hücum edip gelmişlerdir.

Bu bakımdan, bugün devletimiz, tarihinde 
ender gördüğü en öldürücü ve en yaygın hücum 
îann muhatabı durumundadır. Çok değişik ve çe 
şitli propaganda vasıtalarıyla, bir taraftan millî 
şahsiyetimizin ifadesi olan temel ideallerimiz çü-
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rütülürken; öbür taraftan, varlığımızın gayesi 
olan arzu ve hedeflerimiz çamurlanmakta ve 
soysuzlaştırılmaktadır. Halbuki milli varlığımıza 
sarılmaya her zamankinden daha çok muhtaç ol* 
duğumuz bir dönemde bulunuyoruz. Çünkü düş
man gözler ve hain niyetler her zaman olduğu 
gibi üzerimizdedir. Dünyayı aralarında paylaşma 
nın cihan çapında savaşını veren büyük devlet
lerin, yutmaya çalıştığı bir devletiz. Ötedenberi, 
üzerinde inançların ve iştihalann, kıyasıya bo
ğuşup geldiği bir coğrafya parçasmdayız. Tabi! 
zenginlik ve imkânlarının, beynelmilel emellere 
peşkeş çekilmek istendiği bir milletiz. Etrafımız 
ve dünya, İnanç ve tarihimizin bize düşman yap 
tığı devletlerle dolu. Üzerinde, büyük imparator 
hıkların kurulman hayallerinin yaşatıldığı; değer 
tendirmesini ve kıymetini bilenlerce dünya hâki
miyetinin kilit noktası olan bir ülkenin »bibiyiz» 
BtZANS ARTIKLARININ KABARAN 
İŞTİHASI, KIBRIS! YUTMAK İSTİYOR

Bu gerçekler muvacehesnde ve her zaman 
zayıf anımızı kollayıp duran Yunanlılık ruhu, 
milletimize karşı girişeceği saldırıların hazırlığı 
içinde bulunmaktadır. Asırlarca önce, mehmetçi- 
ğin demir yumruğunun, beyninde patladığı pali
karya. o zamandan beri, içinde kıvrandığı acının 
şaşkınlığı ile, milletimize karşı saldırı plânları 
hazırlamaktadır.

İstanbul'un, tarafımı? â he dil işinden bu
tarafa, Yunanın mîlletim i  beslediği düşmanlık, 
hergün bir kat daha artarak, günümüze kadar 
gelmiştir. Devrinde, zulmün ve vahşetin sembolü 
haline gelmiş olan Bizans’ın yıkılıp bu diyarların 
Müsîüman-Türk’ün eliyle yeniden hayat buluşunu 
bir türiü hazmedemeyen karanlık ruhlu palikar
ya, milletimize yeni bir ihanet darbesi vurmanın 
kahpe hazırlığı içinde bulunmaktadır. Asırlarca, 
şerefli himayemizde insanca yaşamasını öğrenen 
Bizans artıklan gördükleri insanlığın bedeli ola 
rak, dünkü efendilerine bir darbe vurabilecek
lerini zannediyorlarsa aldanıyorlar; hem de fecî 
aldanıyorlar. Milletimiz, yine o eski âdil millet
tir. Ve mrietleri, Bizans’ın zulmünden ve vahşe
tinden kurtaran yine o eski demir yumruğun 
sahibidir.

Bütün diğer millet düşmanı devletler gibi, 
Bizans artığı Yunan da, tarihimiz boyunca hep 
İç çekişmelerimizi tahrik etmiş, zaaflarımızı kol
layıp durmuştur. Devletimizi yıkıp Anadolu’yu 
yeniden Bizansldaştırma hülyasından bir türlü 
yazçfeomovAn palikarya, h^r zayıf ânımızda üzeri
mize çullanmıstır. Bu ihanet teşebbüslerinde, 
beynelmilel güçlerin desteğini de daima yanın
da bulmuştur. Haçlı ruhunun geliştirip şımarttı
ğı Yunan’m, hâlâ o eski haçlı emelleriyle dolup 
taşan Avrupa devletlerini, yanında görmesinden 
daha tabiî bir şey olamaz.

îşte, beynelmilel desteğin himayesinde şı
mardıkça şımaran bu palikarya sürüsü, Kıbrıs’ı, 
her an ilhak etme gayreti içinde bulunmaktadır. 
Haçlı ve Yunanlılık ruhunun Kıbrıs'taki temsil 
cisi kanlı papaz, artık maskesini tamamen indir
miş; bağımsızlık maskesi arkasında şimdiye ka
dar gizlemeye çalıştığı niyetini açığa vurmuştur. 
30 Ekim tarihinde, radyo ve televizy onlardan ve 
rilen konuşmasında Makarios, şunları söylemiş
tir: «Kıbnslı her Rum, Enosis’ten yanadır. Ve 
ben de, Atina, nza gösterirse Adanın Ytınanis- 
tan’la birleştiğini ilân etmeye hazırım.» (31 E* 
kim 1971 tarihli gazeteler).

Makarios, bu konuşması ile açıkça göstermiş 
tir ki, karşılaştığımız mesele sadece Kıbrıs me
selesi değildir. Mesele, Kıbrıs'ı da aşan hain ni
yet ve emellerin, Anadolu’yu da içine aldığı «BÜ 
YÜK YUNANİSTAN» meselesidir. İçimizde bir 

1 yılan gibi besleyip durduğumuz Patrikhanenin 
imal edip geliştirdiği ve canlandırdığı bu «Büyük 
Yunanlılık» ruhu, bütün Yunanistan’ı kaplayan 
bir alev dalgası halindedir. Yunanlı olmanın te
mel şartı bugün, derin bir Türk düşmanlığı bes
lemektir. Onun içindir ki, maalesef birim, bum 
ca ihanetten sonra hâlâ dostluk kucağını açmaya 
| çalıştığımız Yunanistan’da, her Allah’ın günü, 
Türk düşmanlığını temsil edip duran filmlere, 
tiyatro eserlerine ve piyeslere rastlanır. En aziz 
varlıklarımıza küfredilir ve şahsımızda Elen ru
hu körüklenip durur. Binlerce masum millet ev* 
ladinin namusuna ve canına kıyıldığı Girit isya
nının yıl dönümünde, bütün devlet müessesle
rinde ve kiliselerde düzenlenen toplantı ve yapı

lan şenlikler, herkesin hatırındadır. Bizzat dev
let yöneticilerinin düzenleyip en namussuzca ha 
karetlerle milletimize küfredildiği o günleri her- 
kes hatırlar.
ASIL DÜŞMAN YUNANİSTAN’DIR

Yunanistan, güvenliğimin yakından alâka
landıran 12 Adayı, siyasî basiretsizliğimizden is
tifade ederek gasbettikten sonra, Ege Denirini 
bir askeri üs haline getirmiştir. Lozan anlaşma
sının ilgili maddelerini hiçe sayarak, Adalarda 
askeri tesisler ve hava alanları inşa etmiştir. İl
gisizliğimizden ve gafletimizden istifadeyle, Ba
tı Trakya’daki kardeşlerimizi en tabiî hakların
dan mahrum etme ihanetini göstermektedir. Ora 
daki kardeşlerimizin binlerce dönüm toprakları 
ellerinden alınmakta; okullarda Yunanca konu
şamayan Türic çocuklarının dilleri çekilmekte; 
zorla tehcir edilmek ve Yunanlılarla evlendiril
mek suretiyle Türklüklerinden uzaklaştınlmakta 
ve bu alçakça işlemlere Yunan Hükümeti alkış 
tutmaktadır. (Batı Trakya Faciasının İçyüzü. Ah
met Aydınlı).

Bütün bunlar göstermektedir ki, Yunanis
tan’ın niyeti; İstanbul’un, başkentliğini yapaca
ğı Bizans imparatorluğunu hortlatmaktır. Bu hül 
ya, onun resmî görüşü durumundadır. Gençliğin 
ve halkın eğitiminde güdülen temel felsefe, hep 
hu ruh ve inanç olmaktadır.

Şu anda Kıbrıs da, bu temel Elen ruhunun 
yutmaya çalıştığı bir merhaleden başka bir şey 
değildir. Makarios, Yunan çapındaki bu ruhun 
Kıbrıs’taki kanlı bir mümessilidir. Nitekim, Ma- 
karios’un «Atina İstediği takdirde Enosis’i ilâna 
hazırım» şeklindeki sörierini yorumlayan Yuna
nistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hristos Ksan 
topulos - Palamas şöyle demiştir; «Makarios’ıın 
sözleri Yunan hükümetinin Enosis’i reddettiği 
manasına gelmez.» (5 Kasım 1971 tarihli gaze 
ler.)

Bu bakımdan birim muhatabımız Makarios de
ğil; doğrudan doğruya Yunanistan’dır. Şu anda 
Kıbrıs’ı kana bulamak hazırlığı içinde bulunan 
ve Makariosla derin bir ihtilâf halinde olduğu» 
nu propaganda ettirmek suretiyle Türk efkân 
umumiyesini yanıltma gayreti içinde olan Elen 
köpeği Grivas ve banyoda katledilen üç yaşın
daki masum yavruların intikam çığlıklarının bo
ğacağı kanlı papaz Makarios; her ikisi de ilikle
rine kadar Elen ruhuyla dolu ve aslında Yunan 
emellerini Kıbrıs üzerinde tahakkuk ettirmeye 
çalışan iki ajandan başka bir şey değildirler. A* 
ralannda varlığından bahsedilen ihtilâf, şimdiye 
kadar olduğu gibi, dökecekleri masum kanlarım 
ve girişecekleri ihanetleri gizlemekten başka bir 
mânâ taşımaz. Ve her halükârda, Kıbrıs’ta aka
cak tek damla kanın yegâne mesulü, Yunanistan’ 
dır. Hâdiseleri bu açıdan görmeyip, köklü bir ri
yaset takip edecek yerde, günübirlik tedbirlerle 
yetinenler, daima yanılacaklardır.
İC BOĞUŞMALAR, DÜŞMANI GÖZLERDEN 
SİLMESİN

Bütün bunlar, kendimize dönmemizi, aramız 
daki hain niyetleri boğmamızı; milletin engin 
ruh denizine inmek suretiyle onu harekete geçir
memizi; mîllet fertlerinin, birbirlerini anlamama 
ya, birbirlerine düfütııan olmaya sebep olan düşün 
cc ve davranırları, malıkûm etmemizi; özetle, mil 
lete dönün onun şerefli emrine girmemizi bize 
îlıtar edip duran gerçeklerdir. Aksi takdirde iç 
çekişmeler, milletten kopmuş bir hayat, milletin 
arzu ve heyecanının icraata iştirak ettirîlmeyişi 
ve milletin, düşmanına karşı uyanık ve hazırlık
lı bir duruma getirilmeyişi, millete çok pahalı 
ya ma] olacaktır.

Mîlletin kurtuluşu ve vücelmesi mîllî meşe 
lelcrînmîn çürütmesi, içerde gerçek-
ten mîllî bîr politikanın yür^**’ mümkün 
olacaktır. Bu, unutulmamalıdır.

Kızıl İhtilâlcilerin Yeni Plânları
İç politikada henüz istikrarın temin edileme

diği ve istikbâle ait iyiniyet temennilerinin gaze
telerde manşete çıkarıldığı şu günlerde Türkiye 
dışındaki komünistler ve içerideki bazı çanak ya- 
layacılan, yeni tertipler ve taktikler peşindedir.

Münhasıran Sıkıyönetim mahkemelerinde gö- 
rülmekte olan davaların bir kısmının karara bağ 
lanması, bir kısminin da bu safhaya gelmiş ol
ması komünistler arasında büyük bir tepki mey 
dana getirmiş ve Ankara Sıkıyönetim Mahkeme
since verilen 18 kişi hakkındaki idam hükmü ko
münistlerin yeni birtakım taktikleri denemek 
yolunda olduğunu açığa çıkarmıştır. Girişilen bu 
tertipler, verilen ve muhtemelen verilecek olan 
idam hükümlerini çeşitli yollardan ortadan kal
dırmak ve niyeti, metodu, maksadı iyice su yü
züne çıkmış bir avuç komünisti enaz zararla kur
tarmaktır.

Birkaç günden beri Sıkıyönetim sebebiyle 
Türkiye içinde fikir plânında yürüttükleri bu 
kampanyayı, Türkiye haricinde bilhassa Batı Al
manya'da fiiliyata dökmüşlerdir.

Demokratik - Hür Türkiye Cephesi adıyla 
Almanya’daki işçilerimizin arasında faaliyet gös 
teren bir grup komünist 30 Ekim Cumartesi gü 
nü Alman sokaklarında yürüyüş tertip etmişler, 
ihanetlerine bir yenisini daha eklemişlerdir.

Dağıttıkları bildiride «Faşist rejiminin askerî 
mahkemeleri 18 yurtsever vatandaşı ölüme mah
kûm ettiler, yüzlerce yurtsever de ölüm kararla
rım bekliyorlar.

«Bu yurtseverler halkımızın dostlarıdır. Ame
rikancı, Natocu ve fabrikatörlerden milyarlan vu
ran Cuntacı paşaların düşmanıdırlar. Bunun için, 
onlan ölümden kurtarmak, yurdunu, halkım, in
sanları seven her vatandaşın görevidir.» diyerek; 
âdil, tarafsız ve bağımsız Türk Mahkemelerince 
ve-rilen bir hükmü protesto için vatan hainleri, 
ileride Avrupa'nın diğer şehirlerinde de bağlıya
cak olan tertiplerini açığa vurmuşlardır.

Almanya’da bu tip faaliyetler sürdürülürken, 
Türkiyede’de bir gazete aracılığı İle ölüm cezala

rının gayrî insanı olduğu ileri sürülerde kaldırıl
ması için Meclise kanun teklifleri getirilmekte
dir. Girişilen bu neşriyat manidardır, öyle görü
lüyor ki, önümüzdeki günlerde, başlatılan bu 
kampanya gayri millî basında mâkes bulacak, 
siyasilerimiz arasında da yine komünist hami
leri çıkacaktır. Daha şimdiden İnönü fikrini bo
yan etmiştir. «Af meselesi bahis konusu olunca 
bu meseleyi o zaman düşünürüz» diyerek bir 
açık kapı bırakmıştır

Komünizmin propaganda aracı bazı gazeteler 
hem bir taraftan o günler için zemin hazırlamak
ta hemde bir nabız yoklaması yapmaktadır. Türk 
milletinin bu hususu nasıl karşılayacağı, karar 
mevkiindeki mesullerin ne düşünebileceği öğ
renilmek istenmektedir.

Hemen ifade edelim ki, millet kendisini yok 
etmeye yönelen hiçbir tecavüzü müsamaha ile 
karşılamamıştır. Onun temsilcileri de mille
tin tarihen sabit bu iradesini maksadına uygun 
şekilde değerlendirmelidir.

Ölüm cezalarının İnsanî ve gayri İnsanî ol
duğu münakaşasını ve bunun etrafında meydana 
getirilecek yaygarayı şimdilik bahis mevzuu et
mek istemiyoruz. Yeri gelince bu mevzuu tefer
ruatıyla inceleyeceğiz. Ve kampanyayı sürdüren
lerin ve sürdürecek olanların bütün iğrenç niyet 
lerini ortaya koyacağız. Ancak şu kadarım ilâve 
edelim ki, millet her şeyin üstündedir, bet şey 
milletin korunması ve yücelmesi içindir. «Ferdî 
hürriyet», «İnsanî duygu» gibi edebiyat, milletin 
korunması, kurtarılması savaşında üzerinde du
rulacak naneler değildir. Hele bunlar hürriyeti 
de katletmeye yönelmiş insanlar olursa.

— BİR MİSAL —
Almanya’daki komünistlerin başlattık 

lan bu kampanya, diğer memleketteki benzeri 
hareketlerin birer kopyasıdır. Daha önce de Sadi 
Alkılıç meselesinde Avrupa’da nümayiş yapmış
lar, sokaklarda nâralar atmışlardı. Hatırlatmak

Sayfayı Çeviriniz
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istediğimiz İspanya aleyhinde yürütülen kam
panyadır.

1968 yılında 15 Bask milliyetçisi diye anılan 
bir grup komünist Guipuzco siyasî polis başmü 
fettişi Meliton Manzanos’u öldürmüşlerdir. Bun 
larm mahkemeleri sonucu İspanyol Askerî Mah
kemesi 6 kişi hakkında ölüm cezası vermişti. Ve
rilen idam cezalarının infazına manı olmak için 
komünistler hemen harekete geçtiler. Başta 
Fransa’da olmak üzere birçok Avrupa şehirle
rinde Franko ve İspanya aleyhine mitingler yap

tılar. Komünistler tarafından organize ve finanse 
edilen bazı beynelmilel komünist teşkilâtlan da 
faaliyetlerine iştirak ettirerek şirretliklerine 
milletler arası bir hüviyet vermeye çalıştılar.

Neticede ölüm cezalarının Franko tarafın
dan tasdik edilmesine mani oldular.

Almanya’da başlatılan hareket aynı gayeye 
yönelmiştir. Bu hareketler yalnız Almanya’ya in 
hisar etmeyecek, İngiltere ve Fransa’da aynı 
oyunlar sahneye konacaktır. Beynelmilel basın 
Enstitüsü ve Beynelmilel Af teşkilâtı gibi birçok 
maskeli komünist kuruluşlar da bu harekete or
tak olacaklardır. Le Monde gazetesi ve bu

gazetenin muhabiri Paul Balta’nin sıkıyönetim 
idaresinde aydınlara baskı yapıldığı şeklindeki 
terane bu sefer başka bir sahaya aktarılacaktır. 
Bazı komünistlerin idamı meselesi dış dünyada 
Türkiye’nin itibar meselesi haline getirilmeye 
çalışılacaktır.

— AÇIĞA ÇIKAN YENİ OYUNLAR —

Komünistlerin denedikleri ve deneyecekleri 
yalnız Türkiye haricinde koparacakları yaygara
dan ibaret değildir. v

Komünistlerin daha önce Çin’de ve Doğu 
Pakistan’da denedikleri ve adına «intihar hüc
releri» dedikleri gizli yeraltı ihanet şebekelerinin 
girişecekleri tertiplerdir. Ve bunlardan ilki İz
mir Sıkıyönetim Komutanlığının sürekli gay
reti neticesinde teşebbüs halinde yakalanmıştır.

Kurulan bu intihar hücreleri, hapisteki yol
daşlarını kurtarmak için bazı şahısları kaçırmak 
ve bunlar üzerinde pazarlık yapmak suretiyle ne
ticeye ulaşmak isteyen çetelerdir. Bingöl Erdum 
lu hücresi işte bu niyetin mahsulüdür.

RETTETDİE 18 PATRIOTEN 
VON DEN KÜAUEN S İS II  , 

DES FASCHISMUS İN DER TÜRKÜ
I  ÎWRK>T!SCH£ EJNHSTSFBOfir7 / lift«6686$

— Devlet, vatan ve millet sevgisinden yoksun bir avuç kızıl kuyruk ve onların para ve fikir babalan. Batı 
Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde, hususen işçilerimiz arasında Sıkıyönetimde idam 
cezası hükmü giyen komünistlerin affedilmesi için kesif ve adî bir propagandaya başlamışlardır. Bunun için 
afişler ve bildiriler bastırıp, miting yapmaktadırlar. Ayrıca bazı beynelmilel teşekkülleri harekete geçirip, 
baskı yapmayı düşünmektedirler. Resim Almanya’da dağıtılan bildiri ve afişleri gösteriyor.

Kurulan bu hücrelerin vazifesi sadece adam 
kaçırmak değildir. Aynı zamanda bazı yerlere 
saldırılar düzenlemek, askerî ve emniyette gö
revli bazı mühim şahıslan öldürmek suretiyle 
tedirginlik, şaşkınlık ve terör meydana getirmek 
de bu hücrelerin vazifeleridir.

Bu hücreler son defa Doğu Pakistan’da fa

aliyet göstermişler, Yahya Han kuvvetlerini sin
dirmek için bazı askerî şahsiyetleri öldürmüşler
dir.

Kızıl Çin’de ise Çin Emniyet Makamlarında 
faal görev alan memurlara yöneltilmiştir. Hatta 
Çin’de bir an gelmiştir ki, kimse Emniyet Teşki
lâtında görev almaya can endişesiyle cesaret ede 
memiştir.

— Avrupa’da namusuzca propaganda yürütenlere paralel olarak Türki
ye’de de basın yoluyla olsun politikacılar vasıtasıyla olsun bu kızıl kam
panyaya tempo tutanlar çıkmaktadır. Daha şimdiden Abdi’nin gazetesi f
(Milliyet) ile Türk - İş’in patronluk ettiği Akşam sinyal vermeye baş
lamışlardır. İnönü de bir ay kadar önce bir açık kapı bırakmıştı. Meclisin 
cırtlak sesi Celal Kargılı kampanyayı başlatmıştır. Henüz bazı mahke
melerin karar safhasında olduğu bir zamanda başlatılan bu kızıl yaygara •«»■•H»HMHn»mnıı»«H»M»»ml 
mahkemelere açıkça tesir niyetini taşımaktadır. Milletin arzusu, böyle 
haince niyetlerin sahiplerinin kursağında bırakılmasıdır.

Birçok emniyet görevlisi bu hücreler tara
fından ortadan kaldırılmıştır.

— NETİCE —
Yukarıda anlatmaya çalıştığımız hususlar 

dünyanın birçok yerlerinde denenmiş, ya teşeb
büs halinde kalmış, ya da neticeye ulaşmış ter
tiplerdir. Marx’m doğmalarını, Lenin’in, Stalin’- 
in, Mao’nun ipliği pazara çıkmış işkence usulle
rini kendileri için birer amentü kabul eden ve 
bunları birer maymun taklitçiliği ile fiiliyata 
dökmek isteyen Türkiye komünistleri de hare
ket itibarıyla bunları deneyeceklerdir. Che Gu- 
evera «Günlük» yazdı diye Adıyaman dağlarında 
hatıra yazacak kadar romantikleşen eşkiyalarm 
durumları düşünülünce vardığımız sonuç bir ke
hanet olması gerektir.

Ancak hesapta olmayan bir husus vardır. 
O da üzerinde yaşadığımız memlekettin Türkiye 
oluşudur. Ve hürriyetini başka milletlerin aracı
lığıyla değil de bizzat kellesini ortaya koyarak 
elde etmiş olmasıdır. Sokakta bulmadığımız hür
riyetimizi, harp meyanlarmda dünyaya ispat et
tiğimiz şeref ve itibarımızı üç beş çığırtkana kap
tıracak bir millet değiliz.

Türk devleti güçlü olmanın bütün imkânları
na sahiptir. Devleti ayakta tutan devlet, milletiy
le beraber oldukça kendisine yöneltilen bütün 
tecavüzleri boşa çıkaracak, aleyhinde düzenlenen 
her komplo geri tepecektir. İhtilâlcilik ve dev
rimcilik oyunu oynayanların maskesi bugün na
sıl düştü vse iğrenç suratları açığa çıktıysa, gi
rişecekleri her yeni ihanet de öylece suratlarına 
çarpılacaktır. Bundan hiçkim,senin şüphesi ol
masın.

Göreceğiz...
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Kızıl Çin’den 

İntibalar..
Türkistan katili Kızıl Çin’in Yahudi güdümlü 

Amerikan politikası vasıtasıyla B.M. lere kabu
lünden önce, Türkiye, Çin’in politik varlığını 
resmen tammış ve bir Türk Ticaret heyeti Çin’e 
gönderilmişti. Böylece Türk politikasının kesin 
tavn belli olmuş, Kızıl Çin siyaset sahasında bir 
merhale daha katetmîşti.

Hâlâ bir esrar perdesi olmakta devam eden 
ve bir takım çevrelerce gelişmiş, medenî bir ül
ke olarak tanıtılan Çin hakkında, ticaret heye
timizin üyelerinden, İstanbul Sanayi Odası Baş
kan Vekili Nurullah Gergin’in intihalarını pasa] 
iar halinde aynen naklediyoruz:

«...Çin, öteki devletlerden çok ayrı olaç içe 
kapalı, temas imkânı mahdut bir toplumdur.

...Ülkede ilk göze çarpan şey; Başkan Mao! 
nun heykel, resim ve vecizeleriyle her yeri süs
lemiş olduğudur. Başkan Mao toplumda adeta 
ilah’aştınlıyor. Çin Halk Cumhuriyeti Mao’yu 
bir tanrı gibi kabul ediyor ya da kabul ettirilmek 
isteniyor. 800 milyon kişilik bir toplumun bir 
faniye bu ölçüde bağlanmasının ilerisi için ne 
gibi endişeler verebileceğini düşünmek herhal
de yerinde olacaktır.

Pekin’in nüfusunun 8 milyon kişi olduğu 
'söylenmektedir. Ne var ki, trafik çok az. Cadde 
lerde birkaç otobüs ve troleybüs dışında taşıt 
aracı görmek adeta mümkün değil... İlgililer, 
herkesin, çalıştıkları yerin çok yakınında otur- 
duğunu belirtiyor. Yetkililer, bunun sonucu ola
rak Pekin’de bir trafik sorununun bile olmadığı
nı söylüyorlar. Öyle ki, 60-70 metrelik geniş cad
delerde insanlar görü'meyecek kadar az.

Pekin’in ana caddeleri üstünde büyük dev 
let binaları yer alıyor. Bunların hepsinin ihtilâl- 
den sonra yapıldığı söylenmekle birlikte üslup
larının daha eski dönemlere ait oldukları ilgiy
le izlenmektedir. Şehir halkı büyük duvarlarla 
çevrili alanlar içinde genellikle küçük evlerde 
büyük kalabalıklar halinde yaşıyor. Bunların mi 
marilerinde bir üslup bulunmuyor. Daracık so
kaklardaki bu evleri birer gecekondu da sayabi
liriz.

...Makina ve motorun yerini insan gücü alı
yor. Arabaların bile 7-8 kişi tarafından çekildiği 
görülüyor. însan gücü ağır işlerde, taşımada bü
yük rol oynuyor.

Çin balkının sosyal seviyesi için belirli ista
tistik bilgiler yoktur. Halkın başlıca yiyeceğini 
küçük kâselerden çubukla yenen pirinç, balık ve 
çeşitli deniz ürünleri teşkil ediyor... Ve halk 
yiyeceğini bazen o küçük kâseler içinde sokak
larda bile yiyor.

...Asgarî ücretin ne olduğunu tesbit etmek 
mümkün olmamaktadır.

Çin’de yüksek öğretim de buna benzer özel 
likler taşımaktadır._ Yönetim, kültür ihtilâlin
den sonra büyük değişikliklere sahne olmuş ve 
başkanı ordu temsilcisi olan, Halk Kurtuluş Or
dusu, işçi ve öğrenci temsilcilerinden ibaret 31 
kişilik idare heyetine verilmiştir. İzlediğimiz yö
netim kurulu görüşmelerinde öğretim üyeleri 
profesörlerin söz hakkinin pek bulunmadığını 
gördük... Çin’de bütün iş yerlerini ihtilâl komi 
telefi sevk ve idare etmektedir... Bir gencin 
üniversiteye girebilmesi için, orta eğitimi bitir
mesi, sosyalist fikirli olması, tarla ya da fabri
kada iki. üç yıl çalınması, 20 yaşında bu’unma 
sı gerekmektedir... Üniversitede Marks ve Le 
nin öğretimi özel bir yer aldığı gibi, çok sayıda
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işçiler arasından seçilmiş öğretmene rastlaş
maktadır.

Çin’in sosyal hayatında «komün» teşkilâtı 
özel bir yere sahiptir. Komünler bulunduktan 
coğrafî yerlere göre değişik işler yapan üretim 
üniteleridir. Komünlerin çekirdeğini 100-300 M-

filik ekipler teşkil ediyor.

1— Çin’le ticarî anlaşmalar genellikle poli
tik temaslardan sonra yapılabilmektedir

3— Çin yetkilileri üretim ve tüketimle ilgi
li rakamlar vermekten İsrarla kaçınmaktadırlar.

CHP’de Kavga ve Bir İlmî 
Realite: «Emperyalist Düzenler 

Iç Kavgalarla Çökecektir»
Uzun zamandır devam eden CHP içi didişme 

geçtiğimiz hafta içerisinde iyice açıklık kazan
mıştır. Kendilerine «83 1er» adını veren grup, 
«Ecevitçilem kesinlikle karşısına alıp, İnönü’ 
nün yanında olduklarını beyan ederlerken; parti 
teşkilâtlarında da tam bir huzursuzluk ve endi
şe başlamıştır.

CHP Genel Başkanı İnönü, partisinin Mani
sa Merkez İlçe Kongresine gönderdiği mesajda; 
«Her şeyden önce CHP’nin kendi içindeki mese
lelerinin partilileri ayırıcı tabiatta olmadığının 
anlaşılması lâzımdır.» derken Cumhuriyet Halk 
Partisinin yaklaşmakta olan akibetinin vehame- 
tini gizleme çabasındadır. Üstelik de bu çaba 
yersizdir. Zira parti içindeki huzursuzluğu 
ilk defa su yüzüne çıkaran bizzat İnönü’nün 
kendisidir. 14 Ekim akşamı meclis kulisinde bir 
grup CHP li milletvekili ve Genel Sekreter Şe
ref Bakşık’ın yanında; «İstanbul ve Ankara il 
teşkilâtlarından sonra İzmir teşkilâtı da bana 
karşı cephe almış, her yerde aleyhimde konuşu
yorlarmış. Silâhlı zorbalar yataklarını parti mer 
kozînç seriyorlar. Parti bu eşkiyalardan ne za
man kurtulacak?» şeklinde garp cephesinden ge 
len bozgun haberlerini heyecan ve endişeyle an
latan yine kendisidir.

Öyle görünmektedir ki, bundan sonra iplik 
inceldiği yerden kopacaktır. Bugünkü haliyle an 
cak bir siyasî şirket kabul edilen CHP’yi yeni ve 
değişik günler beklemektedir. İflâsa sürüklenen 
bir şirkette; «Suç benimdi, yok şenindi» müna
kaşaları olağandır.

Aradan geçen her gün CHP’de yeni karar
ların alınmasına ve yeni durumların ortaya çık
masına vesile olacaktır. Olmaya da başlamıştır.

Meselâ, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ye
ni teşri yılma girmesi sebebiyle 1 Kasım Pazar 
tesi günü TBMM de grubu bulunan siyasî par
tilerin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi

gruplarında çeşitli kurullar için seçimler yapıl
mış, CHP deki seçimleri «Ecevitçiler» kaybetmiş 
tir. Seçimleri büyük bir ekseriyetle Kemal Sa
tir grubunun listesi kazanmıştır.

Salı günü de «83 ler»in ileri gelenlerinden 
Sezai Orkunt, Hüsnü Özkan, Muammer Ertem, 
Mustafa Kaftan ve Beyti Arda ortak bir açıkla
ma yaparak:

«Genel başkanın fikirlerine, düşüncelerine, 
politikasına ve tarihî kişiliğine yöneltilmiş, par
ti içi her türlü tutarsız hareketin karşısında ol 
duğumuzu belirtmek gereğini duymaktayız.

Boy leşine tarihî günler yaşadığımız bir dö 
nemde partimize ve memleketimize, vereceği za 
ran  hesap edemeyen veya etmez görünen sorum 
suz kişilerin «83 1er» hareketine istedikleri gi 
bi mana vermeleri ve değerlendirmeler* tama 
men kasıtlıdır» demişlerdir.

«Ecevitçiler»in dışında kalan CHP İllerde h& 
kim olan kanaat İnönü’nün tarihî (!) kişiliğinde 
birleşmektir. 1968 den beri devam eden CHP içi 
çekişmeler partinin son kurultayında Kemal Sa
tirim «Ben şimdiye kadar Ecevit ile fikir ayrı
lığı içinde değildim. Ama artık toprak işgalle
rini devrimci eylem saydığı için kendisiyle aynı 
fikirde değilim.» (kmesiyle hızlanmıştı. Eeevit’in 
12 Mart Muhtırasına karşı çıkışı CHP yi iyice 
tedirgin etmesine rağmen bu bava kolayca geçiş
tirildi

Marksist Ecevit’in şimdiki siyaseti CHP yi kul 
lanabilmek ve İnönü’nün ölümünden sonra par
tiyi ele geçirmektir. Ama son gelişmeler, öyle 
anlaşılmaktadır ki bu siyasete mani olacaktır. O 
halde ikinci bir yol kalmaktadır. Ecevit için.. 
CHP den ayrılıp, marksist bir parti kurmak. Za
ten bu is için Türk-îş bünyesinde yedekte tutu
lan sendikal bir grup da mevcuttur.

CHP de kaynayan kazandan artık fokurtu 
sesleri geliyor. Gönül ister ki bıı fokurtular mil 
let lebine tecellî etsin.

■ ;

— CHP’deki koltuk kavgasının iki aktörü. İnönü’nün çabası ömrünün 
son demlerinde CHP koltuğunu başkasına kaptırmamaktır. Ama Ecevit de 
o tahta göz dikmiştir. İkisi usta manevralarla karşılaşmamaya çalışmak» 
tadır. Ecevit, İnönü’nün, koltuğu mecburen boşaltacağı tarihi beklemekte
dir İnönü’nün bağlıları da (bunların 83 kişi olduğu anlaşılmıştır.) Ece- 
vit’i partiden uzaklaştırmayı plâniamaktadır. Ecevitçiler de az değildir, 
(40 civarında) ve üstelik partinin önemli yerlerindedirler. Şimdi kavga 
sessiz fakat içten devam etmektedir. Paşa İçin asıl mesele şndur: Acaba 
bu son cephe bozgunla mı neticelenecek?
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Sıkıyönetimde TOS’çüler, RP. Mensuplan Alptekin vb Ç
Sıkıyönetim m ahtaöderinde görü 

len dadalara geçtiğimiz hafta da de*
vam edilmiştir. Davaların bir kısmı 
neticelenmekte, bir kısmı karar saf
hasına gelmiş bulunmakta, bir kısmı 
ise henüz sorgu safhasındadır.
TÖS DAVASINDA AVUKATLAR 
SALONU TERKETTİ

Ankara 2 numaralı Sıkıyönetim 
mahkemesinde görülmekte olan 143 
sanıklı TÖS davasının, 1 Kasımda sa 
nıklann sorgularına başlanmıştır. 
Sorgusu yapılan Ayhan Sağlam; Sos 
yalist fikirli ve sol eğilimli olduğu 
nu, bundan dolayı ordudan iki defa 
sicil yoluyla atıldığını, fakat danıştay 
karan ile tekrar göreve döndüğünü 
ve halen emekli olduğunu söylemiş 
tir.

Sanıkların sorguları sırasında söz 
alan avukat Halit Çelenk; Sıkıyöne
tim mahkemelerinin kuruluşuyla il
gili daha önce yaotıMan itiraz hak- 
kındaki kanaatin halen devam etti
ğini belirterek avukatlıktan çekilmiş 
tir. Ve salonu terketmiştir. Diğer a- 
vukalardan Cemal Başbay, Nevzat 
Helvacı, Sadık Akıncılar, Refik Er
gin, Mükeırem Erdoğan ve Turgut 
Akın da aynı gerekçeye iştirak ettik 
terini beyan ederek duruşmadan çe
kilmişler ve salonu terketmişlerdir.

Sorgulan yapılan sanıklardan iki 
kişi tahliye edilmiştir.
FAKİR BAYKURT’UN SORGUSU

2 Kasımda devam edilen duruşma
da TÖS genel balkanı Fakir Bay- 
kurt’un sorgusu yapılmıştır. Baykurt 
ifadesinde TÖS’ün bir «gizli teşkilât» 
olmadığını, öğretmenlerin haklannı 
savunan bir teşkilât olduğunu, TÖS* 
cülerin komünist ve din düşmanı ol- 
madıklanndan söz etmiş, misal ola
rak da bazı yerlerde kendilerine ya
pılan ithamlar için dava açtıklarını 
bu davaların kendilerinin komünist 
ve din düşmanı olmadıklarının deli
li olabileceğini anlatmak istemiştir.

Sıkıyönetim mahkemeleri askerî 
savcılarının tabiriyle «demagoji ya
parak mahkemeyi oyalama» taktikle 
rinin bir numunesi de Fakir Baykurt 
un ifadelerinde görülmüştür.

TÖS hiçbir zaman Türk öğretme
nini temsil edememiştir. Ve ede
mez de. Zaten TÖS hakkında açılan 
dava da Türk öğretmenlerinin için
deki bazı gayri millî ideoloji sahiple 
rinin temizlenerek gerçek hüviyetini 
kazanması içindir. TÖS’çüler bunu 
oeıkâlâ bildiri halde kendilerini bü
tün Türk öğretmenlerinin temsilcisi 
olarak gösterin, öğretmen camiası
nın suçlu olamayacağını söyleyerek 
«öğretmenin ideolojisi sapık değil
dir» şeklinde konuşmaktadırlar. Mil
let hangi öğretmenin sapık olmadığı 
m ve kimlerin satılmış olduğunu 
çok iyi bilmektedir.
ÇAYAN VE 12 ARKADAŞININ 
İDAMI İSTENDİ

1 Kasımda, İstanbul 3 numaralı Sı 
kıyönetim mahkemesinde görülmek
te olan Mahir Çayan ve arkadaşları
nın davasında askerî savcı Yarbay 
Naci Gür, esas hakkındaki mütalaası 
m okumuştur.

THKP ve THKO’nun sosyal bir sı 
nıfın tahakkümünü kurmak için ça
lışan gizli birer teşkilât olduğunu, 
parti tüzüğünde «Proleteryanm siya
sî narfisî obrak nitelendirildiğini» 
belirten savcı «Bu iki kuruluşun 
Marksist-Leninist temellere dayandı- 

tesisi yolunda

kurulmuş olan THKP’ni meydana ge 
Ürenlerin TGK’nun 146. maddesini 
ihlâl etmiş olacağım» Beri sürmüş
tür.
Savcı, sanıkların sorgulan sırasında 

iddia makamına yönelttikleri ithamla 
ra cevap vererek şöyle konuşmuştur: 
«12 Mart Muhtırasının tatbik ve ta
kipçisi Türk silahlı kuvvetlerini bir 
sınıf veya zümrenin menfaatlerinin 
savunucusu olarak göstermek çaba
sı, benliğinin bu en kutsal varlığı

belere yardım yaptığını söylemiştir. 
Cemile Duman’m hem sosyalist olup 
hem de masonları sevmesi dikkatleri 
çekmiştir.

Duruşmada Hakan Duman, Rahmi 
Duman, paranın verilmesinde aracı
lık yapan Vecihi Demiral de hazır 
bulunmuşlar.

TKP DÂVÂSI
Türkiye Komünist Partisini kur

mak ve idare etmekten sanık 26 ki
şinin duruşmalarına İstanbul 3 nu

maralı Sıkıyönetim mahkemesinde 
geçen hafta devam edilmiştir.

2 Kasımda yapılan duruşmada sa 
nıklann sorgulanna geçilmiştir. İlk 
olarak Şadi Alkılıç’m sorgusu ya- 
plımıştır. Şadi Alkılıç ifadesinde id
dianamenin iki sene evvelki MİT 
raporlarına göre hazırlandığını, aslın 
da MİTÜn kendisini devamlı takib et 
tiğini fakat bir suç delili bulamadığı 
için hakkında dâva açamadığını bu 
dâvâdan da beraat edeceğini söyle-

şanlı ordusuna karşı, bu şen’i ifti
ra, Türk Milletinin inancı, güvenci, 
övüncü içinde boğulmaya mahkûm
dur.»

«Türk milleti adına görev ifa eden 
ve kararlar almağa yetkili tüm kum 
luşlara karşı itimatlarını yitirmiş ve 
inançlarım kaybetmiş görünen sa
nıklar, mahkememize karşı da en a* 
ğır töhmetlerde bulunmaktan çekin 
memişlerdir. Haklarında siyasî bir 
iktidar tarafından karar verildiğini, 
demokrasi oyunu içinde usûl! muame 
lelerin cereyan ettiğini, verilecek ka 
rarlarm mahkeme önüne çıkarılma
dan verilmiş bulunduğunu söylemiş
lerdir. Sanıkların, kararlara gölge 
düşürmek art niyeti içinde bulundu 
ğu açıktır.»

Son kısımda da idamları istenen 
sanıkların isimleri açıklanmıştır.

Bunlar: Mahir Çayan, Ulaş Bar
dakçı, Kamil Dede, Necmi Demir, 
İlkay Demir, Ziya Yılmaz, Kadriye 
Deniz Özen, Rüçhan Manas, Necati 
Sağır, Ömer Erim Süerkan. Abdul
lah Ceceloğlu, Tülay Tat (Erdumlu) 
Oğuz Öderidir.
ALPTEKİN DAVASINDA 
§ AHİTLER DİNLENDİ

İstanbul 1 numaralı Sıkıyönetim 
mahkemesinde görülmekte olan Ci
han Alptekin ve soygun ortaklarının 
davalarına 2 Kasımda şahitler dinle
nerek devam edilmiştir. Hakan Du- 
man’ın kacırılma-sıvla ilgili olarak 
şahitler dinlenmiştir. Cemile Duman 
hadiseyi anlatmış, kendisiyle evde 
konuşan sabrın Ömer Avna olduğu
nu ve Filistin’e kaçtığı bildirilen Na 
hit T(v*ûM de resimlerinden tanıdı
ğını belirtmiştir.

Konuşmalar esnasında «Hakan’ı 
Filistin’e götürür kafasını yıkarız o 
da bizden olur» şeklinde konuştuk
larını söylemiştir. Bu sözlerden ko
münistlerin kafalarının nerelerde yı
kandığı anlaşılmaktadır.

Cemile Duman’ıneski ifadelerin
de «ben de sosyalistim» dediği be
lirtilmiş ve mahkemede aynı konuya 
temasla masonları sevdiğini de belirt 
iniştir. Mason cemiyetinin yardımse
ver bir cemiyet olduğunu, fakir tale-

— Birbirlerine yazdıkları mektuplardan cibiliyetleri anlan bu TÖS çüler mahkeme huzurunda 
tam bir inkâr fırtınasına tutulmuşlardır. TÖS başkam Fakir Baykurt, dîne karşı olmadıklarını bi
le söylemiştir. Ama eserleri kendisini tekzip ediyor. Resimde TÖS’çüler mahkeme huzurunda...
1

1
Komünistlerin Namus Belgesi

Buna güveniyor. Buna inanıyor. Bu
ğrada suç kimindir? Bu hususa Türk Milletini se

ven vicdanlar elbette ki karar verecektir. Bu 
mevzuda söylenecek çok şey vardır. Fakat göre-

||vimiz icabı daha fazla bir şey söylemek niyetin 
de değiliz.

Yukarıda bahsi geçen olayları söylemekle 
okumayı Türk toplumundan kıskanmıyoruz, oku 

İm anın, fikir özgürlüğünün her çeşidine tarafta 
priz. Ancak Türk Milletinin temellerini tahrip 
|  etmemek şartı ile. Hürriyetler millî menfaatler 
le kayıtlıdır. Kısaca Hürriyetleri yok etme Hür

^riyetinden bahsedilemez. Zaten kanunların vaz
p  edilişinin asıl sebebi budur. Hattâ devletin var- 
^lığının da sebebinin bu olması gerekir. Devlet 
'p müessesesi de bunun için vardır. Hedef millî 
û  menfaatlerdir. Millî menfaatlerin korunmasıdır 

BASIN
...«Basın hürdür; Sansür edilemez, herşeyi 

^  yazar, hiçbir sorumluluk kabul etmez, suç unsur 
Şiarını havi bir yazı yazıldığı zaman, üç ay orta 
i  dan kaybolur, ondan sonra da suç müruru za- 
ff mana uğramıştır» der. Ortaya çıkar, böylece 
P rumsuzluğunu devam ettirir 
ŞT.Ö.S. DEV GENÇ MÜNASEBETİ 
I*  Bu gerçek karşısında Türkiye Öğ
retm enler Sendikasının ana gayesi, 

^öğretmenlerin meslekî menfaatlerini

Kendisinden olan devrimci, olmıyan y 
Yine kendisinden olan müslüman, olır 

kâfirdir. Basının büyük bir kısmı bu anlayı 
risindedir

T.Ö.S.’ÜN GENEL FELSEFESİ VE 
STRATEJİSİ
...Teşekkülün genel başkanı Fakir Ba: 

ve arkadaşları teşekkül mensup!armı kendi 
olojik tutum ve davranışlarına uygun o 
sevk ve idare etmek için, öğütmen camia 
hiç olmazsa bir kısmını kendiîeriniı ortay 
tıkları tabirle, DEVRİMCÎ eğitime tiıbl tu 
olup, eğitim malzemesi olarak da T(>.S.ün j 
kongre raporiarmı. bildirilerini, aff»lerini 
îanmışlardır. Ayrıca bu eğitimde, T.İ.P,, I  
Dev-Genç vesair kuruluşların çalııpalarıı 
bildirilerinden, afişlerinden ve müşterek o 
yapmış oldukları toolantı’ardan da istifade < 
lerdir Bu duruma istenildiği kadar misal ve 
mümkündür.

p  korumak, öğretmenlerin meslekî ve 
^kişisel sorunlarını halletmek değil, 
"bilâkis ideolojik bir yön çizmektir.

gYani Marksist, Leninist düzenin ül- 
fkemizde uygulanması için açılmış o- 

j|lan  bir savaşın ve mücadelenin ta 
kendisidir. Açıkça görüleni kadarı i-

jtle, bir REJİM Dâvasıdır.
II Bu mücadelenin müşterek cephe
li sİ TÖS., TİP., DİSK., ve DEV-GENÇ’ 
^ tir. Ayrıca inşaat mühendisleri oda-

işte TIP’in kapatılması, yönetim 
kurulu üyeleri hakkında dâva açıl
ması, DEV-GENC’in kapatılması 
mensupları hakkında dâva açılması, 
hendisler Odası mensuplarının kişi
sel sorunlulukları hakkında acılan 
soruşturmanın halen devam etmesi 
söylediğimiz hususların gerçekliğini 
ortaya koymaktadır.

Bu faaliyetler kendilerine dev güç 
ismini veren tes^VVîpiîn eronis c°^he 
li faaliyetlerin dendir TÖS men silo
larının bir kısmı da gerek maddî vo 
gerekse manevî yönden bu duru
mun destekçesidir.

sı, elektrik mühendisleri odası, üni
versite asistanları sendikası, tiksen,

pPersen vesair benzeri kuruTuslar da
û '~  .............. ............................  He0bu faaliyetleri görüleni kadan 
|  ikinci derecede desteklemişlerdir,
| f Nitekim 12 Mart muhtırasından son 
I  ra yayınlanan müşterek bildiri bu
jimin acık örneğidir.

TÖS’ün taşra şubeleri, merkezden 
taşraya giden Dev-Genç üyelerinin 
hem birer karargâhı, hem de taşra 
gençlerinin eğiti1 m esi için birer eği
tim yuvası olmuştur Bu şubelerde 
eğitim ve çalışma iki şekilde yapıl
maktadır.

a. Merkezden gönderilen proleter
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Daha sonra Selma Ashwort,un CİA 

ajanı olduğunu, şimdiye kadar aldat 
tığını, tanışmalarının ve münasebet- 
terinin, ideolojik maksatlarla olmadı
ğını ve 2 senedir temaslarının kesil 
diğini iddia etmiştir

Ben «müthiş imanlı bir komünist
im» diyen Alkılıç mahkeme huzurun
da «Ben inanmış bir sosyalistim»
demiştir. Kendisinin vatansever
olduğunu, vatan için ölümü bile göze

aydınlık, sosyalist aydınlık, emek 
dergileriyle, işçi köylü, sosyalist, kur 
tuluş gazeteleri TÖS’ün, Dev-Genç’ 
iın bildirili eri. afişleri ve her çeşit 
sol yayınlarla

b. Taşra şubelerinde bu işi üzeri
ne alan kişiler. Marksist, Leninist 
görüşlerle yetişmiş, bu görüşleri ken 
dişi için dâva edinmiş ve hedef al
mış, Dev-Genç*le irtibatlı öğretmen
lerdir

Bu tip öğretmenlerin görevi TÖS* 
ün Taşra şubelerinin başkanlığını 
üzerine almak, kanunî bir hüviyete 
büründükten sonra, faaliyetlerini ra
hat olarak yürütmektir Nitekim Ka
radeniz sahillerindeki tütün ve fın
dık mitingleri, Orta Anadolu’daki

İar
pahalılık mitingleri, batıdaki haşhaş 
mitingleri, doğudaki doğuyu aydın
latma miting, eri ve daha başka mi
tingler söylediğimiz bu hususdarm 
canlı birer örneğidir Bu mitinglerde 
ki asıl maksat ve gaye, halkın yara
rını düşünmek değil, bilâkis halk] 
huzursuz yapmak, halkın inançlarını 
sarsmak, sonra da halkı ayaklandır
mak suretiyle, devrimi hazırlamak, 
milli demokratik devrimi, yani işçi, 
köylü ile küçük burjuva beraberli 
ğini sağlamaktır Bu sağlandıktan 
sonra da, işçi, köylü ve küçük bur
juvazi birliğini bozmak suretiyle, kü 
çük burjuvaziyi harcayarak, sosya 
list devrimi gerçekleştirmektir. İşte 
Anadolu köylerinde öğretmenlerin 
ve Dev-Gençlilerin müşterek olarak 
kurmak istedikleri kövlü birlikleri
nin kuruluş nedenlerinin asıl sebebi 
işçi ve kövlüye istedikleri bilinci 
vermek, isçi ve köylüyü büyük kat
liama hazırlamaktır

Bu durum ve manzara 1914 yılın 
dan sonraki Rusya’nın iç politikasını 
aynen canlandırmaktadır Bu yıllar
da Rusya’da sefalet edebiyatı, işçi, 
köylü hakkı, ağa hakkı, mütegallibe 
yavgaralan koparılmış, parti kurma 
enflasyonu almış vürümüstür Fakat 
bulada bîM^meven bir gerçek var
dır O da Ti*rV Köviüsü île Rus köy 
lîteü arasındaki İnene farkı, millet 
m«fh»ımnna bezilir fo«-lrı«lır fşte kl 
saca TÖS ve taşra şubelerinin hali 
budur.

İDDİANAME

«Haşan Zorlu yine ayrı bir mek
tubunda: Sınıflar arasındaki ilişkile
rin ya da sosyal savaşın durumunu 
biçimlendirir...

«Hareket erken şu bakımdan er
ken, fabrikalarda olsun, kırsal böl-

alabileceğini belirterek «Savcı iddia
namede vatansever olduğundan bah
setmemiştir» demiştir. Askeri savcı 
«Marksizmin ve marksistlerin vatan 
sever olamayacağına dair ifadelerin 
zabıtlara geçmiştir» diye cevap ver
miştir.

ŞADİ ALKILIÇ ESKİ
YOLDAŞLARINI TANIMIYOR
Alkılıç, ifadelerinde, sanıkları 

den, Çetin Özek ve Şiar Yalçın* 
da ideolojik fraksiyonlar bulunduğu

gelerde olsun. KIZIL ÇETELER 
KURMADAN tavanın kitleden ko
puk oluşu bakımından değilse silâh
lı mücadelenin objektif şartlan var. 
Bir yerde bu hareketin gelişmesi, a- 
yakta durması, Türkiye çapında ha
reketin gelişmesi, BÜTÜN KÖYLER 
DE KIZIL BİRLİKLER OLUŞTUR
MAYA BAĞLI...»

Haşan Zorlu yine bir mektubun
da: «Bu inkâr edilemez. Bizler bel
li seviyeye gelmiş sosyalistleriz...

Ve o meşhur millî demokratik 
devrimdeki «MÎLLÎ» kelimesi bok
luğun pisi, işçi sınıfı «MİLLİYET
Çİ» olamaz, ENTERN A S Y ON ALİ ST- 
TİR...

«Biz savaş adamıyız, kaderimiz 
bu...

«Keza başka bir mektubunda: 
«Yoldaş, Mücadele Birliğinin Miting 
günü Mehtab’a rastladım. Konuştuk, 
seni sordu, durumu anlattım. Kitabı 
okuyup okumadığını sordum...»

«Hülya Zağyapan Abdullah Öz 
can’a yazdığı mektubunda:

MAO’nun kültür ihtilâlini bitir 
iim. Fena değil yani kitap fena de 
ğil. Demek istedim...

«Yazarsan imzanı at. Adını yazma 
ne olur ne olmaz. Buradaki vatandaş 
Ur Türk vatandaşı selâmlar...»

«... Sosyalist dergi, (kızıl yıldızlı) 
Aydmhkçıları destekliyorum. Meral 
de ben de. Durumu zaten konuştuk. 
Onu da yazacağım...»

«Guavera öldü. Döğüşerek öldü. O 
şimdi bizim için efsane olmaktan 
çok emreden baş olmalı. Bizim ku
laklarımızda çınlayan onun savaş silo 
ganlan...»

Nuray Özcan yazdığı mektubunda: 
«Abdullah Arkadaş...

Biz devrime dolu dizgin sevdalıy
dık. Ve de bu sevdanın ateşiyle ya
narken birbirimize sevdalandık.

Bu sevda, Abdullahım,
derin,
köklü ve sıcaktır.
Sevdalıyım sana ve devrime,
KOMÜNİSTİM KIPKIZIL...
İstediğin zaman sana gelirim. Kıp

kızıl bayrak gibi dalgalana dalgala- 
na.,,

Senin kıpkızıl ateşinde orospular- 
ca doymazlığımla yanarak ve atarak 
kızlığımı karanlıklara.»

Mevlüt Güvercin, İbrahim Ata’ya 
yazdığı mektubunda: «Ata arkadaş, 
Konya’da ve S.E.E. de devrimci uğ
raşımız günden güne etkisini yitir
mekte. Proleter devrimci kadrolarda 
da bir sinme, pasifizme doğru bir 
kayma, durumu idare etme politika

nu söylemiştir. Doğan Özgüdenle ara 
larındaki ayrılmaya sebep; «özgüden 
in odasına Mao’nun resmini asmış 
olmasıdır» şeklinde izah etmiştir. >

w

sı hakim durumda... Proleter dev
rimciler olarak, bizim uğraşımız ik
tidar. «Burjuvazinin iktidarının yeri 
ne proleteryanm iktidarını karmak 
uğraşıdır. Hedefe hayranlık duymak 
hiçbir şey anlatmaz Hedefe giden 
yolu bulmak, en kısa zamanda hede 
fe varmaktır Hedef yolunda, biri 
frenlemeye çalışanlara karşı aman
sız bir uğraşı vermemiz gerekir. İşte 
bizi frenleyenler, ABD emperyaliz
mi, işbirlikçi burjuvazi, feodal müte 
gallibe ve özü devrimci olup da. bey 
ni yıkanıp satın alınan bu üçlü itti
fakın yamakları, (kumandanlar. Mü
cadele Bî**Hir/»îİArî ve sair).

15 — 16 Haziam 1970 yıllarında 
vukubulan işçi olayları münasebetiy 
le Abdullah Özcan yazmış olduğu bir 
şiirinde :

«Sırmalı askerleri,
Ve tasmalı polisiyle,
Bir siyasî iktidar var.
Kudurmuş kön^viere benziyorlar. 
Bîlîvnrlar kardeşim.
Yataklarında van gelip.
Yatmazlar artık.
Korkunç ölümlü günler gelecek bir 

liyorlar.
Senin günlerin gelecek KOMÜ

NİST GÜNLERİ gelecek.»
Kemal Soysal Abdullah Özcan’a

yazdığı şiirinde :
«Mavizerini doldur, kurşuna di

zeceksin onları.

Toprak işgalleri başlamış, işçiler 
grevde idiler.

Sabahın saat 4’ü,
Abdullah Beyanname yazıyor.
Ve işçilerle beraber dövüşüp, 
işçilerle beraber yatıyor geceleri, 
Bu yürek ısınmak istiyor, kızgın 

bir demir gibi yanan.
MARKSİST, Devrimci ve toprak 

gibi verimli.

Cefakâr bir yüreğin alevinde. 
PROLETER aşkına koşmalıdır be

nimle.
İHTÎLÂLİN KIZIL BAYRAĞINA 

doğru.

İHTİLÂL için çalışıp,
İHTİLÂL için ölmenin mutluluğu

nu.
Bir alev gibi duymalıdır, içinde. 
MARKSİST,
DEVRİMCİ
Ve toprak gibi verimli, cefakâr bir 

yüreğin alevinde,

Kaydırın parmağınızı sola doğru, 
Takip edin kırmızı çizgiyi,
O yolda trenler gelir gider biliyor

sunuz.
Ve Nazımın deyişiyle «Ustanın»

Doğu Almanya’daki TGKP’nin ku
rucularından Zekî Baştımarı tanıma
dığını yalnız Zeki Baştmariin bir ko
münist olduğunu söylemiştir.

İkinci olarak sorgusu yapılan Çe
tin Özek; «Ben bir ilim adamı ola
rak sosyal olaylara bir metod açı
sından bakmak zorundayım. Bu me
tod Diyalektik Materyalist düşünce
dir. Bu ise sadece bir fikirdir» diye
rek ilmi, materyalizm uğruna çiğne
mekten çekinmemiştir

Harun Karadeniz ise ifadesinde 
iddianameyi eleştirmiş, kendisine ıs 
nat edilen suçların vakî olmadığını 
sadece düşünmede kaldığını söyle
miştir. Ingiltere’ye gidisinin sebep
lerini, oradaki masrafları için İTÜ 
sektörü vasıtasıyla. 5 bin lira yar
dım yapıldığını. Selma Ashworth’le 
münaseblerinin sadece dostça oldu
ğunu ve TKP ile alakasının bulun 
madiğini söylemiştir

Talebelik devrinde yaptığı gizli 
toplantı ve «çekirdek grubu» diye 
adlandırılan grubun bir ihtilâl ga
yesi gütmediğini, maksatlarının sa
dece MDP’cilrein eline geçen FKF 
ve İTÜÖB’ni tekrar ele geçirmek 
olduğunu ifade etmiştir.

3 Kasımda yapılan duruşmada 
Prof. Saba$ttin Evüboğlu yazar Ve 
dat Günvoî ve Azra Erhat’ın sorgu
lan yapılmış ve tahliye edilmişler 
dir. Sanıklar umumiyetle Marksist- 
Leninist olmadıklarını hümanist ol- 
duklannı açıklamışlardır

4 Kasımda vapılan duruşmada sa 
nıklarm sorgulanna devam edilmiş
tir Yaşar Kemal’in kansı Matilda 
Gökçeli. Masis Kürkcügil. Necmi ve 
İlkay Demirim sorgulan yapılmıştır 
Sanıklar sosvalist olduklanm belirt
mişlerdir

Necmi ve İlkay Demir ifadelerinde 
«bu davanın bizim için hîc önemi vofc 
tur. Hakkımızda acılan iki idam dâ 
vasi vardır. Onnn için istediğiniz se 
kilde karar vermekti* şerbetçiniz Bi 
ze isnat edilen suçlara cevap verme 
ye lüzum görmüvnrnz» seklinde ko 
nusmuslardır

Duruşma sonunda sağlık durumları 
sebebiyle Sadi Alkılıç Çetin özek ve 
Matilda tahlive edilmişlerdir Diğer 
sanıkların sorgulan vanıimak üzere 
mahkeme ileriki tarihlerde devam 
edecektir

KAHROLSUN barış yaşasm SA
VAŞ»
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— Birbirlerine yazdıkları mektuplardan cibiliyetleri anlan bu TÖS çüler mahkeme buzu 
tam bir inkâr fırtınasına tutulmuşlardır. TÖS başkam Fakir Baykurt, dîne karşı olmadıklar
le söylemiştir. Ama eserleri kendisini tekzip ediyor. Resimde TÖS’çüler mahkeme buzunu

randa 
nı bi*
da...

aydınlık, sosyalist aydınlık, emek 
dergileriyle, işçi köylü, sosyalist, kur 
tuluş gazeteleri TÖS’ün, Dev-Genç' 
in bildirili eri. afişleri ve her çeşit 
sol yayınlarla

b. Taşra şubelerinde bu işi üzeri
ne alan kişiler. Marksist, Leninist 
görüşlerle yetişmiş, bu görüşleri ken 
dişi için dâva edinmiş ve hedef al
mış, Dev-Genç'le irtibatlı öğretmen
lerdir

Bu tip öğretmenlerin görevi TÖS’ 
ün Taşra şubelerinin başkanlığını 
üzerine almak, kanunî bir hüviyete 
büründükten sonra, faaliyetlerini ra
hat olarak yürütmektir Nitekim Ka
radeniz sahillerindeki tütün ve fın
dık mitingleri, Orta Anadolu’daki

gelerde olsun. KIZIL ÇETELER 
KURMADAN tavanın kitleden ko
puk oluşu bakımından değilse silâh
lı mücadelenin objektif şartlan var. 
Bir yerde bu hareketin gelişmesi, a- 
yakta durması, Türkiye çapında ha
reketin gelişmesi, BÜTÜN KÖYLER 
DE KIZIL BİRLİKLER OLUŞTUR
MAYA BAĞLI...»

Haşan Zorlu yine bâr mektubun
da: «Bu inkâr edilemez. Bizler bel
li seviyeye gelmiş sosyalistleriz...

Ve o meşhur millî demokratik 
devrimdeki «MİLLÎ» kelimesi bok
luğun pisi, işçi sınıfı «MİLLİYET
Çİ» olamaz, ENTERNASYONALİST. 
TİR...

«Biz savaş adamıyız, kaderimiz 
bu...

Komünistlerin Namus Belgesi IV
Buna güveniyor. Buna inanıyor. Bu* 

^  ra da suç kimindir? Bu hususa Türk Milletini se
hven vicdanlar elbette ki karar verecektir. Bu 
|  mevzuda söylenecek çok şey vardır. Fakat göre

vimiz icabı daha fazla bir şey söylemek niyetin 
Jete değiliz.

Yukarıda bahsi geçen olayları söylemekle 
H okumayı Türk toplumundan kıskanmıyoruz, oku 
İm anın, fikir özgürlüğünün her çeşidine tarafta 
priz. Ancak Türk Milletinin temellerini tahrip 
p  etmemek şartı ile. Hürriyetler millî menfaatler 
^  le kayıtlıdır. Kısaca Hürriyetleri yok etme Hür 
Jfriyetinden bahsedilemez. Zaten kanunların vaz 
p  edilişinin asıl sebebi budur. Hattâ devletin var- 
^lığının da sebebinin bu olması gerekir. Devlet 
pmüessesesi de bunun için vardır. Hedef millî 
|  menfaatlerdir. Millî menfaatlerin korunmasıdır

BASIN
...«Basın hürdür; Sansür edilemez, herşeyi 

1  yazar, hiçbir sorumluluk kabul etmez, suç unsur 
Şiarını havi bir yazı yazıldığı zaman, üç ay orta 
p  dan kaybolur, ondan sonra da suç müruru za- 
• mana uğramıştır» der. Ortaya çıkar, böylece 
I  rumsuzluğunu devam ettirir
İ n

Kendisinden olan devrimci, olmıyan yobaz.
Yine kendisinden olan müslümaa, olmayan 

kâfirdir. Basının büyük bir kısmı bu anlayış içe 
risindedir

T.Ö.S.’ÜN GENEL FELSEFESİ |T£
STRATEJİSİ
...Teşekkülün genel başkanı Fal ir Baykurt 

ve arkadaşları teşekkül mensuplarım kendi ide* 
olojik tutum ve davranışlarına ujgun olarak 
sevk ve idare etmek için, ödetmen camiasının 
hiç olmazsa bir kısmını kendiîerinir ortaya at
tıkları tabirle, DEVRİMCİ eğitime ts bi tutmuş 
olup, eğitim malzemesi olarak da T.( S.ün genel 
kongre rapor1 arını, bildirilerini, afilerini kul
lanmışlardır. Ayrıca bu eğitimde, T Î.P„ DİKS. 
Dev-Genç vesair kuruluşların çalınmalarından 
bildirilerinden, afişlerinden ve müşterek olarak 
yanmış oldukları toplantı1 ardan da is^fade etmiş 
lerdir Bu duruma istenildiği kadar ı isal vermek 
mümkündür.

\Ö.S. DEV GENÇ MÜNASEBETİ
I*  Bu gerçek karşısında Türkiye Öğ
retmenler Sendikasının ana gayesi, 

|f öğretmenlerin meslekî menfaatlerini 
korumak, öğretmenlerin meslekî ve 

|ı kişisel sorunlarını halletmek değil, 
bilâkis ideolojik bir yön çizmektir. 

û  Yani Marksist, Lenlnist düzenin ül- 
ffkemizde uygulanması için açılmış o- 
plan bir savaşın ve mücadelenin ta 
" kendisidir. Açıkça görüleni kadarı i- 

| l e ,  bir REJİM Dâvasıdır.
i

Bu mücadelenin müşterek cephe- 
| s i  TÖS., TİP., DİSK., ve DEV-GENÇ* 
I tir. Ayrıca inşaat mühendisleri oda- 

psı, elektrik mühendisleri odası, üni
v e r s ite  asistanları sendikası. İlksen, 
pPersen vesair benzeri k u m a la r  da 
J bu faalivetleri görüleni kadan ile 

p ikinci derecede desteklemişlerdir. 
Û Nitekim 12 Mart muhtırasından son 
p ra  yayınlanan müşterek bildiri bu
rn u n  acık örneğidir.

İşte TİP’in kapatılması, yönetim 
kurulu üyeleri hakkında dâva açıl
ması, DEV-GENC’in kapatılması 
mensupları hakkında dâva açılması, 
bendisler Odası mensuplarının kişi* 
sel sorunlulukları hakkında acılan 
soruşturmanın balen devam etmesi 
söylediğimiz hususların gerçekliğini 
ortaya koymaktadır.

Bu faaliyetler kendilerine dev güç 
ismini veren teso-vVıPür» ^ n is  câ^he 
li faaliyetlerin dendir TÖS men «un
larının bir kısmı da ererek maddî ve 
gerekse manevî yönden bu duru
mun destekçisidir.

TÖS’ün taşra şubeleri, merkezden 
taşraya giden Dev-Genç üyelerinin 
hem birer karargâhı, hem de taşra 
gençlerinin eğitilmesi için birer eği
tim yuvası olmuştur Bu şubelerde 
eğitim ve çalışma iki şekilde yapıl
maktadır.

a. Merkezden gönderilen proleter

}

ar
pahalılık mitingleri, batıdaki haşhaş 
mitingleri, doğudaki doğuyu aydın
latma miting, eri ve daha başka mi
tingler söylediğimiz bu hususların 
canlı birer örneğidir Bu mitinglerde 
ki asıl maksat ve gaye, halkın yara
rını düşünmek değil, bilâkis halkı 
huzursuz yapmak, halkın inançlarını 
sarsmak, sonra da halkı ayaklandır
mak suretiyle, devrimi hazırlamak, 
milli demokratik devrimi, yani işçi, 
köylü ile küçük burjuva beraberli 
ğini çağlamaktır Bu sağlandıktan 
sonra da, işçi, köylü ve küçük bur
juvazi birliğini bozmak suretiyle, kü 
çük burjuvaziyi harcayarak, sosya
list devrimi gerçekleştirmektir. İşte 
Anadolu köylerinde öğretmenlerin 
ve Dev-Gençlilerin müşterek olarak 
kurmak istedikleri kövlü birlikleri
nin kuruluş nedenlerinin asıl sebebi 
î$çi ve kövlüye istedikleri bilinci 
vermek, isçi ve köylüyü büyük kat 
liama hazırlamaktır

Bu durum ve manzara 1914 yılın 
dan sonraki Rusya’nın iç politikasını 
aynen canlandırmaktadır Bu yıllar
da Rusya’da sefalet edebiyatı, işçi, 
köylü hakkı, ağa hakkı, mütegallibe 
yavgaralan koparılmış, parti kurma 
enflasyonu almış yürümüştür Fakat 
buraca bHinmevAn bir gerçek var
dı»*. O da T«**k Köviüsü île Rus köy 
lü«ü arasındaki İnanç farkı, millet 
mefh«»»nnna ba*tıl»v İşte kı
saca TÖS ve taşra şubelerinin hali 
budur.

İDDİANAME

«Haşan Zorlu yine ayrı bir mek
tubunda: Sınıflar arasındaki ilişkile
rin ya da sosyal savaşın durumunu 
biçimlendirir...

«Hareket erken şu bakımdan er
ken, fabrikalarda olsun, kırsal böl

«Keza başka bir mektubunda: 
«Yoldaş, Mücadele Birliğinin Miting 
günü Mehtab’a rastladım. Konuştuk, 
seni sordu, durumu anlattım. Kitabı 
okuyup okumadığını sordum...»

«Hülya Zağyapan Abdullah Öz 
can’a yazdığı mektubunda:

MAO’nun kültür ihtilâlini bitir 
iim. Fena değil yani kitap fena de 
ğil. Demek istedim...

«Yazarsan imzanı at. Adını yazma 
ne olur ne olmaz. Buradaki vatandaş 
lar Türk vatandaşı selâmlar...»

«... Sosyalist dergi, (kızıl yıldızlı) 
Aydmlıkçıları destekliyorum. Meral 
de ben de. Durumu zaten konuştuk. 
Onu da yazacağım...»

«Guavera öldü. Döğüşerek öldü. O 
şimdi bizim için efsane olmaktan 
çok emreden baş olmalı. Bizim ku
laklarımızda çınlayan onun savaş silo 
ganlan...»

Nuray Özcan yazdığı mektubunda: 
«Abdullah Arkadaş...

Biz devrime dolu dizgin sevdalıy
dık. Ve de bu sevdanın ateşiyle ya
narken birbirimize sevdalandık.

Bu sevda, Abdullahım,
derin,
köklü ve sıcaktır.
Sevdalıyım sana ve devrime,
KOMÜNİSTİM KIPKIZIL...
İstediğin zaman sana gelirim. Kıp

kızıl bayrak gibi dalgalana dalgala- 
na...

Senin kıpkızıl ateşinde orospular- 
ca doymazlığımla yanarak ve atarak 
kızlığımı karanlıklara.»

Mevlüt Güvercin, İbrahim Ata’ya 
yazdığı mektubunda: «Ata arkadaş, 
Konya’da ve S.E.E. de devrimci uğ
raşımız günden güne etkisini yitir
mekte. Proleter devrimci kadrolarda 
da bir sinme, pasifizme doğru bir 
kayma, durumu idare etme politika

sı hakim durumda... Proleter dev* 
rimciler olarak, bizim uğraşımız ik
tidar. «Burjuvazinin iktidarının yeri 
ne proleteryanın iktidarını kurmak 
uğraşıdır. Hedefe hayranlık duymak 
hiçbir şey anlatmaz Hedefe giden 
yolu bulmak, en kısa zamanda hede 
fe varmaktır Hedef yolunda, biri 
frenlemeye çalışanlara karşı aman
sız bir uğraşı vermemiz gerekir. İşte 
bizi frenlevenler, ABD emperyaliz
mi, işbirlikçi burjuvazi, feodal müte 
gallibe ve özü devrimci olup da. bey 
ni yıkanıp satın alınan bu üçlü itti
fakın yamakları, (kumandanlar. Mü
cadele Bîriiir/tiforl ve sair).

15 — 16 Haziarn 1970 yıllarında 
vukubuîan işçi olayları münasebetiy 
le Abdullah Özean yazmış olduğu biT 
şiirinde :

«Sırmalı askerleri,
Ve ta sınalı polisiyle,
Bir siyasî iktidar var.
Kudurmuş knnMriere benziyorlar.
Billvnrlar kardeşim.
Yataklarında van gelip,
Yatmazlar artık.
Korkunç ölümlü günler gelecek bi

liyorlar.
Senin günlerin gelecek KOMÜ

NİST GÜNLERİ gelecek.»
Kemal Soysal Abdullah Özcan’a

yazdığı şiirinde :
«Mavizerini doldur, kurşuna di

zeceksin onları.

I  ,
î
I '1
ı
I

I ,III 
I  :

1
I

Toprak işgalleri başlamış, işçilef 
grevde idiler.

Sabahın saat 4’ü,
Abdullah Beyanname yazıyor.
Ve işçilerle beraber dövüşüp,
İşçilerle beraber yatıyor geceleri,
Bu yürek ısınmak istiyor, kızgın 

bir demir gibi yanan.
MARKSİST, Devrimci ve toprak 

gibi verimli.

Cefakâr bir yüreğin alevinde.
PROLETER aşkına koşmalıdır be

nimle.
İHTİLÂLİN KIZIL BAYRAĞINA 

doğru.

İHTİLÂL için çalışıp,
İHTİLÂL için ölmenin mutluluğu

1
I

I

!
İnu.

Bir alev gibi duymalıdır, içinde. 
MARKSİST,
DEVRİMCİ
Ve toprak gibi verimli, cefakâr bir 

yüreğin alevinde,

Kaydırın parmağınızı sola doğru, 
Takip edin kırmızı çizgiyi,
O yolda trenler gelir gider biliyor

sunuz.
Ve Nazımın deyişiyle «Ustanın»

KAHROLSUN barış yaşasın SA
VAŞ»
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İdeolojinin estetik hüviyet kazanmasıdır

Five O'clock Tea-ll
Geçen Sayıdan Devam

0 gün; elbisesini ruhu ile birlikte 
değiştirdiği o gün, göğsünün gurur 
la sarsıldığı, beğenildiğine inandığı 
o gün, bu yakıcı izdi rap neydi ya rab 
bi? İçinden bir şeylerin koptuğunu 
hissetti. Ama bu kopan şey neydi? 
Ruhunun tâ derinliklerinden kopup 
gelen bir hifc dolduruyordu içini şim 
di, sarsıla sarsıla ağlamak istiyordu, 
ah! Şefkatli bir ana kucağında, sar
sıla sanla, hıçkıra hıçkıra ağlayabil 
şeydi. Kara birer elmas gibi parlayan 
gözlerinden, sıcacık bir şeylerin aktı 
ğını hissetti. Ağlıyordu

Jale, teessürle içini çekti, sevgi 
ve acıma duygusu ilıe aydınlanan göz 
ierini, Ayşe’ye dikerek:

— Ayşe bu dediklerin pek roman 
tik şeyler. Sen hâlâ hayal âleminde 
yaşıyorsun. Hayalleri bırakmalı, geı 
çeğe ve hayata bakmalısın. Hayata 
hazırlanmalısın. Hayatı olduğu gibi 
kabuîlenmelisin! dedi

Ayşe iç çekmekle yetindi Jale de
vam etti:

— Eğeı başkaları, erkeklerin bu 
derece alâkasını toplayabilselerdi, 
bayram yaparlardı. Sen ise matem

du. İlk sigara içışdn insan duygusu
na yabancı, acı ve çirkin kokusu, ya 
vaş yavaş aranan bir şey, hattâ va2 
geçilmeyen bir aıkadaş gibi, insan 
reflekslerini kavrıyorsa, Ayşe de öy 
ie yeni alışkanlıkların afyonuna ka 
pılıyordu, yavaş yavaş...

Arkadaşlarından bazılar», kısa za
manda erkek arkadaşlar edinmişler
di Arkada şiarı kızlı erkekli gruplaı 
halinde pikniğe çıkıyorlar, sinemaya 
gidiyorlar, korularda dolaşıyorlar... 
ve yurt kantininde birbirlerine, flört 
İerini anlatıyoılar.. Ve hâlâ bir flört 
edinememiş Ayşe’ye acıyarak bakı
yorlar... Hattâ:

— Sen ne duruyorsun, Ayşe! diye 
teşvikten geri kalmıyorlardı.

Herkes yatağına çekilince, Ayşe i- 
çin kâbus başlıyordu, içinden bir 
ses:

— Hâlâ safsın, hâlâ mahcupsun... 
Bu bön saflığı bırak.,, ellerden ne-

— Yapma, sabret Ayşem! Evlâ
dım! diye inliyor, bazen Ahmet ağa 
beyin yiğit sesi uzaklardan, ta a uzak 
lardan...

— Ayşeem!. bacıım!. canım karde

yin eksik, sanki? Dünyayı kendine

Sonra, kezzap gibi yakıcı elemini, 
içine akıtmayı başardı. Ağlamıyor
du. Göz yaşlarını sildi. Kendisini ağ 
larken kimsenin görmesini istemez
di, zaten.

Sınıfta Jale’yi kendisini beklerken 
gördü-

Jale:

— Bu ne şıklık Ayşe? Ne kadar 
güzelleşmişsin, hep böyle ol emi!... 
dedi.

Ayşe ağlamamak için kendini güç
lükle zaptetti.

Ayşe o gün, dalgındı. Gamlıydı. 
Ayşe’nin üzüntüsü, Jale’nin dikkatin 
den kaçmadı. Sonra Ayşe’ye şefkat
le üzüntüsünün sebebini sordu. Ger
çekte Ayşe, üzüntülü mü, kızgın mı,

kırgın mı olduğunu - bilmediği gibi, 
bu yakıcı ruh halinin sebebini de 
bilmiyordu. Başından geçenleri an 
tattı.

Jale;

— Üzülecek şeyler mi bunlar, üs 
çelik sevinmelisin! dedi.

Ayşe neden sevinmek istediğim 
anlayamıyor... Jale’nin yüzüne, hay
retle bakıyor, Jale’nin şuh kahkaha 
lan, hayretini daha da artırıyordu

Jatte, Ayşe'ye modem biı genç kı
zın olanlan tabiî karşılaması gerek
tiğini, her kadının arzusunun erkek 
ler tarafından beğenilmek olduğunu 
anlatıyordu Bu sakınılacak bir şey 
değildi..

Ayşe, endişe ile buğulanan gözle 
rini, hayretle açarak:

— Ama neden bir erkek değil 
de, bütün erkeklerin iç çekmesi, ih
tirası ve gıptası biı kadının arzusu 
olsun! dedi. Ve ilâve etti:

— Neden bir erkeğin derin sevgi
si ve saygısının tacı olmuş vc onun 
yardımı ile gerçek güzelliğin ve ta
r e t in  sembolü kadın... div* kekele 
di... Ve iç sıkıntısının artan tesiriy 
le düşüncelerinin insicamın kavlat 
fiğini hissetti.

tutuyorsun. Bu taşra hayalilerini bı
rakmalısın artık! dedi. Ve Ayşe’nin 
tarif edemediği ruh burkun tuşunun 
sararttığı yanaklarından, sevgi ile 
öptü.

Ve günler, Ayşe’nin kendini hayat 
dedikleri şeye, adapte etmesi için 
sürdürdüğü gayretle geçti. Otobüste, 
tiyatroda, sinemada, sınıfta ve yürü 
yüşte vücudunun her tarafını yalaya 
rak doiaşan o alev, takip etti durdu. 
Jale’nin övdüğü erkek gıptası ve be 
ğenilme arzusu, yüreğini tatlı bir 
heyecanla doldurmak yerine, büsbü
tün rahatsız etti. Ancak geçen gün 
ler, zevk alamadığı bu gıpta balesi 
ni, yavaş yavaş tabiî bir şey gibi gös 
termeğe başlamıştı. Zevk almıyordu, 
belki. Fakat olağan karşılamaya alış 
mıştı...

İnsan sigaraya nasıl alışırsa, Avse 
** bu veni hayata öylece a.rşıyor-

zindan etme.*, -hayat ve gençlik, in
sanın eline bir defa geçer. Annen gi 
bi mi olacaksın? Hayatın sonu belir 
siz, başlangıcı karanlıktır. Şimdiyi 
yaşa!.

Haydi!. Sen de gençlik, hayat ve 
neşe kervanına katıl..* Gençlik el
den gitmeden gönlünce yaşa, diledi* 
ğince yaşa... Manasız kuruntuların 
ilkel düşüncelerin bağını çöz, ken
dini vakit geçmeden, güzelliğin sol
madan, zevk, aşk ve neşe seylabına 
bırak. Haydi! Haydi!.

Fakat içinin tâ derinliklerinden 
gelen iniltiye benzer sesler:

— Hayır!. Hayır! diyordu.
Bazen anasının sesine benzer ür

pertici bir ses:
— Yapma yavrum! diye haykırı

yor.
Bazen babasının içli sesi,

şiim!. diye inliyor. Ve sonra kulağı
nın ta dibinde fısıldıyor.

— Ayşem; sararan, solan, eriyen 
güzellik seni aldatmasın. Ebedî gü
zel, sarsılmaz gerçek, mukaddes iyi 
senin içindedir. Onu ara. Çirkine, 
yalana teslim olma... Teslim olma.. 
Aziz varlığına kıyma... Safiyetin si
lâhın, hayan koruyucundur. Şehvete 
teslim olma Teslim olma. Teslim 
olma!..,

Ayşe, ruhunu cehenneme çeviren 
bu çarpışmada, hangi tarafı tutaca
ğını bilemiyor, birine inansa öteki, 
inancının bağını hemen çözüyor. Öte 
kine esir olsa, diğeri esirliğinin zin
cirini parçalıyordu. Ayşe; iffet mi, 
namus mu. gelenek mi, akıl mı, gu
rur mu, şehvet mi... Hangisine bağ* 
lanacağım bilemivor Gittikçe, için
deki kavga dayanılmaz bir ızdırap lâ 
vı gibi, benliğini kavuruyor. Ayşe, 
tereddüdün, yalnızlığın alaca karan 
lığında dinmek bilmeyen acısı ile in 
liyordu

Gündüzler ve gecelet birbirini ko 
valıyor, Ayşe’nin izdi rab) dinmek bil 
miyordu

Ağabeyi, artan giyim masraflarım 
karşılamak için, istediği parayı seve 
seve gönderiyor, her ay gönderdiği 
para, daha öncekinden fazla oimak- 
la beraber, Ahmet ağabey, kardeşim 
gücenir diye, hiç bir soru sormadan 
istediği parayı ona yolluyordu.

II. BÖLÜM
Ayşe ayna karşısında daldığı hayal 

den, Jale’nin sesi ile uyandı Jale:

— Gene neler kuruyorsun, baka
lım! diye fısıldadı.

Ayşe’nin cevap vermesine fırsat 
vermeden:

— Haydi, çabuk olalım!, dedi.
Jalelerin taksisine bindiler. Araba

yı Jale kullanıyordu. Nihayet Emir- 
gân sırtlarındaki köşke geldiler.

Onları, Jale’nin halası Mebrûre 
hanım karşıladı. Jale’yi, ve Ayşe’yi 
sevgi ile öptü. Ve Jale’ye:
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— Deı&k bahsettiğin Ayşe bu! de 
di. Sonra Ayşe’ye iltifat ederek, Ja
le’nin daima kendisinden bahsettiği
ni söylemeyi ihmal etmedi.

Mebrure hanım, kırk, kırkbeş yaş 
larında olgun bir hanımefendi idi. 
Dizlerine kadar uzanan koyu yeşil 
bir elbise giyinmişti. Sarışın saçlan 
kısacık kesilmişti. Yüzü düşünen 
bir insanın aydınlığı içinde idi. Meb 
rûre hanım, meşhur tarihçi Kâmil 
beyle evliydi. Zevcini, tarihe düşkün « 
olmanın verdiği aşkla seviyordu.

Salona birlikte girdiler. Salon ol
dukça kalabalıktı. Salon huzur veri
ci bir aydınlıkla, ışıklı gibi idi. Açık 
mavi halılar, cam göbeği koltuklar, 
açık mavi ipek perdeler ve şahane 
avizeler, mavinin harikulade ahengi 
içinde kucaklaşmış, tek kelime ile, 
gönül dolduran bir huzur ve göz ka 
maştıran bir ihtişam iç içe idi. Meb- 
rfıre hanımın gösterdiği koltuğa bir 
likte oturdular.

Ayşe heyecanını zaptedemiyor, içi 
içine sığmıyordu.

Salon sanki, bir defile manzarası 
arzediyordu. Beyler ve hanımlar en 
güzel elbiselerini giymişler, sanki sa 
lonun ihtişamına yakışmak için, ken 
dilerini hazırflamı^ardı. Yanlarında 
ki koltukta bir bey oturuyordu. Yal
nızdı. Arada sırada Mebrure hanım 
yanma gidiyor. Ona saygı ile bakı

yor. Sanki hatırını almaya çalışıyor 
du. Kıyafetinde hiç bir fevkalâdelik 
yoktu. Beylerin pırıl pırıl cilâlı a- 
yakkabıları ile kıyas edilirse, ayak
kabıları pek zarif de sayılmazdı. Ay
şe kendi kendine soruyor:

~  Bu kadar şık insan arasında, 
mütevazi giyinişi ile pek sönük ka
lan bu adamın, salonda işi ne? diyor 
du kendi kendine. Bir sanatçı, yahut 
bir fikir adamı olamazdı herhalde: 
Nasırlı elleri salonu dolduran beyle
rin tabiî güzellik ve şeklini kaybet
meyen kalem ve fırça tutan elleri i- 
îe tam tamına tezat halinde idi. Ay
şe, Mebrûre hanımın bu adama her 
hareketinde beliren saygısının neden 
ileri geldiğini, anlayamıyordu...

Bu adam kayıtsız tavırlarla ortalı 
ğı süzüyor, selâmlara zarif mukabe
lelerde bulunuyordu. Sonra Jale ile 
birlikte oturduğu koltuğa gözleri ta 
kı’dı. Onlara, azarlayan bir baba gi
bi fakat şefkatle baktı. Bu adamın 
kabarık saçları özelliğini teşkil edi
yor gibi idi. Kahverengiye çalan si
yah gözleri Jale’yi ve Ayşe’yi süzdü. 
Ayşe, içinde bir şeylerin kımıldandı 
ğıtıı hissetti. Neyse ki, adam bakış
larını onlardan uzaklaştırmıştı. Mura 
kabeye dalmış bir derviş gibi, bakış
larını masasındaki çay bardağına mıh 
ladı.

Salonun sessizliğini Kamil beyin 
sesi bozdu. İsmail bey, misafiri olan 
Prof. Moris Jak’ı takdim ediyordu. 
Salon alkıştan inledi. Prof, bir müs
teşrikti. Yani, şark milletleri tarihi 
mütehassısı idi. Ayrıca sanat ve kül 
tür tarihi dalında beynelmilel çapta 
bir uzmandı. Kısacası, bizi bizden iyi 
tanıyan bir bilgin diye düşünüyor
du Ayşe... Kimbilir neler söyleyecek 
ti?.

Devamı Var

Hindistan in 
kendisini de 
yok edecek oyun u

Pakistan - Hindistan münasebetleri hayli güç 
bir döneme girmiştir. Her an patlamaya hazır 
olan bu bölgenin liderleri, harbin kaçınılmaz bir 
hal aldığını ifadeden çekinmemektedirler. Pakis
tan - Hindistan münasebetlerini bu derece ger
ginleştiren sebep nedir?

Pakistan ve Hindistan ilişkileri, tarihi seyrin
de ele alınırsa, Hindistan’ın 1947 yılından beri 
Pakistan’a düşmanca tavırlar takındığı görülecek 
tir. Müslümanların ekseriyeti teşkil ettiği Pakis
tan hürriyetini ve istiklâlini elde edince, Hindu- 
lar bunu katiyen kabule yanaşmamışlar, bu düş 
manlık yüzündendir ki, Hindistan fırsatını bul
duğu her an Pakistan’a hücum etmişti.

Pakistan Devlet Başkanı Yahya Han 1970 yı
lında seçimlerle işbaşına gelen hükümete bütün 
yetkilerini devredeceğini beyan edince, seçimler 
yapılmış, Hindularm desteklediği Şeyh Mucibür 
Rahman’m lideri bulunduğu Awami Birliği Par
tisi ie Zülfikâr Ali Butto’nun lideri bulunduğu 
Pakistan Halk Partisi oyları paylaşmıştı. Muci- 
bur Rahman seçimlerden önce Pakistan’ın bü
tünlüğü için çalışacağını söylemiş olmasına rağ 
men, seçimlerden sonra durum değişmiş, Doğu 
Pakistan’ı parçalamak için hareket etmeye baş
lamıştı. Hindistan’ın tahrikleri ve yardımıyla 
ayaklanan Şeyh Mucibur Rahman ve taraftarla
rı Yahya Han tarafından ezilmiş, bir kısmı da 
Hindistan’a kaçmıştı. İşte Hindistan bugün o ka
çakları sermaye edinip beynelmilel politikada Pa 
kistan’ı haksız düşürmeye çalışmakta ve harp 
için müsait bir zaman kollamaktadır.

Hindistan menfaatini daima Pakistan’ın par 
çalanmasmda görmüştür. «Hindistan Savunma A- 
raştırmaları Enstitüsü» Müdürü Subramaniam 31 
Martta yaptığı konuşmada aynen şunları söyle
mektedir:

«Hindistan’ın bilmesi gereken bir husus da 
Pakistan’ın parçalanması. Hindistan’ın ulusal çı
karlarına uygun düşmektedir. Şimdi ise bir da 
ha yakalayamayacağımız bir fırsat ele geçmiş 
bulunmaktadır.»

Pakistan Postası, Ağustos 1971, Sh. 8.
Bunun için Hint topraklarında «Bengal Deş 

Geçici Hükümeti» kurulmuş, Hindistan Devlet 
idarecileri kukla hükümeti resmen desteklemiş 
tir.

Hindistan Pakistan’a karşı ikinci bir koz 
olarak da 2 milyonluk siyasî mülteciler mesele
sini ileri sürmektedir. Gerçekte Pakistan bütün 
mültecilere ana vatanlarına dönüş hakkı tanıdığı 
için büyük bir kısmı geri dönmüşlerdir. Hindis
tan bizzat kendi eliyle mültecileri öldürmüş, çok 
kötü muamelelerde bulunmuş, sonra da dünya 
diplomatik çevrelerine bunun müsebbibi olarak 
Pakistan’ı göstermek istemiştir.

Bu ve benzeri hadiselerdir ki, Pakistan-Hin
distan münasebetlerini patlama noktasına getir
miştir. Pakistan resmî radyosu Hindistan asker 
lerinin birçok defa Pakistan sınırlarını geçtik 
Terini ve 32 öîü, 21 yaralı vererek geri çekilmek 
zorunda kaldıklarını ilâh etmiştir.

Büyük ülkelerin başkentlerini ayrı ayrı ziya
ret etmekte olan İndra Gandi Londra’da «Kendi 
mi bir yanardağın üzerinde oturuyormuş gibi his 
sediyorum ve eıııin olun ki, patlayacak mı, pat
lamayacak mı bilmiyorum» şeklinde konuşmuş
tur.

Yahya Han da Newsweek dergisine verdiği 
özel demecinde şöyle demektedir: «Hindistan, sı 
nır bölgesindeki yöresel çarpışmaları körüklerse 
ve bir kukla Bengal Deş Hükümeti kurmaya kal 
kışırsa bunun sonu savaştır.»

Hint-Pakistan münasebetlerini tayin edecek 
olan Hindistan’ın tutumudur. Şayet Hindistan e* 
ki harp politikasını sürdürmekte kararlıysa, harp 
kaçınılmaz hal alabilir.

Haşhaş eken 
Türk köylüsüne 
karşı vazifemiz

Türkiyede haşhaş ekiminin yasaklanması 
üzerine, haşhaş ekilen bölgelerin uğrayacakları 
maddî zararın tesbiti için, geride bıraktığımız 
hafta içerisinde bakanlar seviyesinde görüşme
ler yapıldı. Görüşmelerde Türk ekibine Tarım 
Bakanı Orhan Dikmen, A.B.D. heyetine de Tarım 
Bakanı Cliffor M. Hardin başkanlık ettiler.

Halen 7 ilde ekimi yapılan ve 1972 de res
men yasaklanacak olan haşhaş, Anadolu’nun sula
ma imkânlarından mahrum olduğu için zayıf ka
lan topraklarına iyi uymuş bir bitkidir. Tohumu 
yüksek dozajda yağ ihtiva eder. Takriben %50. 
Bu yüzden haşhaş ekimi ile geçinen bölgeleri
mizin, yegâne nebatî yağ kaynağıdır. Ayrıca köy
lülerimiz tarafından yaprakları salata ve börek 
olarak kulanılmak suretiyle iyi bir değerlendir
meye tabi tutulmaktadır. Aynı zamanda tohumu 
boya sanayiinde kulanılır. 90 bin ailenin geçimi
ni sağladığı için de, yüksek istihdam kapasitesi 
ni haizdir.

Haşhaşm bunların yanında en önemli vasfı, 
ilaç sanayiinin temel ve vazgeçilmez hammad
desi oluşudur. Yukarıda kısmen özelliklerini say

dığımız bu bitki, son senelerde gittikçe yayılan 
uyuşturucu maddelerin esasını da teşkil etmekte 
dir. Bu yüzden Avrupa ve bilhassa A.B.D. de 
afyop illetinin önüne geçilmediği ve özellikle

gençliği tehdit ettiği biliniyordu. Amerikada ölen 
her 4 kişiden birinin ölüm sebebi afyon olarak 
gösterilmekte idi. Türk hükümeti Amerika’daki 
sosyal krize Türkiye’deki haşhaşm da sebep oldu

ğuna inanmış olmalıdır ki, A.B.D’nin düştüğü bu 
vahim durumun düzeltilmesi için yapılan müra
caatlara, olumlu cevap vererek, haşhaş ekimini 
yasaklama kararını aldı.

Türk uzmanları haşhaş ekiminin yasaklan
ması münasebetiyle yılda 335 milyon lira zara
ra uyrayacağımızı tesbit etmiş bulunuyorlar. An
cak bu meblağ, Amerika heyeti tarafından faz
la bulunmuş ve 250 milyon lira üzerinde ısrar 
edildiği açıklanmıştır. Görüşmeler devam eder

ken, Amerika Dışişleri Bakanının Senato’da dış 
yardımların kesilmesine dair konuşması, işi büs
bütün çıkmaza sokmuştur. Bilindiği üzere, Ame 
rika Senatosu Dış ülkelere yapılan yardımın ke
silmesine dair bir karar almış bulunuyor. Bu ka
rarın, haşhaş ekimine son verilmesi sebebiyle

A.B.D. tarafından taahhüd edilen tazminatı şü
mulüne alıp almadığı henüz belli olmamıştır. 
Üstelik verilmesi garanti edilen tazminat uzun 
sürelidir.

Tarım Bakanı Orhan Dikmen, Amerikan Ta 
nm Bakanı ile mülakatı esnasında haşhaşın Türk 
köylüsü için vazgeçilmez bir bitki olduğunu sor

duğu şu soruyla belirtmiştir: Bir Amerikalıya 
«Sabah kahvaltısında, domuz sucuğu, yumurta 
yemeyeceksin» derseniz ne olur? Bu bölge halkı
nı haşhaş yağından mahrum bırakmak, bundan da 
ha önemlidir.» Tarım bakanın bu sorusuna A.B.D 
Tarım Bakanı cevap verememiştir.

Amerikan siyasî ve İktisadî hayatındaki dal
galanmalar, haşhaş ekimine son veren Türk 
köylüsünü darbeleyecektir. Haşhaş ekimine son 
verildiği halde, tazminat almayan köylü perişan 
olacaktır. Gönül arzu eder ki; görüşmeler başlar 
ken verilecek tazminatın kısa vadede ve hiç bir 
engelle karşılaşmadan tediyesi sağlansın. 
Köylünün kaderi Amerikan Senatosunun alacağı 
yeni bir karara bağlanmamalıdır. Türk yetkilileri 
nin bu hususu nazarı itibara alacağını ümid edi
yoruz.
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Ramazan Ayında Mti’minden Beklenen
Camiler lebaleb dolu. Köyler, 

kasabalar, şehirler bütün cadde
ler, akşam iftarından sonra, te
ravih namazı için koşan erkek, 
kadın, kız ve çocuklarla dolu. 
Her kesin gönlü hoş sevinçli, he
yecanlı. Üç beş haneli köyler, ke 
çi yollarından ulaşüan yaylalar, 
en samimî sohbetlerin olageldiği 
köy odaları aynı heyecanı yaşı
yorlar. Kur’an hatimleri, hatim 
duaları, alacakaranlık cami yol
lan, camilerin mahyalan ve mi- 

■ narelerden yükselen ulvî çağn, 
derin bir huşû, içten bir ürper
tiyle dolduruyor benliğimizi. Sa 
lat ü selâmlar gece karanlığını 
delen yankılarla göklere yükseli
yor. Ve «Kelime’i tayyib (hoş 
sözler) O’ııa (Allah’a) yükselir. 
Onu da iyi ameller yükseltir. Al
lah (CC) katında kabul ettirir.»
(1) ayeti celîlesinin sırn bu ayda 
daha çok tecellî ediyor. Melekler 
mü’minlerdıe aradıklarını bu ay
da buluyorlar. Sevgili Peygam
berimiz (S.A.V.) bir hadisi şerif
lerinde buvururlar ki: «Bir kim
se, bir mü’miniıı diinya sıkmtı- 
lartndaıı birisini giderirse, Al
lah, (C.C.) da o kimsenin kıya
met gününde karşılaşacağı sıkın 
tılan giderir.

Bir kimse bir fakire ko
laylık gösterirse Allah da o 
kimseye dünya ve Ahirette ko
laylık verir, kul, kardeşinin yar 
dımında oldukça Allalı da o ku
lun yardımında olur. Bir kimse 
ilim talisi! etmek için yola çı
karsa, Allah da o kimse için ceıı 
net yolunu kolaylaştırır. Bir ce
maat, Allahın evlerinden (cami
lerden) bir evde toplanır, Allah’ 
uı kitabım okurlar, yazarlarsa bu 
cemaat üzerine vakar ve itmi’nan 
nazil olur. Onlan İlâhî rahmet 
bürür. Melekler (yeşil kanatla
rıyla) onlan kuşatır. (Bir başka 
rivayette: Melekler birbirlerini 
çağırır «geliniz, biz aradığımızı 
burada bulduk» derler.) Allalı 
bu cemaatı vamnda bulunan 
(enbiya ve melekler)e duyurur, 
tanıtır. Ameli eksik olan kimseyi 
soyu sopu kurtaramaz.» (2) 

Millet hayatına saadet ve selâ
met getiren, karşılıklı saygı, sev
gi ve merhamet telkin eden. İç
timaî yardımlaşmayı tesis eden, 
insanı Allah için çalışmaya teş
vik eden Ramazan ayı ve müba
rek oruç, müminlerin hayatın
da çok önemli tesirler meydana 
getirmektedir. Taberani ve Bey 
hak! de rivayet edilen bir hadisi 
şerifte sövle buyurulur. «Al
lah katında ameller vedi kısım
dır: îki amel (Cennete veva Ce 
henneme girmevi) gerektirir. I- 
ki amel iein tam kârsılı&ı veri
lir. Bîr amel iein on misli karşı
lık verilir Bir amelin karcıbSj 
viiz misil ile verilir Bir amelin 
sevabım ise Allah’tan haekası 
hilmez. Cennete veva cehenne
me «îrmevi gerektiren »kİ amel
den birisi- hır kimse A Iloh'a sirk 

lrAcmjııİDiı PoMtinp çjntıi-
mîvpt vp Hilesi» kııHıık vavımıg 
ohınV fcnrBcnrçjı; bil kînısp W n 
rVMuıetp frfvnıpk ohır

- i  îeo* b î r  VUm ca  lrncm iK  O-

tarak «imansız» ölürse bu kimse 
için cehenneme girmek vacip o- 
Iıır. Tam karşılığı verilen iki a- 
mel ise tunlardır: 1— Bir kim
se bir suç işlerse ancak o suçla 
cezalanır. 2— Bir kimse iyilik 
yapmayı ister de iyiliği yapmaz 
sa ancak o iyiliğin karşılığı fle 
mükâfatlanır. On misli karşılık 
verilen amel ise: Bir kimse bir 
iyilik yaparsa, bu iyiliğe karşılık 
on misli sevap verilir. Yediyüz 
misli karşılık verilen amel de şu
dur: Bir kimse Allah yolunda ma

hnı harcarsa bunun karşılığı kat 
kat olur. Bir dirhem yediyüz dir 
hem, yine bir dinar yediyüz di
nar karşılığı görür. Sevabını kim 
senin bilemeyeceği amel ise: O- 
ruçdur. Oruç, Allah (CC) içindir. 
Oruç tutanın sevabını kimse bi
lemez, onu ancak Allah-u Teâlâ 
bilir.» (3)

Neseî ve Hakim’in Ebu Üma- 
me (R.A.) den rivayet ettikleri 
bir hadisi şerifte: «Ebu Ümame 
soruvor. Ya Resııinll«»b. bana öy 
le bir şey emret ki Allalı onun- 
la bana menfaat versin. Resulul 
lah (S.A.V.) sövle buvnrdu: Oruç 
tutmava davanı et. Zira orucun 
benzeri voktıır.» (4)
DUALARIN EN COK KABUL 
EDİLDİĞİ AY

İmamı Ahmed (R.A.) ve Tirmi 
zî’nin almış olduğu bir hadisi 
şerifte şöyle buyurulur. «Üç 
senin duası geri çevrilmez. (Ka
bul edilir). A) Oruçlu olan kimse 
iftar edeceği zaman B) Adil i- 
mam (memleketini adaletle ida
re edeıı devlet reisleri ve idare
ciler) C) Mazlumun duası. Zulme 
uğrayan masumun duasını Allah 
(C.C.) bulutların üzerine yüksel
tir, sema kamlarını onun ieiıı a- 
car ve Rabb (CO der ki: İzzeti 
Celalime yemin ederim. Sana ke 
sinlikle vardım ederim (ey m az 
lum). Velev ki bir zaman sonra 
olsun.» (5)

Bu hadisi şerifte açıkça belir
tildiği üzere, iftar ederken dua 
etmek mendup olmaktadır. Pey
gamberimiz (S.A.V.) iftar eder
ken şövle derdi. «Allah’ım, se
nin nzan için oruç tuttum, se
nin rızkınla iftar ettim.»

İbni Ömer (R.A.) iftarında şöy 
le dua ederdi: «Allahım herseyi 
kuşatan rahmetinle günahları
mın varlığannıasını dilerim.» (6)

Abdullah ibni Zübevr’in flt.A.) 
rivayet ettiği bir hadisi şerifte 
Abdullah (R.A.) sövle anlatır: 
«Resnlullab (S.A.V.) Muaz oğlu 
Sa’d’in evinde iftar etmişti ve 
orada sövle bııvnrnınstu: Eviııiz-

zi iyi kimseler yedi. Melekler de 
üzerinize rahmet etti.» (7) 

Ramazanı şerifin iftan da sa
huru da bereketlidir. Bu sofra
larda rahmet saçmak, istiğfar 
etmek için melekler bulunur. 
Çünkü bu sofralar, Allah rızası
na uygun İbadet için hazırlanan 
manevî sofralardır. Bu sofralar 
tslâml adablara göre tanzim edi 
lir. tslâml adablaı ile yemeğe 
başlanır. Bunun İçin iftan acele 
yapmak, sahuru son vaktine ka
dar bekletmek mustehabdır.

Ebu Derda (R.A.) in Resulul- 
lah (S.A.V.) den rivayet ettiği bir 
hadisi şerifte şöyle buyurulmuş- 
tur: «Üç şey resullerin ahlâkm- 
dandır: a) İftan acele yapmak 
b) Sahuru son vaktine kadar te 
hlr etmek, c) Namazda sağ eli 
sol el! üzerine koymak.»' (8) -

imamı Ahmed b. Hambel’in 
rivayet ettiği bir hadisi şerifte 
ise: «Sahur berekettir. Sahuru 
terketmevfniz. Velevld bir yu
dum su İçmek şeklinde de olsa. 
Zira Allah (CC) ve melekleri, sa 
hur yemeğine kalkanlara rahmet 
eder.» buvurulmustur. (9)

Ebu Hüıeyre (R.A.), bu husus 
la ilgili olarak rivayet ettiği ha
diste, Resulullah’m Cebrail (S. 
A.) ile mülâkatuu anlatır. Söyle 
ki: «Resulullah (S.A.V.) bir Cu
ma hutbesi ichı minbere çıkmış
tı. Bir ara tiç kere Amin. Amin. 
Amin. (Allahım duamızı kabul 
et) dedi. Namazdan sonra nirin 
ve kimin İçin Amin dediği Re- 
sulullah’dan soruldu. Resulullah 
şövle buyurdu: Minberde yanıma 
Cibril (S.A.) geldi Ve dedi ki. «Bir 
kimse ki vamnda, ana ve baba
sı ihtiyarlamış da Cennete gire 
memis ise bu kimsenin burnu 
sürtülsün. (Zelil ve perişan ol
sun) Amin de ya Resulallalı. Bir 
kimse kİ yanında benim ismim 
anılır da üzerime salavatı şerife 
(Ailahümme sallı alâ Mokam- 
m edin ve ala âli Muhammedi ge
tirmezse bu kimsenin de burnu 
sürtülsün. Amin de ya Resulul- 
lah. Bir kimse ki Ramazan avına 
erişmiş, fakat günahlarından a- 
rınmadan Ramazan avı çık m ış  
gitmiş, bn kimsenin de burnu 
sürülsün. Amin de va Resulul
lah... dedi. Ben de bunların hep 
sine amin dedim. (10)

Hadisi şerifle cok mühim hak 
lardan bahsediliyor. Miisifımana 
anasını, babasını razı etmesi ve 
seveli peygamberinin üzerinde
ki haklarını hissederek ona gö
re h arek e t etm esi telkin edili
yor. Resulullah (S.A.V.) in ısmi-

dahi olsa mutlaka salavatı şeri
fe getirmek her müslüman üzeri 
ne bir borçtur.

Baştan aşağı, mağfiret, rah
met ve afv ayı olan Ramazan’da 
kendisini kurtaramayan bir in
sanın. başka bir ayda gafletten 
uyanması göçtür.
ARTIK GİDİYOR
RAMAZAN AYI

Resulullah (S.A.V.) buyurmuş 
tur. «Ramazan ayı evveli rah
met, ortası mağfiret, sonu da Ce 
hennem’den azad olmaktır.» Ne
güzel teşbih. Sanki bir güz yağ
muru. Yaz boyunca kuruyan, 
çürüyen, tozlanan, pislenen yer
yüzünü ayıkladı, temizledi; yeri 
ne yenveni zümrüt gibi yeşillik
ler doldurdu. Sanki bir bahar, 
yağmuru bütün kürrei arzı sema 
lann rengine çevirdi. Cayırlar, 
çimenler, kırmızı, beyaz çiçek
ler gönüllere hoşnutluk verivor, 
kısa bir zaman sonra hepsi büyü 
mede, gelişmede, insana ümit 
veriyor. Bir de baktık ki. bu yağ 
murlann çıkarttığı, hazırladığı 
her şey olgunlaşmış, kemale er
miş, netice veriyor. İnsan için gı 
da oluyor, nzık oluyor, hayat o- 
luyor. îşte Ramazan ayı böyle 
bir aydır. Evveli rahmettir, tik 
on gününde, mü’minin kirlen
miş. katmerleşmiş suçlarını te
mizler, paklar, insanı tertemiz 
kılar. Artık insan arzının ağaçla 
n , (gözler, kulaklar, ayaklar, el 
Ier, diller, kalbler) tertemiz, yeni 
ve olgun, dolgun, düşünce çiçek 
leri açmış hazır mevve vermeye.

İkinci on gün mağfiret ayıdır. 
Temiz dillerden ve dudaklardan 
dualar, istiğfarlar, ilticalar yük
seliyor semalara. Rableri kabul 
buyuruyor, duaları, affediliyor 
günahlar... Artık insan bedeni 
arınmıştır suç lekelerinden... 
Bünye kemale ermiş, olgunlaş
mış, takva mertebesine ermiş, 
neticeyi beklivor...

Son on günü de Cehennem’ 
den azadlıktır. Bu devrede mü’ 
min neticeye varmış, Allah (CO 
m masına ermiş. Cehennemden 
beratlar almış eline, yürüyor 
Cennetine... Saadete kavuşmuş, 
ermiş ebedî havatına...

Ey yüce Rabbim. milletimizi, 
bütün müminleri bu mübarek 
avın rahmet bereket ve maSfire 
tinden mahrum bırakma... A- 
m ln.

(1) Fatır Suresi. Ayet 10.
(2) Sahilin Müslim. CİM 4. Slıf 

2078.
(3) Müslim. Cild 4, Shf 2074.
(4) Tacül Usul. Cild 2. Shf. 5©
(5) Tacül Usul Fi Ehadîsirre- 

sul cild 2. Shf. 51.
(6) Tacül Usul. Cild 2, Shf. 61.
(7) Tacül Usul. Cild 2. Shf. 61
(8) Camiüssağîr, cild 1. Shf. 

114.
(9) CamiUssağîr, cild 2, Slı. 31 

(10) Camiüssağîr, cild 1. Slı. 31
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üay lok et’in Akıbetini
r  -

iyice Anlamak için
Geçen Sayıdan Devam 

TOKER’İN YALANLARINI 
HATIRLATAN BİR İFTİRA 
NASIL ÇÜRÜDÜ?

Şimdi, sosyalist maske takan, A- 
merikan Rotary kulüb azası, mason 
Nadir Nadi’nin çıkarttığı Cumhuri
yet gazetesi, bundan senelerce evvel 
hangi maskeyi takıyordu? Vesikayı 
okuyalım:
CUMHURİYET GAZETESİNİN 
AMERİKA KUYRUKLUĞU

«Dünya hesabına ne iyi bir talih 
eseridir ki, tahakküme ve istibda
da karşı nefret duyan insan toplu
luklarının başında, bugün Birleşik 
Amerika Devletleri gibi, her bakım 
dan kuvvetli bir millet yer almış, 
tehlikeyi vaktinde görerek ona kar. 
sı hazırlanmak lüzumunu kavramış
tır.

Türkiye’ye Yardım Kanunu ile a- 
tılan adım, yakın zamana kadar bir 
cığ gibi yuvarlandığım gördüğümüz 
kaba istilâ kuvvetlerine karşı (dur!) 
işareti çekmiş olmaktır.

İstilâcı Bolşevik orduları ile hür- 
rîvefcl dünya mîlletleri arasında bîr 
elin bir çatışma olursa, İlk safta te
lâ y a  karşı göğüs germek vazifesi 
b»ze düşecektir. Kendi varlığımızı 
knmtnava çatışırken. aynı zamanda 
medeniyet dünvası uğruna da kan a- 
kıtarağız. Amerikan yardımının asıl 
manası, bu gerçeğin BirWk Devlet
ler tarafından kabul edildiğini gös
termesidir.

Nereden çıktığı pek iyi bilinen ba 
zt propaganda yaygaraları, Amerikan 
yardımının Türk bağımsızlığına bir 
darbe olduğunu, şu kadar milyon do- 
far karşılığı kendi varlığımızı Was> 
hington’a kalktırdığımızı ortalığa yay 
nuk istedi Bu saçma sözler üzerin
de durmak bile lüzumsuzdur. Ege
menlik haklarımızı ve toprak bütün- 
lüğümüzü parçalamayı h*d*f tutan 
Moskof istekleri İleri sürüldüğü za
man, henüz kimse bir santimlik bir 
yardım vaadinde bulunmamıştır. O- 
na rağmen, ölünceye kadar yurdu
muzu koruyacağımıza dair bütün dün 
vanm gözü önünde andiçen gene biz 
terdik, flütür, ynr icmım vardım fÖ  
uf uzatan Amerika, bu hizmetlerine 
Varsı bM e» ne toprak, ne de üs îs- 
tfyor. Yukarıda da aövIMIğfmîz rihl, 
bit yardım, hürriyeti seven milletle
rin. hürriyet dflcmanlarma harsı te* 
Kn*?h*m**t ntrmüf* Wr fierl adim
den harika Vr şey değildir.

vib'tvri rm Amerika, ne furilte. 
-e. ne de öteki bürriv^tri mlUetfer, 
M Alf deririm komi ririf bir makcsıt 
»nKiîmr d*w*erdly. horm Vıır
tarmak ve İnsan topluluklarına İn
san rib? vawmak İmkânTarmı sağla
maktır. Sakfrrean kuvvetler bu ger- 
^9f. fa7Îq vakit onlar
da zlbnlvetTArinl deüîctMrierse ne 
â̂ â. voksa fİAÜncÜ bir eîbau harbinin 
kırgın aîevW! yeniden dünyavı sa- 
»n^vtır. îîürrivriri minkti er, bövle 

bir İhtimali önlemek, yahut ona

karşı cephe almak maksadı uğruna 
hazırlanmalıdırlar. Amerikan • Türk 
yardım anlaşması bizce, işte bu ha
zırlığın safhalarından biridir.» (I)

Peyamî Safa merhumun, «kitapsız 
başyazar» dediği adamın bundan 22 
sene evvelki fikirlerine bu millet 
ne 22 sene evvel, ne de bugün iti
bar etmemiştir. Şimdi savunduğu fi 
kirlere de, itibar etmeyecektir. Zira, 
şahsiyetli bir milletin can düşmanı, 
uşaklık ruhudur. Bu millet Moskof 
ajanlarından da. Amerikan uşakların 
dan da iğrenmektedir.

Aşağıya aldığımız iki vesikadan 
birincisi gayri millî basının yalan, 
iftira silâhının tipik bir tezahürüdür. 
İkincisi ise, iftiraya ve bozgunculu
ğa karşı, imkânlar nisbetinde veri
len bir cevaptır. Bu cevap, millet 
düşmanlarına karşı, Hak’kın bir şa
marıdır.

Birinci vesikadaki iftiranın ceva
bını veren ikinci vesika, uzun bir 
süre sonunda, aynı gazetede çıkmış
tır. Hem geçen zamanın uzunluğu, 
hem de cevabın neşredilen sahifede 
olmayışı, bozguncuların hile ve fit
nelerinin devam ettiğinin başka bir 
vesikasıdır.

Bu vesikalar, gayri millî basının 
Türkiye’deki rolü ve fonksiyonu hak 
kında kâfi deliller teşkil etmektedir.. 
Millet bunu, böyle biliyor, millet ev 
lâtlan böyle manalandınyor, tarih 
böyle yazacaktır. En büyük âdil 
mahkeme bunu, böyle yargılayacak
tır!
METİN TOKERİNKİLERİ 
HATIRLATAN VE SONU 
HÜSRANLA BİTEN YALAN

Şimdi, bu iki vesikayı takdim edi
yoruz:

«MÜCADELE BİRLİĞİ ADLI BÎR 
DERNEK ORTAYA CIKARLDI.

G. KURMAYDA GİZLİ BİR 
DERNEK ÜYESİ YAKALANDI

Ali Hakkı Kocabaş adındaki Yd. 
Subayın din devleti kurmak amacıy 
la propaganda yaptığı belirtiliyor.

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 
Kemal AYDAR - Ali Hakkı Kocabaş 
adında bir yedek subay «Devletin 
temel nizamlarım dini esas ve inanç 
lara uydurmak maksadıyle propagan 
da yaptığı» îddiasiyle yakalanmış ve 
Genel Kurmay Askeri Savcılığınca 
yürütülen soruşturmada sanığın (Mü 
cadde Birliği) adb gizli bir cemiye- 
yete mensup olduğu anlaşılmıştır.

Genel Kurmaydan bir yetkili, «O- 
Iay doğrudur. Sanık hakkında soruş
turma Genel Kurmay Savcılığınca 
derîni esti rilm ekte ve bütün ilgili 
makamlar durumdan haberdar edil
miş bulunmaktadır.» demiştir.

Sanık, asker! mahkemede yargıla
nacaktır.
YALANIN MASKESİ DÜŞÜYOR

«MÜCADELE BtRLtftt BİR YIL 
ÖNCE RESMEN TESEinrÜL ETTİ.

CEMİYETİMİZİ KASTEN 
YANLIŞ TANITMIŞLARDIR.

Ali Hakla Kocabaş üye değil. 0-

lay bu iken, açık Birliğimize gizlilik 
izafe etmek Cumhuriyete yakışıyor.

— Doğru BUDUR —
Gazetenizin 28 Ekim 1968 tarihli 

nüshasında Birliğimizi töhmet altına 
almaya yeltenen, uydurma ve kasıt
lı bir haber uçurulmuştur. Basın Ka
nununun bize verdiği yalanlama ve 
açıklama hakkım kullanıyoruz. Bu 
iğrenç iftirayı düzerek neşriyat ya
pan şahıslarla ise, teker teker mah
kemede hesaplaşacağız. Rotatif sahi
bi olmanın şerefe, haysiyete ve mil
lî cepheye iftira etmek hakkını ver
mediğini göreceğiz.

Aşağıdaki hususların, kanun gere
ğince nesrini talep ederiz: v

1— BİRLİK GİZLİ OLMAYAN 
KANUNİ BİR KURULUŞTUR.

Bir sene evvel kurulmuş, bütün 
İstanbul, Konya ve pek çok şehir
lerimizin sokaklarını donatan ilân
lar, pankartlar ve bizzat gazetenizde 
en az dört defa çıkan haberler, Der 
neğin varlığından körlerin bile ha
berli olduğunun şaşmaz belgesidir.

Birliğimizi karalamak ve komü
nizm gibi zararlı cereyanları unuttu
rarak, sunî bir irticaın varlığından 
ve tehlikesinden bahsetmek için, 
her halde yeni duymadığınız bir ha- 
beri araştırmadan gazetenize koydu
nuz.

2— BAHİS KONUSU SANIKLA 
HİÇ BİR İLİŞİĞİMİZ YOKTUR

TCK. madde 163’e girdiği ifade 
olunan suçu işlediği iddia edilen ye 
dek subay ile biç bir alâkamız bu
lunmadığı halde, tuttunuz bu iftirayı 
da vakıstırdmız.

Birliğimiz, bir seneden beri yaptı
ğı faaliyetleriyle; kanunların temi
natı altında olan fikir ve söz hürri
yetini kullanmış, milleti tehdit eden 
felâketleri ve sebeplerini bir bîr gös 
termistir. Millet düşmanlarının sui- 
kastleri ve oyunlarını vesikalarîyîe 
ve ilmi delillerle açıklamıştır ve e» 
çıklamaya devam edecektir. Mîllet 
düşmanlan ve Türkiye’deki ajanları 
korksunlar.

Birlik, bu faaliyet cümlesinden o- 
îarak binlerce şahsa yüzbini aşan t* 
kaz (bildiri) göndermiştir. Bu şahıs* 
lar arasında vazifeleri, meslekleri ve 
eğilimleri farklı binlerce insan var
dır.

BİRLİĞİN ARMASI
Faraza, TİP’in lideri Aybariın ve

ya yazarını* İlhan Selçuk'un evinde 
yapılan aramada, armamızı havi ika* 
lanmız çıksa, bunların malum faali
yetlerini de biz mi idare etmiş ola
cağız?

Bu, engizisyoncularm bir papaz 
mantıksızlığı içinde, töhmet için an
dan bahaneler aramasından farklı 
değildir.

3— MÜCADELE BİRLİĞİNİN 
HEDEFİ

Birliğimizin Hedefi ise, sizin ya
kıştırdığınız gibi değildir. Hedef şu 
dur:

«Tarih boyunca, düşman milletle* 
rin ideolojik, siyasî, İktisadî ve psi
kolojik hücumlarına maruz kalarak 
buhran içine düşen milletimizin kül 
türünü muhafaza, müdafaa ve yük
seltmek hedefimizdir.» (Mücadele 
Birliği Tüzüğü, Madde: 3)

Biz, bu ulvî gaye için savaşıyoruz 
ve savaşacağız. Millete hazırlanan 
suikastleri, dolapları açıklayacak 
ve maskeB bozguncuların maskesini 
alaşağı edeceğiz.

Gazetenizdeki yalanla dolu iftiranâ 
me Birliğin gizli bir teşekkül oldu 
ğunu, sistemli bir irticaın Türkiye* 
de varlığını ve tarafımızdan tahrik 
edildiğini bildirebilmektedir.

Bütün iddialarınız, bir seneden be 
ri kanunî faaliyet gösteren Birliği
mize «gizli» demek kadar yalan, ya
kıştırma ve iftiradan ibarettir. 0 

Ancak bu, yakıştırmalara neden lü 
zum duyduğunuzu muhterem okuyu 
cularmıza biz duyuralım: Bu uydur
ma haberin gayesi;

a— 11 Kasımda başlayacak ve ko 
münistlerin yönetmek istediği ve ha 
zırladığı talebe nümayişlerinin ra
hatça yapılmasını temin, 

b— Sahte bir irtica yaygarasıyla 
hükümet ve adliyenin dikkatini mil
liyetçi cepheye teksif ettirmek, böy- 
lece sosyalizan faaiyetleri kolaylaş
tırmak,

c— Milliyetçi öğretmenlerin kurul 
tay çalışmalarım gölgeîemek.

Hadiselerin seyri ve uydurma neş
riyatınız bunu akla getiriyor. Dedik
lerimizin haklılığı olaylarla doğrula- 
nacaktır.

Bu vesile ile gazetenizin, ağırbaşlı 
gözüken sahte objektifli ve tarafsız
lık gösterilerinin de nasıl bir niyeti 
sakladığı bir daha ortaya çıkmış bu 
lunuyor.

Şunu hatırlatalım ki; Türkiye’de 
uyanan millî güçler, dönen dolapla
rın farkındadır. Ne atadan mevrus 
ve nereden tedarik edildiği pek belli 
bir rotatif sahibi olmak, ne faşizmin 
çanak yalayıcılığından komünizmin hi 
mayeciligine atlavacak kadar oynak 
olmak, ne de sahte ve seviyesiz it
hamlarla millî cepheyi parçalama 
gayretlerinde üstad olmak millî u- 
yamst durduramayacaktır.
Mücadele BlrU*! Genel Merkezi (3) 
İBRET OLA BAY TOKER.

25 yı önce Türkiye’de Amerikan 
düdüğü ötttirenler, daha kârlı tica
ret yollan aralamak İçin, M M * 
mlı» çanak yalayıcılığına atlamışlar
dı. Ve 12 Mart anlan başvekillik ha 
yallerî irinde yakaladı. Ve gazetele
rinden hile sille tokat def edildi
ler. İbret ola bay Toker... Faria me 
raklıysanız serüvenini bay Nadir N» 
dîye serim. Zira sonlarınız farklı ol
mayacaktır.
(1) Cumhuriyet, 15 Temmuz 1947, 
Nadir Nadl.
(2) Cumhuriyet, 28 Ekim 19*58.
(3) Cumhuriyet. 26 Aralık 196*.

Devamı Var
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Gondi’nin Endişesi Casusluk
Batı Avrupa Ülkeleri ve A. 

B.D. yi kapsayan bir geziye 
çıkmış olan Hindistan Başbaka 
nı Bayan tndra Gandi, Ameri
kan Senatosunun dış yardımı 
durdurma kararından çok endi 
şe duyduğunu ifade etmiştir, 
îyı haber alan kaynakların be
lirttiğine göre, son 20 yıl için
de Hindistan ABD’den 10 mil
yar dolara yakın yardım almış 
tır. ABD Hindistan’a son ola- 
n k  PakistanlI mülteciler için 
250 milvon dolarlık bir var 
dımda bulunmuştur.

Hindistan’ın uzun bir zaman 
dan beri istismar ettiği Pakis
tanlI mülteciler meselesi artık 
olta yemi olma hususiyetini 
kavbetmis olmalıdır kİ, yar- 
dım kaynaklarında azalma ol
muştur. O halde Gandhî’nîn 
Beynelmilel Politikanın hoşu
na gidecek yeni istismar vesi
lesi bulması gerekecektir.

Yahya Han
Pakistan Devlet Başkam Yah 

ya Han, yaptığı açıklamada ül
kesinin PakistanlI mültecileri 
kabule hazır olduğunu arcak 
H*nt makamlarının bu mülteci 
lerin yurtlarına dönmelerini 
engellediklerini ve bu contan! 
davayı» uluslararası danda bir 
İfm  ’ar vesilesi ba.in* setir 
dikleri.»] söyleyerek. Doğu Pa
kistan olaylarının başlamasın
dan bu yana Hindistan'a göçen 
mültecilerin, sadece 2 milvon 
kişi olduğunu buna karşı.ık 
Hindistan’ın uluslararası yar
dım kuruluşlarından yardam 
koparmak amacıyla bu rakamı 
birkaç misline çıkardığını be
lirtmiştir.

Mahmut Dikler
ligiz Aykutlu’dan boşalan 

İstanbul Birinci Şube Müdür, 
üğüne İstihbarat Şubesi Müdü 
rü Mahmut Dikler getirilmiş
tir Mahmut Dikler uzun yıllar 
Birinci Şube kadrosunda çalış
mıştır. Bilindiği gibi Ağız Av 
kutlu geçtiğimiz hafta henüz 
acık’an m ava o sobenlert@ Ba
kanlık emrine alınmıştı*

İngiltere'den sonra, Fransız 
karşı casusluk teşkilâtları da. 
çalışmalarım hızlandırmış ve 
komünist ülkeler hesabına ça
lışan 10 bin kadar casusun fa 
aliyette bulunduğunu fcesbit 
etmiştir. Bu casusların çoğun
luğunun, tahrik, sabotaj, sız 
ma ve istihbarat için yetiştiril 
miş kadınlar olması dikkatleri 
çekmiştir Bu komünist ajanla 
ra verilen 73 bin 500 radyo ta 
limatını Fransız kontr espiyo- 
naj müesseseleri tesbit etmiş
lerdir. Ayrıca İngiltere’de ya
kalanan casuslar Türkiye, Or
tadoğu, Batı Avrupa ülkeleri 
gibi memleketlerdeki ajanları
nı ve çalışma şekillerini de a- 
çıklamışlardır.

Yeni Ayasofyu
Yunanistan Başbakanı Papa 

dopulos 1453’de Fatih Sultan 
Mehmed’in İstanbul’u fethet
mesi ve OsmanlI İmparatorlu 
ğunun başkenti yapmasiyle el 
lerinden çıkan ve sonradan ca 
ntf haline getirilen Ayasofya 
kilisesinin yerini tutacak yeni 
bir kilisenin temellerini atmış 
tır. Atina’da yanılan kilisenin 
inşasının 1821 Yunan isyanı 
yılında karara bağlandığı fa
kat kilisenin yapımının bugü
ne kadar ihmal edildiği sövlen 
mektedir. Ancak Bişof Hiero- 
nimos’ıtp çabalarıyla veni Yu
nan hükümetine kabul ettiril
miş ve inşasına başlanmıştır.

Polo Kulübü
Polis, İstanbul caddesinde 

Anadolu Handaki, bütün or
taklarının gayri müslim oldu
ğu «POLO !T¥TT f>p»ii basmış, 
tır Çoğunluğu Yahudi olan ta 
mnmıs 9 kişi vakalanmıs. ma
sa üzerinde bulunan külîivetli 
miktarda nara, bono ve oyun 
fişlerine el konmuştur Bu ko
nu ile ilgili yorumumuzu «YO
RUM» sütunumuzda bulacaksı
nız.

Üniversiteler
Birkaç yıldan oerı kavgalar

la açılan üniversitelerimiz, bu 
yıl 1 Kasımda sakin bir şekil
de açılmıştır. 1968’den itiba
ren üniversiteleri ihtilâl üssü 
haline getiren komünistler açı 
lıs törenlerinde olaylar çıkarı
yor, milliyetçi talebeleri okul
lara sokmuyorlardı Sıkıyöne
tim mahkemelerinde yaptıkla 
nmn hesaplarını vermekte o- 
lan kızıl mikropların ortalıkta 
bulunmayışlarından dolayı, ü- 
niversiteter olavsız bir şekilde 
açıldı Milletin arzusu bu ha
lin devam etmesidir.

Afrika Birliği
Afrika Birliği Teşkilâtı ta

rafından Ortadoğu buhranını 
çeşitli yönleriyle incelemekle 
görevlendirilen Afrikalı dört 
lider, dün Kudâs’e gelmiş ve 
hava alanında İsrail Cumhur 
başkanı Zalman Şazar, Başba
kan Bayap Golde Meir ve Ka
bine üyeleri tarafından karşı
lanmışlardır. Nijerya Cumhur 
başkanı General Yakubu Go- 
won, Kamerun Cumhurbaşka
nı Ahmedo Ahidjo, Senegal 
Cumhurbaşkanı Leopold Seug- 
lıor ve Zaire (Eski Kongo) C. 
Başkanı Joseph Mobutu’dan 
meydana gelen heyet, İsrail’in 
görüsünü tesbit ettikten sonra 
Kahire’ye geçecektir. Mısıriı 
liderieri dinleyecek ve netice
de hazırlayacakları raporu Af
rika Birliği Teşkilâtına suna
caklardır Bu dört liderin fs- 
railîe sıkı bir münasebette o- 
lusları, gerçekte bu teşebbü
sün tsrail tarafından tezgâhla 
nan ve onu haklı çıkarmak f- 
çin ortaya konan bir ovun ol
duğunu akta getirmektedir.

Kürtaj
Her memlekette olduğu gibi 

Hollanda’da da seksin yayılma 
sim isteyen ufak bir azınlık ta 
rafından yürütülen «Doğu» 
kontrolü ve kürtajı teşvik» 
kampanyası halkın büyük ço
ğunluğunun protestosuna se
bep olmaktadır. Yine bu çev
relerin hakim olduğu TV ida
resinin, TV de gösterdiği ço
cuk aldırma ile ilgili bir filmi 
büvük gürültülerin kopmasına 
sebep olmuştur.

Hollanda’daki «Doğmamış 
çocuklar vakfı»nm yasaklanma 
sini istediği fakat, La Haye 
Yüksek Mahkemesinin karariy 
le gösterilen bu filim. «Cinsel 
Reform Vakfı» etrafında top
lanan küçük bir azınlığın tak
dirini kazanmıştır.

Dericilik
Merkezi Ordu’da bulunan 

Türkiye Dericiler derneği Ge
nel Başkanı Hüseyin Yılmaz; 
«Canlı hayvan ihracatının dtır 
durulmasını» istemiştir «Can 
lı hayvan ihracının dericiliği
miz alevhîne bir durum yarat 
tığını» belirten Hüseyin Yıl 
maz konuşmasına sövie devam 
etmiştir: «İhraç ettiğimiz hay 
venlann kesimi kendi memle
ketimizde yapılırsa dericiliği
miz gelişir, geçimini bu İşe 
bağlavan kimseler mağduriyet 
ten kurtulur. Avnca. kesimde 
bizde kalacak sakatat île de fa 
kir vatandaşların protein ihti
yacı karşılanmış olur.»

Hüseyin Yılmaz’ın bu açık
laması. hayvancılığımızın sağ
lam temeller üzerine oturtul
ması gerektiğini bir kez daha 
hatırlatır mahiyettedir

Hus-Çiıt Harbi mi?
«New York Times» gazetesi 

geçtiğimiz pazar günü Orta As 
ya (Tacikistan’da) bir gazete
nin, nükleer bir tecavüz halin 
de halkın bölgeyi nasıl tahliye 
edeceklerine dair bir yazı ya
yınladığını bildirmiştir. İlk ba 
kışta tabiî görülen bu haber, 
aslında müstakbel bir Sovyet- 
Kızıl Çin harbine işarettir.

Şüphesiz Kızıl Rusya ile Kı
zıl Çin arasında vukubulaeak 
bir nükleer harp, halen iki dev 
let sınırına tampon olarak yer 
lestirilmiş müslüman Türkleri 
darbeleyecektir. Bu tampon şe 
birlerin içinde en önemli mev 
kiyi «Alma Ata» şehri işgâl 
etmektedir. Gerek stratejik e- 
hemmiyeti ve gerekse petrol 
rezervi bakımından fevkalâde 
fonksiyonu, iki komünist ülke 
yi sınıra yığmak yapmağa zor 
lamıstır. Şehir bir Türk şehri 
dir. Bir nevi jenosid demek o- 
lan bu menfur hareketi Türk 
hâriciyesinin B.M. 1er nezdin- 
de protesto etmesi arzulanır.

Savcı ı
Mahir Çayan hücresinin yar 

gılandığı İstanbul 3 numaralı '
Sıkı yönetim Mahkemesinde j
Askerî Savcı Hâkim Yarbay Na j
ci Gür, Esas hakkmdaki müta j
laasını okumuş ve 13 şehir eş 
kiyasınm idamını istemiştir, 
idamı istenenler şunlardır: 
Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, 
Kâmil Dede, Necmi Demir, İl 
kay Demir, Ziya Yılmaz, Kad 
riye Özen, Rüçhan Manas. Ne 
cati Sağır, Ömer Erim Süer- 
kan, Abdullah Ceceloğlu, Ttt- 
lay Tat, Oğuz öder.

Suçlar
Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı orta dereceli okulların 
değiştirilerek yürürlüğe konan 
yeni disiplin yönetmeliği ceza 
yı gerektiren suçlan şöyle tes 
ait etmiştin

«Yalan söylemek, okulca fa 
şaklanmış kıyafet ve tuvalette 
Israr etmek, okuldan kacm»k 
okul İçinde ve* dışında çirkin 
sözler sarf etmek, arkadaşları
nı tehdit etmek, okut içinde 
veva dısmda arkadaşlarına sa
taşmak. tembellikte İsrar et
mek. okul teinde veva dışında 
herhangi bîr vere c»rkl« yazı
lar yazmak, okulca yasaklanan 
yerlere gîtmek. sigara içmek, 
kumar ovnamak. boykot ve iş 
gal gibi davranışlarda bulun
mak, bildiri dağıtmak. dövl2 
asmak, arkadaştan» toplu ola 
ra k öğretmenlere veya yöneti
cilere karşı evleuıe geçirmek, 
sınavlarda konva çekmek İçki 
ve kevif verici maddeler kul
lanmak. okul içinde veya dışın 
da İffete aykm davranışlarda
felilıifimak.»
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Alkol ve Siroz
İstanbul Tıp Fakültesinin al 

kolizm konusunaaki sempoz
yumda, alkolün sinir sistemine 
etkisi, alkolizmin . doğurduğu 
tıbbî problemler, insan şahsi
yeti yönünden alkolizm ve bu
nun sebep olduğu psikiyatrik 
bozukluklar üzerinde durul
muştur.

Prof. Dr. Cihat Abaoğlu’nun 
lider, dün Kudüs’e gelmiş ve 
Başkanlığındaki oturumda, ko 
nuşmaeılardan Dr. İlhan Ulu- 
gay, «Alkol, sirozun önemli 
bir sebebidir. Siroz ile alkol a- 
rasmda çok sıkı bir ilişki var
dır» demiştir.

Prof. Dr. Cihat Abaoğlu da 
yaptığı konuşmada, enfarktüs 
geçirmiş olan bazı kişilerin 
«Damar açıyor» diye arka cep
lerinde viski taşıdıklarını, as
lında bunun yanlış olduğunu 
söylemiş ve İçkinin sigara ka
dar olsa dahi bünyeye zararlı 
olduğunu ifade etmiştir.

Beynelmilel Yahudiliğin mil 
îetlerin biyolouk yapılarını çü 
ditmek için, kullanılmasını teş 
vik ettiği alkol, gerçekte bütün 
kötülüklerin anasıdır. Zaman 
gerçek ilmin, insan bünvesîne 
a}dun sol ideo’o.lileri yıkılışı
na zemin haydamaktadır.

Rusya Dos! mu?
Mısır Harb Bakanı Muham 

med Sadık cephedeki Mısırlı 
askerlere Sovyetler Birliğinin, 
Israel tarafından işgâl edilen 
toprakların kurtarılması için 
girişilecek harbde Mısır’ı des 
tekleyeceğini söylemiştir.

Süveyş kanalı boyunca mev- 
zilenmiş hava savunma birlik
lerine hitaben yaptığı konuş
mada Muhammed Sadık şunla
rı söylemiştir:

«Harbin patlaması düşündü
ğünüzden daha fazla yakındır. 
Düşman, bize emrivaki için 
kuvvet kullanmak istiyor. Fa
kat cebren, topraklarımızı ye
niden kazanacağız. Sovyet dost 
lanınız bize yardıma karar ver 
mislerdir.»

Hâlâ ayıyla dostluk düşünce 
îeri bitmedi.

Libya’da
Reuther ajansının verdiği 

bir habere göre 2 sene ewe£ 
Libya’da bir ihtilâl darbesi ile 
düşürülen eski kral İdris, Tri- 
poli’de gıyaben mahkum edil
miştir.

Halen Mısır’da yaşamakta 
olan sabık kraldan başka mah 
kûm edilenler arasında Kralın 
karısı Aliye Darnlun, veliaht 
prens Haşan Reda ve diğer 
kraliyet ailesi mensupları bu
lunmaktadır.

Geçen ay, beş sabık bakana 
da halk mahkemesi tarafından 
15 sene hapis cezası verilmiş
tir.

Hristiyon Birliği
Reuther ajansına göre, An

takya ve Suriye patriği Mar Ig 
nazio Jacoub III, geçtiğimiz 
pazar günü, Papa Paul ile res 
mî görüşmelerde bulunmak ü 
zere Roma’ya gitmiştir.

Pazartesi günü Papa ve Va
tikan’ın yetkili temsilcileri ile 
görüşen Mar Ignazio Jacoub 
III, daah sonra Sinod meclisi
nin toplandığı binaya gitmiş
tir.

Pazar günü, Patrik Mar îg- 
nazio Jacoub IH, Fuimicini ha 
va alanında, Vatikan devleti 
hıristîyan birliği sekreter! Kar 
dinaî Jan Wilîebrandst ve sek
reter yardımcısı Gıovanni Be- 
nelü tarafından karşılanmıştı.

400 Bin İşçi
Alman İşçi Bulma Kurumu 

Genel Müdürü Stingie’nin 
«1972 yılında 400 bin yabancı 
işçiyi ülkelerine göndermek 
mecburiyetinde kalacağız» şek 
İmdeki açıklaması Türk ve öte 
ki yabancı işçiler arasında pa
nik meydana getirmiştir. Al
man İktisadi Araştırma Ensti 
tülerinin incelemelerine daya
narak bu açıklamayı yapan Ge 
nel Müdür Stingle 400 bin iş
çinin ülkelerine gönderilmesi
nin «1972 yılında yüzde 43 fi- 
at artışıyla birlikte işçi ücret
lerinin artacağından ve halen 
birçok firmanın «kısa devre işi» 
tatbik etmeye başladıklarından 
zarurî hale geldiğini belirtmiş
tir.

AP’nin Toplantısı
5 Ekimde AP’nin Bakanları

nı Hükümetten çekme kararı
nı yeniden görüşüp bir karara 
varmak üzere AP Temsilciler 
Meclisi, bugün Anadolu Kulü
bünde toplanacaktır. Bilindiği 
gibi Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay AP’nin 5 Ekimdeki ka 
rarım geri almasını istemişti. 
Tarihî bir toplantı olarak va
sıflandırılan bu toplantının iç 
politik hayatımızda önemli te
sirleri olacağı tahmin edilmek 
tedir.

Deniz Kuvvetlerimiz Güçleniyor

Margarine Zam
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

margarin ve sıvı yağlar konu
sunda piyasalarda bir süreden 
beri devam eden istikrarsızlık 
karşısında, yeni fiat fresbitleri 
a? açıklamıştır. Ambalaj mas
rafları sebebiyle ortaya çıkan 
artışa göre, margarine kiloda 
50, pamuk ve ayçiçeğine de 
40 ar kuruş zam yapılmıştır. 
Sofra margarinlerinin Hatları
na zam yapılmamış, bu yağla
rın ham fiatlan ise, 525 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir.

Deniz Kuvvetlerinin, Taşkızak tersanesinde «Donanma Ce
miyetinin de yardımıyla inşa ettirdiği 5 bin tonluk yüzer havuz 
ve iki sahil koruma botu dün düzenlenen bir törenle denize in
dirilmiştir. Törene Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Genel Kurmay 
Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Kuvvet Komutanları, bazı 
bakanlar, Vali Vefa Poyraz, Belediye Başkanı Fahri Atabey ve 
yüksek rütbeli subaylarla kalabalık bir halk topluluğu katılmıştır.

Türk Donanma cemiyeti Genel Başkanı Ertuğrul Akça ko
nuşmasında, «Bugünkü dünya ikliminde bu kâfi değildir. O hal
de, iş bu topraklan vatan, bu ay-yıldızı bayrak ve bu topluluğu 
millet olarak seçen insanların bu yolda fedakârlık ve gayret gös
termelerine bağlanıyor» demiştir. Diğer taraftan Deniz Kuvvet
leri Komutanı Oramiral Celâl Eyiceoğlu, konuşmasında, «Denize 
dönük politikanın günümüzde takip edildiğini» belirterek, «Dev
letlerarası ekonomik ve siyasi ilişkiler, milletlerin kendi kendi
lerine yeterli olabilmesi prensibinin, bugün için dünden daha da 
önem kazanmış odnğûmı ortaya koymuştur...» demiştir.
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Milletin Alın Terinin Hesabı 

Sorulsun
Iktısad, bir milletin hayat müdafaasına tahofc 

edilmedikçe millîlik vasfını taşıyamaz. Bu tariften 
hareketle, bugün Türkiye’de milli bir iktisad politi
kasının varlığından söz etmek oldukça güçtür. Zira 
millî ile gayrî millî ekonomiyi birbirinden ayıran hu 
suslar dikkate alındığında, ekonomimizin büyük nis
pette dışa bağlılık arzettiği kolayca görülür.

Resmî istatistikler de göstermektedir ki, Tür
kiye’deki yatırımlar tüketim sanayiine yapılmakta 
ya da montaj sanayii geliştirilmektedir. Halbuki 
kalkınma ihtiyacının millî zaruret haline geldiği 
memleketimizde, üretime yer verilerek ağır sanayi 
nin, uçak sanayiinin, madenciliğin v.s. yerleşmesi ve 
geliştirilmesi gerekmektedir. Üzüntü ile belirtmek 
gerekir ki, bu yolda şimdiye kadar tatmin edici bir 
müspet adim atılmamıştır.

Aynca, ekonomimizi gayri millîlik vasfına bü
ründüren, başka ve önemli bir mesele daha vardır. 
İktisadî hayatımıza çöreklenmiş bulunan Yahudi, 
rum ve emeninin bitmek bilmez vurgun, soygun 
ve ihaneti... Nüfusumuza oranla %3 lük bir azınlık 
teşkil etmelerine rağmen, iktisadiyatımızın % 70 ini 
elinde bulunduran bu gayri millî azınlık, artık millî 
varlığımızı tehdit etmekten de öte, yoketmeğe yö
nelmiştir

Maliye Bakanlığının açıklamaları ile de sabittir 
ki, Türkiye’de en kârlı iş genelev ve kumarhane 
işletmektir. İstanbul Emniyetinin tarihî zabıtları 
karıştırıldığında bu gibi ahlâksız yerlerin ilk defa 
rum, ermeni ve yahudilerce açıldığı ve teşvik edil
diği görülecektir. Hâlâ da bu yerlerin patronlarını 
çoğunlukla saydığımız azınlıklar teşkil etmektedir.

Daha bir kaç ay önce 9 Yahudi iş adamının 
kumar masasında milyonlarla ele geçirildiği hafıza
lardadır.

Geçtiğimiz hafta içerisinde de yine İstiklâl Cad 
desi Anadolu Han’daki «Polo Klüp» e yapılan bas
kında ikisi kadın olmak üzere İstanbul’un tanınmış 
iş adamlarından bir grup, suç üstü yakalanmışlar, 
toplam olarak 550 bin liralık para, bono ve oyun 
fişine el konulmuştur.

Eski Londra Büyükelçisi Asal Caculi’nin oğlu 
Melih Caculin’in işlettiği ve 9 yıldır polisin uğ
ramadığı kumarhanede yakalananlar, ünlü teneke 
tüccarı ve Şellefyan’m ortağı Nesim Moreno, Tüccar 
Nesim Barulı, Fabrikatör Josef Benardette ve Sabi 
Roso gibi gayri millî azınlıklardır.

Düşünmelidir. Üzerine kumar oynanan; sade
ce milletimizin sırtından çalman paralar değildir. 
Ekonomimizin, millî menfaatlerimizin üzerine ku
mar oynanmaktadır ve oynayanlar bizden değildir.. 
Yine bunlar, sırası geldiğinde bizden gözüküp, bizi 
yasayı ve devleti dolandırp İsrail’e, Atina’ya kaç 
mayı prensip edinen zihniyetin hain temsilcileridir, 
arkadan hançerleyenlerdir.

Eğer yapılan ihanetler, halâ basit zabıta vak’a- 
ları muamelesi görmeye devam ederse, halâ vurdum- 
mezse bu ekonomi çöker. Bu ekonomik bayat gayrî 
Bunlar, zeytin yağma motor yağı karıştırmayı pt- j 
duymazlık, halâ nemelâzımcılık sürüp giderse ve $ 
eğer kangren olan bu yara kesinlikle tedavi gör- 
millîMk vasfını söküp atamaz.

Halbu ki, atmalı ve milletin hayat müdafaası
na yönelmiş «millî iktisad» olmalı değil midir?
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basında
ideolojiler

kavgası

ğğftnlt- r. itennda Seks Hastalan
Günümüzde batı toplumları- 

nı en fazla etkileyen problem 
cinsiyet problemidir. Kadın er 
kek münasebetlerinin gayri 
muntazam bir şekilde sürüp 
gittiği bu toplumlarda, cinsi
yet meselesi, ilk okullara ka
dar bütün okullara da girmiş 
olup, ülkelerin içtimai yapısın

da tamiri imkânsız yaralar aç
maktadır. Bir taraftan, bütün 
milletlerin katili Beynelmilel 
Yahudiliğin gençliği tahrik 
ederek şehvetinin esiri haline 
getirişi, öte yandan da ai'le mü 
nasebetlerini anormal bir ka
lıba dökmesi milletlerin tabii 
yapılarına indirilen en büyük

Bir Morksiste MC CARTHY'cilik Destanı 

Düzenler, Milliyetçi İlim Adamları İçin Neden Sustular
Türkiye oc-ju soı oasın, Y& 

hudi ve mason güdümlü basın 
öyle çirkef olmuştur ki, taraf
sızlık maskesi altında en adi 
oyunlara alet olmak onun vazi 
fesidir İlmin ve ilerinin söz
de müdafaası arkasında mille
te ihanet onun prensibidir.

Hatırlayınız. «Eğitim Hefor 
mu Temel Stratejisi Ve İlkele
ri Komisyonu» Başkanlığına 
kadar gelebilmiş bir Nejat Er- 
der vardı. TİP*li bir zamanla
rın Sosyalist Kültür Derneği 
üyesi olan ve marksist olduğu 
su götürmez bir gerçek kabul 
edilen bu adam adı geçen ko
misyonun lağvedilmesinden son 
ra 30 bin lira maaşla Dünya 
Bankasında iş buldu. Sanki, 
Dünya Bankasında çalışmak 
çok hassas bir değer ölçüsü ir
miş gibi.

Türkiye’de basın sahasında 
kuvvetli bir tröst kurmuş olan 
Beynelmilel Yahudilik ve onun 
borazanliğim yapan gayri mil
lî basın, yaygarayı bastı. Ne
jat Erder’in durumu üzerinde 
yemedikleri nane kalmadı. Bir 
taraftan kraldan fazla kralcı 
kesilenler, Ne^at Erder’e vazi
fe verilmeyisin! Mac Charty’ci 
lik olarak nitelediler. Bununla 
ilgili olarak gayri millî bası
nın sadece iki nüshasındaki 
makalelerden bazı yerleri alı
yoruz:

«Nejat Erder Millî Eğitim 
B*k*niığında kurulan reform 
Kom lsvnntenndaıı hivtede vö- 
rev almıştı. Bu, Türkiye’deki 
M«c rkortvVHerî 1ıörekle ge
çiren bir olay oldu... Ve so
nunda Erder de harcandı, tası
nı tarafını toplavıo yurt dışı
na çıkmak zorunda bırakıldı. 
Ama aslında bunun utanç veri 
cî bir sonuç olduğu Erd^r’in 
yeni göreviyle ortadadır B ^m  
asm solcu sayıp eğitim plânla 
mamızda dahî görev almasına 
tahammül edemediğimiz Er
der, şimdi Dünya Bankasının 
eğitim plânlamasını hazırîaya 
çaktır Hem de Türkiye’de aMı 
ğj maaşın 10 katını alarak» 
(MlHivet. Abdi îpekçi - 2 Ka
sım 19711
KöbnU-ıı cmfhy cmfhy vbgk

«Ne komünistliğ ıdlaki,
«Ne komünistliği kaldı, ne 

retim düşmanlığı!. Bu karala
malar sonucu dayanamadı. 
Dünya Bankasına Türkiye’yi 
de içine alan eğitim uzmanı o- 
îaraV gî+m*k zorunda kaldı, 
/aldığı ücret Türkiye’de kabul 
ettiğinin 10 katıdır... îki bin 
dolar.. Biz değerini bitemedik 
e11 er biliyor.. Şimdi Mac 
Chartv’ciler rahat ed in irler.»  
(Aksam Mehmed Kemâl • 4 
Kasım 1971)

Şimdi yukarıdaki fikirlerin 
temsilcilerine şunu hatırlatı
yor ve soruyoruz: Bu ülkede 
bir Turgut Özal vardı. Yıllarca 
memleket kalkınmasında eme 
ği geçmiş ve DPT’de (Devlet 
Plânlama Teşkilâtı) çalışmıştı. 
Üstelik Turgut Özal, teknik 
ve meslekî kariyerini, memle- 
te yaptığı çok faydalı hizmet
leriyle ispat etmiş birisidir 
de.

O da şimdi Dünya Bankasın 
da astronomik bir ücretle vazi 
fe yapmakta. Fakat sözde hak 
İmin yanında olduğunu iddia 
eden gayri millî basının tem
silcileri sizîer, bir müddet ön 
ce Turgut Özal ve benzeri mil

liyetçilere «takunyalılar» diye 
hücum ediyordunuz. Şimdi ise 
kendinizden tarafa esen bir 
şahsa karşı girişilen haklı bir 
tepkiyi «Mac Chartycilik» ola
rak suçluyorsunuz. Sizin her 
gün ağzınızda sakız gibi çiğne
diğiniz ve ondan sonra da ro
tatiflerin miline yapıştırıverdi 
ğiniz basın ahlâkı bu mu; öğ
renmek istiyoruz.

Eğer denildiği gibi bir şah
sın değerini aldığı maaş tayin 
edecekse, Turgut özal’m Nejat 
Erder’den daha fazla maaş al
dığı aşikârdır. Ama işin esası 
bu değildir. Sol basın ülkede 
haklı olarak alınan tedbirlere 
hücum ediyor. Nejat Erder sa
dece bir vesiledir. Gayrî millî

basının hedefi, Türk Silahlı 
kuvvetlerinde ve efkârı umu* 
miyede sola karşı beliren hak
lı düşmanlık hislerini nötrleş* 
tirmek ve merhamet duygulan 
nı artırmak gayretindedir. Bu
nun için her fırsatta millî vic
danda mahkum edilmiş şahsi
yetleri göklere çıkarma tema
yülü ve bunun yanında milli
yetçileri kötüleme ve hakaret 
etme faaliyeti devam etmekte
dir. Ancak bu durum fazla de
vam etmez inancmdavız. Çün
kü milletimiz herkesin kaç a« 
yar olduğunu çoktan tavin et» 
mistir. Bundan sonraki çırpı
nışlar bezirganlara bîr kâr te
min etmez, biz^u t.*w«we, bo 
şuna zahmet çekmesinler,

Gerçek Emperyalizm  
Anlaşılacaktır Ama...

Türkiye’de Yeniden Millî Mü 
cadele'nin fikir hayatını alt
üst eden enteresan fakat ger
çek fikirleri artık bir bir ispat 
ianmaya başlamıştır. En basi
tiyle bir zamanlar El-Feth’i 
komünist bir teşkilât olarak i- 
lân ettiğimizde pek çok kimse 
yaygarayı kopardı. Hattâ bu 
teşkilâtın Arapları kurtarmak 
için kurulduğunu söyleyecek 
kadar sığ düşünceler bile çık
tı. Ama bizzat teşkilâtın baş
lan gerçek hüviyetlerini ilân 
ediverince herkesin ağzı kuru 
yuverdi.

Arkasından emperyalizmin 
beyninin beynelmilel Siyonizm 
olduğu, Amerika ve Rusya’nın 
gerçek emperyalizmin elinde 
iki kukla olduğunu ortaya atın 
ca bugüne kadar anti emperya
list (!) geçinen emperyalizm 
uşaklarında bir t/» ..,tır başla
dı. Ancak bu fikirlerimiz her 
gün cereyan eden yeni bir o- 
layla teyid edildi, doğrulandı 
ve cemiyetimizdeki düşünme 
prensipleri de böylece hürriye 
te kavuşmuş oldu. Gayri millî 
basının paçaları tutuşunca ki
ralık kalemler ve uşak ruhlu 
ajanlar vasıta siyle fikirlerimiz 
sabote ve dejenere edilmeye 
çalışıldı. Fakat her müdahale 
lehimize tecelli etti.

Biz Amerika’daki Siyonist 
hakimiyetini. ABD yi beynelmî 
lel Yahudi politikasının idare 
ettiğini defalarca ifade etmiş
tik. Böylece antiemneryalist 
düşüncenin temel faktörü de
ğişmiş ve gerçek kalıbına dö
külmüş oldu. Aşağıda bir mec 
muanm Nixon’un özel danışma 
nı olan Henry Kissinger hak
kında varmış olduğu vazmın 
bir bölümünü bulacaksınız,

Bu yazıda Kissinger’den bahis
le şöyle denilmektedir «Musevi 

yılında, Kissin
ger ailesi Almanya’yı terkedip 
Amerika’ya göç etti. Henry» 
1943 yılında askere yazıldı ve 
karşı casusluk eğitimi gördük 
ten sonra, Almanya’ya gönde
rildi. Savaş sonunda Almanya’ 
daki casusluk okulunda öğret 
menlik yapması teklif edildi. 
1954 yılında basılan «Dış İş
ler» adındaki ilk eseri, genç 
profesörün ün kazanmasını ve 
Eisenhower’in yönetimi altın
daki Ulusal Güvenlik Konse
yinde görev almasını sağladı. 
Bundan sonra Kissînger’in adı 
dalma büyüdü. 1968 yılında

Başkan Nfeon ile tanışan Kis
singer, Başkanın özel danış
manlığına kadar yükseldi. 
Henry Kissinger’in çalışma gii 
nü, sabah 7,45 de Beyaz Sa
ray’ın ileri gelen memurları* 
nın yaptığı toplantıya katılma
sı ile başlar. Saat tam 9’da 
Nixon’un özel odasına gider 
ve 45 dakika süren gizli bir 
konuşma yanarlar.»

(Hayat Mecmuası, Sayı: 45,
4 Kasım 1971)

îşte bu adama bugün «Nix 
on’un tükenmez kalemi» demek 
tedirler. Nixon’un kalemi bir 
Yahudi olursa mürekkebi ne o* 
la okuyucularımız düşünsünler.

‘Hllllllllllllllllllllllimillllllllllinmillllllllllllllllllliuinnilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllflllllllllf

Kimler Sosyalist Oluyor?

— Rauf Tamer, Tercüman 5 Kasım 1971.

darbe olacaktır.
Türkiye’de de Avrupa ve A* 

merika toplumlarındaki seks 
buhranını normal bir hadise <k 
larak aksettiren basın organ
larının başında «Yankı» deni
len mecmua gelmektedir. Bu 
mecmuada hemen her sayıda 
bol bol, doğum kontrol hapla
rının kullanılış şekli tarif edil 
inekte ve propagandası yapıl- 
makta; bu haplar gayri meşru 
havat yaşayan genç kızlar için 
kurtarıcı olarak gösterilmekte* 
dir. Oysa ilim adamlarının en 
son vardıkları netice şudur: 
Doğum kontrol hanları şehveti 
aşın derecede kamçılamakta 
ve kullananı adeta seks hasta
sı yanmaktadır. Bökece hu 
hanlar insan organizması için 
çok fena bir tesir yapmakta
dırlar. Yankının İsrarla ür°riıt 
de durdu&ıı meselelerden bîri- 
si de. nıh d^ktorivle hastası* 
nm cinsî münasebette bıdun* 
ması ve bunun ruhî hoo4*1,vl&< 
n  tedavi gayesiyle kullanılma

sıdır. Bu durum batılı toptan
larda variddir. Yankı mecmu
ası misallerle bunun faydalan 
olduğuna inanıldığını anlat 
makta ve adetâ salık vermek 
tedir.

Yankının sayfalarında en 
çok propaganda edilen konu
lardan birisi de grup seksi ve 
seks fcitaplandır. Batı toplum* 
İsımda beş on ailenin bir yere 
toplanıp eş değiştirme dedik
leri rezaletler anlatılmaktadır. 
Hemen her sayısında ise mut
laka bir iki seks kitabının uzun 
uzadıya rekâmı yapılmakta ve 
mutlaka okunması tavsiye edil 
inektedir. Bu kitapların hazıla 
n  Seks us, Neksus, FIeksusg 
«O’nun Hikâvesi» gibi müsteh 
cen nesrîvattır Bunları oku
mak vahut da Avrupa’nın seks 
hastalığına avale uvdurmak ile 
rillîc ve avdmlık olarak vasıf- 
landırılmaktadır.

Modem bir hayat maskesi 
arkasında kozmopoliti zmî teş
vik eden Roterîvonterin gavri 
resmî sözcüsü Yankı, seksin 
aile hava tını, milletin bîololîk 
Ve îdenlniîk yanışım vıkacağı
nı bitmezmiş gîbi sanki kat» 
rnerli bir ihaneti İsrarla tekrar 
etmek nivefindevmis gibi sott 
yılların. beynim  iVl Yahudilik 
tarafından tahrik edilen seks 
fırtınasını normal hale getirme 
gayretindedir.


