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DIŞ BASINDAN SEÇMELER

Beş Zirve Toplantısı
I Son bir iki hafta ve gelecek haftalar, Nixon'un " ]  

belli başlı devlet liderleriyle yaptığı görüşmelere sah- •
.  ne oluyor. Nixon, Roçiîdlerin eski banka müdürü Fran |
I  sız Devlet Başkanı Pompidou ile, İngiliz borsasınm Ya «
- hudi bankerlerine sırtını dayayan Edward Heathe ile. I 
I Yahudi Alman Başbakanı Willy Brandt ile görüşme ■

İ ter yaptı. Rusya ve Çin ile de yapacak. Nixon'a bu gö I  
rüşmelerde taktik veren şahıs ise meşhur başdanış I

İ man Yahudi Henry Kissinger'dir. Görüldüğü üzere dün I 
yada, beynelmilel Yahudiliğin arzusu mucibince bir I

I kaynaşma bağlamıştır ve bu yeni bir şekillenmeye gi I 
decektir. Mecmuamızın bundan önceki sayılarında, meş ■

I hur siyonistîerden Ben Gourion'un «dünya 1984 yılın I 
da değişik bir dünya olacaktır.» yolundaki sözleri ha I

I tırlanırsa, yapılan yüksek seviyeli toplantıların mana ■ 
sı daha iyi anlaşılacaktır. Önümüzdeki yıllar yeni Yal I 

a ta'lara gebe yeni bloklaşmalara sahne olacak zannedi |  
voruz.. ________ ı

Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı Nixon’un önemSIi müttefik li
derlerle yüzyüze yapacağı görüşme
ler, muhakkak ki bütün dünyaca bü 
yük bir dikkat ve alâka ile takip edi 
lecektir

Fi'üna, İngiltere, Batı Almanya, 
Japonya ve KanadalIn ileri gelenle
ri ile yapılacak görüşmelerde, para 
ve ticaret mevzuu da ele alınacak
tır

Başkan Nixon bütün bir haftayı 
2128 Şubat - Çin’de geçirecektir.

Nixon'a bu ziyareti sırasında Dev 
let Bakini William P. Rogers ve 
başdanışman Henry Alfred Kissin- 
ger de katılacaktır.

Pekin’den başka Amerikan heye
ti Shangai ve Hangchov'a da gide
cektir. Nixon’un Moskova ziyareti 
ise Mayıs ayında oîlcaktır.

Nixon'un kıdemli baş danışmanı 
Henry Alfred Kissinger, müttefikle 
rin hayati menfaatler üzerine düşün 
çelerin ve mütalaalarının Pekin 
konferansından evvel alınacağını bil 
direrek şunları söylemiştir. «Fakat 
öyle ümit ediyoruz ki müttefikleri
mizin hayatı menfaatlerine bir halel 
getirecek tedbirler almayacağız.»

Nixon beş liderle - Fransa, İngil
tere, Batı Almanya, Japonya ve Ka- 
nada’nin liderleri- görüşmeden ev
vel, İsrail devlet başkanı bayan Gol- 
da Meir ile 2 Aralıkta bir başka ö- 
nemli mesele için görüşmelerde bu
lunmuştu.

6 Aralıkta Washington’da, Kanada 
Başbakanı Pierre Elliot Trudeu’nün 
isteği üzerine kararlaştırılan toplan
tı programa alındı.

«US AND WORLD REPORT»un 
muhabirlerinin, bu beş ülkenin baş 
kentinden gönderdikleri, bu mesele 
ile ilgili raporları aşağıda bulacak
sınız. /

PARİS
Fransız devlet başkanı Georges 

Pompidou, 13 ve 14 Aralık günleri 
arasında, Amerikan devlet başkanı 
Nixon ile Azors’da ortak ekonomik 
problemleri görüşeceklerdir. (1)

Ciddi olarak gözüken politik geri 
tepmeler, ABD’nin AvrupalI mütte
fikleri üzerine para ve ticaret imti
yazı için bir baskı kurma amacıyla

verdiği bir karar olarak gelişmekte
dir.

Başkan Pompidou ve Nixon arasın 
daki görüşmelerin esaslarından biri 
si de dolann devalüe edilmesi olmuş 
tur.

Başkan Pompidou Amerika Birle
şik Devletleri ve Avrupa arasında 
bir ticaret harbi tehlikesinden ciddî 
bir endişe duymaktadır.

Fransızlar ve diğer AvrupalIlar, 
ciddi bir şekilde Atlantik ittifakını 
tehlikeye sokabilir.

Aaors toplantısı keza Pomdidou- 
ya Batılı müttefikler ve komünist 
blok arasında asker azaltılması gö
rülmelerine doğru yönelmek için, 
Fransız görüşünün tafsilatlı bir şe
kilde anlatılması, izah edilmesi fır
satını tanıyacaktır.

Fransız devlet başkanı ve danış
manları inanmaktadırlar ki, bu gö» 
rüşmelerin sonucu, Avrupa'da Sov- 
yetlerin kuvvetli bir avantaj sahibi 
olmalarıyla, askerî bir dengesizliğe 
sebep olacaktır.

Nixon’un Pekin’e ziyaretine gelin
ce, açıkça görülmektedir ki Pompi
dou ve danışmanları, bu ziyareti kuv 
vetli bir şekilde desteklemektedir.

LONDRA
İngiltere Başbakanı Edward He- 

ath şu mesajı Başkan Nixon’a 20-21 
Aralık tarihinde Bermuda’da iletmek 
istemiştir:

Siyasî ve ekonomik uyuşmazlıkla- 
rin önüne geçilmesi için ABD tara
fından yapılan aksiyon, Batılı müt
tefikler birliği için elzemdir.

İngiliz liderinin düşüncelerine gö
re Amerikan proteksiyonizmi (hima 
yecilik) ve isolasyonizmi, (tecrid) 
Rusya ve Çin ile yapılan hassas gö
rüşmelerin, batıda birleşik bir cep
heyi zarurî kıldığı bir zamanda, ba
tı birleşmesini tehlikeye koymakta
dır.

Edward Heath’in danışmanları 
Heath’in aşağıdaki güç meseleleri i- 
leri sürmesi için İsrar etmektedir
ler. Bu meseleler şunlardır:

1— Genişletilmiş bir Avrupa or
tak pazarına doğru sağlam yeni bir 
Amerikan hattı.

2— Batı Avrupa'nın yeni savun* 
ma düzeni için bir plan. İngilizle- 
rin ortaya sürdüğü gibi, İngiliz-Fran 
sız nükleer işbirliği esasına göre ha 
zırlanan bir plan Avrupa ülkelerin
ce klâsik silahların artırılması, Fran 
sa ile NATO arasındaki askerî bağın 
restorasyonu meselesi. Bu plan şüp 
hesiz Amerikan desteğine ihtiyaç 
duyacaktır.

BONN
Willy Brandt’ın 28-29 Aralıkta Nix 

on ile görüşmesinin bir sürtüşmeye 
yol açacağı beklenmiyor. Brandt, di
ğer AvrupalI liderler gibi, ekonomik 
islerde ABD. nin biraz daha esnek 
olmasını isteyecektir; ayrıca dolar 
krizi hakkın daki düşüncelerini açık
layacak ve himayeci ticaret şekilleri 
ne karşı mukavemet edecektir.

Bonn Hükümet sözcüsü, Nixon'un 
Çin ve Rusya ziyaretleri hakkında

konuşmuş ve Nixon’u tam olarak 
desteklediklerini ve onu NATO’nun
temsilcisi olarak gördüklerini açıkla 
mıştır.

B. Almanya'nın hedeflerine ulaş
ması için Batı Birliğinin muhafaza 
edilmesi şarttır. Brandt’m, Berlin 
meselesinin halli ve Komünist Doğu 
Avrupa ülkeleriyle münasebetleri
nin ilerlemesi, yolundaki başarılan, 
ABD. siyasetiyle yakından ilgilidir.

Brandt, ABD. ilgililerine NATO 
müdafaa maliyeti meselesinin çözül
mesi için baskı yapacak ve yardım 
teklif edecektir.

Bir yorumcuya göre, Key Biscay- 
ne’deki toplantıdan sonra Nixon, 
her türlü siyasî meselede Brandt ta 
rafından desteklenecektir.

US AND WORLD REPORT, 
13 ARALIK 1971

— Papa PauFun son seyahat güzergâhı

Fiiipinler’de Haçlı Torörfi
Filipinler kanlı bir katliama daha 

sahne olmuştur. 32 kişi Filipin as
kerleri tarafından öldürülmüştür. 
AFP’nin Manila'dan bildirdiğine göre 
Müslüman Senatör Mamintal Tama- 
vo bu hadiseyi Vietnamdaki My Lai 
den daha vahşi olarak nitelendirmiş 
tir. İktidardaki milliyetçi partinin se 
natörü olan Tamavo «My Lai de öl
dürülenler, Vietkong taraftarları ol
malarına karşılık müslüman kurban
lar suçsuzdu.» demiştir.

Silahlı kuvvetlerdeki ve sivil halk 
arasındaki Hristiyanlar, merhametsiz 
ce adam öldürmüşler, ölülerin daha 
sonra kulakları ganimet olarak ke
silip alınmıştır. Biz bu kadar derin 
bir yeis içinde iken başkan Markos 
«Müslümanlar ümitsizliğe düşerlerse 
kanun kuvvetini bizzat kendileri ele 
alarak bir cihada baylayabilirler.» 
demiştir. Katliamda rolü olan 21 as
keri, sivil mahkemelere vermiştir. 
Hadise Lanao Del Norte sınırları i- 
çindeki Tacup köyünde mülteci kam 
pında 270 müslüman taşımakta olan 
kamyon konvoyunun yol ağzındaki 
askerî kontrol noktasında durdurul
masından az sonra cereyan etmiştir.

Kurtulan 53 müslümandan birinin 
bildirdiğine göre tedhişçi «İlaga» 
teşkilâtına mensup hristiyanlar -ki 
sonradan teşhis edildiğine göre ara
larında bir subay bulunmakta idi -el 
lerindeki keskin bıçaklar ile katlia
ma katılmışlardır.

Bir başka müslüman da yolda ya
tarken bir «İLAGA» mensubunun di
ğerine «Bu adamın da kulağını ke
selim mi efendim? diye sorduğunu 
söylemiştir.

Verilen malûmata göre «İlaga» men 
supları kestikleri her müslüman ku

lağı için yüz peso yand birim paramız 
ia 225 lira para almışlardır. Lanao’da 
meydana gelen katliam zincirinin bu 
son halkası Filipinleri dehşete ve 
hayrete boğmuştur

25 Kasımda ülkedeki bazı baskı 
grupları katliamların devam ettiği 
bölgede hükümetin bir an evvel ba 
rışın temin edilmesi yolunda hareke 
te geçmesini istemişlerdir. Öte yar. 
dan Filipinler devlet başkanı Kato
lik Ferdinand Markos, alman haber
lere göre, bir cihad hareketinden 
korktuğunu açıklamıştır.

Yolun iki yanında siperlerde ya
tan müslümanlardan üç tanesi Ko- 
lombugan istikametine doğru giden 
tanklardan açılan ateşlerle şehid edil 
iniştir.

Bu hadiselerden sonra yüzlerce ki
şi Kolombugan’dan kaçmışlardır.

27 Kasımda başkent Manila'daki 
başkanlık sarayı önünde gösteri ya
pan 300’e yakın müslüman bu katli
amı «İslâma ve İnsanlığa karşı yapı
lan vahşiyane bir hareket» olarak ni
telendirmişlerdir. Filipinli Müslüman 
öğrenciler ve teşkilâtlar Müslüman 
ların ölümüne sebeb olan bütün as
kerlerin idam edilmesini istemişler
dir. Filipinler’deki bu müslüman kat 
İlamının, İnsanlık ve İslâm düşmanı 
kanlı Papa Paul'ün geçtiğimiz sene 
ler içinde dörtyüz seneden beri ilk 
defa olarak Filipinleri ziyaretinden 
sonra, artması dikkati çekmektedir

Pakistan'dan sonra Filipinlerde 
meydana gelen bu hadiseler İslâm 
dünyasının ne kadar sahipsiz olduğu 
nu açıkça ortaya koymaktadır.

THE MÜSLİM WORLD, 4 th De- 
çember 1971
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YENİDEN MİLLİ .
M ü c a d e le

Milletin iman, ahlâk, kül
tür, tarih ve menfaatine 

başlı haftalık sivasî 
MİLLÎ DAVA MECMUASI

YIL: 2 — SAYI: 101

SAHİBİ :

Ömer Ziya Belviranlı

MESUL MUDUR : 
A. Selim Arkoç

İDARE YERİ :
Babıâli Cad. No: 50/4 
Ca&alo&lu — İstanbul 

Telefon: 27 73 10

DİZGİ :

$en - Al Matbaası

BASKI :
Güneş Matbaacılık T.A.S 

CagalojSlu — İst.

ABONE ŞARTLARI î
Üç Avlık : 18 Lira
Aitı Avlık : 35 Lira;
Bir senelik : 70 Lira

YURT DIŞI î
!c Avlık : 2* Lira
■İti Avlık : 4# T^ra
" ıllık : 96 Lira

Fİ ATI: 150 KURU$

BAŞYAZI

T ü r k i y e  Ü z e r in d e  f e n i  P a z a r l ı k l a r ı m ?
«...Ermeni meselesinin şu sırada ortaya çı

karılması uygun değildir. Küçük asya meselesini 
daha uygun bir zamanda ele alırız...» Sir. E. Grey 
den, Sir F. Bartie’ye, 28. Ocak. 1913 

1071, yani Anadolumuzun ve bütün Ortadoğu* 
nun, yeni bir düzene kavuşmasının mutlu tarihi... 
Bizans tekfurlarının zulmü altında inleyen, 
Rum, Ermeni azınlığının kucak açarak, sevinçle 
karşıladıkları büyük fetih ve mutluluk çağının 
başlangıç tarihi... İşte bu mutlu andan, Selçuklu 
ve Osmanlı imparatorluklarımızın azamet ve gü
cünün kesilmediği zamanlara kadar Anadolu, Ru
meli, Balkanlar, Orta Avrupa ve özetle üç kıta 
üzerinde insanlık onurunun ve adaletin bayrağı
nın dalgalandığına, tarih şahittir.

Polonyanın ata sözleri arasına giren «Vistül- 
de Türk atları sulandıkça Lehli rahattır.» sözü, 
«Bizansta Kardinal külahı görmek yerine, Türk 
sarığı görmeyi tercih ereriz.» sözü, bütün millet
lerin Türk yönetimine bakışını özetler.

Türk idaresinin, milletler tarafından nasıl 
kurtarıcı bir düzen olarak görüldüğü, haçlı taas
subu ile kararmamış, emperyalist iştihalarla du
manlanmamış, bütün tarihçilerin ve düşünürlerin 
ortak inancıdır. Türkler gittikleri ülkelere mal, 
can ve din güvenliği getirdiler. Bunu inkâr, ta
rihe bühtandır. En geniş bir müsamahayı, asırlar 
boyu biz uyguladık. Türkiyede, asırlardan beri 
sürüp gelen Rum ve Ermeni kilise ve cemaatler!, 
baskı görmek şöyle dursun, tam bir hürriyet için
de yaşadılar ve geliştiler. îşte Rumluk, işte Er
menilik... Bugüne kadar varlıklarını sürdürebi
lmeleri bile isbatlar ki, en geniş müsamahayı, bi
zim idaremiz boyunca görebilmişlerdir.

Güney Amerikada Astek medeniyeti gibi bü
tün eski medeniyetleri yıkan ve yerli Amerikalı
ların çoğunu öldürüp geri kalanlarını assimile e- 
den. Portekiz ve İspanyol Fatih (T)leri ile, yerli 
Amerikalıları bire kadar kıran İngiliz göçmenleri 
ile ve meselâ İspanyada bütün müslümanlan 
katleden, cami, kütüphane, kervansaray gibi bü 
tün medeniyet eserlerini yerle bir eden ve Endü
lüs toplum-unu kazıyan katolik İspanya ile, kıyas 
edilince Türk yönetiminin koruyuculuğu ve ke
remi iyice anlaşılır her halde. Türk yönetimini, 
hangi dü^en ile karşılaştırırsak karşılaştıralım 
düzen, adalet ve koruyuculuk yönünden hepsinin 
üzerinde güneş gibi yükseldiğini görürüz. Evet 
tarihî Türk yönetimi, ideolojik karakterinin ka
rardığı dönemler haricinde budur.!

İşte, Avrupa’nın 1071 den beri diline doladığı 
«Şark Meselesi» bu adil yönetimi yıkmak, Türk yö 
netiminin gölgesinde rahatça gelişen toplumlan 
esirleştirmek ve ülkelerin hudutsuz zenginliğini 
kuduzcasına sömürmek meselesidir. Avrupa’nın 
bu iğrenç sömürü düzeni ve emeli, Osmanlı top- 
kımunun ve devletinin karşılaştığı krizler büyü
düğü ölçüde arttı ve emperyalizm, yeni sömürü 
alanları bulduğu ve kullanabildiği sömürü vasıta
larının gücü arttığı nisbette, hızlandı.

Müslüman ülkelere yönelen emperyalist sal
dın, katolik papaz takımının ideolojik öncülüğün 
de yapılmaktaydı. Sonra Avrupada başlayan pa- 
paz-kral kavgası, protestan cemaatlerinin doğma 
sı, bu emperyalist gayeyi, söndürmek şöyle dur
sun alabildiğince alevlendirdi.

«Şark Meselesi», yani Müslüman Türk’ün fethet 
tiği ülkelerden sürülüp atılması, sadece haçlı se
ferlerinin tükenen gayesi değil, bütün Avrupayı 
bugün de heyecanlandıran iğrenç hedeftir Pier 
Lermitin kafasındaki düşünceler, Venedik arşiv
lerinde, Fransa Krallarına veni haçlı seferleri 
projesi sunan Leibniç’in kafasında, İngiliz kra
liyet arşivinin rutubetli mahzenlerinde kâğıt üze
rinde kalmamış, diri, hem de dipdiri idealler ola
rak bugüne kadar yaşamıştır. Kremlin şefleri, İn 
giliz tilkileri ve Amerikan patronları bu ideale, 
en az Pier Lerrnit kadar tutkundur.

17 asırdan beri haçlı emperyalizmi, «Şark Me
selesinde değişmez bir metod kullanmıştır Gerçi 
Kilisenin. 18 ve 19. asırda ve hele aramızda açık 
bir politik nüfuzu kalmamış ise de, Müslüman Tür 
kün ölüm çukuruna itilmesi hırsı sönmemiştir.

Osmanlı İmparatorluğunun zengin topraklarının 
ele geçirilmesi, insan gücünün köleliğe koşulması 
için, papaz ordusunun gücü tükenince, Senyörle- 
rin yerini, palazlanan sömürücü Avrupa tüccar 
takımı, Yahudi mâliyesinin kuyrukları veya ken 
di ülkesinde sömürü düzeni kuran sözde sanayici 
gürûhu, Piyer Lermit’in kanlı vazifesini sırtlan- 
makta hiç, ama hiç gecikmemiş, yüzbinlerce in
san kanlı hayalin peşinde Anadolu ve Rumeliye 
akıp durmuştur.

Papalığın katolik kızı Fransa, bu kanlı haya
lin takibinde ne olmuşsa, Laik Fransız cumhuri
yetleri de aynı vazifede, elhak aynen öyle olmuş 
lardır.

Rus derebeyleri ve ortodoks papaz sürüsünün 
III. Bizansı, yani Rus sömürücüleri de aynı kut- 
sal(!) gayeye varmak için asırlardır uğraşmıştır. 
Ve kanlı varisi, S.S.C.B. de, bu kirli hedeften mi 
limetre kadar şaşmamıştır. Son Rus Çarı ve gene 
raileri, Moskova sokaklarında Bolşevtkler talim ya 
parken, İstanbul’a nasıl gireceklerini düşünüyor
lardı. Rusya için, I. cihan harbinin kutsal gayesi 
bu idi, çünkü. Rus Çarları Anadolu’ya ve İstan
bul’a ne kadar tutkun ise, yeni çarlar, yani Krem 
lin patronları da aynı derecede aşıktılar. Stalin’- 
in ikinci cihan harbi sırasında vesikalara geçen 
sözleri ne tesadüftür, ne de yeni çarlar bu emel
den vazgeçeceklerdir. Mesele zamanı kollamak 
ve bir punduna getirip almaktır. Bu hedefler, 
sadece Rusya, Fransa veya İngiltere için değil, 
zamanımızın diş geçirebilecek bütün güçleri için, 

kuşkusuz takip edilecek hedeflerdir.
Kısaca «millet düşmanları» ismi altında topla

yacağımız bütün emperyalist güçlerin, bizi ilgi
lendiren hedefi budur. Onların hedefi, Türk va
tanını parçalamak ve müslüman Türk’ü yok etmek 
tir. Türk milliyetçilerinin hedefi ise, Türk mille 
tinin var olması ve vatan bütünlüğünün korunma 
sidir. Şüphesiz, bir milletin var olabilmesi, kendi 
iç direncinin varlığı kadar, beynelmilel politik or 
tamın durumuna da bağlıdır.

Dedelerimizin Yunan’a karşı verdiği millî 
mücadele, Osmanlı imparatorluğu topraklarının 
bir kısmını kurtarabilmiş ve müstakil bir devle
tin varlığı korunabilmiştir. Bunda şüphesiz o gü 
nün süper güçlerinin, kısmen iç işlerine veya da
ha hayatî meselelerine eğilme mecburiyetleri, rol 
oynamıştır. Beynelmilel mâliyenin hizmetindeki 
gizli diplomasi, Bolşevik ve İngiliz menfaat bölge 
lıeri arasında bir tampon bölgenin ortaya çıkışı
nın yollarını kapamamıştır...

Bugün dahi Türkiye, Amerikan ve Rus nüfuz 
bölgeleri arasında bir kontrak bölgesidir. Kapita
list blokla, komünist blok arasında, beynelmilel 
yahudi maliye ve diplomasisinin aracılığı ile ya
pılan bir gizli anlaşma, Türkiye’nin kaderine bü
yük ölçüde tesir edecektir. Nikson’un dünya tu
runun, beynelmilel politika alanına bizi ilgilendi
ren ne gibi kolaylık veya engeller çıkaracağını 
bilmiyoruz. Fakat dünyanın şurasında burasında, 
Türkiyeyi ilgilendiren istekler ortaya atılmağa ve 
yakın tarihi aydınlatacak bazı vesikalar, gün ışığı 
na çıkmaya başlamıştır. Bunlardan birincisi, bir 
yunan gazetecisinin, Dean Rusk (sabık Amerika 
Dışişleri Bakanı), İngiliz Başbakanı ve İrlanda 
Başbakanının «Türklerin Kıbrıs’ta yavaş yavaş 
yokedilmesi» yolundaki tavsiyelerini ortaya ko
yan gizli vesikayı ifşa etmesidir. (İnsan, yunan 
Başbakanının dizi dibine oturup onun Türk halkı 
nı ve yöneticilerini aldatmasına çanak tutan mil
liyetsiz gazeteye ve içi gâvur dışı Türk gazateci 
taslağına, nasıl yuf! demez!.) İkincisi, Amerika 
daki ermenilerin, gene şu pis sakızı çiğnemeye 
başlamalarıdır. Türkiyedeki ermeni katliamını 
pretosto ediyorlarmış da, Doğu Anadoluda bir er 
meni devleti kurulmalıymış da...

Tezgâhlanan meseleler, beynelmilei yahudi 
mâliyesinin ve anlaştırdığı güçlerin, Türkiye’yi 
parçalamak zamanı geldiğine inandıklarını mı gös 
teriyor?... Dumlupınar zaferini hatırlatırız!

Yeniden Milli Mücadele
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M Ü C A D E L E  Ç İ Z G İ S İ N D E

Milli İstiklâli Yabancı 
Baskısıyla Gölgelemiyelim

Önce biraz tariüten DaUsedeiim. i ı i  183Ö 0 
Kasım Ingilizlerin mutemet adamı ve Lord Pal- 
merston’un sadık kölesi Mustafa Reşid Paşa, bağlı 
bulunduğu mahfillerin zorlaması ile bir ıslahat 
fermanı hazırladı. Adına Gülhane Hattı Hümâyû
nu denecek alan bu ferman, Mustafa Reşid’in us
ta manevraları ve güdümlü tehditleriyle zamanın 
padişahı Abdülmecid’in adına şimdiki Gülhane’de 
okundu. Dinleyiciler arasında ekseriyetin yabancı 
devlet elçiliklerinde, Patriklerde ve hristiyan te 
baada olması dikkatleri çekiyordu. Fermanın, da
ha sonraM anlaşmalara da geçeceği üzere en önem 
ti maddesi şu idi. «Müslüman ve hristiyan bütün 
tebaanın ırz, mai, can, namus özgürlüğüne ve 
güvenliğine kavuşması.» Bu madde hakkında a- 
çıklayıcı malûmatı eğitim müesseselerimizin ge
dikli tarihçisi Emin Oktay'ın Lise III tarihinden 
nakledelim : Tanzimatm asıl büyük özelliği olan 
ve toplumsal bir devrim sayılan Eşitliğe, yani iş
lerin İslâm ve Hristiyan farkı gözetilmeden ya
pılmasına dikkat olundu. Daha Sultan Mahmut za 
manında başlayan avrupalılaşma yolundaki iler
lemelere hızla devam olundu.............  Tanzimat
Fermanıyla vaadedilen şeyler tam olarak yapılan
madı. Özellikle Türk ve Müslüman halkın, Hris
tiyan ve Mûsevîlerle olan eşitliği sorununa tam 
uyulamadı. Zira Türk ve Müslüman halk bu e- 
şitliği bir türlü anlamıyor ve hazme demiyordu. 
Halk hala kendisini eski fatih milletin evlâdı, 
Hristiyan ve Musevîleri de mahkûm olarak görü
yordu. Bu yüzden AvrupalIlar bu işte umduktan 
ıslahatın yapılmadığını görünce, gene devlet işle
rine karışmaya başladılar. «...Bunun üzerine Os
manlI Devleti, Paris antlaşması sırasında Avru
palIların herhangi bir itirazına meydan vermemek 
amacıyla yeni bir ıslahat fermanının ilanına ka
rar verdi. 1856 yılında ıslahat Fermanı adıyla ye
ni bir ferman daha ilan olundu ve bunun bir sû- 
reti Paris Kongresine sunuldu.» (Shf. 271) Eği
tim müesseselerinin gedikli ve ücretli tarihçisi, 
Müslüman - Türk halkın eşitliği hazmedemediği
ni yazıyor ve onlara biraz da tarizlerde bulunu
yor. Gerçekte, Osmanlı tabeası azınlığın, o ana 
kadar eşit olmayan muamelelere uğradığı söyle* 
nemez. Bilakis, azınlığı tatbik edilen adalet, o de 
virlerin namuslu hatalılarınca takdir ediliyordu. 
Ama, meseledeki püf noktası başka idi. Gerek Av 
rupa milletleri ve gerekse onun bir kolu olan 
fakat çoğu kere onlarla menfaati çatışan Rusya, 
zayıflatılan ve yıkıma doğru sürüklenen Osman- 
lı Devleti üzerinde baskı yapabilmek için, azınlık 
haklarını korur görünüyorlardı. Bu kendilerine 
devamlı, politik hücum imkânı veriyordu. Nite
kim Mustafa Reşid’in Tanzimat Fermanı, Avrupa

yi tatmin etmedi. 1856 yılında Âli Paşa, yeni bir 
ıslahat fermanı hazırladı ve bunu Paris Antlaş
masında, efendilerinle takdim etti. Hazırlanan fer 
manın belli başlı maddeleri, yine azınlığa tanınan 
haklarla ilgili idi. Bazılarını sayalım : Din ve 
mezhep özgürlüğü, Okul Kilise ve hastane - gibi 
binaların tamiri. Hristiyanian ve Musevîleri kü- 
çok düşünen deyim ve sözlerin kullanılmaması 
Hristiyanlann da Türk ve Müslümanlar gibi dev
let memurluklarına tayin edilmeleri. MAHKEME 
LERİN AÇIK YAPILMASI, HERKESİN KENDİ 
DİNİNE GÖRE YEMİN ETMESİ, HAPİSHANE
LERİN ISLAHI VE KANUNLARIN HRİSTİYAN 
UYRUĞUNUN DİLLERİNE ÇEVRİLMESİ. Hris
tiyanlann da il meclislerine üye olabilmeleri, 
v.s.» Buna benzer hususlar birbirini takip edi
yordu. Paris Antlaşmasına sunulan bu ferman, 
antlaşmaya imza koyan devletlerce, gerekli ga
ranti olarak kabul edildi. Ve Rusya, İngiltere, 
Fransa, Avusturya ve Piyemonte hükümetleri, 
şu maddeyle Osmanlı Devletini vesayet altına al
dılar. «Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayı
lacak, Avrupa Devletler Hukûkundan faydalana
cak ve topraklannm bütünlüğü Avrupa devletle
rinin kefilliği altında konulacaktır.» Anlaşmaya 
sunulan ferman ve Antlaşmada yer alan bu mad 
de şu demekti : «Eğer Osmanlı Devleti fermanda 
belirtilen hususları gerçekleştirirse o zaman Av
rupalI sayılacak ve toprakları korunacak yoksa 
politik taarruzlar yeniden başlayacak»

Devletimizin iç ve dış millet düşmanlarının 
ihanetleriyle, içine düştüğü zaaf, AvrupalI dev
letlerin şımarık baskılannı davet etmiştir. Av
rupalI, zalim bir despot edasıyla, devletin içiş
lerine burnunu sokmuş, vezirliklere kadar çeşitli 
devlet kademelerinde elde ettiği ajanlarla ihane 
tini sürdürmüştür. Ve AvrupalI hastalığından 
bugün de vaz geçmemiştir.

AVRUPALIYI HAREKETE* GEÇİREN
MODERN AZINLIK
AvrupalI, Lozan ile, eski azınlığın işiai sağ

lama bağlamıştır. Yalnız, yeni devlet için tehlike 
olarak modern bir azınlık ta bu devrede türemek 
tedir. Ve batılı, şimdi de bu azınlığın haklarını 
korumak için harekete geçecek, devlete baskı 
yapmaya çalışacaktır. Hususen 1917 Rus ihtilalin 
den sonra, Rusya’nın açık veya gizli desteğiyle 
gelişen millete düşman azınlık komünist hareke
ti, batılının lütuflarına mazhar olmuştur. Nazım 
Hikmet, Şadi Alkılıç, isimli komünistler, batılı
nın baskısını davet etmiştir. Ve esefle belirtelim 
ki, devlet üzerinde bu baskı etkisini göstermiş, 
modem azınlığın iki temsilcisi adaletin hükmün 
den kurtulmuşlardır. Modem azınlık hareketi, bu

gün de, devleti kundaklamaya ramak kalmışken, 
ensesinden yakalanmış ve adalete teslim edil
miştir. Adil hakimler, Türk milleti huzurunda 
hükmünü vermek için mahkemelere devam eder 
ken, batıda da menhus kıpırdanışlar başlamıştır. 
Önce, Türkiye'de aydmlara baskı olduğunu, aydın 
ların (sanatçı, yazar, profesör) tutuklandığını 
propaganda etmeye ve dünya efkârı umumiyesin 
de; Türk devletini gayrı adil göstermeye çalışmış 
lardır. Hatta bazısı daha ileri gitmiş, mahkeme
leri faşistlikle, zor kullanmakla suçlamışlardır. 
İmzalar topamışlar, mitingler yapmışlar, bildiri
ler dağıtmışlardır. Konseylerden temsilciler, ga
zetelerden muhabirler göndermişlerdir. Ve benim 
millî kuvvetlerimin, devlet yıkımına dur demek 
için giriştiği hareketin ye bunun sonucunun, de
mokratik olup olmadığını kontrol ettirmişlerdir. 
Batılı, Türkiye’de marksizmi ve marksistleri ko 
rumak istemiştir. Ya marksistler? Yıllardan beri 
batılı emperyalistlerden, sömürücülerden bah
sedenler? Onlar da, efendilerinin eteklerine ya 
pışmışlardır. Ve açıkça onların devlet üzerine 
baskı yapmasını tahrik etmişlerdir. Hızlı Ameri
kan düşmanı (Amerikan yetiştirmesi) yahudi ço 
cuğu Aybar, bu baskıyı açıkça davet etmiştir. 
«Binbeşyüz kadar aydının ölüm cezalannm kal
dırılması ve uygulanmalann durdurulması yo- 
lunda yetkili makamlara çağnda bulundukların» 
dan dem vurmuştur. Batı, gayrı meşrû çocuğu 
komünizmi, isterik davetler karşısında koruma 
yarışına girmiştir. İsviçreli bilmem kaç kişi, Av
rupa Konseyine baş vurmuşmuş, Fransa’nın bil
mem hangi paçavrası «yersiz tutuklamalardan» 
bahsetmişmiş. Türkiye üzerinde baskının en çir
kinleri sürdürülmüştür. İşte bunlardan sonuncu
su, 4 Fransız profesörünün gayretleridir. Ve ma 
alesef, bu dört profesör, Türkiye’nin başbakanı 
bay Nihat Erim’den cevap alabilmişlerdir. Hem 
de istedikleri tarzda...

SEÇKİN AYDINLAR DA KİM?
Dört Fransız profesörü, Türkiye’de aydınla

rın tutuklandığını, tutuklamaların uzun sürdüğü
nü, serbest müdafaanın sağlanmasını mevzu e* 
dinen bir mektup yazmış olmalılar kİ, bay Erim, 
onlara cevap veriyor. Basına da akseden cevabî 
mektubun girişi şöyledir : «Sayın baylar, mektu
bunuzu aldım ve dikkatle okudum. İsimlerini 
saydığınız şahıslar, filhakika, Türk kültürünün 
gelişmesine müstesna bir şekilde hizmette bulun 
muş ve şüphesiz bulunmaya devam edecek seçkin 
münevverlerdir.» Böyle diyor, Erim. Kimdir bu 
seçkin, Türk kültürüne hizmette bulunmuş ve 
bulunacak olan münevverler? Öyle münevverler 
ki hem de tutuklanmış olsunlar. Acaba, mektu
bun neşredildiği zamana rastlayan tahliyeleri ile, 
yanlış da olsa bazı çevrelerde şüphe uyandıran 
Doğan Avcıoğlu, Fakir Bayburt, İlhan Selçuk, 
Ilhami Soysal mı?

Şu markıist ajıt - propiar mı? Yoksa 
kızıl anarşi hareketlerine alkış tutan bir kaç pro 
fesör mü? Yoksa küçücük yavruların dimağları
na materyalist tohumlar eken birkaç TÖS’çü
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mü? Kimdir bilmiyoruz. Ve Nihat Erim dıe bu 
seçkin aydınları açıklamadı. Bunlar hem seçkin 
münevver olsun, hem de tutuklu bulunsun. Bu 
vaziyet karşısında, kafalarda meydana gelecek şu 
suallere nasıl tatmin edici cevap verilebilir? Bi
lisi çıkıp dese ki : «Ey örfî idare hakimleri, 
mahkemeleri, komutanlıkları, sizler nasıl Türk 
kültürüne hizmet etmiş bir kişiyi tutukluyorsu
nuz? Bu Tüfck kültürünü, Türk devletini ko
rumaya azmetmiş karakter ve hareketlerinizle 
nasıl bağdaşır. Adaletsizlik yapmıyor musunuz»?. 
Bu soruya ne türlü bir cevap vereceğiz. Bu mil
letin bütün varlığı ile desteklediği, Örfî idare
nin hareketlerini gölgelemek manasına gelmez 
mi? Hem şart mıydı birkaç şımarığın ve burnu o- 
zunun sorumsuz hareketlerine cevap vermek. On 
ların, despotluk hislerini tatmin etmek. Eğer İl
la bir soruya cevap vermek gerekiyorsa, milletin 
kafasında meydana getirilen sorulara cevap ver- 
senize.

MİLLET DE CEVAP İSTER ,

Milletin de çeşitli çevreler tarafından kafa
sına sokulan bir propaganda var. Bu belki de biz 
zat komünistler tarafından, Ordu’nun otoritesini 
ve prestijini kırmak için çıkarılmış bir propagan 
dadır. Evet şimdi her kademeden halkın konuş
tuğu şudur : «Bu komünistleri asamayacaklar ga 
liba — Neden? — Asamazlar kardeşim — Ama 
niçin? İşte 20 kişi hakkında idam karan verildi 
ya —Asamazlar, çünkü baskılar oluyormuş. Ya
bancı devletlerin falan baskısı varmış.» Bu, halk 
arasında sessiz sessiz geliştirilen bir propaganda
dır. Ve halkta büyük bdr üzüntü meydana getir
mektedir Erimden, önce bu istifhamın tatmin edi 
ci cevaba kavuşturması ve kimler tarafından ya- 
yılıyorsa propaganda merkezini bularak onu or
tadan kaldırması beklenir Zira milletin zihnen 
huzursuz olması bir başbakan için, dört Fransız 
profesörünün tatmininden çök daha Önemlidir 
Ve tedavisi gerekir.

DEVLET ÜZERİNDE VESAYET
OLMASIN

Dört Fransız profesörünün hareketi ve buna 
benzer Avrupa’da meydana gelen hareketler, Av 
rupa'nın eski vesayet hastalığının yeniden azdığı 
m ortaya koymaktadır. Batılı kendisini hâlâ, za
yıf zannettiği devletler üzerinde bir murakıb ola 
ra i görmektedir.

Bunun için, hoşuna gideni armağanlar
la taltif etmekte, hususen hakimiyetine mani 
gördüğü millî uyanışları da mahkûm etmektedir 
Hususen milletimiz ve devletimiz üzerinde zayıf 
bir anımızda elde ettiği vesayeti arzusunca sür
dürmek istemektedir. Emperyalist duygular, bes 
lendikçe kabaracak ve artacaktır Onun için Ba 
tının bu duygusunu tatmin değil körleştirmek ve 
eritmek gerekir.. Bu da ancak, milletin devlete 
hakimiyetini sonuna kadar korumak ve devle 
tin hakimiyeti üzerine hiçbir vesayet gölgesi dü 
şürmemek suretiyle olur Milletimiz, batının ha 
kimiyet duygulannı, binlerce şehid pahasına mil 
lî mücadele ile kursağına tıkamıştır. Şimdi ye
niden, onun emperya'ist duygulannı tatmin et
mek lüzumsuzdur. İstikbalin nesillerinin boynu 
bükük doğmasının mesuliyetini, hiç kimse de 
ruhte edemez.

Bu meselede, milletini seven herkes, büyük 
hassasiyet göstermelidir Milletin işini deruhte et 
iniş bir kimse için en büyük şeref, milletin ira
desini ve müesseseler üzerindeki hakimiyetini son 
noktasına kadar yüceltmek, milletin duygularına 
ters düşen her harekete kesin vaziyet almaktır 
Bunun birkaç Fransız profesörü değil, milletimi 
ze düşman yedi düvel olması bile, bizi bu şerefli 
vazifeyi yapmaktan alı koymamalıdır

Devleti, Reşid Paşalann. Âli Paşaların düşül 
düğü, merhamet ve Himaye dilencisi durumuna 
düşürmeyelim.

EKONOMİK HAYATIMIZ İÇİNDE 

MİLLÎ HARP SANAYİİ

Son bütçe görüşmelerinde Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi sırasında ya
pılan konuşmalar, yurt savunmamız bakımından 
bir hayli ciddiyet arzetmektedir. Bilhassa Millî 
Savunma Bakanı Ferit M elen'in açıklama! an 
meselenin ehemmiyetini vuzuha kavuşturmuştur

Yıllardır bazı çevreler tarafından askerî har 
camalann fazlalığından şikâyet edilmekte, bu 
harcamalann, ekonomimize ağır darbeler vurdu
ğu iddia edilmektedir. Bilhassa anarşik faaliyet
lerin tezgahlayıcısı aşın sol ve onların ortak 
cephesindeki bazı kalemler ordumuzu yıpratmak 
için ortaya attıkları sloganlara haklılık sıfatı 
kazandırabilmek gayesiyle, harp sanayiine yapı
lan yatırımlan İktisadî krizlerin sebebi olarak 
göstermeye çalışmışlardır. Yine aynı cephe, 20 
yaşına gelen herkesin silah altına alınmasının 
üretici durumundaki insan gücünü azalttığını i 
leri sürerek, asker sayısının eksiltilmesi gere)- 
tiğini iddia etmiştir

Bu kadar asker bulundurmamızı ve askeri 
yatırım yapmamızı sol cephe, kasten NATO’da 
bulunmamıza bağlamıştır. Bundan istifade ile 
Türk Ordusu, dahil olduğu ittifaklardan vazge 
girilmek ve tarafsız hale getirilmek istenmekte' 
dir Bu hal Kızıl Orduyu Anadolu’ya davet etme 
sevdasında olan komünistlerin NATO’ya hayır 
sloganının endirekt yollardan propagandasını ta
nımaktadır

Asker sayısının azaltılması söz konusu ol
mayınca da, askerlik hizmeti hedefinden saptırıl 
maya çalışılmıştır. Özellikle askerlerin; yol, köp 
rü, bina yapımı gibi, bayındırlık hizmetlerinde 
kullanılması salık verilmektedir. Oysa Türkiye'
nin ordusunu bu türlü hizmetlerde çalıştırmaya 
ihtiyacı yoktur Zira yüzbinlerce işçimiz dışarıda 
çalışmaktadır. Öte yandan askerlik başlı başına 
bir ilim ve san'at koludur. Her ilmin ihtisası ol
duğu gibi onun da vardır. Eğitimde bu hususa 
ne kadar dikkat edilse azdır. Askerlikte millî şu
ur ve disiplin esastır. Bu noktayı gayet iyi bilen 
komutanlarımızın ordumuzu millî ruh ve disip
linin müşterek potasında eriterek, silahlı kuv
vetlerimizin moral ve disiplin hasletlerini en son 
noktasına kadar geliştirme gayretleri milletimi
zin takdirini toplamıştır Bu faaliyetler daha 
huâandırılmatlı askerî eğitim; disiplinli, strate 
iik ve tam millî bir muhtevaya erişmelidir

Bugün her türlü yıkıcı progandaya hedel 
teşkil eden ülkemiz, özellikle komünist faaliyet
lerin odak noktasını teşkil etmektedir. Pakistan- 
m da parçalanmasından sonra komünistlerin ağı 
na düşmeyen tek İslâm ülkesi Türkiye kalmış
tır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini içine 
alan komünist kuşatma zinciri, Türkiye sınırın
da son bulmaktadır. Ve bütün bunlardan başka 
Rusya; Çar Deli Petrodan bu yana. Boğazlardan 
Akdeniz'e inme hayali içinde yaşamaktadır. Bu 
şartlar altımda Türk silahlı kuvvetlerinin, ül
kemizin bugünkü menfaati bakımından NATO’ 
da bulunması zarurîdir

Hal böyle iken yukarıda da belirttiğimiz 
veçhile Türk Ordusunu lüzumsuz bir eşya imiş 
gibi gösterme gayretleri son hızla sürdürülmek
tedir. Bunun için de askerî disiplini ve millî şu 
uru yıkma gayesi taşıyan anti - militarist propa
gandalara rastlanmaktadır. Askeriye hakkında 
istediği gibi yazıp çizmekte, herkes gelişigüzel 
yorum yapmaktadır.

Silahlı Kuvvetler hakkında yayınlanan yazı
lar, gayrı millî basında meşum bir ifşaat muh
tevasına kadar götürülmektedir.

Bugün ülkemiz her zamankinden ziyade kuv 
vetli olmaya mecburdur. Bir ülkenin kuvvetli o* 
larak yaşayabilmesi ise, ordusunun imkân ve ka
biliyetlerine bağlıdır. Ordular ülkeyi fizikî bakım 
dan mamur hale getirmek; yollar, köprüler, ba
rajlar yapmak için kurulmaz. Ordu kurmanın 
asıl vazifesi üretimi hızlandırmak da değildir. 
Bilâkis üretim ve yatırım yurt savunmasında kul 
lamknak üzere yapılır. Millî ekonominin gayesi 
vatanın, milletin, bayrağın, dinin ve devletin ko 
runmasıdır. O halde askerî sahaya yapılan yatı- 
nmları azaltmak şöyle dursun artırmalıyız. Si
lahlı kuvvetlerimizin elindeki silah ve vasıtala
rı çoğaltmalı, yenilemeli ve modern silahlar ila
ve etmeliyiz. Ayrıca ordumuzun hareket ve vu 
rucu gücü artırılmalıdır. Bütün bunlar elbette 
büyük -vafırmil*^*

tfuiiun için ualy öauajjinız ûe, geneı sa- 
aayi ve iktisadi kalkınmaya paralel olarajk güç- 
ienmelidir. Bilhassa uçak, gemi yapımı ve onan 
mı süratlenmelidir. Ancak millî harp sanayimizi

— Millî ekonomi içerisinde, harp sanayiinin ye
rini iyi tayin etmesini ve yabancı güdümlü pro 
gandalann kitle üzerinde menfi tesirler mey
dana getirmesine mani olmasını temenni ettiği 
miz Millî Savunma Bakanı Ferid Melen.

kurarken dikkat edeceğimiz bazı noktalar var. 
Bir kere yatıranlarda lüks ve israf sayılabile
cek her türlü sarfiyattan kaçınmak zorundayız. 
İktisadî kalkınmamızda harp sanayii arasındaki 
ahenk muhafaza edilirse her halde daha faydalı 
olacaktır

Hava Kuvvetlen Komutanımız Org. Muhsır 
Baturun, Hava Kuvvetlerimizin güçlenmesi yo 
iundaki sözleri sevindiricidir. Kendi tersaneleri 
miz£e yapılan veya satın alınan gemilerin say ıs 
da günden güne çoğalmaktadır. Ancak bu nokte 
da dikkat etmemiz gereken bir başka husus da 
ha var. Bilindiği gibi, Batılı ülkelerde silah, ge 
mi, uçak gibi araçların yapımı büyük nisbette 
özel sektörün yani beynelmilel sermeyenin kont 
rol ündedir. Türkiye de bu araçlan Batıdan al
maktadır. Bu yüzden bugün olmasa bile yarın 
bu sermaye sahipleri mutlaka baltalama hareket 
terine girişeceklerdir. Dolaylı yollardan köstek 
lemue gayretleri olacaktır.

Temenimiz ve ümidimiz, önümüze çıkan her 
engeli sabır ve metanetle aşacak tarzda hazırlık 
ların tamamlanmasıdır.
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Pakistan ’ın Sürüklenmek 
İstendiği Kanlı Akıbet

— Hind barbarlığı ve kızıl Mukti Bahini vahşeti bütün Doğu Pakistan’ı 
kana bulamıştır. Çocuklar, yetimler, hastalar, ak saçlı dedeler hain ge
rillanın süngüsüyle can vermiş ve çukurlara doldurulmuştur. Yukarıda 
ve aşağıda katliama uğramış müsl Umanlardan bazı gruplar görülüyor.

Asya’nın bağrında, Alt kıtaya ya
yılmış nüfuzlu büyük bir İslâm dev 
letinin kuru1 masını istemeyen Bey
nelmilel politikanın, Pakistan’a reva 
gördüğü ihanet gün geçtikçe açıklık 
kazanmaya başladı. PakistanlI müs- 
lümanın üzerine çöken kâbus hâlâ 
kalkmamıştır. Harbin hengâmesinin 
şaşkınlığı devîim ederken, içte ve dış 
ta sürdürülen siyasî komploflar da 
bitmiş değildir.
AMERİKA . RUSYA 
İŞBİRLİĞİ

Pakistan’a karşı başlatılan plânlı 
Hint saldırısının Rusya'nın aktif des 
teğinde sağlandığı kesindir. Denilebi 
lir ki, Pakistan felâketinin baş so
rumlusu Moskova'dır. Hindistan bu
rada, tatmin olunması ihmal edilme 
yen bir piyon vazifesi görmüştür. 
Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı 
Mareşal A. Rahim Han, son Hint- 
Pakistan savaşında elektronik alet
lerle mücehhez Hint keşif uçakları
nın Sovyet pilotlarınca kullanıldığını 
açıklamıştır. Hâl böyle iken, SSCB 
Devlet Başkanı Nikola Podgomi, Pa 
kistan Devlet Başkanı olması dolayı
sıyla Butto'ya bir mesaj göndermekte 
ve «Pakistan ile Rusya arasındaki 
iyi ilişkilerin her iki ülke halkları
nın ve barışın (!) korunması bakım
1 arından daha da iyileşeceğine olan 
inancım.» belirtmektedir.

Buna dense dense sırtlan dişli po
litika denir. Çirkef politika denir. İş 
te sahte dostluk manevraları böyle- 
sine adi, böylesine haincedir. Pakis
tanlI yetimin üzerine «napalm bom 
bası» bırakılırken, bu Podgomi de
nen caninin temsilcisi, B. Milletler
de karar tasarılarını veto etmekle 
meşguldü.

Geçen sayımızda, ihanetleri birleş 
tiren ve Amerika ile Rusya arasında 
uzayan «Kırmızı Telefon» adlı tele- 
tip hattın son Hint-Pakistan harbin 
de de kullanıldığını belirtmiştik. A- 
merika ile Rusya arasındaki danışık 
lılığı bakm ABD Başkanı Nixon na
sıl itiraf ediyor, kendisini yılın ada
mı seçen haftalık TİME dergisine 
verdiği demeçte Nixon, Sovyetler 
Birliği'nin Hint-Pakistan savaşında 
oynadığı «uzlaştırıcı» rolü överek de 
miştir ki:

«Zaman zaman aramızda çeşitli gö 
rüş ayrılıkları baş gösterdi, fakat ga 
yede birleşerek ateş kesi sağladık. 
Sovyetler Birliği özellikle D. Pakis
tan’ın teslim olmasından sonra Hin
distan üzerinde ikna edici bir rol 
oynamıştır.»

Bu Rusya'nın ihanetini ört-bas et
me gayretlerinden başka bir yorum
la izah edilemez. Halkımız böyle kat 
merli ihanetlere «köpek köpeği ısır 
m az» der. Pakistan’ın içine sürük
lendiği felâketin baş mesulü her ne 
kadar Hindistan ve Rusya ise, Ame
rika, İngiltere, K. Çin ve Birleşmiş 
Milletler denen oyalama teşkilâtı da 
en az onlar kadar suçludur. Harp 
başlamazdan önce Amerika’nın Pa
kistan’a yaptığı silah yardımını kes
mesi neyin ifadesidir? B. Milletler
den dönerken, Hindistan Dışişleri 
Bakam Swaran Sing, Londra’ya uğ
rayarak Pakistan ile olan çatışmada 
gösterdiği «anlayış» için, İngiltere 
hükümetine teşekkürlerini bildirme
yi neden lüzumlu görmüştür? Pakis 
tan ile aynı CENTO ve SEATO itti
faklarının içinde olan İngiltere, harp 
başladığı zaman susmuş, Hint barbar 
lığına göz yummuştur. Aslında bu

şaşılacak bir hadise de değildir. Zi
ra İngiltere, tarihinin her devrinde 
kalleşliği ve arkadan hançerlemeyi 
politikasında hedef bilmiş bir dev
lettir.
DOĞU PAKİSTAN'DA VE

HİNDİSTAN'DA KATLİAM
Doğu’nun Mukti Bahini adlı kı

zıl gerillaların eline geçmesi ve bu
rada kukla bir Bengaldeş hükümeti
nin kurulmasından sonra, kitleler 
halinde müslüman katliamları başla
mıştır. Komünist caniler, kurdukları 
halk mahkemelerinde, herkesin göz
leri önünde müslümanların yüzlerin 
de sigaralar söndürüp, vücutlarında 
süngü talimleri yapmakta ve daha 
sonra göğüslerini ve karınlarını de
şerek gaddarca öldürmektedirler. De
vamlı ölüm korkusu içinde yaşayan 
müslümanlar, çocuk, kadın, erkek 
ayrımı yapılmaksızın işkence gör
mekte, imha edilmektedirler.

Ne var ki, bir takım gafil haber 
ajasnları ve Yahudi-Mason kontrolün 
deki dünya basın vasıtaları cinayet
leri efkârı umumiyeye tamamen ters 
aksettirmektedir. Hattâ Türkiye’deki 
bazı yayın organları dahi bilerek ve
ya bilmeyerek bu oyuna alet olmuş
lardır.

Yahudi-Mason kontrolündeki dış 
basın, Dakka’nın Hint kuvvetlerinin 
eline geçmezden bir iki saat önce, 
150 Bengalli aydınııî Muhammedpur 
semtinde hendekler içinde öldürül
düğü yalanını propaganda etmekte* 
dir Hattâ bu semtte müslümanların 
oturduğu söylenerek, cinayetlerin 
mesulü olarak da müslümanlar gös
terilmek istenmektedir. Aslında kat 
ledilen aydınlar, PakistanlI müslü
man aydınlardır. Ne var ki, Doğu Pa 
kistan'dan dünyaya sızan her haber 
Hint askerî makamlarının ve kızıl 
gerillaların kontrolünden geçmekte
dir, Kaldı ki, Hint mermi ve topla
rının PakistanlIların üzerlerine ara
lıksız yağdığı, herkesin kendi canı
nın derdine düştüğü bir hengâmede 
bu çeşit bir hareketin 1-2 saat için
de deruhte edilmesi akıl ve iz’an işi 
değildir.

Önemli olan, böyle bir yalan kam
panyasına neden lüzum görüldüğü
dür. Şu anda Doğu Pakistan'da komü 
nist bir Bengaldeş devleti kurulmuş 
tur. Komünizm ise girdiği her ülke

de, kendisine muhalif kim varsa, on 
lan imhayı zarurî görmüştür. Bu za
ruret Türkistan'da, Çekoslovakya’da, 
Macaristan’da, Polonya’da, Çin'de 
milyonlarca insanın et ve kemik yı
ğını haline gelmesine vesile olmuş
tur. Aynı katliamlar şimdi Dakka 
sokaklarmdadır. Hendekler içerisin
de başları kesilen, gözleri oyulan 
150 aydının katili olarak PakistanlI 
müslümanların gösterilmesi, yapıla
cak imha hareketlerinde bir takım 
bahaneler olarak ileri sürülecektir.

Gelen haberlere göre, bu katliam 
lar öne sürülerek savaş suçlusu ilân 
edilen esir PakistanlI komutanların 
yargılanmalarına bile başlanmıştır. 
Halen haklarında bu şekilde tahki
kat açılmış olan PakistanlI komutan
lar arasında bir general, üç albay, 
iki binbaşı ve bir yüzbaşı bulunmak 
tadır. İçinde 12 isim bulunan bir üs 
te de tamamlanmak üzeredir.

Kalk ki, şu an Hindistan’da yaşa
yan 60 milyonmüslüman da anyi iş
kence ve zulümlere uğratmaktadır. 
Son gelen gazete haberlerine göre 
camiler kundaklanmada, müslüman
lar sokaklarda adice kurşunlanmak 
tadır.

BUTTO . MUCİB 
GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan Pakistan Devlet Baş
kanı ZüOfikâr Ali Butto, 25 Aralık 
günü göz altındaki D. Pakistan Ava 
mî Birliği Partisi lideri Muciburrah 
man ile görüşmüştür. Butto-Mucib 
görüşmelerinden, Pakistan halkı için 
müspet neticeler ummak biraz saf
dillik olur. Zira 1966 ların, 1968 le- 
rin Butto'su ile Muciburrahman el- 
eie çalışmışlardır. Bugünkü Pakistan 
felâketinde Butto en az Avamî Birli 
ği'nin lideri kadar mesuldür. Öğrenil 
diğine göre, Zülfikar Ali Butto hal
kı bölünmüş bir Pakistan fikrine a- 
lıştırmaya çalışmaktadır. Kızıl Çin 
taraftan ve İslâmi sosyalizm istekli
si Butto, şimdi Pakistanı tedricen 
komünistleştirecek faaliyetleri yap
maktan başka bir iş görmeyecektir. 
Hali hazırda Yahya Han dahil 7 ge
nerali emekliye sevkeden, ülke için 
de büyük tasfiye hareketlerine giri
şen Butto’nun Pakistan’ın başına ye 
ni bir çorap ördüğü zamanla anlaşı
lacaktır.

Hatırlanılsın ve unutulmasın ki, 
milletlerin gidişini alt üst eden bü
yük değişiklikler, toplulukların en
sahipsiz ve en kontrolsüz olduğu za
manlarda gerçekleştirilir!

m d
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ADALET ZİNCİRİNDE YENİ 
KARAR HALKALARI

Sıkıyönetim mahkemelerinde tarihî karalar 
dan birisi daha verildi. İki idam, öç müebbet ha 
pis, çeşitli, hapis cezalan ve altı beraat kararı. 
İstanbul üç numaralı sıkıyönetim mahkemesinde 
dört aydan beri devam eden Mahir Çayan ve 
soygun ortaklarının mehkemeleri geçen hafta i» 
çinde neticelendi. Maltepe tutuk evinden firar 
eden Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, ve Ziya Yılmaz 
halen yakalnadadıkları için haklarında karar ve
rilmedi. Ni£er sanıkların cezalan 27 Aralık pa 
zartesi günü yapılan duruşmada okunarak, ken
dilerine bildirildi.

Mahkeme heyetinde Başkan Piyade Albayı 
Vecdi Müftüoğlu, üye Deniz Hakimi Yarbay Ak
demir Akmut, üyie Hakim Yarbay Çoşkun Dün
dar ve iddia makamında da savcı Naci Gü
rün bulunduğu duruşmada sanıklara bildirilen 
cezalan şöyledir: Kâmil Dede, Necmi Demir, 
idam. İlkay Demir, Rüçhan Manas, Kadriye De
niz Özen, müebbet hapis. Necati Sağır, Ömer 
Erim Süerkan, 15 yıl hapis. Oğuz Öder, Ömer 
Güven, 10 yıl hapis. Ayşe Emel Mestçi, Mustafa 
Aynur, Mehmet Balaban, İrfan Uçar, 5 yıl hapis. 
Abdullah Ceceloğlu 3 yıl hapis. Tülay Tat 10 ay 
hapis cezası almışlardır. Sanıklardan Jülide Za- 
im, Abdurrahman Türe, Muharrem Yanar, Er
doğan Kamışoğlu, İsmail Yüksel Erdoğan, Ra- 
sim Özkan ise beraet etmişlerdir.

Temyiz yolu açık olarak verilen kararda Kâ
mil Dede ve Necmi Demir için verilen ölüm ce
zası kararı şöyledir: «Sanık Kâmil Dede ve Nec
mi Demir, ihtilâl yolu ile Marksist-Leninist bir 
rejim değişikliğine yönelen eylemlerde bulun
mak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nı tağyir, tebdil ve ilgaya cebren teşebbüs et
tikleri anlaşıldığından hareketlerine uyan TCK’ 
nun 146/1 maddesi gereğince ölüm cezası ile ce
zalandırılmalarına oy birliği ile karar verilmiş* 
tir.»
DİĞER MAHKEMELER

İstanbul Sıkıyönetim Mahkemelerinde görü
len davalara geçen hafta da devam edilmiştir. 
Bir numaralı mahkemede yürütülen İrfan Sol- 
mazer ve 83 arkadaşının duruşmasına ve halen 
firarda bulunan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna’ 
mn hücre arkadaşlannın mahkemelerine şahit
ler dinlenerek devam edilmiştir.

Üç numaralı mahkemede bakılan TKP dâvâ* 
sının yazılı delilleri incelenmiştir.

Madanoğlu davasından tutuklu bulunan İl* 
han Selçuk, Doğan Avcıoğlu ve İlhami Soysal, 
üç numaralı mahkemeye yaptıkları tahliye tale
bine verilen red cevabından sonra, itiraz ettik
leri bir numaralı Sıkıyönetim mahkemesi tara
fından tahliye edilmişlerdir

Adana TÖS şubesi ve Fikir Klübü üyeleri 
hakkında açılan davada da, Savcı Deniz Yüzbaşı 
sı Atila Bengi iddiasını okumuştur, iri tutuklu, 
8’i gayri mevkuf olarak mahkemesi devam eden 
19 sanık hakkında 8-15 yıl hapis cezası ile çeşit
li sürgün cezalan istenmiştir.
HÂLÂ DEVAM EDEN FAALİYETLER VE 
DUYULAN SEVİNDİRİCİ SÖZLER

Emniyet makamlarından verilen haberlere

göre hergün yeni bir anarşistin yakalandığı an
laşılmaktadır. Komünistlerin gizli faaliyetleri a- 
ralıksız devam etmektedir. Filistin’e gerilla eği
timi görmek üzere gitmek isteyen bir kan koca 
Siverek’te yakalanmıştır. Cüneyt Akalın isimli 
bir şahıs Viranşehir’de sının geçmek üzere iken 
yakalanınca, daha 8 arkadaşının olduğunu açık
lamıştır. Bunlardan kan koca olan ikisi de Si
verek’te ele geçirilmiştir. İsimleri Taylan Erten 
ve eşi Nazime Ertem’dir.

Yapılan bunca ihanetlerden sonra hâlâ ay
dın vatanseverler hapsediliyor diye millî varlı
ğımızı korumak için yapılan icraatları bir baskı 
unsuru olarak gösterip, millî kuvvetler aleyhine 
bir efkân umumiye meydana getirmek isteyen
lere karşı İzmir Sıkıyönetim Komutanı Korami
ral Cemal Süer’in beyanatı güzel bir cevaptır:

«Belirli kimseler kendilerinin gerçek vatan
sever şahıslar olduklan, hükümet ve parlamen
tonun memleketi felâkete sürüklemekte bulun
duğu iddiasıyla halkı kurtarmak yolunda savaş
tıktan şeklindeki süslü ve yalan sözlerle sîzleri 
aldatıp yüksek duygulannızı sömürerek yanını
za, evinize veya İşyerinize sığınmış olabilirler.

Aslında kendi çıkartan veya memleketi Mark 
sist, Leninist yahut Maoist bir düzene sokmak 
arzusunun gerçekleşmesi için anarşik bir orta
ma itme çabasına girmiş bulunmaktadırlar.»

Karma bütçe komisyonunda yapılan konuş
malar, çeşitli devlet yetkililerinin ağzından işiti
len sözler, Türkiye’de 12 Mart’ı meydana geti
ren ve hâlâ devam eden komünist faaliyetleri
nin yurt dışından idare edildiğini, değişik yön
leri bulunan, beynelmilel bir hareketin tezahür
leri olduğu gerçeğini tekrar hatırlatmaktadır.

Tabiî Senatör Ahmet Yıldız’m «Bazı emni
yet makamlannm bazı kişileri bakanlara gam. 
mazladıkfarım» öne süren bir konuşmasına Millî 
Eğitim Bakanı İsmail Ararın cevabı şöyledir: 
«Türk emniyet makamlan, gammazlama yapmaz
lar, milli vazifelerini yaparlar. Bu makamlardan 
gelen istihbarat raporlannın da Bakanlar üzeri
ne emredici etkisi yoktur.» Aras’m bu sözleri, 
devletin istihbarat teşkilâtlarını, uzun bir müd
detten beri itham sağnağma tutan ve en ağır ha
karetleri yapan Tabiî Senatörlere bir cevap ol
muştur.

İçişleri Bakanı Ferit Kubat ise, İçişleri Ba
kanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında bir so
ruya şöyle cevap vermiştir:

«Komünizm tek yüzlü değildir. Ona istediği 
niz kadar veçhe verebilirsiniz. Komünizm, faa
liyetlerine çeşitli maskeler altında devam etmek 
te ve bunda da çoğunlukla başan sağlamaktadır.»

Devlet yetkililerinin söyledikleri bu gerçek
ler, komünistleri sadece banka soyduktan, adam 
öldürdükleri zaman var olarak gören, bunun dı
şında yapılan faaliyetler için vatansever diye 
takdim eden kimi gafil, kimi hain olanlar için 
bir ihtardır. Bu sözlerin icraata dökülmesi bazı 
tehlikelerin kaldırılmasına sebep olacaktır. Ü- 
mit ediyoruz!

- — Kızıl ihtilâl tahrikçiliğinin, millet varlığına kastetmenin ve devlet kundaklamanın sonu, ta 
rih boyunca hezimet olmuştur. Bundan sonra da millet kendisine ihanet edenlîeri affetmeyecek 
tir. Resim, idam cezası alan Necmi Demir ve Kâmil Dede’yı gösteriyor.

İNSAN LABORATUAR 
KOBAYI DEĞİLDİR

Nüfus plânlaması, aile plânlaması, doğum 
kortrolü, tıpta yenilikler v.s v.s... İnsan bir labo
ratuar haline getirilmiş, ardı arkası kesilmeyen 
denemeler. Bir bakarsınız isteyen kız, isteyen er
kek çocuk yapacakmış! Kadınlardan sonra erkek 
ler de geçici olarak kısırlaştınlacakmış! Yok, do
ğum kontrolü için hiçbir yan tesiri olmayan ye
ni bir hap bulunmuş! Ve daha bir sürü kısa va
deli labratuvar neticeleri...

Bu haberleri duyunca insan, tıpta yeni yeni bu 
luşlar oluyor, insanlığın geleceği için daha gü
zel hayat şarttan temin ediliyor diye, ilk anda 
sevinir gibi oluyor. Fakat insan gerçeğinin objek 
tif olarak tahlili, hayat dediğimiz yaşama reali
tesini beraberinde getirdiği değişmez kanunları 
ve bu kanunları bir kenara iterek tıp adına uy
durulan yaldızlı nazariyeleri kendi bünyelerine 
tatbik eden milletlerin, bugün duyduğu pişman
lığı, çektiği sıkıntıyı ve telâfisi mümkün olmayan 
yıkımlan gördüğümüz zaman, aynı akibetin 
bizi de beklediğini düşünerek üzülüyoruz. Bunun 
için bu konuda mesulleri uyarmayı millî bir va
zife biliyoruz.

Bir müddet önce Türkiye Nüfus Plânlaması 
Enstitüsü tarafından, Hindistan ve diğer bazı 
Asya ülkelerine bir heyet gönderilmişti. Hint ya 
rımadasmda erkekler üzerinde yapılan kısırlaştır 
ma faaliyetlerini inceleyen bu heyetin dönüşün
den sonra, Tıpta yeni buluşlann yapıldığı gazete 
sütunlarını işgâl etti. Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Doğumevi Kliniği Şefi Doç. Dr. Fikret Önal, er
keklerde hap vasıtasıyla geçici kısırlık meydana 
getirmenin mümkün olduğunu açıklarken arka
sına şunu da ilâve ediyor: «Dünya’da ilk keı 
Hindistan’da erkekler ameliyatla kısırlaştmlmış 
tır. Sperm yolları kapatılarak kısırlaştmlan er
keğe, tekrar çocuğa olması şansı tanınmamıştır. 
Buna karşılık bir küo prinç ile bir cep radyosu 
armağan edilmiştir.»

Hindistan’da nüfusun fazlalaştığı bir devirde, 
yannı dahi göremeyecek kadar acz içerisinde bu
lunan kimseler tarafından yapılan, insan kanu
nuna karşı gelmekten doğan buhranı, ağlayan ço 
euğun eline verilen mama gibi, bir radyo ve bir 
kilo pirinç ile dindirme yoluna gidilmiştir

Bugün Avrupa’nın çeşitli devletleri aynı buh
ranın kıskacından kurtulamamanın çaresizliği 
içerisinde bocalamaktadır. Fransa Ulusal Nüfus 
Araştırmatan Enstitüsünden verilen bilgilere gö 
re, ölenlerin doğanlardan daha çok olduğu ülke
ler Batı Almanya, İsveç, Danimarka, Finlandiya, 
Portekiz, Çekoslavakya ve Macaristan’dır. Bu ül
kelerin hepsinde uygulanan düşünce sadece içe 
risinde bulunduğu birkaç seneyi göz önüne ala
rak, çalışabilen insan sayısının ülke nüfusuna 
oranla çoğunlukta kalmasını isteyerek doğumları 
kontrol altına almak ve azaltmak. Düşüncelerini 
tatbikat safhasına koydular. Doğumlar azaldı. 
Çalışan nüfus sabit kaldı, küçük yaşlılar azaldı. 
Ama insanlığın kanunları durdurulamaz. Onu 
tanzim eden ilâh! kuvvetin önüne geçilemez. Ne
siller birbirini takip ederler. Ölenlerin yerini 
yenileri doldurmazsa milletler zamanla yok olur. 
Bugün bu Avupa devletlerinin akibeti bu isti
kâmettir.

Asrın teknik imkânları çoğaldıkça artan iş 
sahalarını çalıştıracak insanlar daha ana rahmin
de veya babada iken ölüme mahkûm edilmesi; 
ilim ve teknik adına işlenen büyük cinayettir.

Her yönüyle gelişmeye müsait olan Türkiye’ 
mizde, on yıl ilerisini göremeyecek kadar millet 
varlığını anlamaktan ve insan realitesini kavra
maktan aciz olanların, milleti kobay olarak kul- 
lanmalanna son verilmelidir. Millet sizin labo 
ratuvar malzemeniz, deneme tahtanız değildir 
Neslimizi köreltmek isteyenlere fırsat vermeye
lim.
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Vatanımızı Parçalamak
MİLLETLER MÜCADELESİ VE 
MİLLETİMİZ

Dost ve kardeş Pakistan’ın, beynelmilel bir 
komploya kurban gidişi, müslüman ve muzdarip 
PakistanlI nın, içinde kıvrandığı acı durum ve 
felâket, herkesin malûmudur. En dertli günleri
mizde, yardıma en çok muhtaç olduğumuz za
manlarda, dert ortağımız olarak yardımımıza ko
şan ve acımızı paylaşan kardeş Pakistan’ın yü
rekler paralayan durumuna, kalplerimizin en
derin köşelerinden gelen histerimizle ağiarken; 
aynı hain niyet ve emellerin, kendi vatanımız ve 
milletimiz üzerinde de oynamak istedikleri oyu
nu farketmek mecburiyetinde olduğumuzu unut 
manialıyı?

üeiıriı inanç ve ideallerin şekillendirdiği, 
tarihin yoğurup geldiği milletler, kendi hâkimi
yetlerini diğerleri üzerinde kabul ettirinceye ka 
dar, mücadeleden ve kavgadan vazgeçmeyecek
lerdir. Milletlerin tarihi, kavgaların, ızdırapla- 
nn  ve kıyasıya mücadelelerin tarihidir. Bu kav
gaya hazırlıklı olan milletler, her devrin galibi 
milletler olmuşlardır. Çeşitli maskelerin arka
sında da olsa yavaş yavaş yıkılmak istendiğini 
farfeetmeyen, sezemeyen, düşmanını ve komplo
larını göremeyen milletler, şerefle yaşama hak
kına sahip olamazlar. Tarihin objektif tetkiki
nin ortaya koyduğu gerçek, budur

insanlığa sunduğu adalet, iyilik, güzellik, 
illim ve medeniyet gibi gerçek değerlerle, şeref
li bir varlığa sahip olan milletimiz de, bütün ta
rihi boyunca bu sosyal kanunun dışında kalma
mıştır. Tarihin en vahşi saldırılarına maruz kal
mış, yaptığı iyiliklere nankörlük ve barbarlıkla 
mukabelede bulunulmuş, kendi şahsında ahlâk, 
fazilet, manevî derinlik, yücelik ve gerçek kur
tuluş duygulan adına ne vaua, tahrip edilip yı
kılmış ve hayatî varlığı çok görülerek, üzerine 
çullanılımstır

Beynelmilel hristiyanlığın ve yahudiliğin 
teessüs ettirmek istedikleri dünya emperyalizmi 
ne en büyük mânia teşkil eden milletimiz, bu iki 
canavar gücün suikastlarına, bütün tarihi bo
yunca maruz olup gelmiştir. Tarihimiz bu cana 
var ve gaddar güçlerin döktükleri kan, kirlettik 
lıeri ırz ve nâmus, hakkımızda düzenledikleri 
komplolarla doludur. En aziz topraklarımız, yıl
larca bu vahşiler sürüsünün pis tecavüzüne uğ
ramış; milletimiz, znHrmi,orin en dayanılmazına 
uğratılmıştır.

Milletler, var oldukları müddetçe kendileri
nin hâkim güç olarak tanınmasını isterler. Hele 
bu isteğe tarihin, menfaatlerin ve ideallerin bas 
kısı ve emri de eklenirse, milletler devamlı bo
ğuşma halindedirler demektir.

İşte milletimiz, beynelmilel hıristiyanlık ve 
yahudiliğin asırlık tecavüzleri yanında, bugün 
onların, birer piyon olarak kullanıp üzerimize 
saldırttıkları irili ufaklı milletlerin en kızgın 
istek ve arzularının da muhatabı bulunmaktadır.

Türk milleti olarak varoldukça, bu mukad
des toprakların sahibi bulundukça ve zaferlerle 
taçlanmış bir tarihin de sahibi oldukça; düşman 
lık ve hiyanetler, hiçbir zaman üzerimizden 
eksik olmayacaktır.

Bugün için, en müşahhas yönleriyle, ölüm 
çukurumuzu kazmakta olan ve vatanımız üzerin 
de en âdi niyetlerin sahibi bulunan milletleri, 
güçleri ve teşkilâtları bilmek, vatanımızın mu
kaddes bir belde ve bizim olarak kalmasını te- 
T»jn bakımından, en önde gelen bir vazifemizdir.

YUNANLILIĞIN BİTMEYEN ARZUSU

Beynelmilel hıristiyanlık ve yahudiliğin, a- 
sırlardan beri üzerimize kışkırttığı, saldırttığı 
milletlerin başında, şüphesiz ki Yunanlılar ge
lir. Anadolu’nun, akıncılarımızın mübarek kılıç
larının bir hakkı olarak bizim olalıdan beri Yu
nanlılık, bir an olsun düşmanlığını üzerimizden 
eksik etmemiştir. Hâlâ, Fatih’in, insanlığın üze
rinden zulmünü defettiği Bizans’ın hayaliyle ya
şamaktadır. Bizans’ın hortlaması demek, Anado
lu'nun elimizden çıkması ve milletimizin, artık 
tarih olması demektir. Menfaatları, milletimizin 
yıkımında veya zayıflamasında olan hıristiyan- 
lık, yahudilik ve bunların istikamet verdiği sü
per devletler, Yunanı, bu emelinde hep destek
lemişler ve tahrik edip durmuşlardır. Zaten, asır 
larca, semalarında Ayyıldızlı bayrağımızın dalga 
landığı, mümtaz şehitlerimizin kan ve kemikle
rinin şereflendirdiği topraklar üzerinde bir Yu
nan ve bir Bulgar devletinin hortlatı-lmasında, 
bu beynelmilel güçlerin en alçakça destek ve 
yardımlarım görmüşüzdür. İçlerindeki, dinme
yen Türk düşmanlığı ateşiyle ve Yunanlılarla 
aynı safta, Mehmetçiğe kurşun sıkanlar, aynı 
yamyamlar olmamışlar mıdır? Milletimiz, üzerin 
de asırların kinini söndürmek isteyen bu yam
yamları asla affetmeyecektir.

«Devletimizin bir dostluk havasına girdiği 
ve hele Yunanlılarla aramızdaki buzların çözül
meye yüz tuttuğu bir ortamda, böyle mütâlea- 
larda bulunmanın mânâsı da nedir?» demeyiniz. 
20. asrın medenî milletlerinin, dostluk ve sulh 
kelimelerinin arkasında ne iğrenç niyetleri mas
kelemekte olduklarını, her an görüp durmakta
yız. Kaldı ki, şu anda, burada konumuz olan Yu
nanlı, milletimiz hakkında, cinayetlerin en al- 
çakçasmı plânlamakla meşguldür Plân gayet a- 
çık: Anadolu’nun batı yakasını, Akdeniz ve Ege 
Denizini ele geçirmek, İstanbul’u yeni Bizans’ın 
merkezi olarak y# sarhoşça nâralarla ilân etmek. 
Milletimizin dinamik varlığı karşısında, bu fosil
leşmiş plânın, bir kuruntu ve hayalden ibaret 
olduğunu zannederek gafletin kuyusuna düşme
nin mânâsı yoktur. Unutmayalım ki ve kitle psi
kolojileri de göstermiştir ki, tarih ve büyük in
kılâplar, hayal derecesine kadar varan böyle ide 
allerin üzerine binâ edilmişlerdir.

Kaldı ki «eski Bizansı yeniden kurma» iddi
ası, Yunanlılar hesabına bir hayalden de ibaret 
değildir. Yedisinden yetmişine kadar bütün Yu
nanlının kalbini saran bir duygudur bu. Ve bu 
gayesini, 1820 lerden bu tarafa, her atılımda, mu 
kaddes topraklarımızdan birer parça kopararak, 
adım adım tahakkuk ettirmektedir.

PALİKARYANIN BİZANS HAYALİ

Delil mi istersiniz. İşte büyük Türk düş
manı Venizelos’un, kutsal bir inanç olarak kal
binde muhafaza ettiği düşüncesi: Kral Alek- 
sandra yazdığı 1918 tarihli mektubunda aynen 
şöyle söyler: «İstanbul'u almak hususundaki va
dimi unutmadım, Majeste... İstanbul bizim ola
caktır.» (1)

Başka bir ihanet belgesine bakın. Bizans ru
hunun baş mimarı olan, içimizdeki yılan teşkilât 
patrikhanenin ihanetini belgeleyen bir delil bu. 
İstanbul’un işgalden kurtuluşuyla şehirden ka
çan Patrik 8. Gregoryos’un arkasından Patrik
hane aranır. Yapılan aramada, E. Klisyasteki Al* 
tıa’nm Kara Kitap adlı kitabı da ele geçer. Ki
tap, Bizans ruhunun en canlı bir örneğidir 
ve yüzyıllarca yunanlının ruhunu yoğu
ran bir kitap olarak, ellerden düşmemektedir.

içinde anlatıldığına göre; Ankara’ya Yunan bay 
rağı çekildiği gün, bugünkü İngiltere Kraliçesi 
II. Elizabeth’in kocası Filip’in babası Prens And. 
rea’mn başkanlık edeceği büyük bir merasimle 
Bizans İmparatorluğu ilân edilecekmiş! (2)

Bizans İmparatorluğunun canlandırılmasın» 
da, İngiltere’nin rolü bir tarafa, işte her Yunan 
linin hissettiği ruh, bu ruhtur. Yunan devleti, 
her an bu ruhu canlı tutmaktan başka bir icra
atta da bulunmamaktadır. Siz bakmayın, Eleniz- 
min, ruhunun ta derinlik-erine kadar işlediği 
Papadopulos’un bize karşı dostluk (!) eüni uzat 
»asma ve bu aldatmacaya bizden de inanan saf
dillerin çıkmasına!.

O Papadopulos ki, Balkan Türkleri üzerinde 
en nâmussuzca bir assimilasyona girmiştir ve 
Müslüman • Türklüğün izlerini ve hatıralarını, 
Balkanlardan kazıyıp atmaya çalışmaktadır Ka
raağaç görüşmelerinde zamanın Başvekili Demir- 
el’e, «biz Enosis için de harb ederiz» dediği ve 
böylece asıl zamirini ortaya koyduğu herkesin 
hatınndadır. Sağ kolu Patakos’un; hani şu, İs
met Paşa ile Türk Yunan dostluğu (!) şerefi
ne kadeh kaldıran adamın da ne kadar hızlı bir 
Enosisci ve Elenci olduğu da herkesçe malûm
dur. Türk-Yunan dostluğu (!) şerefine kadeh 
kaldıran bu adamın, Balkan Türklerine «h*pinfr 
Yunansınız. Ve Yunan olmaya mecbursunuz.» (3) 
diyerek zulümlerde bulunduğu da bir vâkıadır. 
Hem de acı bir vakıa

Bu konuda sözü fazla uzatmaya lüzum yok
tur. Mecmuamızın geçmiş sayılan, Yunan’m, ü- 
zerimizdeki iğrenç emel ve oyunlarının izahları 
ve tarihî belgeleriyle doludur. Yalnız şu kadarı
nı söyleyelim ki, karşımızdaki Yunan 1820 le- 
rin cani ve katil Yunanıdır; Türk kanı içmeyi 
en makbul bir ibadet olarak görmektedir ve A- 
nadoluyu işgâl etmenin plân ve kuruntularıyla 
dolup taşmaktadır. İşte bu sırtlan, avını parça
layacağı günlerin hasretiyle yanıp tutuşmakta; 
binbir türlü maske, hile, oyun ve desisenin ar
kasında ölüm çukurumuzu kazmakla meşgul bu- 
lunmakadır. Tarihinin sesine kulak vermeyen
lere, düşmanı göremeyecek kadar basiretsizleşen 
lere ve mîllet ideallerinden kopanlara, yazıklar 
olsun!

BİR DİĞER YAKIN TEHLİKE: ERMENİLER

Rumlar, Batı Anadolumuza göz dikerler ve 
bütün dikkatlerini Bizans’ın hortlatılması hül
yasına teksif ederlerken, ermeniler de Doğu A- 
nadolumuz için çalışmaktadırlar. Erzurum’dan 
itibaren bütün Doğu Anadolu’yu kendi aslî va
tanları olarak ilân etmektedirler.

Tarihinin en huzurlu ve insanca günlerini 
İmparatorluğumuzun gölgesinde geçiren bu nan
kör millet de, son yıllarda ve günlerde olanca 
şirretliğiyle, Doğu Anadolu’da hak iddia etmek 
te ve bu konuda, dünya efkârını hazırlamaya ça 
lışmaktadır. Dünyanın muhtelif yerlerinde, aley 
himizde büyük gösterilerde bulunan bu Ermeni 
ler ki, Birinci Cihan Harbinin o en netâmeli gün 
lerinde Doğu Anadolu’da ve Karadeniz bölge
sinde Ruslar ve Rumlarla birlikte yakmadık ev, 
yıkmadık aile bırakmamışlardır Türk’ün dört 
bir taraftan sarılması karşısında, artık tarih ola
cağımız zehabına kapılan bu nankörler sürüsü, 
idaresinde en mesut günlerini geçirdiği dünkü 
efendisine silah çekmekten utanmamış ve soyu
nun gereğini yapmaktan geri durmamıştır Yüz- 
binlerce masum millet evlâdının kanına girmiş, 
mukaddes binaları, içlerinde feryat eden günah 
sız çocuk, kadın ve ihtiyarlarla birlikte ateşe ver 
miş ve tarihin ender kaydettiği cinayetleri isle
mekten geri durmamıştır. Ve tabiidir ki, nankör 
lüklerinin cezası kendilerine ödettirilmiş, uğrun



ak İsteyenler Kimler?
da akıtılan şelıit kanlarının bedeli olarak bizim 
olmuş, mukaddes vatan köşeleri, pis soluklarıy
la kirlenmekten kurtarılmış ve lâyık oldukları 
muameleye tâbi tutulmuşlardır.

İşte bu Ermeniler kalkmışlar bizden Doğu 
Anadoluyu istemektedirler ve dünyanın belli baş 
lı merkezlerinde histeri krizleriyle dolu toplan
tı ve gösteriler düzenleyip Erzurum ve dolayla
rında bir Ermeni devleti kurmaktan bahsetmek
tedirler.

Senelerden beri büyük gürültülerle devam 
ettirilen bu kampanyanın arkasında, Anadolu* 
nun yıkımım bekleyen beynelmilel hıristiyanlık 
ve Yahudiliğin bulunduğu muhakkaktır.

ERMENİ HAREKET ÜSLERİ

Beyrut ve Newyork, bu Ermeni propagan
dasının hareket üssünü teşkil etmektedir Bey
rut Amerikan kollejindeki Amerikalı Yahudi 
ve hıristiyan profesörlerin önderliğinde yürütü
len bu toplantılardan birisinde Varjabetyan adlı 
bir Ermeni bakın ne diyor: «İntikam almalıyız. 
Parçalanarak değil, göç ederek değil, vatana dö
nerek. Vatan ateşi ile yanan Ermeninin bir ha
yali var : Bütün bir Ermenilik, bütün vatanın
da.» (4)

Ve vatan dedikleri yer de, Beyruttaki Ame
rikan üniversitesinin duvarlarına asılan harita
larda da gösterildiği gibi, Doğu Anadolu’dur. Yi
ne Newyork’ta basılan «Globe» tipi okul harita
larında da Anadolu ikiye ayrılmakta, doğu böl
gemiz Ermenistan olarak gösterilmektedir (5)

Doğu Anadolu’da kurulacak müstakil bir Er
menistan devletinin kuruluş hazırlıklarından ol
mak üzere Lübnan’da, Ermeni cemaatınca, 15-25 
yaşlan arasındaki Ermeni gençleri silah altına 
alınmakta ve gerillacılık eğitimine tâbi tutul
maktadır Bu faaliyetin ele başılarından bir Er 
meninin de kalabalık bir toplantıda yaptığı ko
nuşma şudur: «Kardeşlerim biz burada ağlamak 
için toplanmadık. Bizlerden gasbedilen toprakla
rı geri alacağımızı göstermek için toplanmış bu
lunuyoruz. (6)

Ve bu Ermeniler, Pakistan olaylarını da bir 
vesile bilerek halen Amerika’da aleyhimizde top 
lantılar yapmakta, broşürler ve haritalar dağıt
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maktadırlar. Dağıttıkları broşürlerde Kars, Ar
dahan ve Artvin, Ermenistan’a maıedilmiş ola
rak gösterilmekte ve «Ağn Dağı bizimdir» den
mektedir. (7)

Biraz aşağıda da göstereceğimiz gibi; yahu- 
diliğin, hıristiyanhğm ve humarın kontrolünde
ki büyük devletlerin himayesinde ve teşviğinde 
şımaran Ermeniler de, Doğu Anadolumuzu va
tandan koparıp almanın çalışması içinde bulun
maktadırlar. Vatanı bekleyen tehlikeler büyük
tür. Tehlikeleri göremeyenler, basit ve kısır po
litikacılığın eyyamcılığı içinde boğulup gidenler 
artık kendilerine gelmeli ve vatana sahip çık
manın şuuru ve çalışması içinde bulunmalıdır
lar. Aksi takdirde millet, kendilerini affetmeye
cektir.

DOĞUDA BİR BAŞKA TEHLİKE:
SİYASİ KÜRTÇÜLÜK

Ermenilerin, Doğu ajıadolunun, bizden ko
parılması hesabına tahrik edilmelerinin yanında 
Moskova yetiştirmesi Barzani ve hareketi de, 
önümüzdeki günlerde devletimizin başına büyük 
gaileler açacak bir istidat göstermektedir.

Barzaninin ve hareketinin, yabancıların kont 
rolü altında olduğu muhakkaktır. Anadolumuzu 
parçalamak, bizi güçsüz bir devlet halinde tut
mak isteyen; Ortadoğu’da reyine mutlaka müra
caat edilen kuvvetli bir devlet durumuna yüksel 
memizi arzu etmeyen güçlerin elinde Barzani, 
bizi her an arkadan vurmaya hazır bir sabotör 
durumundadır. Doğu Anadolu’daki özbeöz kar
deşlerimizden bir kısmını, siyasî patavatsızlığı
mızın da yardımıyla kendisine çekmesini bilebi
len ve büyük propaganda imkânlarıyla kendisi
nin «melek gibi bir insan» olduğu yalanını tut
turmaya çalışan Barzani, üzerinde ehemmiyetle 
durulması gerekli bir konudur.

Doğulu kardeşlerimiz, bazı sosyal ve kültü
rel farklılıkları bahane edilmek suretiyle, daima 
Anadolu’nun bütünlüğü içinden koparılmak is
tenmişlerdir. Ve bundan da gaye, devletimizin 
çökertilmesi, köleleştirilmemiz ve tabiî zengin
liklerimizin sömürülmesidir.

Yabancı bir yazar bu konuda Avrupa’nın ni
yetini şöyle ifşa eder: «Mademki Türkiye’yi or
tadan kaldırmak imkânsızdı; o halde hiç olmaz
sa kendi köşesinde zayıflatmak ve tecrit etmek 
icabediyordu. «Azınlıkların haklan» şeklindeki
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propagandanın çıktığını, İlk defa görmüyoruz. Kİ, 
İran «türelerinin kaderi politika sahnesinde belir 
meye başlıyor.» (8)

Tarihimizde en şuuriu bir düşmanımız olan 
İngilizın de bu konuda plânı şudur: Ms. HohJer- 
de, Sir F. Tilley’e şu haberi ulaştırır: «Benim 
problemim kürtler. Binbaşı Noel (Doğuyu biz
den koparabilmeğin çalışmasını yapmak üzere 
İngiltere tarafından Anadolu’ya gönderilen bin
başı) bir kürt Lawrance’i olabilir. Mezopotamya 
bizim olacağına göre, ona bir kürt devleti kur- 
durtup kuzey dağlannı böylece koruyabiliriz. 
Türkleri azamî derecede zayıflatmak Majesteleri 
nin amacı olduğuna göre; kürtleri bu şekilde ha 
rekete geçirmek fena plân değil.» (9)

Şu vesika da, üzerimizde oynanan İngiliz 
oyununu göstermesi bakımından çok mânidardır: 
«Kürdistan tamamiyle Türkiye’den ayrılmalıdır. 
Bağımsız olmalıdır. Ermenilerle Kürtleıin çıkar
larını bağdaştırabiliriz.» (10)

İşte bir zamanlar Binbaşı Noel’lere yaptırı
lan doğu Anadolu’yu parçalama görevi, şimdi 
de Barzani’ye yaptırılmakatdır. Hem de büyük 
devletlerin himayesinde. Barzani, gayesini 28 A- 
ğustos 1966 yılında İsviçre televizyonuna verdi
ği bir demeçte şöyle çizer: «Iraktan sonra ikin
ci mücadele cephemiz Türkiye olacaktır.»

İşte bu Barzani, her an arkamızdan vurma
ya hazır tampon bir kuvvet olarak geliştirilmek 
te ve bekletilmektedir. Rusya’da gerilla eğitimi 
gördükten sonra (11) Irak’a gönderilen Barza
ni’ye komünizmin Basra Körfezine inmesinde 
ve Anadolu’yu istilâsında bir üs vazifesi gördü
rülmek istenmektedir

Rusunun, Amerıkasının, İngilizin ve bunla- 
nn  arkasındaki yahudilik ve hıristiyanlığın hep 
sinin gayesi, Ortadoğunun zenginliklerini sömür 
mek ve bu bölgede kuvvetli bir devletin bulun
masını istememek olduğu için hepsi de Doğu A- 
nadolu’nun bizden koparılıp atılmasında gayret 
göstermekte ve bu noktada hani harıl para akıt 
maktadırlar. Dünyadaki kürtçülük akımını finan 
se edip idare edenlerin Yahudiler olduğu kesin
dir. (12) Sevimli dostumuz (!) Amerika’nın da 
Barzani’yi beslemekte olduğu artık herkesin ma 
lûmudur. (13)

Demek oluyor ki, idealleri, poditikalan ve 
menfaatleri ayrı gibi gözüken bunca devlet, bir 
noktada; Anadolu’nun elimizden uçup gitmesi 
noktasında rahatlıkla birleşebilmektedirler. Çün
kü bunların da ipini elinde bulunduran beynel
milel yahudilik ve onun dümen suyundaki bey
nelmilel hıristiyanlık öyle arzu etmektedir

Hele, aynı ittifak cephesi içinde olduğumuz 
Amerika’nın her zaman Rum’u, Ermeni’yi bize 
tercih edişi ne kadar şaşırtıcı ve kendi zaran- 
na olan bir husustur. Amerikan Dışişleri Bakanı 
Rusk’un Kıbrıs Rumlarına yaptığı «Türkleri ne
zâketle, yumuşaklıkla öldürün» şeklindeki tav
siyesine (14) ve bu tavsiyeyle Enosis’e ışık yak 
masına ne demeli. Zavallı Amerikan halkı! Si
yasî iktidan ve sermayeyi elinde bulunduran üç 
buçuk yahudinin elinde istismar edilmekte ve 
beynelmilel itiban gittikçe tüketilmektedir.

HÜKÜMETLERİ VE AYDINLARI 
BEKLEYEN GÖREV

— Vukamlaki harita, beynelmilel kuvvetler tarafından Ermenilere takdim edilen Türkiye’nin 
bir parçasını gösteriyor. Ermeniler Sevr’den beri Anadolumuzun bu parçasını ele geçirmek için 
bütün dünyada propaganda yaparlar. Vatanımızın parçalanmasında ve kukla devletlerin kurul 
masında menfaati olan beynelmilel kuvvetler de, onlann bu arzulannı tatmin için ihanet yanşı 
m  girerler. Fakat, bütün millet düşmanlanma planlan kursaklannda kalmıştır ve kalacaktır.

Yakın ve uzak vâdede başımıza büyük gaile 
ler açma istidadı taşıyan bütün bu haricî düş
manlıkların ve tehlikelerin yanı sıra, yine bu 
dış düşman mihraklarının tezgâhlayıp geliştir
dikleri iç tehlikeler de, üzerinde önemle durma 
mızı gerektiren hususlardır. Komünistlerin, ma* 
halli farklılıklardan istifade ederek doğu bölge
lerimiz üzerinde ve bütün Türkiye’de meydana 
getirdikleri menfî hava, gözler önündedir Türki 
ye’nin, birlik içinde ve kuvvetli bir devlet ola- 

(Devamı Sayfa l l ’de)
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EĞİTİMCE ÖNCE MUHTEVA REFORMU YAPILMALI

Geçtiğimiz hafta içerisinde TBMM Bütçe ve Plan Komisyonunda, Millî Eğitim Bakanlığının 
bütçesi görüşülmüş, bu esnada dikkat çekici açıklamalar olmuştur. Millî Eğitim Bakanı İsmail 
Arar, yaptığı konuşmada, 6 yaşından yukarıdaki nüfusun %55 inin okuduğunu, doğu bölgelerin 
de bu oranın daha da düşük olduğunu, okuma-yazma oranının çok yavaş olarak arttığını; Orta 
öğretimde bir öğretmene 50 öğrenci düştüğünü, 1800 orta okuldan 808 inde Fizik ve 1500’ünde 
biyoloji laboratuarı olmadığını, birinci sınıfta %40, ikinci sınıfta % 29. üçüncü sınıfta %27 ora 
nında sınıfta kalındığını, ilk okuldan başlayan bin çocuktan 57 sinin ancak Ortaokulu bitirebil 
diğini belirtmiştir. Ayrıca liselerde bir öğretmene 55 kişinin düştüğünü, birinci sınıfta %42’sl 
nln İkinci sınıfta, %25 inin sınıfta kaldığını söylemiş, ilkokulda öğrenime başlayan 6000 kişiden 
ancak dokuzunun liseyi bitirebildiğin! açıklamıştır.

Bu açıklamalar, gerek okuma-yazma, gerekse başan bakımından Türkiye’deki eğitimin tek 
kelimeyle «fecî» bir durumda olduğunu ortaya koyar. Bir eğitim bakanı açıklamaktadır ki Tür 
kiye’de çocukların %50’si eğiti İçmemektedir. Veya yalnız aile terbiyesiyle kalmaktadır. Yine 
bu millî eğitim bakanı açıklamaktadır ki. okuyanların da ancak, devede kulak misali, cüzî bir 
kısmı başarılı olmaktadır.

Vakıa birkaç yönden ele alınabilir: 1— Devletin, millete verebildiği okuma-yazma imkânı
2— Milletin, okuma-yazmaya verdiği ehemmiyet 3— Henüz okumakta olanların başan oranlan.

Mesele, birinci ve ikinci yönlerden ele alındığında görülür ki devlet, henüz kâfi miktarda 
eğitim imkânlanna sahip değildir Hâlâ, binlerce köy okulsuzdur. Köylü, çocuğunu, kışın aman 
sız kar ve tipilerine rağmen başkp bir köve okumaya göndermektedir. Pek çoğu hastalanmakta, 
doktorsuzluk, ilâçsızlık onları körpe yaşlannda yakalamakta ya İlkokulu bitiremeden ecele tcs 
lim olmakta, ya da başansızlık illetine yakalanmaktadır. Pek çok köyde ise okul vardır, öğret 
men yoktur.

Milletin, okuma-yazmaya verdiği ehemmiyet de kâfi değildir. Ama bunda milleti kınamaya, 
hiç kimsenin hakkı yoktur. Yıllar varki, okulla.öğretmenle millet arasında bir cedelleşme mev 
cut olmuştur. Okul ve öğretmen, kitle ile kaynaşamamanın, kitleye kendisini sevdirememenin 
fasit dairesinde bocalamıştır. Halk, okul ve öğretmende aradığı ışığı yıllar boyu bulamamıştır.' 
Halkın inancı, geleneği okul ve öğretmenin muhtevası ile ters düşmüştür. Çocuğunun, okuldan 
öğrenerek geldiği şey, babanın, ananın tüylerini ürpertmiştir. Bu durum, zaman zaman mille
tin öğretmene karşı, tarihte hiçbir eğitimciye yapmadığı fiilî hareketlerde bulunmasına sebep 
olmuştur. Yani kitle ile okul ve öğretmen ara-sında inanç çarpışması olmuştur. Bu da, tabii 
dir kİ eğitimi menfi vöııde etkilemiştir.

Millî Eğitim Bakanı’nm henüz okumakta, olanlann başan oranlan hakkında verdiği yüz- 
deler ise, eğitim müesseselerinin verimsizliğinin en açık belgesidir. Zira ilk okula 6000 kişi kay 
dolsun ve bunun liseden ancak 9 tanesi diploma alabilsin. Bu, okula devam eden öğrencilerin ze 
ka ve kabiliyetlerini ölçmek için bir istatistik olamaz. Olmamalıdır. Buna hiç kimse inanamaz. 
Zira altı bin kişiden 5991’nin liseyi bitiremeyecek kadar geri zekâlı olduğunu söylemeye, hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Sınıf geçme oranlan için de aynı tarzda düşünmek gerekir. Peki o hal 

de bu kadar başansızlık neyin İfadesidir. Bu olsa olsa, eğitim sisteminin zekâ ve kabiliyetleri 
körleştirdiğinin, öldürdüğünün bir ifadesidir. Eğitim sistemi zekâya, yapamayacağı bir hamallık 
vazifesi yaptırmaktadır. 19 yaşındaki çocuklann gencecik dimağlan bu hamallığın altında erilip 
gitmektedir. Ferdin hafızası, her önüne gelenin, biliri artıklarım atacağı bir depo değildir. Ve
eğitim müesseselerindeki bu yanlış anlayış değişmedikçe, eğitim çağındaki bütün çocuklan okut
sak dahi, onlann zihnini katletmekten başka birşey yapmış olmayacağız.

Eğitimde reform, onun muhtevasında yapıl-malıdır. Şeklî birkaç şeyin değiştirilmesi, Türk 
milletinin arzu ettiği hedef] gerçekleştiremeyecektir. Eğitimde reform, 1— Hedefte, 2— Muh
tevada milletle bütünleşmeye gitmelidir.

(Begeçn Sayıdan Devam) 
b. Fen Eğitimini Geliştirme Projesi. 
Ford Vakfının teşviki ile başlayan Fen 

Lisesi Proiesi’nin iki hedefi vardı: Fen 
alanında üstün kabiliyetli öğrencilere ileri 
öğrenim görme imkânlar sağlayarak onla
rı araştırıcı mesleklere doğru götürmek ve 
bir laboratuar okulu olarak kullanmak sü
etiyle fen öğretimini yenileştirecek çalış
malara girişmek 1967 de Fen Lisesi ilk 
mezunlarını verdi Sonuç ilgilileri tatmin 
etmiş olmalı ki aynı programın, bütün Tür 
kive’ve teşmil edilmek üzere dokuz lisede 
denenmesi kararlaştırıldı. Bu ikinci hede
fi gerçekleştirmek için de «Fen öğretimi
ni Geliştirme Bilimsel Komisvonu» kurul
du Komisvon "örün üst e İdarî olarak Ta
lim Terbive Kurulu vasıtasıvla Millî Eği
tim Bakanlı&ı’na bağlanmıştı ve Talim Ter 
bive Kurulu Balkanı bu komisvonun da ta
biî başkanı savılıvordu. Ancak tatbikatta, 
komisvon malî bakımdan Türkive Bilimsel

ve Teknik Araştırma Kurumu’na bağlana
rak Ford Vakfının para yardımına açık ha 
le getirilmiş ve bütün icra yetkisi, komis
yonun genel sekreterine verilmiştir.

Komisvonun şimdiki genel sekreteri 
Sakir Sovkal’m bazı deneme liselerinde' 
«Bh modernleştirme hareketini hiçbir kuv 
vet durduramaz, iktidar değişiklikleri dahi 
bu hareketi etkileyemez» şeklinde konuş
tuğuna bakılırsa, bir takım bevnelmilel ga 
rantilere de şahin olduğu intibaı uvanmak 
tadır Bu garantiler muhtemelen İktisadî 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının ve Ford 
Vakfının beynelmilel otoritesi olabilecek
tir.

Komisvon, hareketin gelecekte ihtivaç 
duyacağı öğretmen kadrosunu yetiştirmek 
için vaz seminerleri düzenlivordu 1969 mo 
dem matematik seminerinde, lisede mate 
matik öğretiminin venilestırilmesinin ge
rekçesi dağıtılan bir broşürde şu şekilde 
ifade edilivordu:

I. Matematik öğretiminin bizzat mate
matiğin ve bilimin ulaştığı seviyenin geri
sinde kalmış olması,

II. Yeni matematiğin bir «biçimsel 
mantık bilimi» nitelik ve değerini kazan
masıyla, 20. yüzyıl insanına entellektüel 
formasyon verilmesinde geçmişe göre et
kinliği bir kat daha artan bir eğitim aracı 
haline gelmesi,

III. Modern matematiğin, istenilen zib 
nî melekelerin kazandırılmasında kolaylık 
sağlaması.

Yine aynı broşürde lise matematik öğ 
retiminin yeni amaçlan hakkında da şu hu 
suslar yer alıyordu:

I. Matematiksel sistemlerin yapısı, çe
şitleri, özellikleri ile ilgili temel prensiple
rin ve metodlann bilincine varılması,

II. öğrencilerin belli bir düşünme tar 
zı, bir zihin disiplini kazanması, ilkelere 
bağlı bir bilgi edinme, anlama ve açıkla 
mı alışkanlığının verilmesi,

III. öğrencilerde entellektüel formas
yonun ve karakterin teşekkülüne yardım 
edilmesi, öğrencinin kesinlik iddiası güden 
her türlü fikir ve peşin vargıdan uzak, bel 
li ölçüler içinde şüpheci, obiektif yollar
dan tesbit edilmiş olgulara savgüı, ulaştığı 
sonuç ve yargıları mevcut kanıt ve belge
lere göre değerlendirebilen. hiçbir otori
te karşısında tenkidi, bağımsız düşünme 
olanağını elden bırakmayan bir kafa disip
linine sahip olması.

Buradan da anlaşılmaktadır ki, müfre 
dat reformcularının Türkiye’deki temsilci
leri. Amerika ve Avrupa’daki meslekdaşla- 
nndan farklı düsünmemektedir’er.

c. 1971 Eylülünde Tonlanacak 9. Mil
lî Eğitim Şûrasına Kabul Ettirilecek
Şekil.

1967 de başlayan deneme faaliyetinin 
sonucunun başanlı olduğu ilgililerce defa 
larca ifade edildiği halde 1971-1972 ders 
yılında 200 liseye yapılacak yaygınlaştır
mada, deneme liselerinde vapdan uygula
manın aksine «yöneltme sınıfı» adı verilen 
lise birinci sınıflarında; temel matematik 
ve geometri dersleri‘birleştirilip «matema 
tUk». fizikle kimya birleştirilip «fen bilgi 
si» haline getirilmektedir. Değerlendirme 
ise artık bir ile on arasındaki savılarla de- 
ğü. A, B, C, D, E harflerivle vapılacaktır 
Şekildeki değişikliğin Avrupa ülkelerine da 
ha fazla benzemevi temin ettiği görülmek 
tedir Buna gerekçe olarak da Türkive’nin 
Ortak Pazar’a sokulması isinin kesinleşme
si ve Ortak Pazar yöneticilerinin, üve ül
keler arasında bir müşterek «olgunluk im 
tihanı» kovma arzularını izhar etmeler 
gösterilmektedir.

Orta öğretimde fen öğretimini yenileş 
tirme hareketinin kavnağını, hangi vasıta
larla dünvava yayıldığını ve hedeflerini 
bövlece tesbit ettikten sonra modern ilmin 
en son varmış olduğu meselelerinin ışığın 
da. bu hareketin kıymetini ortaya koyalım.

(Devamı Var)
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Müzik Kavgası Değil; 
Medeniyetler Ve Zihniyetler Savaşı

Bazı çevrelerin Itrî ve Dede Efendi’nin şah
sına hücumla başlattıkları hareketi, sadece müzik 
sahasındaki bir tartışmanın, 40 yıllık bir müna
kaşanın devamı alarak görmek hatalıdır. Itrî’ye 
düşmanlık neden? Dede Efendiyi hor görme ne 
için? OsmanlInın kültürünü, sanatını fosil kabul 
etmenin mânası ne? Etrafında fırtınalar koparıl
mak istenen Kemân ile tanburun mücadelesi mi? 
Değil elbet.

Bu mesele müzik meselesi değildir. İlmin, 
akim, gerçek doğrunun has düşüncenin; karan
lıkla, cehaletle, taklitçilikle, yalanla olan kıyası
ya döğüşünün, bitmeyecek çatışmasıdır. Okuma- 
yazma bilmeyenin âlime, cehlin ilme üstünlüğü 
olur mu?
İki-üç kendini bilmez inkâr budalası; fosili e şmi- 

zihniyetleriyle, 600 senelik pırıl pırıl mazisi olan 
benim ecdadımı çamurlamak istese, yükselir mi? 
Yabancı uyduluğunu kendilerine gaye edinenler 
bilmiyorlar mı ki, Türkiye'de artık milletin sine
sinden kopup gelen aydınlar da var. Hakikate 
karşı duran elleri, hayat ideallerine uzanan dil
leri bükecek, susturacaklar var! Haddini bilmeye 
ne, haddini hatırlatacaklar var elbet. Millî şahsi
yeti yükseltecek, millî kültürü horlatmayacak 
gerçek aydın elbette var, elbette susmayacak.

Itrî’ye Dede Efendi’ye karşı duranlar, me
seleyi yanlış yollara, başka istikametlere çekmek 
suretiyle konuyu, şahıs prestiji arkasında gölge
lemek istiyorlar. îşi demogojiye getirip despotça 
fikirlerini kayıtsız şartsız kabul ettirmek sevda- 
sındalar. Kendi düşüncelerini benimsemeyen her 
kesi «devrim düşmanı», diye yaftalamak gayret
leri artık eskimiş gayretlerdir. Samimi olmayan 
gayretlerdir. Bu hareket tarzını tutturanlar, böy- 
lece Türkiye’de hiçbir meselenin akıl, ilim ve 
düşünce plânı içersinde tartışılmasına imkân ol
madığını meydanlarda, salonlarda sadece kendi 
fikirlerinin «söz sahibi» olduğanu, bunun dışında 
her sesin, çizginin, kalemin «hiç» olacağını söy
lemek istiyorlar. Ellerinde kara damgalarla her 
önüme gelenin alnını karalayanlar, neyin doğru 
neyin yanlış olduğunun tartışmalar sonucu dahi 
ortaya çıkarılmasına meydan verilmemesini imâ 
ediyorlar. İstiyorlar.

Yine bunlarca, Klâsik Türk Mûsikisinin ge
liştirilmesinle çalışmak «emperyalist devletlerin 
politikası» icabıdır. Gülmek mi, şaşırmak mı lâ
zım insan karar veremiyor? Hangi emperyalist 
devlet gerçekte, bizim değerlerimizin yücelmesi
ni ister, bizim kendimizi bilmemizi arzular? Bu
nun için politika yapar? Bilâkis onlar, bizi yoz
laştıran, kültür hayatımızı kemiren müziğin ge
lişmesini isterler, teşvik ederler. Batınm çarpık 
temellere dayalı medeniyetinin bedava temsilcisi, 
hoparlörü Adnan Saygunlar’m, Suna Kanlar’m is
temedikleri, millî uyanıştır. Milletimizin hiç bir 
hasletinden, değerinden nasibini alamamış olan
lar olsa olsa çöküp gitmekte olan bir zihniyetin 
müzikteki son inilti sesleri olabilir.

Itrî gecesine tahammülü olmayanların, Meh
ter müziğinden rahatsız olanların bu milletin fert
lerinden biri olarak tahayyülü bile bize güç gelir. 
Mehter, Mohaç’ta millet düşmanlarının kalbini 
titretiyordu, Türk m illetin in  gerçek evlâdlarımn 
değil.

Müziğimizin nasıl bir hazine olduğunu, bu
nun bir çok işin ehli yabancılarca nasıl bilindiği
ni, bu sahanın otoritelerine bırakmak daha doğru 
dur. Mesut Cemil Beyler, Konservatuar Müdürü 
Yusuf Ziya Beyler, Nüvit Özdoğrular, Laika Ka- 
rabeyler, Haşan Ferit Alnarlar Münir Nureddin- 
ler, N. Atlığlar elbet Türk musikisinin değerini 
o örümcek tutmuş kafalara anlatmasını bilecek 
ehliyettedirler. Hiçbir himâye ve destek olmak
sızın bugüne kadar gelen, halâ taptaze, halâ es
kisi kadar canlı Mehter müziğini, klâsik Türk mü 
ziğini, Suna Kanlar sizler, unutturabilir misiniz? 
Bu milletin Itrî’ye sahip çıkmasına, onu sevmesi 
ne mâni olabilir misiniz? Şöyle kenarda durun 
hele!

45 yıl önce Türk konservatuarından kapı dı
şarı edilmiş, Joseph Marks gibilerinin «ıslah»ma 
(!) terk edilmiş o müziğin sizin, borusunu öttür-

düklerinizden ne kadar zengin, ne kadar yaşanılır 
olduğunu görmüyor musunuz?

Geçenlerde Dr. Nevzat Atlığ’ın Devlet Konser 
Salonu’nu kendi müziğimize kapatanlara karşı 
bir gösteri gayesiyle düzenlediği «Hamamı Zade 
İsmail Dede Efendi Konserini takip eden eski 
Kültür Bakanı Talât Halman’m şu sözü çok ma
nalıdır :

«Müziğimiz, Itrî ve Dede Efendi, uğruna ba
kanlık koltuğundan düşmeğe değer.» Daha sonra 
klâsik koro yöneticisi Dr. Atlığ’ı tebrik eden Hal 
man, müzisyenlere; kendi müziğimize sahip çık
malarını ve Türkiye’de «zerresel», olmaktan öte 
ye gidememiş bir müziğin temsilcilerine karşı 
verilen savaştan, mutlaka galip çıkılacağını söy
lemiştir.

Olagelen tartışma havasını biz mutlu bir 
başlangıç kabul edeceğiz. Hiç olmazsa Türk ço
cuğu Itrî’nin, Dede Efendi’nin ismini öğrenmiş 
olmaktadır! Kendi milletinden yetişenler arasın 
da da dehâların, hem de müzik dehalarının bu
lunduğunu görmektedir.

Talât Halman’in ve mâziye yeni yeni, baş
ka gözle bakmaya başlayan aydının bu millî jes
tini de, birikmiş olan millî potansiyelin tabiî bir 
ifadesi sayarız..

— Asırlık medeniyetlerin birkaç köksüz tarafın 
dan suçlanmasında boy hedefi haline getirilen 
Buhûrî zade Mustafa Itrî

Talat Hâlman
— Yaptığı büyük hatalara rağmen, bir kültür, 
medeniyet ve zihniyet savaşında millet tarafını 
tuttuğu için tebrik ediyoruz.

VATANIMIZI
ttfaştaralı sayfa 9’da) 

rak varolmasını istemeyen beynelmilel kuvvetler 
ve onların yerli uşakları olan masonlar ve ko
münistler, memleketimizi bir harp meydanına 
çevirmek ve topraklarımı* üzerinde irili ufaklı 
bir sürü devletçik meydana getirmek çabasına 
yönelmişlerdir. Millî ve tarihî şuurdan yoksun, 
gelecek tehlikeleri yakından görebilmek kabili
yetinden mahrum kimseler ve kitleler üzerinde 
meydana getirilen bu menfî hava, halkımız ara
sındaki fikrî ve siyasî cereyanları, endişe ve 
emelleri yakından görüp bilen bizleri derinden 
yaralamaktadır. Hele millî hislerin, ümitlerin ve 
heyecanların alabildiğine törpülenip yıkılmasına 
imkân verildiği böyle bir dönemde, memleketi 
yıkacak ne hâinâne plânların hem de kolaylık
la tezgâhlanmakta oluşu, devletin geleceğiyle 
kaygılı vatanseverler için bir ölüm olmaktadır.

Kardeş Pakistan’ın uğratıldığı içler acısı du 
rum, Ortadoğu’nun karanlık ve netâmeli manza
rası, beynelmilel emellerin üzerimize doğru tek
sif edildiği böyle bir dönemde, bize gereken 
dersi vermelidir. Hükümetin, siyasî kuruluşların, 
sivil ve asker bütün aydınların, dikkatlerini bu 
noktada toplayıp yarınlarımızı garanti altına ala 
cak millî tedbirlere yönelmeleri, vatanseverliğin 
bir emri ve bir gereğidir. Milletimiz, Allah’ın 
bir lûtfu olan hissi selimiyle zaten düşmanlarını 
ve onların oyunlarının neler olabileceğini teşhis 
etmiştir ve mesul şahısların da bu teşhise yak
laşmalarını ve katılmalarını beklemektedir.

Bu bakımdan ve hem de âcilen siyasî, sosyal, 
İktisadî, moral ve kültürel tedbirlere şiddetle ih
tiyaç vardır. Aynı tarihin ve kültürün, aynı ide 
al ve menfaatin, aynı ızdırap ve ümidin yoğur
duğu Anadolu insanını, bu his ve duyguların 
gelişmesini sağlayacak bir siyasî ve kültürel or
tama kavuşturmak, başta gelen bir vazifedir. 
Örf ve âdet gibi, kültürel farklılıklar gibi, top
lumun vicdanında derinden tesirleri olan vâkıa- 
lar, zaruretleriyle kabullenilmeli ve bu mevzu
larda milleti yaralayan, küstüren ve onu bizler- 
den uzaklaştıran icraatlardan şiddetle kaçınıl
malıdır. Millet fertleri, yıkıcı, mesuliyetsiz, art 
niyetli neşriyat ve propagandaya muhatap olmak 
tan kurtarılmalıdır. Milletten, his, duygu, heye
can, arzu ve inanç bakımından kopmuş köksüz 
bir azınlığa değil, bizzat milletin kendisine kulak 
verilmelidir. Millet, anti militarist sözde barışçı 
bir takım propagandanın kurbanı yapılmaktan 
kurtarılmalı, beynelmilel düşmanlarımız ve on
ların oyunları mevzuunda şuurlu, dikkatli bir 
bilgiye sahip kılınmalıdır. Milletimiz, asrımızın 
bir zarureti olan «topyekûn harp» anlayışının 
gerektirdiği bir kültür ve mesuliyet ortamında 
yetiştirilmelidir. Fert, kendisinin millî müdâfa
adan ve memleketin geleceğinden sorumlu oldu
ğunu hisseden bir duygu yüceliğinde bulunmalı
dır. Bunlar da, öyle parlak nutuklarla, göster
melik tesis ve icraatlarla temin edilecek husus
lar değildir. Milletin idealerinin önderliğinde 
ve bu ideallerin resmileşmiş ve müesseseleşmiş 
huzur dolu vasatında alınacak tedbirler ancak, 
gerçek tedbir niteliğinde olacaktır.

Milletin arzusu budur. Tarihin, millet ideo
lojisinin, stratejik mevkimizin ve millî emelle- 
Timizin, hükümetlere ve aydınlara yüklediği mu 
kaddes görev de bundan başkası değildir.

(1) Yunan *>o T>îınitri Kit-
sikis.

(2) Tarih Konuşuyor. Cıit; Z, Sayı: 8 Eylül 964
(3) Batı Trakya Faciası. A. Aydınlı.
(4) 24 Nisan 1968 tarihli Zartang gazetesin

den naklen Yen! Gazete 10 Mayıs 1968.
(5) Ulus 3 Kasım 1968.
(6) Yeni Gazete 10 Mayıs 1968.
(1) Yeni İstanbul. 27 Aralık 1971.

(8) La Nation Kürde et son Evolution Sociale, 
Shf. 10-11.

(9) İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye. Vesi
ka No: 464.

(10) Aynı kaynak. Vesika No: 33.
(11) The Kurds. H. Arfa Shf. 101.
(12) Kürdistan Dosyası. H. Turgut.
(13) 21.12.1971 Tarihlî gazeteler.
(14) Yeni İstanbul. 25 Aralık 1971.
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Milli Mücadele Şairi 
A kif’in Sesinde Buhranlarımız

Mim ahlakımız üa darbelerimi şti 
Ve bu darbe belimizi kıran darbe, 
lerden biri olmuştu. Halbuki ahlâkı 
mız milletimizin en mühim ve temel 
dıreklerindendi

Oyuncak sanmayın! Ahlâkı mim, 
ruh-u millîdir;

Onun iflâsı en korkunç ölümdür; 
rnevt-i küllidir.

Fakat her türlü ahlâk dışı düşün
ce ve zihniyet teşvik edildi, miilet 
düşünemez hale getirildi. Milli ahlâ 
kından ve onun hayat bahşeden di
siplininden uzaklaştırılan milletimiz, 
şahsiyetsizliğin batağında b'iğul- 
rnaila yüz yüze gtiriidi bi
zi kurtaracak ve yüceltecek vun  
şey, &.eadi milli varlığımız, ahlâkı, 
nuz ve Küıtürümüzdü Millî ''artıkla
rını kaybedenler her şeylerini yiti
rirlerdi. Bu hususu çok iyi bilen düş 
manianınız, zihin ve ruh yapımızı öl 
dürmek, tarihî bağlarımızı kopar
mak ve bizi köksüz bir yaratık hali
ne getirmek istediler. Fakat tarihf 
yüceliğimiz buna fırsat vermemiştir, 
vermeyecektir 

Âkif, gayri miılî unsurların, ahlâ
kımız üzerinde yaptığı yıkımların 
neticelerini şöyle anlatır:

Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüz
lük ki, her yerde 

Ne çirkin yüzler örtermiş, meğer 
bir incecik perde 

Vefa yok, hde hürmet hiç, ema
net lâfzı bî medlûl 
Yalan rayiç, hıyanet mültezem, her 
yerde hak mechûl 

Kiminin fıtratı âzâde haya 
kaydından 

Kiminin iffeti ikbaline etten 
kalkan

O kumarbaz, bu haramî, şunu 
dersen ayyaş 

Sonra mecmûu müzevvir, müte
basbıs kallâş,

Kendi millî ahlâkımız yerine Av
rupacın hıristiyan ahlâkı taklide 
çalışılıyordu. Halbuki her milletin 
ahlâkı, kendi bünyesinden, kendi ide 
oiljisinden çıkmıştır Bunun için ah 
lâk anlayşıian. töreleri hep ayrıdır. 
Buna rağmen hristiyan allâkı ile 
kendi üstün ahlâkımız karıştırılmak 
istenmiş ve karıştırılmıştır 

Bunun neticesindedir ki, milleti
mizin çocukları, binbir güçlükle bul 
dukları üçbeş kuruşu, düşmanlarımı 
zın hazırladığı bataklıkta harcama
ya itilmiş ve böylece. millî ahlâkı
mız da sarsıldıkça sarsılmıştır: 

Cebinde çördü mü üç tane çil 
kuruş nazlım,

Tokathvan’da satar mutlaka, gi
der de çalım.

Eğer dolandırabilmişse istenen 
parayı;

Görür mahalleli tâ karnavalda 
maskarayı!

Beyoğlu’nun o mülevves muhit i 
fâhişine

Dalar gider, takılıp bir sefilenin 
meşine.

Bu, millet bünyesini darbeleyen
gidiş, gidiyor gidiyor, kendini inkâ
ra kadar varıyor Bataklıca düşürü
lenler sonunda kendi değerlerine
düşman oluyor. İdeallerini küçük ve

hakir görmeye başlıyor.
«Haya, edep» gibi sözler rüsıtm-u 

f âsi dedir;
Vatanla aile, hattâ, kuyud-u 

zaidedir.»
Diyor da hepsine birden kuduzca 
saldırıyor...

«Ayıp değil mi» demişsin. Acep 
ktm aldırıyor!

Namaz, oruç gibi şeylerle yok 
alış veriş;

Mukaddesat ile eğlenmek en 
birinci işi.

Fransızın nesi var? Fuhşu, bir de 
ilhadı

Kapıştı bunları yirminci asnn 
evlâdı.

Ya Ahnan’m nesi var zevki 
okşayan? Birası;

Unuttu ayranı, ma’tuha döndü 
kahrolası.

Ahlâkımıza vurulan darbeler, aile 
hayatımızı da etkilemişti. Geçimsiz
likler, huzursuzluklar, mesut olama
yışlar ve boşanmalar, ailevî buhra
nımızın neticeleri oluyordu. Birçok 
kadın dul ve himayesiz, birçok ço
cuk öksüz ve yetim, kimsesiz kalmış 
U.

Ayrılık faslı da var sonra bunun, 
mahkemede;

Ne kadınlar, ne sefalet doğuran
lar görürüz;

İşte binlerce çocuk, hem baba 
sağ, hem öksüz!

Kocasından boşanan bir sürü 
biçâre kan,

O kopan rabıtanın, darmadağın 
yavrulan.

Millet bünyesinin temel unsuru o* 
lan aile; bir taraftan ahlâkî değer
lerden koparıl arak yıkılmak istenir
ken, bir taraftan da İktisadî buhra
nın girdabında açlığa ve sefalete 
terkediliyordu Tanzimat fermanın
dan sonra ekonomik krizler başla
mıştı. Ticarî ve İktisadî sahalara er 
meni, Kum ve Yahudi azınlıkları hâ 
kim olmuştu. İhtikârla, karaborsacı
lık ve faizle servetimizi gayri millî 
ve gayrimeşru hale getiriyorlardı. 
Alınteriyie, el emeğiyle kazanılan 
servet kaçmlıyordu. Fakirlik ve se
fillik milletin iliklerine kadar işle
mişti.

Muhtekir kafilesiymiş, ne edep 
vlr ne haya

Aç sefil inleyerek can veredursun 
dünya

Çalışan milletti, kazanan ise ikti
sat hayatımızı ellerine geçirmiş bu
lunan üç beş çapulcu oluyordu. Zen 
ginliklerimizden istifade imkânı da 
kaldırılmıştı. Bir zamanlar hazine âl 
tınla dolu iken şimdi kara kuruşa 
muhtaçtık. Mağlubiyetlerden zaten 
belimizi doğrultamazken; hainlerin 
iktisad oyunlanyla daha çok kınl- 
mıştık. Sefalet, memleketin heT böl
gesinde müsahade edilebiliyordu:

Hanüman yoksulu binlerce şefi- 
ian-ı beşer;

Sesi dinmiş yuvalar, hâke serilmiş 
evler;

Zulmetin yer yer içinden kopan 
mezbeleler

Ev! sırtında, sokaklarda gezen 
aileler...

Daha başka ve güzel ifadeyle:
Yanlıp sanki zemin uğrayıvermiş,

yer yer.
Bir sefil ordu ki efradı: bütün 

aileler.
Hepsi aç bir paralar yok, kadın, 

erkek çıplak 
Sokağın ortası ev, kaldırımın sırtı 

yatak
Yalın ayak, baş açık, bir paçavra 

sırtında
Bu tamtakır adanın tamtakır 

muhitinde 
Acından ölmeye mahkum zaval

lılara...
Milletimiz öz vatanında aç ve pe

rişan* inliyordu. Halbuki asırlarca 
bu topraklan, kan dökerek can ve
rerek korumuş vatan yapmıştı. Ne 
varki şimdi bu vatanda sokaklarda 
gecelemeye, kaldırımlarda hayat sür 
meye evsiz, barksız, aç ve himaye
siz kalmağa mahkûm edilmişti. Ser 
vetini soyan hainlere, millî değerleri 
ni tahkir edenlere, kültürünü yiti
renlere, ahlâkını darbeleyenlere, 
«dur» diyecek hâmilleri bekliyordu.

I. Cihan Harbi patlak verdi. Yu
goslavya'daki kü;ük bir suikast ola* 
yı vesile edildi Savaş kızıştı. Fakat 
beynelmilel asırlık düşmanlarımızın 
gayesi, devletimizi ve milletimizi yık 
mak idi. Uzun zamandan beri, ide
olojik taarruzlarla boğucu bir buna
lıma sokmuşlardı memleketi. Bütçe 
tam takırdı. Buna rağmen, içimizde 
ki ajanlar bizi de savaşa soktular. 
Zaten silahlı kuvvetlerimiz de büyük 
bir buhranla iç içe bulunuyordu. Mil 
let, buhran içinde olunca ordusu da 
aynı buhrana maruz kalırdı. Çünkü 
ordu milletten çıkmıştı «Üniformalı 
millet» diye ifade edilirdi:

Ordu mâdâma ki efradını millet
ten alır 

Milletin keşmekeşinden nasıl 
azâde kalır 

Öyledir memleketin lufii düzel 
mezse eğer 

Kışlalar evlere, asker de ahaliye 
döner

Durmasın sonra kazan kaldıra- 
dursun ordu 

Düşmanın saflan çiğner bu mu
kaddes yurdu.

Nasıl milletin müesseseleri deje
nere edildiyse, ordumuzun da disipli 
nini bozan, onu asıl vazifesinden dön 
dürmeğe çalışan ajanlara mani olu
namıyordu. Balkan çetecilerinin, 
Sırp, Bulgar ve Yunan itlerinin, içi
ne sızdığı ordu, kendi öz diyarını ya 
bancılara parçalatan bir gafletin içe 
risinde bulunuyordu.

Yapan da kim adı Osmanlı, ruhu 
Yunanlı

Bu işte en mütehassis bölük 
oölük kanlı 

Mukaddes orduyu teyid eden bu 
ağınlar
Saçıp savurdular etrafa öyle 

yangınlar 
Ki uğradıktan yerlerde tütmüyor 

ocak...
Adı Osmanlı, ruhu Osmanlıya ve 

millete düşmanlıkla dolu olan ajan
lar, ordumuzu bozguna uğrattılar ve 
istismar ettiler. Balkan harplerin
den evvel. Balkanlardaki en sağlam 
ve disiplinli 120 tabur askerimizin 
—hiç bir tehlike voktur diye— ter
his edilmesi, bilâhere Bulgar’ın Yu

nan’ın Edirne’ye Kadar topraklarımızı 
işgâl etmesi, hep ruhu ajanlıkla ve 
düşmanlıkla dolu olan hainlerin Iha 
netleri neticesinde olmuştu. I. Cihan 
Harbinde, birçok cephelerde, cephe 
gerisinde hazırlanan oyunlar, askeri 
mizi kırdı ve mağlup etti.

Buhranlar, düşmanlarımızın ideolo 
jik taarruzlanyla önce siyasi sonra 
kültürel, ahlâkî, iktisadi ve askeri 
veçhe kazanmıştı. Akif, hayatı boyun 
ca, milletimizin buhranlarını dile 
getirmiş, milleti uyarmak için çırpın 
mıştır. Millete timid vermiştir. Mil
letin karabahtına, kara günlerine 
göz yaşı dökmüş, fakat ümidini kay 
betmemiştir.

Feryadımı artık boğarak na’şmı 
tuttum

Bin parça edip şi’rime gömdüm 
de bıraktım

Seller gibi vâdiyi eninim saracak 
ken,
Hiç çağlamadan, gizli inen yaş gibi 
aktım.
diye sessiz ağlamış, ama ümitsizliğe 
düşmemiştir:

Düşer mi tek taşı, sandın harim-i 
namusun

Meğer ki harbe giren son nefer 
şehid olsun.

Sonra coşarak, haykırmıştır:
Değil mi cephemizin sinesinde 

iman bir;
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı 

vicdan bir;
Değil mi sinede birdir vuran 

yürek.. Yılmaz;
Cihan vıkılsa, emin ol, bu cephf 

sarsılmaz!
Bulgar’ın, Yunan’m kahpe süngü 

leriyle can veren, sakalından sürük 
lenen, karınlan deşilen, göğüsleri 
kesilen şehidlere. ye’sini silkerek, 
bütün azmini toplayarak şöyle sesle 
niyordu:

Biz almasak bile â’dâdan intika 
mınızı

Hüdâ ki defter i ebrara yazdı 
nâmınızı

Günün birinde şu dağlardan 
indirir elbet

O İntikamı alır kanlı canlı bir 
millet.

Buhran, şairimiz, MiUî Mücadele 
Şairimiz Akif’i, 35 sene evvel kay 
betmistik Allah rahmet eylesin.

O’nun feryadında bulunduğu buh 
ranlarımız bugün de dinmemiştir 
Düşmanlanmız yine aynı ihanetleri? 
le milletimizin karşısında Bugün de 
buhran şairlerine millî mücadele şa 
irlerine muhtacız. Bu millet, her de
virde olduğu gibi gerçek sahipleri
ni seçecek, derdini ve hayat müca
delesini sanallaştıran, şairleri, sanat 
kârları yetiştirecektir.

«SON»
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Mücadele Birliğinin Çağrısı Devam Edecek
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(Begeçn Sayıdan Devam)

Bugün Beynelmilel Sionizmin ve 
Beynelmilel Hıristiyanlığın maskeli 
ve maskesiz ajanları milletimizin kül 
tür. Siyaset, iktisat hayatını kontrol 
[eri altına almışlardır. Türkiye’de 
buhranın sebebi olan gayri millî sis 
camin arkasına saklanan gerçek em 
peryalistler, milletin her uyanışını 
durdurmak istemektedir. Durdurma 
*a güçleri yetmeyince de milletin 
lyanış hareketini hedefinden saptır
mak istemektedirler. Her Millî hare 
kete iç harp sloganı GERİCİLİK 
damgasını yapıştırdıkları gibi, mil
lete kurtuluş yolu olarak da sosya
lizmi göstermektedirler. Şurası katî 
bir gerçektir ki sosyalizm de kapita 
lizm gibi gayri millî ve gayri İnsa
nî bir sistemdir ve Beynelmilel Si- 
mizmin maşasıdır.

BEYNELMİLEL MİLLET 
DÜŞMANLARININ HEDEFLERİ 
VE MÜCADELE USULLERİ:

Milletimizin asırlık düşmanı Bey- 
lelmilel Sionizm ve Beynelmilel Hı 
ristiyanlık cihanşümul bir gayeye 
sahiptir.

Beynelmilel Sionizm, bütün dün
ya milletlerinin esirleştiği ve Yahu, 
diliğin hakim olduğu bir DÜNYA 
DİKTATÖRLÜĞÜ kurmak için asır 
lardan beri çalışmaktadır.

Beynelmilel Hıristiyanlık bütün 
dünya milletlerinin ruhbanlar tara
fından idare edileceği bir cihan dev 
leti kurmak gayesindedir. Bu mak
satla, Beynelmilel Sionizm ve Bey
nelmilel Hıristiyanlık milletlerin 
din, ahlâk, örf ve devletlerini içten 
ve gizlice, en alçakça usullerle yık
mayı kendine rehber edinmiştir.

Beynelmilel Sionizm bu gayesine 
varmak için Kapitalizm ve Komü
nizm gibi İçtimaî ve siyasî sistemle 
ri bulmuş ve kullanmaktadır. Bey
nelmilel Sionizmin emrindeki komü 
nizm bugün Türkiye’de öğrenci, su
bay gibi milletimizin ümidi münev. 
ver zümresini kendi gayelerine ka
zanmaya çalışmaktadır.

Maksatları, milletin kendi evlâtla
rı içinden seçip ayırdığı bir grup 
insana kargaşalık çıkartmak ve bun 
lardan istifade ederek ihtilâlle iş 
başına gelecek bir diktatörlüğü kur 
inaktır. Beyinleri ve kalpleri gayri 
millî ideoloji ile doldurulan komü
nist ihtilâlciler kendi milletlerini 
bir iç harbin içine atarlar. Ve bunu 
temin için de milletin münevverle
rinden istifadeye çalışırlar.

Eğer komünizmin mücadele pren 
sipleri bilinmezse, milletin ayakta 
kalması mümkün değildir. Bu temel 
ler şunlardır:

1— Komünizm, bir ideolojik teca 
vüzdür.

2 — Komünizm, tecavüzlerinde 
hiçbir hudut tanımaz.

3— Komünizm, tahrikleri, tecavüz 
teri ve ihtlâl hareketlerini, disip
linli, bilgili ve tecâvüz tekniğinde 
sanatkâr hale gelmiş bir parti tara 
fından yürütür.

Bu temeller iyice bilinmedikten 
sonra millet düşmanlan ilıe mücade
le etmek imkânı yoktur. Her millet 
evlâdı, milleti yok etmeye yönelen 
tecavüz hareketlerinin yukarıda say 
dığımız prensipleri üzerinde ciddi
yetle düşünmelidir.

MİLLET DÜŞMANLARININ 
TECAVÜZLERİ KARŞISINDA 
MİLLETE VE MİLLETE BAĞLI 
TEŞKİLATLARA DÜŞEN TEMEL 
VAZİFE NEDİR?

Şerefli Millet Evlâdı,
Vazifelerimiz milletle, millet düş. 

manları arasında devam eden mü
cadelenin ilmî bir şekilde incelen
mesinden çıkarılmalıdır.

Mücadelemizin gerektirdiği vazife 
lerimiz şunlardır:

1— Millet düşmanlarının ideolojik 
tecavüzleri karşısında milletin yaşa
yabilmesinin tek şartı bütün millet 
evlâtlarının ve millete bağlı teşkilât 
larm vazifesi asırlardır yaşayan mil 
let ideolojisi etrafında demirden bir 
cephe kurmaktır. Milılet ideolojisi, 
milletin iman, kültür, ahlâk ve tö
resinden fışkıran ve bu temellerin 
ilmî bir tarzda incelenmesinden do
ğan ideoloji olacaktır. İşte bu millî 
ideoloji Hakka dayanacak, eşyanın 
ve insan yapısının kanunlarına uy
gun olacaktır. Milletle, millet düş
manları arasında yapılan mücadele, 
Hakka dayandığı için millet tarafın 
dan kazanılacaktır.

2— Millete zafer, şeref getirecek 
ve buhrandan kurtaracak mücadele 
ancak, milleti, millet düşmanlarını 
ve bunların plânlarını bilen, millet 
ideolojisini şuurla kavrayan bir kad 
ronun rehberliğinde yapılacaktır. 
Rehbersiz, günlük his ve heyecanla, 
ra dayanan, sadece tecavüzlere ce
vap vermekle iktifa eden bir müca
dele anlayışı yalnız mağlubiyeti ha
zırlar.

3— Mücadele bir grubun, bir züm 
renin mücadeleleriyle değil; bütün 
bir milletin mücadeleye iştirak et
mesiyle kazanılabilir.

Bunun temel şartı millet mücade 
leşine rehberlik yapacak millet evlât 
lannın kadrolaşması ve milletin bu 
kadro etrafında demokratik yollarla 
teşkilâtlanmasıdır. Bu mücadele yol 
lan  haricinde mücadele usulleri ha
yali olup, mağlûbiyet sebebidir.

Ey Millet Evlâdı*
Millete zafer vadeden millet mü

cadelesi şu vasıflan taşır:

1— Anti - Sionist,
Z— Anti .  Komünist,
3— Anti - Kapitalist,
4— Millî değerlere bağlı,
5— İslama saygılı olmaktır.
Bu karakterleri taşımayan müca

dele, hiçbir şekilde millî değildir. 
Ve beynelmilel millet düşmanları
nın tuzaklarından birisidir.

Temelleri ve karakteri sayılan mü 
cadele, MİLLET MÜCADELESl’dir. 
Bu mücadele anlayışının doğruluğu, 
MÜCADELE BÎRLİĞI’nin iki sene- 
den beri yaptığı mücadele tecrübe
leriyle sabittir. Büyük şehirlerimiz
de ve üniversite muhitlerimizde ka
tî zaferi temin eden mücadele, bü. 
tün bir vatan sathında millet düş
manlarının mağlubiyetiyle sonuçla
nacaktır.

Vatanımızda da bu mesut netice* 
nin gerçekleşmesi için, bütün millet 
evlâtları, millet ideolojisinin rehber 
liginde ve mücadelede birleşiniz!

Yaşasın Millet!
Yaşasın Millî kültürün, millî ahlâ

kın, milli ekonominin kurucusu ve 
yaşatıcısı olan milli devlet!

Yaşasın Millet Mücadelesi!
Yaşasın Millet!
Kahrolsun Millet düşmanlan!

MÜCADELE BİRLİĞİ 
GENEL MERKEZİ 

Başaralı Çarşısı - KONYA

Mücadele Birliği’nin ve onun sine 
sinde topladığı, hayatını millet ve 
millet ideolojisi için fedâ etmiş fe 
ragat önderlerinin, vatanın karşılaş
tığı her ihanet hareketinde, milletin 
maruz bırakıldığı her parçalama hı 
yanetinde, devletin eşiğine getiril
diği bütün kundaklama hayasızlıkla* 
rında yüreğinden kopan feryat budur. 
Her biri, vatanın selamete ermesi i- 
çin atılan bu çığlıkların son kelime- 
leri, demokratik mücadeleyi dile ge
tirmiştir. Mücadele Birliği, milletin 
özlediği mutlu hayat düzeninin, ger
çek kurtuluş döneminin ancak ve yal 
nızca demokratik mücadele ile ger
çekleşeceğini haykırmıştır. Milletin 
mücadelesini, yanlış yollara saptır
mak ve pür samimiyet ve vatan sev
gisi ile mücadeleye katılmak isteyen 
millet evlâtlarını kurda kuşa yem 
yaptırmamak için cansiperâne bir gay 
reti sürdürmüştür. Kasden, millete 
yanlış hedefler gösterenleri gayn ka 
nunî hareketlerle, millet mücadelesi 
ni sonu gelmez badirelere sürükle
yenleri olanca şiddetiyle itham et
miştir.

Komünist çetelerin, topraklarımız 
da kızılca kıyameti kopardığı gün
lerde hâlâ sorumsuzca uyuyan mes*-

ullerin vurdumduymazlığı karşısında 
sabırsızlıkla kıpırdanan ve için için 
kaynayan kitleler arasından, pis işti 
hasını tatmin için kurbanlar isteyen 
locaların boğazına, demokratik müca 
delıe yumruğunu tıkamıştır. Sırf, çıl
gınlaşan atların çektiği arabaya bin
miş, gözü dönmüş şövalyeler gibi, 
kafasını kayalara çarpmak üzere

hızla ilerleyen komünist harekete kar 
şılık, bir aşın sağ ucubesi çıkarmak 
gayesiyle, bütün mahfillerin giriştiği 
tahrik hareketlerini savuşturmak ir 
çin ne yapmak gerekiyorsa yapmış
tır. Eğer Mücadele Birliği’nin ve ona 
benzer sayısı mahdut bir kaç milli
yetçi teşkilâtın demokratik mücadele 
çağrısı olmasaydı, belki şimdi, sade
ce komünist harekete pretosto yap- 
m a k i ç i n  p e k  ç o k  
m i l l e t  e v l â d ı n ı n  girişece 
ği faaliyet neticesinde hapisaneler 
masumlarla dolu olacaktı. Ve şunu 
kesin olarak söyleyelim ki; o zaman, 
mason localannın ve onların fikirleri 
ni yazıya geçiren bay Toker senin, en 
mesut günün olacaktı. Biliyoruz ki, 
sende, kitleleri tahrip edip, daha son 
ra da, onlardan kurbanlar seçme po 
litikasmın mâlûm timsali bir kayın
pederin pis zevkleri vardır. Ama ış 
te Türkiye’de sizin de menhus niyet
lerinizi engelleyen, gerçekten bu mil 
lete bağlı kadrolar yetişmiştir, ve 
şunu da biliyoruz ki, mason locaları 
ile beraber senin temsil ettiğin zih
niyet, gelişen her millî kıpırdanışı, 
boy atmaya çalışan her uyanış hare 
ketini daima suçlayacaktır. Bunu da 
normal karşılıyoruz. Zira istikbalini, 
gayn millî bir sistemin yaşamasına 
bağlayanlar için, başka türlü bir ha
reket tarzı düşünülemez. Senin zih
niyetin, Mücadele Birliği’nin temsil 
ettiği, milletin sırtından geçinen bü 
tün sülükleri bir kenara atma ve va 
tanda boy salan bütün zararlı bitki 
leri yok etme hareketini hiç bir 
türlü benimseyemeyecekür. Buna, eş
yanın kanuniyeti imkân vermez. Siz, 
milletin mücadelesine hep çamur a- 
tacaksınız. Fakat attığınız çamur o- 
nun ulviyetine ulaşamayacak ve sizin 
suratmıza dönecektir.

Daha devam edeceğiz bay Toker, 
hesabınız henüz bitmedi.

(Devamı Var)

X

MÜCADELE 4 — 10 OCAK 1972 SAYFA: 13



İDEOLOJİLER
KAVGASINDA

6
I *■ • ı

W£ı

S

BM

H

S
w

T

î

ARALIK
PAZAR ■  • PAZARTESİ

Harp Sanayiimiz
Dünya milletleri, hergün ar 

tan bir hızla, silahlanmaya doğ 
ru gitmekte ve dünyanın en 
modem silahlarına sahip ol
mak için çalışmaktadırlar. Si
lâhlanma hareketinde, millet
lerin hedefi, milli harp sana
yiini kurmaktır. Bu hem güç
lü ve kem gözlerden korunma 
nin hem de yabancı istilâları 
önlemenin temel şartıdır.

Türkiye de dünyanın gerçek 
lerinden bigane olamaz. Ağır 
sanayii ve harp sanayiini kur
mak büyük bir zaruret olmuş
tur. Bunun için Hava Kuvvet
leri Komutanı Muhsin Batur, 
«Kendi uçağını kendin yap» 
kampanyasını açmış ve Türk 
milletinin yakın alâka ve des
teğini görmüştür. Hava Kuv
vetlerini Güçlendirme Vakfı 
hakkında 1972 yılında uçak 
yapımına başlanacağını söyle
yen Batur, şu bilgileri vermiş 
tir. «Vakfın maddi varlığı, ba 
ğışlar ve kanunî gelirlerle 120 
milyon liraya ulaşmıştır. 1972 
den itibaren yıllık gelirlerin 
150 milyon liranın üzerinde o» 
lacağı tesbit edilmiştir. Böyle 
ce 5 yıllık bir süre sonunda 1 
milyar lira civarında bir öden 
iniş sermayeye sahip olacağı
mız söylenebilir.» Türk mille
ti kendisine hizmet edecekleri 
daima hayırla anacaktır.

Ajan Yuvaları
Beynelmilel Yahudiliğin ön 

karakolu vazifesini gören ma
sonluk, milletimizin servetini 
sömürmekte, ahlâkımızı deje
nere etmekte ve siyasî haya
tımız üzerinde tröst kurmuş 
bulunmaktadır. Yahudiliğin 
dünya imparatorluğunun kör 
ve sadık maşalarından olarak 
bu sunî Yahudiler, ihanetleri 
ni aralıksız sürdürmektedir
ler.

Her türlü gizli ve beynelmi 
lel, kökü dışarıda cemiyetin 
kurulması ve faaliyet göster
mesi yasak iken, bu yasak ma
son cemiyetleri tarafından ih
lâl edilmektedir.

Bütçe karma komisyonunda 
Îçişîeri Bakanlığı bütçesinin 
görüşülmesi sırasında konu
şan milletvekillerinden Hüsa
mettin Akmumcu masonluğun 
müesseselerimiz üzerindeki yı 
kıçı tesirlerini anlatmış ve 
şöyle demiştir. «...Masonluk, 
komünizme zemin teşkil et
mektedir. ODTÜ, de rektör
lük yapan kart bir mason, üni 
versite içinde Nazım Hikmet 
kölesinin açılmasına müsama 
ha etmiştir.»

Diğer taraftan DP milletve
killerinden Sami Aslan mason 
localarının kapatılması için îç 
işleri Bakanlığına başvurmuş 
«Zararları yoktur, gizli değil
dirler» cevabını almıştır.

I kime hizmet e tti?

I Polis Emeklileri Derneğince Şişhane’deki Neve Şalom
Sinagogunda Samuel İzisel adlı Yahudi anılmıştır. Samuel

Iİzisel’in özelliği Serez Hakimi iken Hareket Ordusuyla bir
likte İstanbul'a gelmesi ve Fatih Camiine kurşun sıkmasıdır.

I Samuel Efendi Siyasî ve Adlî Şube Müdürlüğünde bu
lunmuş 1947 yılma kadar Türk polis teşkilâtında çalışmış, 
daha sonra Ankara polis Kolejinde Usul ve Ceza Hukuku

I ilıe Fransızca hocalığı yapmış, Türk Gizli Polis Teşkilâtında 
da önemli vazifeler almıştır.

I En mahrem devlet daireleri, Yahudi casuslarına böyle- 
ce açılır da devlet hâlâ ayakta kalabilir mi? Bilmiyoruz, şim

İ di de siyasî polis, istihbarat teşkilâtı ve bunlar gibi devlet 
güvenliğini ilgilendiren makamlarda Samuel efendiler yahut 
ta onların kuyrukları var mıdır? Olmaması temenni edilir. 

Ama.

Seul'deki Yangın
Güney Kore’nin başkenti 

Seutrde, şehrin en büyük otel 
lerinden biri olan 22 katlı Ta- 
eyonkak otelinde büyük bir 
yangın çıkmış, yangın sonun
da otel tamamen yandığı gibi 
157 kişi ölmüş, bir o kadar 
insan da yaralı olarak hasta- 
haneye kaldırılmıştır.

Enkaz altından çıkarılan ce 
setlerin kimlikleri tesbit edil* 

xdiğinde, Seul’deki Türk Aske
rî Ataşesinin de yananlar ara 
sında olduğu anlaşılmıştır. Bü 
yükelçilik yetkililerine göre, 
Askerî Ataşe Albay Fazıl Yüz 
başıoğlu otele bir randevu i- 
çin gitmiş ve yangın esnasın
da dışarıya çıkmağa muvaf
fak olamamıştır.

Dünya Katliamı
Dünya milletlerini bir sürü 

haline getirmede ve yoketme- 
de Yahudiliğin kullandığı iğ
renç silahlardan birisi de seks 
tir. Yahudi Freud’le birlikte 
ortaya atılan herşeyin cinsiye
tin bir tezahürü olduğu tezi 
geniş ve yaygın propaganda 
vasıtalarıyla insanlığın beyni
ne işlenmiş ve netice itibariy 
le insanlık için tehlikeli çok 
kötü sonuçlar doğmuştur.

Dünya Sağlık Teşkilâtı (W 
HO) uzmanlan tarafından Up- 
psala’da (İsveç) yapılan bir 
araştırmada üniversitenin bi
rinci sınıfındaki öğrenciler»n 
onda birinin bir yıl içinde 
frengiye yakalandıkları görül
müş, hazırlanan raporda züh
revî hastalıkların ırk, sınıf ve 
İktisadî durum farkı gözetme
den büyük bir hızla dünyayı 
sardığı belirtilmiştir.

Şunu bilmek lâzımdır ki, bu 
netice Judeo-Grek menşeli kül 
türün tabiî bir meyvesidir.

ÇARŞAMBA

Biz Hâlâ Dostuz «!
İnönü vasıtasıyla Türk-Yu 

nan dostluğunun (!) yeniden 
temellerini atmaya çalıştığımız 
şu günlerde, Kumlar «Enosis» 
diye avaz avaz bağırmaktadır
lar.

Grivas köpeğinden sonra, o- 
nun çömezleri Kıbrıs - Rum 
Öğrenci Birliği mensupları da, 
«Enosis kampanyası» adı altın 
da harekete geçmiştir. Kıbns- 
Rum Öğrenci Birliğinin «Eno 
sis değişemez hedefimizdir» baş 
lığını taşıyan broşüründe şun
lardan bahsedilmektedir: «Kıb 
rıs'ın Yunanistan’a birleştiril
mesi millî bir ihtiyaçtır... Mil
lî sebepler dolayısıyle, Eno- 
sis’i gerçekleştirmeye çalışma 
lıyız. Ekonomik, siyasî ve di
ğer çıkarların feda edilmesi
gerekiyorsa, Enosis uğrunda
onlarda feda edilmelidir.»

Hâlâ Türk - Yunan dostlu
ğu mu?

REKTÖRLER
Millî Eğitim Bütçesi Komis

yonunda üniversite rektörle
rinden bir kısmı ilgi çekici ko 
nuşmalar yaptılar. Erzurum Ü- 
niversitesi Rektörü Prof. Ke
mal Bıyıkoğlu, «Üniversitemiz
de aşın cereyanların kök salıp 
gelişmelerine asla müsamaha 
edilmemiştir. Gerekli tedbir
ler zamanında alınmıştır. Aldı 
ğımız bu tedbirler sebebiyle bi 
zi, faşistlikle, nazilikle suçla
yanlar olmuştur... Dine, örf 
ve geleneklerimize olan bağlı
lığımızı da kınayanlar, bizi ge
ricilikle suçlayanlar çıkmıştır. 
Bu ithamları aynen kendilerine 
iade etmişizdir. Bizim dinimi
ze, örf ve geleneklerimize bü
yük saygımız vardır. Türk 
ve Müslüman olmaktan şeref 
duyarız. Kafatasçı değil. Türk 
milîiyetçisiyiz» demiş, ODTÜ. 
Rektörü Erensü ise üniversite 
hakkında sorulan bir soruyu 
şöyle cevaplandırmıştır :

«ODTÜ, geçmişıte, bu anarşik 
olayların çöreklendiği, hazırlan 
dığı bir yer olmuştur. Fiziksel 
imkan gerçekten geniştir. As
kerî bir ifade kullanayım: 
burada rahat bir manevra yapı 
labilir. Çin Şeddi gibi bîr du
varla çevirseniz, ışıklaııdırsa- 
nız, gene de bu geniş sahayı 
tam kontrol altına alamazsı
nız... Sorumlular dikkat et
mezse, muhiti ve şartlan ser
best bırakırsa, azgın şekilde 
muzır cereyanlar gelişebilir.»

İlgililerin ağzından bu tarz 
ifadeleri duymak sevindiricidir. 
Temennimiz bütün meşgullere 
örnek olmasıdır.
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Tehlikeli Manevra ! CİA Şimbete Bağlı Mahkûm Oldular

Bulgarlar, Türkiye sınırına 
7 kilometre mesafedeki geniş 
bir alanda askerî tatbikat yap 
maktadırlar. 43 kilometrelik 
alanda yapılan tatbikat sebe
biyle, Almanya’dan dönen 
Türk işçi kafileleri, Avrupa 
kara yolu trafiğe kapatıldığın 
dan, Bulgaristan’da uzun müd 
det bekletilmişlerdir.

Rusya da Çekoslavak’yayı iş- 
gâl etmeden önce Çekoslovak 
sınırında asker! bir tatbikat 
yapmıştı. Sonra da haince sal 
dırmıştı. Bunu bitenler ve Rus 
ya’nın târihî emellerini unut
mayanlar, Rusya’nın en çok 
güvendiği peyki Bulgaristan* 
da böyle tatbikatların olması
nı, istikbal için manidar kar
şılayacaklardı r.

Para Bahaları

Vatikan (Papalık) İtalya’da 
eski nüfuzunu kaybetmeye baş 
lamasına, siyasi alanda sesini 
aı duyurmasına rağmen, mail 
tröstleriyle gene İtalya’nın en 
büyük sermayesine sahiptir. 
Fabrika, bina ve çeşitli yatı
rımlardaki hisselerini satmak
la beraber, servetinden pek 
birşey kaybetmemiştir. Vati
kan’ın maddî imkânları çok 
geniştir

Papalıkla - Yahudilik arala
rındaki tarihî düşmanlıkları 
kaldırmışlar, dost olmuşlardı.

Şimdi Londra’daki «Morgan 
Trust» ve Fransa’daki «Socie- 
fce Generale» Yahudi şirketle
ri Vatikan'ın malî danışmanı 
olarak sermayesini istedikleri 
şekilde işleteceklerdir. Bugün 
için Vatikan dünyanın sayılı 
zenginlerindendir. Kilise, Av- 
rupa’daki dolar piyasasında ö- 
nemlı bir mevki elde etmiştir. 
Vatikan şimdi daha fazla hıris 
tiyanlığın emellerini gerçekleş 
tirmek için çalışacaktır.

Amerikan istihbarat teşkilâ
tı CİA’nın, İsrail gizili servisi 
ile beraberce çalıştıkları açık
lanmıştır. Mısır’da bulunan bir 
Amerikan casusunun CİA’ya 
verdiği bilgilerin, aynı anda İs 
rai! gizli servisine aktarıldığı 
anlaşılmıştır.

Sovyet «Novosti» ajansı ta
rafından verilen bu haberi ya 
yınlayan «El Liva» adlı Beyrut 
gazetesi, Mısırlı casusun yayın 
evinin o sıradaki müdürü Mus 
tafa Amin olduğunu ve bu şah 
sın halen «Amerika Birleşik 
Devletleri lehine casusluk» 
tan suçlu bulunarak 15 yıla hü 
küm giydiğini ve hapis yattığı 
nı açıklamaktadır.

ABD’nin can daman olması 
lâzım gelen CİA, İsrail’le or
tak çalışmakla Yahudiliğin can 
daman olduğunu anlatmakta
dır. Böylece ABD, İsrail’e sa
dece silah yardımı değil, her- 
şeyini vermeye hazır olduğu
nu göstermektedir.

Zulmü Gizleyen Kim
«New-York Times» 

sinde verilen bir habere göre, 
NUon’un Dışişleri Danışmanı 
Henry Kissinger, halen 750 Ti 
betti mültecinin bulunduğu İs 
viçre’de çevrilen ve 75.000 do 
lara mal olan, Çin’in 1959 yılı 
Nisanında Tibet’i nasıl ele ge 
çirdiğini ve komünist vahşeti* 
nin nasıl bir canavarlıkla uy
gulandığını anlatan filmin, A- 
merika’da gösterilmesini yasak 
lamıştır. Filmin adı, «Yitik Ül 
kenin Adamı» dır.

Gerekçe olarak da, Nixon’ 
un Pekin’e yapacağı ziyaretten 
önce Çin - Amerikan ilişkile
rinin bulandınlmamasını gös
termiştir. Aslında Yahudi H. 
Kissinger’in bu hareketinin 
manası, Beynelmilel Yahudili
ğin Çin’i yedeğinde sürükle 
mek arzusunda görülmelidir, t

«Kızıl Pazar» adı ile tarihe 
geçecek olan, İstanbul’da ko
münist anarşi hareketlerinin 
başladığı Taksim hadisesinde 
ölen Ali Turgut Aykaç’ı öl
dürdüğü iddiasıyla yargılanan 
Ahmet Atalay 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 2,5 yıl 
hapse mahkum edilmiştir.

Kendisini Halk Ozanı ola
rak takdim edip, halk adına, 
halk düşmanlığını körükleyen, 
Âşık Fermam (Yusuf Altun), 
«Polis Türküsü» adlı plâkta; 
«Hükümetin güvenlik kuvvetle 
rini tahkir ve tezyif ettiği» id
diasıyla İstanbul 4. Ağır Ceza 
Mahkemesinde bir yıl, iki ay 
hapis cezasına çarptırılmıştır. 
Aynı suçtan sanık Disco-Fon 
Plâk şirketi sahibi Ender Eş- 
kinat’a da bir yıl hapis cezası 
verilmiştir.

Öte yandan «Mao’nun Seç
me Eserleri» adlı kitabını İn
gilizceden Türkçeye çeviren 
Abdullah Nefes 7,5 yıl hapse 
mahkum olmuştur. Sanığın bu 
fiili işlemekle komünizm pro
pagandası yaptığı anlaşılmış
tır.

Kosiro’nun Yalanı

Şili Kardinali Rauti Silvan 
Heniquez, Fidel Castro'nun 
isteği üzerine, Küba’ya 10 bin 
cüt İncil göndereceğini açık
lamıştır.

Kardinal, Castro’nun Şili’ye 
yaptığı ziyaret sırasında görüş 
tükîerini, Castro’nun İncili in
celedikten sonra bundan ülke
sine 10 bin cilt gönderilmesi
ni istediğini söylemiştir.

Biliyorsunuz, Castro çok ya 
lancıdır. Amerika’yı da «Ben 
Amerika’ya düşman değilim» 
diye uyutmuştu. Fidel Castro 
İncil istemekle yeni plânlar 
mı kuruyor? Belki de Hıristi
yan olmuştur?
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ÇAY MÜSTAHSİLİNE KIYMAYIN
Allah’ın lütfettiği imkânlarla bezenmiş bir ül

kemiz var. İklim ve tabi! zenginlikleri bakımından 
dünyanın, yerleşmeye en elverişli bir parçasında 
bulunuyoruz. Fakat elimizin altındaki zenginlikler
den, önümüzdeki imkânlardan istifade etmesini bil 
meyecek kadar da, derin bir beceriksizlik içinde 
bulunduğumuz muhakkaktır.

Bu acı hükmü şunun için veriyoruz:
Tekel Bakanı Haydar Özalp, çay ürünü konu* 

sunda bir beyanat veriyor ve şöyle söylüyor: «Bir 
miktar kokulu ve iyi kaliteli çay ithal etmeyi dü
şünüyoruz. Yurdumuzda harman yapıp yeni tip bir 
çay çıkartacağız.»

Memleketimizde elde edilen çayın, dünyanın 
en kaliteli çayı olduğunu ve bu ürünümüzün bekle
mekte olduğu, ihtimamı ve ihtiyaçlarını belirtmez- 
den önce, bu tip beyanatların, memleket ekonomi 
sine büyük zararlar verebileceğini hatırlatmadan 
geçemeyeceğiz. Çaylanmızın iyi kalitede olmadığını 
ve dışarıdan kokulu ve kaliteli çay ithal edeceğimi
zi söylemekle, çay ihraç etmekte olduğumuz mem
leketlere «bizim çayımızı almayın. Biz de başka ül
kelerden alıyoruz. Siz de iyi çayı o ülkelerden ala
bilirsiniz» şeklinde bir vol postermiş olmuyor mu* 
yuz, acaba?

Kaldı ki, dünyanın en kaliteli çayı memleketi
mizde, Rize’de elde edilmektedir.

Memleketimizde elde edilen çay, dünyanın en 
üstün çayıdır. Fakat, gereken ihtimam ve alâka gös 
terümediğinden; imkânsızlıklardan ve ihmallerden 
dolayı yeterince istifade edememekteyiz.

Çay, bilhassa neme karşı, hassasiyeti fazla olan 
bir bitkidir. Bu bakımdan; yaş çay yaprağını depo* 
lama, işleme ve paketleme işinde büyük bir itina 
ve dikkat gerekmektedir. Maalesef bunların hiçbi
risinin de, gereken ciddiyet ve hassasiyetle üzerin 
de durulmamaktadır. Yeteri kadar fabrikadan mah 
rum oluşumuz, paketleme işleminin çay elde edilen 
yerlerin çok uzağında yapılması, çayımızın kalite
sini büyük nisbette düşürdüğü gibi, binlerce ton 
çayımızın da denize dökülmesine sebep olmaktadır 
Bu da, geçimini bu ürüne bağlayan binlerce aileyi 
müşkül durumda bırakmaktadır.

Çay müstahsilimizin, gazete sütunianna kadaı 
geçen şikâyetleri ve istekleri, mesul şahısların, bu 
konuda gereken hassasiyeti göstermedikleri kanaa
tini uyandırmaktadır.

Maalesef tabiî zenginliklerimizden ve ürünleri
mizden rasyonel bir şekilde istifade edilme yoluna 
hâlâ girilememiştir. Meyveliğimizin millî meşru
bat sanayi içinde değerlendin.mesi ve geliştirilme 
si, milletimizin beklediği bir hususken; yabancı 
sermayenin, «Pepsi» ve «fruko» gibi içkilerle İkti
sadî bünyemizi sarsmakta devam edişi, cidden üzün 
tü verecek bir husustur. Bunun içindir ki, bir ta
raftan binlerce ton sebze ve meyvemiz çürümeye 
terk edilir ve denize dökülürken; öbür taraftan dış 
piyasalan, düşmanımız olan devletler işgal etmek
tedir. Ve bunun için de ekonomik sıkıntılardan kur 
tulmamız bir türlü mümkün olmamaktadır.

Başlıca ihraç mallanmızdan olan tütünün de 
ekim alanının daraltılacağı, resmî ağızlarca ifade 
edilmektedir. Daha önce alınan bir karar gereğin
ce haşhaş konusunda büyük bir aile yekûnunun te
dirgin olduğu ve iktisaden sarsıntı geçirecekleri 
şüphesizdir.

İhracatımızın temel maddelerini teşkil eden 
ürünlerimizin, çeşitli bahanelerle ve ihmallerle he
der edilmesi, affedilmez bir hata olacaktır.

Bu bakımdan devlet politikasında lüks harca
malara ve israflara kaçmamak, temel sınaî ve İkti
sadî kalkınmamıza yönelmek, zarurî tek çıkar yol
dur. Bunun için de, zihinleri millî duygu ve endi
şelerin doldurması şarttır.

MÜCADELE 4 — 10 OCAK 1972 SAYFA: İS



basında
ideolojiler

kavgası

Mİ)C
*«!»

m&

# >

t e ,

lubiyetini ve parçalanışım as* 
keri idarelere bağıayıvermek- 
tedirier. Bizi üzen asıl hadise 
budur.

«Bu netice 14 yıllık iki ma» 
reşai devrinde alındı. Mareşal 
Eyüp Han ile Mareşal Yahya 
Han. bu ünlü ve her ikisi de 
Londra’nın en tanınmış askerî 
yüksek okulundan çıkmış şah
siyet 14 sene içinde kocaman 
bir Asya imparatorluğunu par

Bir Propagandanın Arkasında 
Gizlenen Hain Niyetler

Geride oıraktıgımız senenin 
en acıklı dramı, hiç şüphesiz 
Pakistan Hint savaşıdır Bü
tün dünyanın en kalabalık İs
lâm ülkesi bir kaç hafta için
de parçalanmış ve büyük badi 
relerin eşiğine getirilmiştir. 
Türk basınında bu neticeyle 
ilgili olarak bir hayli yorum 
yapıldı Savaşın sebepleri, Pa
kistan’ın parçalanışı ve netice 
leri üzerinde duruidu Özellik
le sol basın ta başından beri, 
Pakistan’ın parçalanmasının ta 
bil ve kaçınılmaz olduğunu ka 
bul ettirmeye çalıştı Bunun 
birinci sebebi alarak Pakistan 
halkı arasındaki yapı farklılık 
larını gösterdi. Doğu ile Batı 
arasında müşterek bir dil. din, 
ırk ve tarih birliğinin olmayı
şı, ikisinin ayrılması için kâfi 
bir sebepti. İkincisi ise Pakis
tan idaresinin, hususiyetle or
du mensubu Yahya Han’ın yan 
lış davranışlarıydı Sol basma 
göre General Yahya Han. çam 
üstüne çam devirmiş. Pakis
tan’ın parçalanmasını hazırla
mıştı. Sami Kohen’in bir ma
ka1 esinde aynen şöyle denili
yor*

«Üstelik Yahya Han, son bir 
yıl içinde Doğu Pakistan’ın ko 
pup gitmesine yol açan vahim 
hatalar yapmıştır. Herhalde 
Pakistan’da daha demokratik 
bir rejim hüküm sürseydi, bu 
dost ülke bugünkü haline düş 
mezdi. fiğer Yahya Han bir
çok ağızlan susturmasaydı ve 
güttüğü politika hakkında mu
haliflerinin düşüncelerine ku
lak kabartsaydı. belki de Hint 
•Pakistan savaşı ve bunun tra 
jik sonucu da önlenmiş olur
du.» (Sami Kohen • Milliyet, 
23.12.1971 >

Gösterilen bu sebepler, aca
ba *>u ülkenin parçalanmasını

ve düşmanlan tarafından isti
lâ edilmesini normal gösterebi 
lir mi? Bir kere Pakistan’ı i$r 
gâi eden Hindistan’dır. Ancak 
Hindistan halk; arasında da 
büyük yapı farklılıkları var
dır 400’e yakın dil ve lehçe 
konuşulur Üç ayn büyük din 
yaşanır. Hint yarımadasındaki 
insanlar ayn ayn kültür ve 
tarih unsuru içinde bölge böl 
ge dağılmış halde yaşarlar. 
Yani denilebilir ki Pakistan’ 
ın parçalanmasının ve işgali
nin sebebi yukarıda söylenen
ler olsaydı; değil Doğuyu işgâl 
etmek. Hindistan çoktan par
çalanmıştı.

Yahya Han’a gelince... O- 
nun da bazı hataları olabilir. 
Fakat bu hatalar her halde 
Hindistan’ı Doğuya davet e- 
den bir hata olmamıştır. Bu 
sebeplerin hiç bir ilmî ve man 
tıkî değeri yoktur Çünkü or
tada emperyalist arzulan ka
barmış bir Hindistanla, asır
lardır Hint Okyanusuna inme 
ye çalışan beynelmilel Komü
nizm vardır. Rusya ve Hindis
tan’ın ihanetler nerede kaldı?

Pakstan’ı işgâl eden Hindis
tan, onu da destekleyen Rusya 
değil midir?

Sol basın bu mesnetsiz iddi 
alan ortaya atmakla emperya 
lizmin kölesi olduğunu bir ke 
re daha göstermiştir Zira em 
peryalizmi kasten örtbas et
mek ve emperyalistleri gizle
mek onun uşaklığını yapmak
tır.

Sol basının bu tavrını nor
mal karşılıyoruz. Fakat esefle 
gördüğümüz bir nokta daha 
var Milletin itimat etmeye ça 
lıştığı bazı gazetelerde de bu
na benzer iddialarda bulunul
muştur. Sağ basındaki bazı 
kalemler de Pakistan’ın mağ-

ça lamayı başarmışlar ve bir
çok hayal ve ümitleri yok et- 
inişlerdir.» (Tercüman 24.12. 
1971)

Bu cümlelerle sol basının ve 
emperyalizmin ortak cephesi» 
ne düşülmüş olmuyor mu? Ay 
nı makalenin bir başka yerin
de de şöyle deniliyor:

«İyi bir asker, tanınmış bir 
kumandan ve kahraman olmak 
2a İyi bir siyaset adamı da o- 
Umacağı hiç de muhakkak de
ğil. Pakistan örneği birçok do 
ğuln ülkelerdeki mareşal ve 
generallere acaba ibret dersi 
olur mu? Kim bilir.» (Tercü
man 24.12.1971)

Birçok doğulu ülkelerdeki 
mareşal ve generallerden bah
sedilirken, bunlara herhalde 
Türkiye de dahildir Çünkü bu 
nokta hususen bugünkü siyasî 
yapımızı yakından ilgilendirir 
Hem doğruyu söyleyip millet
ten vana çalışma iddiasında 
olmak, hem de solcuların or
tak cephesinde, dolaylı yollar
dan da olsa orduya tarizlerde 
bulunmak akıl kân bir iş de
ğildir Her şeye rağmen kana 
atimizce bu ifa^ ie r bir hata 
mahsulüdür v p  * ^fisi yapıla
caktır

Yanya Han veya Eyüp Han 
foıırülü diye adlandınlaı me
sele uzun müddet komünistle
rin ve hususiyetle sol basının 
bitmek bilmeyen sermayesini 
tenkil etmiştir. Gayrı millî ba 
sının Kaiemşörleri hâlâ bozdu* 
ra bozdura bu sermayeyi har 
onmaktadırlar Malum olduğu 
üzere Türk ordusu, artan ko
münist saldırısı karşısında sık 
sık aeviet gemisini korumak 
mecburiyetinde kalmıştır Ba 
durum da, sol basını bir hayli 
raharsız etmiş, orduya doğru» 
dan veya dolaylı yollardan hü

cumîar yapılmıştır. Halen de 
yapılmaktadır. Yahya Han ve
ya Eyüp Han formülü sakızı 
bu hücumiann silahıdır. Ak
şam gazetesinin bu konudaki 
bir makalesinde şöyle denili
yor:

«Necati Zincirkıran bile (E- 
yüp Hanın formülü de, kendi
si de iflas etmiştir...) diyor. 
Nerede etmiştir? Karşılığını 
çocuklar bile bilir... Elbette 
Pakistan’da!. Ama başka yer
lerde hâlâ bu formülü geçer
li kılmak için oyun üstüne o- 
yun düzenleyenler yok mu
dur? Onlan deşifre etmeye 
Necati Zincirkıran’ın biraz bi 
raz formülün muhtevasına eğil 
mesi, biraz da yüreğini pekleş 
tirmesi gerekmektedir. Bu 
dünya hiç bir zalime kalma
mıştır.» (Mehmet Kemâl, Ak
şam, 22.12.1971)

Sende o pek yürek varsa, 
yazıversene içindekileri o mas
keli devrimci! Açıklayıversene 
zalim kimmiş? Ama, herkes bi 
liyor kimin gerçek zalim ve 
kimin o zalimin kıl kuyrukla
rı olduğunu. Ama sen de kor
kaksın. Senin gibi imansızlı
ğın girdabında boğulmuş olan 
lar da. Sîzler, devlet dinamit

lenirken susan veya tahrik e* 
den, devleti korumak için ha* 
rekete geçenleri utanmadan 
suçlayan bir tıynete sahipsi
niz. Şu satırları ne demeye yaz 
mak ihtiyacını duydunuz aca
ba? «Bu gecekondu soylusu 
darbeci askerlere Hanlık da 
kimden yadigârdır bilmiyo» 
ram» Vatan parçalayanları al
kışlayanlara veyl olsun.
İsmine bile ihanet eden Cum 

huriyet gazetesinin bir nüsha
sında ise, Yahya Han formülü 
ile ilgili iğrenç bir karikatür 
var. Böylece sol basın koro 
halinde yeniden sahneye çık
mış bulunuyor. Silahlı kuvvet 
ler aleyhinde açıktan yazıp çi 
zemeseler de, dolaylı yol
lardan midelerindeki zehiri 
kusmaya çalışıyorlar. Müsa
maha hislerini istismar ede
rek şu veya bu şekilde Türk 
Ordusuna tavizlerde bulunu
yorlar. Fakat bu davranışları
nın cezası kendilerine pahalı
ya mal olacaktır. Tarih; mille 
tine, ordusuna ve devletine 
küfreden satılıkları bugüne 
kadar affetmemiştir. Sayfalar 
bunun misalleriyle doludur. 
Bundan sonra da affetmeye
cektir

— Hıristiyan kültürünün öncü müfrezesi gayri 
milli basın, milletimizin inançlanyla alay eder

ken, ne kadar millete yabancı inanç tortusu var 
sa onu tpkdîm etmekle meşgul. Kupür 29 Aralık 
1971 tarihli Milliyet Gazetesinden kesilmiştir.

Yukarıdaki resim, Türkiye’de hergün olagelen fakat çok 
cüzi bir kısmı gazetelere akseden hadiselerden birisini an
latıyor. Olay şu: İki Yahudi evleniyor. Moşe ile Deniz. Ya
hudi kız, evleneceği Yahudiye bir milyon lira drahoma (bir 
nevi bahşig) veriyor. Nikâh, Sinagog’ta kıyılıyor. Ve mera* 
sim boyunca Yahudi damat, başına bere giyiyor. Hadisenin 
hangi tarafına yanarsınız? Hangi vurgunlarla elde edildiği 
hesaba katılmayan milyonluk drahomalara mı, belediye ni
kâhından önce müslümana dinî nikâhı yasaklayan meden! 
kanun maddesine rağmen, Yahudi nikâhının Sinagog’ta kı
yılmasına mı, müslümamn başındaki bereyi gazetesinde in
kılâp düşmanlığı olarak veren rotatif ağasının, Yahudinin 
başındaki bereden gıbtayla bahsetmesine mi, neye yanarsı
nız? Türkiye’de öyle mahluklar türedi ki, yabancıdan ne ge
lirse, kazık bile olsa yutmaya hazır bir tıynete sahip olabi
liyorlar. Daha düne kadar, müslüman bir genç kız başını 
örttü diye kıyamet koparanlar, şimdi Sophıa Loren ve B.B. 
isimli onun bunun yatağı zavallılar, rahibe kıyafeti giydiği 
için onu modalaştırma yanşma girişmişlerdir. Satılık kafa 
mı, kiralık mide mi? Ne isterseniz Türkiye haşininde tümen * 
tümendir.


