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Bunu Bil
Bil umum düşmanlar gelse de aşka,
Millet bif gün şahlanacak tonu bil.
Köksüzlük olsa da şimdi revaçta,
Millet bir gün şahlanacak bunu bil.
Limandan voltayı alsada gemi,
Arza hakim de olsa Salamon, Levi,
Evlâtları bilmese de kendini,
Millet bir gün şahlanacak bunu -bil.

Adana Olaylarında DİSK’in
\ e Komünistlerin Maskesi
İndirildi
Adanalı
Aziz Millet!
Büyük Türk Milleti!
Milletin gerçek Evlatları!
Bizi İşitin! Size Sesleniyo
ruz*
Son hadiseler sebebiyle alçak
plânları iyice belli olan komii
n ist ler Türkiye’yi önce anarşiye
sonra ihtilâle götürmek için
fırsatlar aradılar.
Bütün dünyayı komüııistieş
tirme yolunda ilerliyen Rusya,
üçyüz seneden beri bozguncula
n n İhaneti iç ve dış millet düş
manlarınm alçakça saldırılarıy
la kan, can ve vatan kaybeden
milletimizi tarihin mezarlığın a
gömmek istiyor.
Rusya, Çin, Türkistan, Kaf
kasya, Almanya, Polonya, Çe
koslavakya, Yugoslavya, Maca
ristan, ve Bulgaristan’da tatbik
edilen komünist ihtilâl metod-

Mücadelecilerin
lan Türkiye’de de .tatbik edil
mektedir. Ve devletin yıkılma
sı hareketi son merhalesine
ulaşmak üzeredir
Aziz Millet!
Rusya’nın Türkiye’de beşin*
ci kolu, T.İ.P. ve onun yan teş
kilatları olan Dİ.SJC. T.Ö.S.
ve BEV-GENÇ milletin din, tö
re, ahlâk ve tarihine suikasd
için teşkilâtlandılar. Ve tahrik
if’Tİne başladılar. Komünistler
i .illiyede devlet ve servete el
koyan mason localarının direk
tifleri ve paralarıyle beslenip
basının takdimleriyle şımartıl
dılar. Tahrik, tahrip ve sabotaj
iarına aralıksız devam ettiler.
Kayseride camiler bombalan
dı. İstanbulda Üniversite ve fab
rikalar tahrip edildi. ŞerefÜ
bayrağımızın yerine kızıl pa

Bildirisi
çavra asıldı.
Üniversitelerde
millet evlatlar) şehid edildi.
Uzun zamandan beri devam
eden bu hadiselere geçtiğimiz
hafta bir yenisi daha eklenmiş
ve BOSSA Basma Fabrikasın
da komünist militanların tah
rikleriyle masum işçi kitlesi,
zorla ve tehditle işgale siirük
lenmiştir.
16 Haziran kanlı ihtilâl de
nemelerinden sonra D.İ.S.K/
in ihanetlerini ve istismarını i
yice öğrenen işçiler, kitle halin
de D.İ.S.K.’den istifaya başla
mışlardı. D.İ.S.K. yöneticileri
teşkilât bünyelerindeki bu bü
yük ve devamlı kopmaları ön
leyebilmek ve işçi çoğunluğu
nu kendilerine bağlayabilmek
için şu hadiseleri tertip ettiler.
İşçilikle hiç bir alâkası bu
lunmayan bir avuç komünistin

Masonlar,, kızıllar sevmeseler de,
Yahudi gözlere çekse de perde,
Madem ki yiğitlik var bizim serde,
Millet bir gün şahlanacak bunu bil,
Sarsa da âfakı kara bulutlar,
Düşse de kollektif suya umutlar,
İzin vermese de hadler hudutlar,
Millet bir gün şahlanacak bunu bil.
İstiyor madem ki bu millet bunu,
O halde gelmiştir bu zulmün «onu,
Zor her vakit bozar imiş oyunu,
Millet bir gün şahlanacak bunu bil.
Yapılan domuzluk zulümler niçin?
Hak nizam dünya’ya gelecek biçim,
İnsanlar kendine dönsünler için.
Millet bir gün şahlanacak bunu bil.
İSMAİL DEMİR
İmanı Hatip Okulu 4. Sınıf - İstanbul

gayretleriyle kardeş kavgası
körüklendi. Masum işçilerimiz
gene bu milletin evlâdı «lan
ordu ve polisle karşı karşıya ge
tirildi Kardeş kanı akıtıldı
Bugün Türkiye’de milletin ide
allerine bağlı, onun ıztırabını
duyan ve işçilerimizi komünist
lerin komplolarına karşı koni
yan milli sendikaların da he
nüz bulunmayışı, komünistle
rin tahriklerini kolaylaştırdı.
Şerefli Türk Milleti!

XIX. sayı 4-5 «Marxism - Leninizm. Sovyetler Birliği
sistemi ve gelişmeler, Doğu Avrupa ve Bulgaristan’ın
ekonomik reformu, Lâtin Amerika’daki Cereyanlar,
Lâtin Amerika Komünist Partilerim gibi inceleme ve
araştırma yazılan Komünizmin Pr»bJeıwieri dergisine
konmuştur.

Bize ÇeL
'¡ j t 'A r i i f a l
PİS A R ; Yüksek öğretmen Okulu Talebe Cemiyetinin ay
lık kültür ve sanat dergisi. Y ıl: 10, feyı: 19 20 Ekim,
Kasım 1970. İki sayısı bir arada çıkan Pınar’m son
sayısında: Millî Eğitim Şurası, Yüksek
Öğretmen
Okulları Akademi olmalıdır. Dil Meselesine Toplu Bir
Bakış, Yeni Türkçe Karagöz, Nobel Mükâfatları İs
tismar Ediliyor, Gerçek Biyoloji Darvin’i Reddeder.
Ahlâkî Buhran, Kültür Savaşı gibi kıymetli yazıların
yanında hikâye, şiir ve tiyatro kritikleri yer almıştır
TÜRK DÜNYASI Üç aylık fikir - kültür -dergisi
Türk Göçmen ve Mülteci demekleri federasyonu tara
fından neşrediliyor. Derginin 18. sayısında «Orta As*
ya’daki Esir Türklers «Yugoslavya’nın Türk slyasetb
cTürkistanın Kurtuluşu* gibi yazılar vardır.
TEKSİF: 1 Kasım 1970, Sendika gazetesi On bef gimde
bir neşredilmektedir.
KARDEŞLİK: (Türkçe, arapça aylık edebiyat ve kültür
dergisi, çıkaran: Türkmen
Kardeşlik Klübü - Bağ'
dat). Onuncu yılını da doldurmaya yaklaşan derginin
son ekim sayısında: Gelecek Nüfus Sayımı ve Irak
Türkmenleri, A. Hamdi Tanpınar ve Kerkük hatıra*
ları, Alemlerin doğuşu, Yurt özlemi v.s. yazı ve ince>
lemeleıi yer almıştır.
PROBLEMS OF COMUNİSM: Eylül, Ekim

1070. C ilt:

ĞRI: Aylık fikir ve sanat dergisi. 1 Kasım 1970. Sa
yi: 154. Otuz iki sahifelik dergide hikâye, şiir ve çe*
şitli makaleler vardır. Çağrı Taşrada neşredilen ve
sürümünü devanı ettirebilen dergilerimizden birisi
dir.
THE MÜSLİM WORLD: Dünya İslam Kongresi Genel
sekreteri İnamullah Han tarafından yayınlanan ha
ber bülteninde, İslâm ülkelerinden haberler veriliyor.
BATİ TRAKYA: Batı Trakya Türklerinin yayın organı
dır. Derginin 42 sayısında, Batı Trakya Türkleriyle il
giîi çeşitli haberler ve makaleler yer almıştır.
KIRIM: Kırım Türkleri aylık dergisi. Sayı: 61 Dergi Ame
rika’daki Türkler tarafından
neşrediliyor. Dergide:
Tatar nasıl Bir Sözdür?, 1905 ihtilâli ve sonrası, Müs
takil Kırım Hanlığının Kuruluşu ve fiiıier, haberler
yer almıştır. İnançlarını ve milli geleneklerini kaybet
meyen Kırımlı kardeşlerimize mücadelelerinde başa
rılar dileriz.
YEŞİLAY: Türkiye Yeşilay Cemiyeti adına
neşredilen
aylık kültür ve sağlık dergisi Kasım 1970 tarihli 444
sayısında din! milli ve ahlâkî yazılar vardır.
MİLLÎ EKONOMİ ve ZİRAAT: Milliyetçi, İktisadî, sınaî
ticarî, siyasî ve kültürel aylık dergi. Sayı: 68. Bu son
Kasım sayısı çeşitli ziraî bahisleri işliyor.

Bu hadiselerin sorumlusu ne
işçi ne de polistir. Bütün bu
olayların gerçek mesulü görün
meyen yüzüyle Türkiye Gizil
Komünist Partisi, görünen yü
züyle onun kanuni teşkilatla
niş hücreleri olan T İP . ve
DEV-GENÇ teşkilatlarıyla D .t
SJL ve T.ÖJ5. yöneticileridir.
Malûm teşkilat mensup ve yö
ileticilerinin, hadiseler ¿çersin*
de boy göstermesi bunun en
açık delilidir.
Şurası kat’i fcir gerçektir ki.
işçinin ızdırabı, millet ızdırabın
dan ayrı değildir. Bugün., bü
tün bir milletle beraber, onun
eli ayağı işçimiz ızdrnap içersin
de inlemekledir.
. Fabrikalarda veya atölyelerde kann tokluğuna çalıştırılan
isçimiz, insanca ve islâmca ya
şama imkânlarından mahrum
dur. Komünistler, haklı mese
leleri istismar etmek suretiyle
milletin gayr-i milli kapitalist
sisteme karşı olan protestosu
nu hedefinden saptırmaya ça
lışıyorlar, Başaramıyaeakîardır.
İşçimizin açlık, ızdrrab ve
göz yaşından ancak; millet iman ve ideolojisi uğranda can
veren, kan döken ataların ev
latları bahsedebilir.
Kafalarından ve midelerin«
den Amerikaya ya da Rusyaya
satılan ajanlar, iççi ¿akların
dan bahsedemezler.
İşçilerimizi, köylülerimizi ve
bütiin millet evlatiannr millet
düşmanlarının yeni kon^lola
rina karşı uyanık olmaya davet
eder, milli kadroların rehberli
ğinde yürütülen milli mücadele
de vazife almaya çağınnz.
ADANALI
MÜCADELECİLER
ADINA
MUSTAFA ÜNLÜ
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BAŞYAZI

KURTULUŞ
ISLÂMDADIR!
Milletin iman, ahlâk, kültür
tarih ve menfaatine bağlı
haftalık siyasî
m îl l î d â v â m e c m u a s i

Yıl: 1 — Sayı: 44

SAHİBİ
Ömer Ziya Belviranlı

MESUL MÜDÜR
A. Selim Arkoç

Devamlı Yazı Kadromuz
AYKUT EDİBALf
YILMAZ KARAOGLU
NECMEDDİN TURtNAY
SABAHADDİN ERİŞ

İDARE YERİ
Babıâli Cad. No: 50/4
Cağaloğlu — İstanbul
Telefon: 27 73 10

•
DİZGİ
Şen-AL Matbaası

BASKI
Güneş Matbaacılık T A,Ş.
Cağaloğlu — tst.

ABONE ŞARTLARI
Bir Senelik: 70 Lira
AJtı Aylık : 35 Lira
Üç Aylık : 18 Lira

İnsanlığın tarihi, insanın kurtuluşunu ara
ma tarihidir, denebilir. İnsan kendisini çevrele*
yen baskılan yenmek için didinmiştir. Yaşama
ve varlığını devam ettirme meyli, bütün canlılar
gibi insanda da mevcuttur. İnsan açlıktan kur*
tulmak için toprakla savaşmış. Barınmak için
canlı varlıklardan ve tabiattan istifade etmiş.
Varlığını korumaya ve neslini devam ettirmeye
çalışmıştır. Bu bedenin kurtuluşu için gayret
sarfetmek manasına gelir. Ancak insan ve cemi
yet bedenden ibaret değildir. İnsanı temyiz eden
ruhudur. İşte ahirete namzet olan varlığımızın
da kurtarılması gerekir.
İnsan kurtuluşu bütün tarih boyunca ara
mıştır. Varlığını maddî ve manevî baskılardan
kurtarmak gayesi insanın hedefi olmuştur. Kur*
an bu hedefi şöyle belirtir: «Onlar korktukların
dan emin ve umduklarına nail olmuşlardır.»
Fakat insanoğlu nasıl kurtulabilir? Hangi yo
lu takip etmelidir? Tarih pek çok kurtarıcı (ı)
ve kurtuluş doktrini (!) ile doludur. Acaba ger
çek kurtarıcı kimdir? Mao mu? Stalin mi? Le
nin mi? Hitler mi? Mussolini mi? Marx mı? He»
gel mi? Fichte mi? Campanella mı? Thomas
Morus mü? Saint Augustinus mu? Saint Tho
mas D’Aguin mi? Aristo mu? Platon mu? Kim
dir?
Acaba bugünün insanını, hangi sosyal sis*
tem kurtarabilir? Komünizm mi? Kapitalizm mi?
Sosyalizm mi? Faşizm mi? Nasyonal Sosyalizm
mi? Hangisidir?
Hastalığa yakalanan vücudun sıhhate kavuş
ması doktorun ve ilâcın varlık sebebidir. İyileş
tireceğim diye ameliyat masasına yatırdığı has*
tayı öldüren doktor, katil değildir de nedir? İ§»
te yukarıda isimleri zikredilen uydurma düzen*
ler, ihtiva ettikleri hakikat ne nisbette olursa
olsun, milletler için bu katil doktordan farklı
değildir.
İnsan ve toplum, ancak kendi bünyelerine
Allah tarafından vaz edilmiş kanunlara uyduğu
nisbette kurtuluşa yaklaşır. Asırlardan beri iler»
leyen ilimler, İslâmın 1400 sene evvel haber ver«
diği gerçekler önünde eğilmektedir. İnsanlığın
bugünkü ilmî seviyesi, Kur’anm işaret ettiği ger
çeklerin çok cüzi bir kısmını idrak safhasına gel»
miş bulunmaktadır. Şüphesiz ve kesinlikle söyle
meliyiz ki, insanlığın kurtuluş güneşi islâmm hu*
zurlu dünyasında doğmak üzeredir. İnsanlık bü
tün emperyalist sistemleri denemiş, tatmin ol
mamış izdıraplan dinmemiştir. Bütün dünya ye»
ni ve gerçek bir kurtuluşun sancıları içindedir.
Ancak, ilim asn olan zamanımızda 1400 se
ne, öncesinin fikirleri nasıl kurtuluş yolu olabi
lir, diye soranlar bulunacaktır. İnsanlığın tarihî
ni Hz. Ademden, Hz. Musa’ya, Hz. Musa’dan Hz.
İsa’ya ve Hz. İsa’dan Hz. Muhammed’e ve Hz.
Muhammed’den dünyanın sonuna kadar devam
eden zaman bölümleri içinde mütalâa edebiliriz.
Bunlar Hz. Musa’dan önceki devirler, Hz. Mu
sa’nın çağı, Hz. İsa’nın çağı ve Hz. Muhammed*

in çağı, yani son çağ olarak vasıflandırılabilir.
Bu bölünüş şekline göre, İnsanlık son çağı, ya
ni Hz. Muhammed’in çağını yaşıyor.
İslâm Allah’ın insanlığa seçtiği din olarak
kesin bir değişmezlik ile beraber her coğrafya
nın, ırkın ve çağın toplumunun bütün meselele
rini çözen mahiyeti ile, gözleri kamaştıran bir
yenilik ve tazelik içindedir
İslâmm değişmez, temel unsurları ve haya
tı kavrayan seyyal ve dinamik mahiyeti bilinme
dikçe, zaman faktörüne körü körüne saplanmatehlikesi vardır. İslâmm değişmez ve değiştirile
mez özü nas ile sabittir. Bu sarih hükümler hiç
bir suretle tebdil ve tağyir edilemez. Aksi hal
de islâm anlayışı bulanmış olur. Ve o anlayış bir
İslam anlayışı olmaktan çıkar.
Namazı inkâr
eden, örtünmeyi inkâr eden, servetin adil taksi
mini kulak arkası eden adam, İslâm anlayışından
uzaklaşmış. Nassı inkâr etmiştir. İslâm inançta,
ibadette, düşüncede, ahlâkla, tam ve kâmil tek
sistem olarak, kendi mahiyet ve hususiyetlerini
en açık şekilde ortaya koyar. Hangi asrın veya
milletin islamî hayatı olursa olsun, bölge, örf,
zaman, ırk ve tarih farkının tesir edemeyeceği
bir değişmezlik vardır. Suyun sıvılığı, ateşin ya
kıcılığı nasıl su ve ateşi ayırd edici vasıf ise, islâmın değişmez prensipleri de islâmm mahiyeti
ni ortaya koyar. Tevhid inancı, vahiy, risalet ve
salim akıl ve selim hislere dayanmış düşünce, cihad v.s. gibi temel müesseseler islâmm değiş
mez özünü ortaya koysr
Her islâm toplumunun karşılaştığı meselele
ri ise çözen müesseseler, islâmm seyyal, dinamik
veçhesini ortaya koyar. Bu sayededir ki, islâm
farklı dil, örf, ve kanın bulunduğu kavimler üze
rinde huzur verici saltanatına devam edebilmiş
tir. Ayrıca islâm âlemi 1400 senelik tarihi için
de, büyük krizleri ve çöküntüleri de atlatacak
güce sahip olduğunu göstermiştir. Kısa zamanda
kurduğu harika medeniyet, yıldırım sürati ile
İnşa ettiği Hakkın hakimiyetini ilân eden büyük
devletler, islâmm hakim olduğu cemiyetlerdeki
üstün hayat gücünü gösterir
Bu güç tükenmiş değildir. Aksine zamanı
mız insanlığının hastalığını tedavi edecek büvük
güç birikmektedir. İslâm kendisinin bir paket,
eğreti bir eşya veya kullanılacak bir meta olarak
görülmesine şiddetle karşıdır. İslâm insanda ve
ya toplumda feyizli neticeleri ve kurtuluşu ger
çekleştirmek için tam bir teslimiyet bekler. Bir
bedende kalp, göz, kol, beyin v.s. vücudun tam,
düzenli ve düzgün olarak yaşamasına yarar. E*
ğer bu organlardan biri atılırsa, vücut aksar. İş
te bövle, islâmm katî bölünmezliğini, ve muhte
şem ahengini bozacak her tercih, her ayırma islâmda aranan kurtuluşu hediye etmez. İslâm bir
cemiyete istihdam edilmek üzere değil, hükmet
mek üzere gelir Başka türlü de£ıl
İnsanlığın kurtuluş yolu islâmm toplumumu
zu kurtarmasını istiyorsak, önce İslâmî öğrene
lim, ihlasla inanalım ve islâma teslim olalım.

Yeniden Millî M ücadele
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ŞEKER BAYRAMIN
MÜBAREK OLSUN HEMŞERİMÎ...

Masonların Koltuğunda
Komünistler Şımarıyor
Son günler dünyanın en kanlı cl
nayetlerine sahne oldu. Üniversite
lerde üslenen komünistler, güpegün
düz ve Türkiye’nin başkenti Anka
ra’da en vahşi metotlarla, milletine
bağlı bir genci şehid ettiler. Demir
çubuklarla, baltalarla, elektrik akı
mıyla varamadıkları neticeye, pençe
reden onbir metre aşağıya atmakla
ulaştılar. Komünistleri, kanatları al
tında besleyen masonlar da ihanete
ihanet eklediler. Komünistlere tanı
dıkları, bir cenazeyi götürme hakkı
nı bu milletin evlâdlarına tanımadı
lar. Hadise Ankara’nın ta ortasında
cereyan etti. Hâdiseleri daha yakın
dan takip edelim.
ANKARA TEKNİK YÜKSEK
ÖĞRETMENDE NELER OLDU?
İki seneden beri gerek üniversitelerimizde gerekse Türkiyenin
muhtelif yerlerinde meydana gelen
silâhlı çatışmalar yeni endişelerin
kaynağı olmuştur.
Üniversitelerimizde güpe gün
düz adam kaçırılıyor, muhtariyetten
istifade ile halk mahkemeleri kuru
luyor. Millet evlâtlarına ancak ko
münist memleketlerde görülen en
iğrenç işkence ve zulüm reva görü
lüyor. Tırnakları sökülüyor, dövülü
yor, dövülüyor.. İşte yirminci yüz
yıl Türkivesinin hazin durumu!
Komünistlerin üniversitede yarat
mış oldukları terör hâdiseleri bugün
Er. Tek. Yük. Ö£. Okuluna sıçramış
bulunmaktadır. Komünistler burada
millivetçileri sindirmek ve kitleyi
kendi iradelerine tâbi hale getirmek
için pcîVr»loîiV bir h?»rM en . mahir
bir sakilde yürünmektedirler/ He
men her gün rrnîlîveMler dö^îîlmpk
te, okula sokulmamakta ve hattâ
öldürülmektedirler.
Bu hadiseler daha yeni başlar
ken ve komünist hareketlerin önü
nün alınmasının mümkün olduğu bir
zamanda okul idarecilerini uyarmak
için milliyetçi bir talebe muhtıra
göndermişti. Muhtıra, komünist mi
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litanların hangi gaye için çalıştıkla
rını, kullandıkları maske sloganların
iğrenç hedeflerini açıklıyor ve okul
idaresine «tedbir alın» diyordu. Fa
kat idareciler uyudu.
Muhtıradan
bu zamana 8 ay geçmiş olmasına, ha
dişeler hergün daha da şiddetlen
mesine ve komünistlerin ihanetleri
ayyuka çıkmasına rağmen idareciler
uyudu. Ve bugün komünistlerin ha
kim olmasına vesile oldu. Halbuki
muhtıra bütün meseleleri açıkça or
taya koyuyordu. Muhtıradan bazı pa
sajları nakledelim.
Mart 1970 okul idaresine verilen
muhtıradır:
«Okul idaresinin de yakından bil
diği anarşist ruhla ban öğrenciler
tarafından okulumuzda çıkarılan de
vamlı huzursuzluğu, okulumuzun de
vamlı olarak çalışamaz hale getiril
mesini, basit ve okulumuza has mün
ferit bir hadise olarak nitelendire
nleyiz.)»
«Bugün Türkiyemizde de gençli

ğimizi gayri millî ve vahşi bir ideolo
jinin yemi yapmak isteyen satılıklar
aynı şekilde talebe boykotlanna yön
vermek istiyorlar.
Bu hareketin idarecisi olan tale
beler hareketlerini önce haklı sebep
lere dayıyor, daha sonraları istis
mara başlıyorlar. Nitekim bir sene
evvel okulumuzda yapılan talebe boy
kotlan, talebe isteklerine istinad et
tirilirken, bu sene boykotlar eğitim
düzenine ve devlete karşı yapılmaya
başlandı. Okulumuzda devrimcilerin
dağıttığı bir senelik bildiriler İnce
lenirse sözümüzü teyit eden bir çok
delil bulunabilir.»
Muhtırayı veren milliyetçi, ko
münistlerin bir sene boyunca yayın
ladıkları bildirilerden örnekler vere
rek, beynelmilel komünizmin taktik
lerinin Türkiye’de de aynen tatbik
edildiğini mesullere duyuruyor ve
şu satırlarla ikaz ediyor.
«Netice olarak söyleyebiliriz kİ
okulumuzda meydana gelen hadisel^ lf f
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— Yukarıda geçen yıl komünistlerce öldürülen ve iç işleri bakanlığınca
gizlenen Mustafa Kuşeyri’nin cenazesinde yürüyen kara cübbeliler. Bun*
lardan biri Uğur Alacakaptandır. O zaman üniversite üç gün yas ilân et
mişti. Şimdi ise mazluma işkence usulleri seçmekle meşguller.

ler bir ideoloji namına yapılmakta
ve dışarıdan idare edilmektedir.
Okulumuza dışardan zaman za
man yapılan yabancı öğrenci ziyaret
leri (!) bu söylediklerimizi doğrula
maktadır.
Bu buhranı sona erdirebilmenin
tek çaresi doğru teşhis ve hak müca
deledir. Bugün okulumuzdaki buh
ranı sona erdirebilmek, anarşistlerin
okuldan uzaklaştırılması ve öğrenci
lerin, Türkiyeyi saran anarşist ve
materyalist hareketlere karşı yukar
da verdiğim bilginin ışığı altında
uyandınlmalan ile mümkündür
Yoksa okulumuzda çok daha
müessif hadiselerin çıkması her an
mümkündür.
Bu hususta idarecilerin dikkati
ni çekmeyi kendime millî bir görev
ittihaz etmekteyim.» (îsim mahfuz)
Yapılan ikaz netice vermedi O*
kul idaresi komünistlerin şirretlikle
rine göz yumdu. Komünistler okul
da at oynattı Terörleri günden gü
ne arttı. Milliyetçi talebeleri kanır
maya ve en i£renç işkenceler tabik
etmeye başladılar.
Komünistler bütün bu terör ha
reketlerini umumi efkâra meşru gös
terebîlmek îcin bir takım tertin ha
reketlerine g i r d i r Gayri millî ba
sının. da vardımıyle bunun mHîvetçiler tarafından yanıldığını propagan
daya başladılar. Bu münasebetledir
ki, daha sonra girişecekleri cinayet
hadiselerine yatırım olmak üzere 21
Kasım günü boş bir sınıfa dinamit
yerleştirmek suretiyle bir
infilâk
meydana getirdiler. Hadisenin he
men akabinde ne idiğü malûm gaze
te paçavraları ve hain TRT milliyet
çilerin okula hücum ettikleri yayga
rasını bastılar. Bütün bunlardan son
ra güya misilleme hareketine giri
şen komünistler 23 Kasım Pazartesi
günü ihanetlerini kustular Bunun
neticesinde millet bir fedakâr evlâ
dını daha kaybetti. Komünistlestirdik
leri memleketlerde 100 milyona ya
kın insanın kanma giren canilerin
çömezleri Tokat’ın Zile kazasından
22 yaşındaki genç öğretmen adayı
Dursun Önkuzu’yu şehit ediyorlardı.
İŞKENCE BİR DEĞİL, BİN
DEĞİL... HEP İŞKENCE
Evet, 23 Kasım Pazartesi saba-
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Mücadele Birliğinin
Bayram Tebriği
Aziz Millet!
Biiyük Türk Milleti!
Yeniden milli mücadelemizin dördüncü yılında, bütün
mü’minlerin bayramını candan tebrik ediyoruz. Bu kısa
zamanda, millî mücadelemizin bayrağı mukaddes vatanı*
mızın her bucağında dalgalanmaya başladı: Binlerce feda*
kâr evlâdının yürüttüğü ve katıldığı şerefli millî mücade
le, zafer saadet ve şeref hedefine doğru yol alıyor. Sevine
lim!
Dinimizin tahkir edildiği, devletimizin kemirildiği, ser
vetimizin soyulduğu, ahlâkımızın alaya alındığı vatanımız*
da: millî ızdıraba son vermek için yeniden başlayan millî
mücadelemiz, bu sefer düşmanlarını kesin olarak yok ede*
çektir. Mukaddes ümidimizi pekiştirelim.
Mukaddes dinimizin hor görülmediği,
Millî ahlâkımızın korunduğu,
Millî servetimizin millet hizmetine girdiği.
Ne işçinin, ne kövlünün, ne esnafın, ne de hic ki,v*se*
nin istismar edilmediği, istismar kaynaklarının kurutuldu
ğu»
Millî kültürün bayraklaştığı,

T

hı Erkek Teknik Yüksek Öğretmen
Okulu yurdu son yılların en vahşi
cinayetine sahne oluyordu. Sırtlan
ları bile tiksindirecek tarzda iki gün
iki gece devam eden işkenceler ar
tık son raddesine gelmişti. Dursun
Önkuzu akibetinden habersiz son de
fa haykırıyordu: «tmdaaat!» Ama na
file. Feryadına kulak verecek hiç
kimse yoktu yurtta. Biraz sonra bir
takım ayak seslerinin geldiğini işit
ti. Ancak çok geçmemişti kî, ikinci
bir fervat kapladı ortalığı. Bitişikte
ki odadan bu ses Haşan Gürül adlı
bir başka milliyetçi gencin sesiydi
ve arkadaşının feryadına ancak fer
yatla mukabele ediyordu.
Haşan Gürül Pazartesi sabahı oku
la midisinde etrafını bir takım acayin kılıklı insanların çevirdiğini gör
dü Kendisine, konuşacakları bahane
sivle yurda götürdüler. Kapıdan içe
ri girmişlerdi ki. Haşan bir komplo
İle karsı karşıya kaldığını anlamıştı
ama is isten geçmişti. Çaresizlik için
de yürümeye başladı. Koridorun so
nunda bir takım iniltilerin geldiğini
duvmustu Kimdi bu acı çeken in?
san? Arkadaşının çektiği işkenceler
d*n habersizdi. Haşan iniltilerin gel
dî£i odanın bitişiğindeki odaya gir
dilinde komünstlerin ani taarruzu
na uğradı. Artık m^ûm işkenceler
başlamıştı. Haşan ızdırap içerisinde
kıvranıyordu. Dursunun iniltilerini
dııvamıvordu artık Vücudunun muh
telif yerlerine vurulan darbeler ve
yanılan işkenceler arasında
kırık
bir balta sanı ile diz kapak kemiği
ne vurulan darbelerin tesiriyle aya
ğının tutmadığını hfssetmisti Bir ara kapıda beliren ince - uzun, çin
gene suratlı. Sabri Uvar isimli bir
komünistin kendisine hitaben «Sıra
sana geldi.» dAdi§ini işitti Birden
büyük bir dehşetle irkildi. Yoksa!.
Evet, arkadaşı Dursun bu vahşi
komünist canileri tarafından üKincü
katın penceresinden beton zemin üze
rıne atılmıştı. Dursun, yahudi uşağı
komünistler tarafından şehit edilmiş
ti, hem de Türkiye’nin başşehrinde.
Bir müddet sonra hadise yerine
yetişen polis Hasan’ı komünistle
rin elinden kurtarmıştı fakat Dursu
nun şehadetine engel olamamıştı.
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Vakanın hemen akabinde DDY
hastanesine kaldırılan Dursun Önkuzu’yu muayene eden doktorlardan
Op Dr. Coşkun Ergür ve Op. Dr. İl
han Bumin’in raporu yapılan iğrenç
vahşeti ortaya sermektedir:
«Hastanın ayak tabanı ve vü
cudunun muhtelif yerlerindeki darblardan başka sol bacak, kol ve kabur
ga kemiklerinden üçünde kırıklık,
Kafatası ve çene kemiklerinin dağıl
dığı tesbit edilmiş, ayrıca akciğerin
de devamlı kanama ile kafa* travma
sı geçirdiği görülmüştür.»
Hadisenin tertipçileri olmaları
na rağmen okulda rahatça dolaşıp
da yakalanmayan ve görgü şahitleri
nin ifadeleriyle de sabit olan komü*
nist caniler şunlardır:
Okuldaki • diğer hadiselerin de
baş tertipçileri olan ve okulla alâka
lan kesilmis bulunan Adnan Altıpar
mak ve Mehmet Ali Kabakoğlu, Si
yasal Bilgiler Fakültesi yurdunun aranması sırasında telsizle yakalanan
Mehmet Özdemir, Fikri Aytan, Sab
ri Uyar, Cemil Kaya, Hüseyin Tüy
süz, Şefik Şenel, Akif Atasayan, Fe
ridun Tamirer, Erdinç Gündüz.
Polisin igkence odasında buldu
ğu âletleri de bu durumu teyid et

Milletin hizmetinde, milletin koruyucusu, güçlü devle*
tin varolduğu Türkiye, istikbalimizin ufkuna parlatıyor.
Müjdeler olsun!
Aziz Millet!
Mukaddes dinini, güzel vatanını, temiz namusunu ve
emeğinin hakkını korumak için: hayatlarının baharında
son sözleri «Allah» olan mukaddes şehitlerin Ruhi Kılıçla*
ranlârm, Mustafa Bilgilerin... îmamoğullannın... özkuzularm vasivetini unutma!
Hayatlarını Allah’a, millete ve vatana adayan ve bu
gün komünist komnloları neticesi, hanishane köşelerine ter
kedilmis kahramanlarını, Yavuzları, Mustafalan. Ahmetle
ri. Mehmetteri. isimsiz ve sansız yavrularını unutma!
Urumci’dpn. Sofva’va kadar millet ve din düşmanlan*
n a karşı verdikleri şerefli mücadele esnasında şehid olan
d»n v<» can kardeşlerini hatırla!
Cin. Rns. Bulgar, Yunan hapishanelerinde tutsak karde«ı<*H»»i unutma!
İslâm aleminde. Esir Türk illerinde ve Türkivemizde,
AMah iein. millet IHn. vatan i'•in earnısmıs şehitlerine fa
tihalar eönder. ffnTÜeri sevindir. Emanetlerini koru. Şehit
ve ¡r^iorin akrahnlannı gözet, vardım elini uzat.
Vatanın kızıl bavknsiarın tiîno»! Aİ^otvıosı için, miliî
mücad*»ievA fcntji. Mücadele Birliği’ni destekle!
Aziz Millet!
F o ra m ın mübarek olsun,
son bulsun,
Millî mücadelen zaferle dolsun*.
MÜCADELE BİRLİĞİ

mektedir: Makas, demi? kazık, plâs
tik hortum boru, tuzlu su, kerpeten,
şiş, kolonya ve bir de işkence kitabı.
Bütün bunlara rağmen ne garip
tir ki, olaydan hemen sonra birinci
katin arka penceresini kırıp kaçan
komünist caniler bugün okulda poli
sin önünde volta atmaktadırlar.
Bu komünist katillere şunu hatır
latırız ki: Mes’ul mevkiîerdeki ma
sun himayecileriniz sizi ne kadar ko
rumaya çalışırlarsa çalışsınlar, bir
gün mutlaka milletin haklı intikam
darbeleri altında ezilerek, şerefli ayakları altında leşler gibi sürünecek
siniz.
Bütün bu hadiseler Türkiye’de
anarşiyi kimlerin çıkardığını, kimle
rin millete ihanet etmekte olduğu
nu, kimlerin cinayet, tahrip ve tah
rikleri idare ettiğini açık açık gös
termektedir.
Bunlar elbette metodlarmı İspan
ya ihtilâlcilerinden, Küba gerillacıla
rından, banka soyguncusu Leninden,
hırsız ve yankesici Stalinden, sabo
tajcı Mao’dan yaptığı işkencelerin
iğrençliğiyle tanınan Macar celladı
Bella Kuhndan alan sosyalist maske
İİ komünistlerdir.

— Dursun Özkuzu’nun cenaze merasiminin yapılmasına mani olan polis
yetkilileri aynı hassasiyet! geçen yıl Mustafa Kuseyri’nin cenazesinde gös
(ermemişlerdi. Komünistlerin sokaklarda tepinmesine göz yumanlar, mil*
liyetçileri Kızılay Meydanına geçirmedi.

MASONLAR CENAZEYİ
MİLLETE VERMİYOR
Hadiseler, Dursun’un şehadeti,
Hasan’ın komünist işkenceleriyle in*
lemesi neticesinde son bulmadı. Ma
son • Komünist işbirliği devam edi
yordu. Hainler ihanet edecekti. İhanet Dursun'un naşını millete verme
mekle başladı. Hadiseler şöyle geliş
ti...
25 Kasım günü öğle namazım
müteakip Maltepe Camiinde binler
ce kişi şehit kardeşlerine son vazifelerini yapabilmek için toplanmış
tı. Neden sonra Tıp Fakültesi mor
gundan sudan sebepler ileri sürüle
rek cenazesinin verilmek istenmeyişi
ve ancak aradan bir saate yakın bir
zaman geçtikten sonra verilmesi ce
maat arasında infial uyandırıyor ve
millet masonların ihanetine bir kere
daha şahit oluyordu.
Nihayet cenaze namazı kılındı
ve kalabalık Kızılay - Cebeci istika
metine doğru yürümek üzere hare
kete geçti. Fakat polisler mason po*
lis şeflerinin emrivle barikat kura«
rak buna engel oldular. Halbuki ge
çenlerde bizzat kendi arkadaşları ta
rafından öldürülen solcu militan Mus
tafa Kuseyrinin cenazesi için bu gü
zergâh hiç çekinmeden verilmiş ve
bu işte bâzı malûm üniversite hoca
ları bizzat önayak olmuşlardı.
Başka bir güzergâh için de Baş
bakan ve İçişleri Bakanlığı nezdin
de izin isteniyor fakat izin verilme
yerek, cenaze iki bucuk - üç saat o
mumlarda bekiniliyordu.
Tokat’tan oğlunun cenazesini al*
mak için gelen babası bu arada şöy
le divordu:
«Oğlum vatana millete feda olsun
80 yasında yatanında ölmektense 20
yaşında vatan millet ve din düşman
larma karsı şehit olsun.»
Cenazenin geç verilmesi ve mera
sime İzin verilmemesi
karşısında
yanık yüreğini göz yaslarıyla serin
letiyor ve: «Masonlar bana bunu
da mı yapacaktı? diyerek şikâyeti
ni Allah’a havale ediyordu.
Bu arada bekleyen kalabalığın i*
çerisine giren ajanlar halkı ve mil
liyetçi talebeleri kışkırtmaya çalışı*
(Devamı 14. Sahifede)

SAYFA: i

Suriye'de

Komünist Ülkelerde

B a a s 'if !

Rus be Çin zulmü altında inleyen Tüt
kistan’dan bir mektup elimize ancak 2,5
senede geçiyor. Haber alma imkânlarının
büyük nisbette ortadan kaldırıldığı Rusya
ya haber verme imkânları da o nisbette güç
Bugün bu zulüm çarkını zorla işletebil
mek için hür dünyadan hiçbir haber sızd
rümıyor, hiçbir mektup Sibirya çalışma
kamplarında yarı aç yarı tok çalışan maz
lum insanların eline geçmiyor.
Bu yeni bir hadise olarak, uçak kaçıı
ma hadiselerinde, Rusya’dan iki uçağın ka
çırıldığı Rus halkına haber verilmez, ancak U-8 uçağı da Gümrüye indirilince Rus
halkı haberdar edilmişti.
Diğer bir komünist devlet olan Çin’de
de durum bundan farklı değildir. Dünyada
ki bütün televizyonlar Apollo-11 in aya çı
kışını mületlerine haber verirken; Kosko
ca 750 milyon Çin halkına bu haber duyurulmadı. Hala da duyurulmamıştır. Çin
halkı şimdi aya çıkıldığının farkında değüdir.
Komünist ülkeler, dünya meseleleri
hakkında hiçbir dış yayinın dinlenmesine
rıza göstermiyorlar. Binlerce insan hür
düşünme imkanlarından mahrum, Komü
nist Partisinin verdiği yorumlar dışında yo
rum yapması imkânsız. Rusya bu iş için
milyarlara varan para sarfetmekterir. Bu
hadise bize sol bir ideolojinin nasıl zorla
yaşatılmaya çalışıldığını gösterir. Esasen
Rusya’da hükümet hakkında yapılacak en
küçük bir tenkide karşı büvük cezalar'a
cevap verilmekte, o insan «Burjuva ajanı»
olarak nitelendirilmektedir.
Rus vatandaşlarını hür rünyanın rad
yo yayınlarından mahrum etmek üzere Ko
münist Partisi şefleri «Bozucu Yayın» tak
tiğine başvurmaktadırlar. Yayınlanmakta
olan bir programın arasına başka yayınlar
sokarak o yayını dinlenmez hale getirmek
tedir. Rusya bu şekildeki bozucu yayın işi
ne 1948 lerde başlamıştır. 1963 te. Rusva’
nın sadece Doğu Almanya’da kurduêu pa
razit yayın yanan istasyon savısı 20O0’i
bulmuştur. 1968 de Çekoslovakya’nın işga
liyle parazit vayın yapan istasyonlar daha
da takvive edilmiştir.
Bundan şu netice çıkar: Komünizm
zorla tatbik edilmektedir. Esasen bu gayrı
İnsanî sol ideolojiye karşı protestolar her
geçen gün artmaktadır. Komünizm iflas
etmiştir. Yıllardır komünist kültürle vetiştirilen Rus yazarları bizzat komünizmin
geleceğinden endişe duymaktadırlar. Hattâ
çöküşünü ilan etmektedirler. Andrei Amalric bu hususta yazdığı bir esere «Rusya
1914 e kadar Yaşayabilecek mi?» ismini
vermiştir. Eğer Rusya’da halk hür dünya
radyolarım dinleme imkânlarına sahip ol
sa, isyanların önüne geçilemeyecek, Ko
münist Partisi’nin zalim şefleri, mazlum
halkın ayakları altında ezilecektir. Anado
lu’nun tabiriyle, bunun için Rusya’ya «Kuş
uçurulmuyor.» Bunun için Rusya’va De
mirperde denilmiştir. Alelade bir tabir de
ğildir bu. Winston Churchill Rusya için:
«Esrarengiz bir muammanın içinde bir tür
lü çözümlenemiyen bilmece» diyordu.
Rusya’nın bu derece zalimliği karşısın
da, haberlere koyduğu bu sansürler karşı
sında bizim idarecilerimiz ne durumdadır?
Eğer bizim idarecilerimiz de uyanık olsa
lar, Moskova Radyosu içimizdeki ajanları
na talimat veremeyecek, komünist Bizim
Radyo milli ordumuza ağızlar dolusu ha
karet edip, burjuva ordusunu tasf’ve edi
nir, diye direktifler gönderemiycektir.
Sofya, Budaoeste radyoları isçimizin, köy
lümüzün. gurbette ana vatan hasretime ya
nan millet evladlannın ızdırabım istismar
pdemevecek.

Sansür

Akıbeti ve
Comünıstlerin İhtilafı
10 yıl gibi bir zaman süresinde Suriye’de ba
ilmiş darbe sayısı 11, başanlamamış darbe te«
büsti ise 30’a yakın. Bir müddetten beri Baas
rtisinin sivil ve askeri kanatlan arasında sü
slen sert kargaşalıklar, hemen darbeye dönüermiştir. Bir zamanlar «Suriye’de onbaşılar
ihtilâl yapıyor» diye sık sık vuku bulan darer hicvedilirdi.
Arap dünyasının büyük sarsıntılar geçirdiği
devrelerde, yine komünist eğilimli olan Irak
as Partisinde meydana gelen çatırdamalar dünajanslarına aksediyor. Suriye ve Irak ülke
nin durumu da iç açıcı değil. Mısır-Sudan ve
ya göstermelik, çok ince tellerle tutturulş bir konfederasyonda birleşmek kararı alırL Kral Hüseyin’in İsrail
başbakanı Golde
ir’le anlaştığı şayialan dolaşıyor. Ürdün’den
9n son haberler, çarpışmaların yeniden başiğmı ve kardeş kanının akmakta devam ettiği
göstermektedir. Kısaca tasvirini yapmaya ça
lgımız Arap alemine ve Suriye’ye ihtilaller
ağı demek yerinde olur kanaatindeyiz.
Gn. ESAD CEDİD’in TAHT KAVGALARI :
Darbeden birkaç gün önce Suriye’deki geliş,
eri takip edenler, askerler ve siviller arasın
anlaşmazlığın had safhaya vardığını hatırlıaklardır. Partinin kongresinde lider seviyeie, iki kişinin isminden sık sık bahsediliyorBunlar, Baas’ın komünist kanadını yöneten
leral Salah El Cedid ve eski arkadaşı General
iz Esad’tı. Bu iki şahıs arasında bir müddetberi gözle görülür hale gelen çekişmeler,
ti kongresinde daha sarih olarak ortaya çık
tır. Gerçi iki generalde alevî idi. Ancak SaE1 Cedid’in Çin tipi komünizmi benimsemeMoskova uydusu olarak tanınan Hafız Esad']
şı kliğe itmişti.
Cedid ve Esad arasında eskiden beri cari
tluğun Ürdün iç ihtilafında, aniden seyir deirdiği görüldü. Yasser Arafat’a yakınlığı ile
nen Cedid, Ürdün iç ihtilafına Arafat lehine
lı tugayı ile müdahalede bulunmuştu. Ürdün’
Kral Hüseyin’e karşı gerillaların yanında yer
ı Suriye zırhlı tugayının savaşın kaderine büetki yapabilmesi endisesi Amerikayı hare3 geçirmiş ve Nixon Suriye birliklerinin iç
lafa müdahaleden vaz geçmemesi halinde, 6.
>’nun harekete geçirileceğini bildirmişti.
Amerika’nın bu ültimatonu, zaten zırhlı tum Ürdün’e sevkl meselesinde anlaşamayan
d ve Cedid’in arasını büsbütün açmıştı. Esad
lı tugayın Ürdün topraklarına girmesinin
hinde olduğunu bildirdim, fakat kanaati Cetarafından kaale alınmamıştı. Esasen CeEsad’ı pek kısa zamanda tasfiye edeceğini
uyor, sözlerine bu yüzden pek kulak asmıdu.
Baas Partisinin askeri kanad lideri Hafız
d, Cedid ve arkadaşlarının kendisini tasfiye
ilinde olduklarını anlamıştı. Suriye Ordusunu
eme etmek ve bir zaman sonra tamamen saf
etmek amacıyla kurulmuş Es-Saika (Filistin
kavemet Teşkilatı) bizzat Cedid ve sabık başYusuf Zuayyen tarafından eğitime tabi tuıyordu. Tipik «halk ordusu» hüviyetindeki bu
u, kısa zamanda meşru Suriye ordusunu tas-
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— Suriye’de vuku bulan ihtilâlle Nureddin Attasi
devrildi. Yerine Sovyet taraftarı, Mısır yaltakçı
sı bir iktidar geçti. Suriye’deki Çin taraftarları
nı canlandıran iktidarın başı: General Hafız E~
sad.
fiye edecek şekilde gerilla ve türlü iç savaş tak
tikleriyle eğitilmeliydi.
Esad bunu sezince ve kongre’de de Cedid
taraftarlarının başarı şanslarının yüksek olduğu
nu anlayınca, beklenilmeyen bir anda darbe ka
rarı almış ve gerçekleştirmişti. Ancak darbe te
şebbüsünü başarılmasından sonra gelen haberler,
Esad’m Cedid taraftarları ve bilhassa eski baş
kan Nurettin Attaşi ile anlaşma zemini aradığı
nı göstermektedir. Olayların hemen akabinde Su
riye’ye gelen Libya Devlet Başkanı Sosyalist Kad
dafi’nin anlaşmada arabuluculuk yapacağı tah
min edilebilir.
KOMÜNİST PARTİLERİNDE
İNFİLAKLER DURDURULAMIYOR
Bugün şiddetli geçimsizliklerin olduğu Suri
ye Komünist Baas Partisinin 1965 te ki yönetici
ler, Esad ve Cedid idi. Bilindiği gibi Suriye komünstlerine geniş bir cephe kurmaları öğütlenmişti. Bu birleşik cepheye milliyetçilerin dahi
alınabileceği tamim ettirilmişti. Dünya Komüniz
minin yayın organı World Marxist Review değgisinin 1965 teki talimatına uygun olarak Salah
ve Esad tarafından müstakil demokrat, liberal
komünist ve milliyetçilerin de içinde yer aldık
ları «Millî Halk Cephesi» kuruldu. Mao’nun
«Sosyalistler, anti-komünistler hatta din adamla
rı ile dahi ortak bir cephe kurabilirler. Ancak
biz onların doktrinlerini veya idealizmlerini asla
benimsemeyiz» tarzındaki direktifinin tatbikat
safhası bulmuş ülkelerin bariz misal olmak üze
re Suriye gösterilebilir. Tabii bir müddet sonra
partiye basit menfaatler ve vaadler ile ithal edil
miş anti-komünist grupların tasfiyeleri yapılmış
tı. «Milli Halk Kurtuluş Cephesi» vazifesini yap
tıktan sonra ilga edilmiş (!) ve direkt komünist
lerin yönetiminde olmak üzere Baas Partisi Suriyedekı müslüman halk üzerinde operasyonlara
girişmişti.
Suriyeden yakın zamanlarda memleketimize
iltica edenler Baas Partisinin gayrı insani mua
melelerini hala unutmamışlardır ve anlatmakta
dırlar.
Ne var ki Suriye’ye komünizmin getirilme
sinde büyük gayretler sarfeden iki arkadaş Salah
ve Esad, şimdi bir birini tasfiye etmekle meş(Devamı 14, Sahifede)
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KURUSCEF’in HATIRALAR!

Kruşçefin H atıraları
Kremlin! Şaşırttı
Son günlerde biç gazete, Kruşçev’in hatıratı*
nı yayınlamıya başladı. Hatıratın ele geçtiği ve
yayınlanacağı haberi Batı basınında çıkmaya baş
layınca bir gürültü koptu. Hatıratın, Knışçefe
ait olup olmadığı meselesi tartışılmaya başlandı.
Hatıratı ele geçiren Lice - Time grubu, bunların
Kruşçefe ait olduğunu, elinde ses bandlan bulun«
duğunu, bir kısmının "KruşçeFin bizzat el yazısıy
la yazıldığını, bir kısmının daktilo ettirildiğini
ileri sürerken; iki gurp da buna karşı çıktı. Bu
gruplardan birisi, hatıratın yayınlanması hakkını
ele geçiremeyen, dolayisiyle rekabet duygusuyla
karşı çıkan basın tröstleri idi. Diğer kısmı da dil
leri, Rus komünist ajanslarına bağlı olan yayın
organlarıydı. Çünkü, hatıratın yayınlanacağı ha
berinin çıktığı ilk günden itibaren, gerek TASS
Ajansı ve gerekse tzvestia, hatıratın sahte oldu
ğunu ilân etmeye başladı. TASS’a ve İzvestia’ya
göre bu hatıraları CÎA hazırlamıştı. Sebebi de,
bugün Stalin taraftarı olanSovyet yöneticileriyle,
Stalin aleyhtarı olan Kruşçef’in arasını açmaktı,
tzvestia, Kruşçev’le ve karısıyla röportaj yaptı.
Karısı: «Bu bir şakadır.» derken, Kruşçef önce
bir kriz geçiriyor ve sonra da hatıratın kendisine
ait olmadığını söylüyordu. Bunun, emperyalistle
rin bir oyunu olduğunu iddia ediyordu. Bu iddia
lar, îzvestia’nın Türkiye’deki Türkçe nüshaların
da da aynen yer alıyordu. Komünist hareketi
devrim adıyla maskeleyen bir gazete, hatıratın
sahte olduğunu ima ederken; bir diğer! de îzvestia’nın yazılarını manşette veriyordu. Bunlar ra
hat içinde olan Kruşçev*in hatıratını Batıya nakl
etmekle, başını derde sokmayacağını ileri sürü yorlar. Sorsanız bunlara, Rusya’da hatırat yazma
yasağı mı var? Fikir hürriyeti yok mu? diye, he
men «ne münasebet efendim? Rusya her türlü
hürriyetin bulunduğu bir yerdir. Orası demokra
tik bir cumhuriyettir.» derler. O halde Kruşçev
niçin hatıratını batıya nakledemeyecek? Komü
nist çığırtkanlar, hakikati adice tersyüz etmeyi
âdet edindikleri için bu meseleyi de dejenere et
meyi vazife addediyorlar.
Basında hâlâ, hatıratın sahte olup olmadığı
dedikodusu sürüp gidiyor. Dedikodu devam ede*
dursun, 23 Kasım da bütün dünya ile beraber,
Türkiye’de de yayınlanmaya başladı. Bu mesele
de değerlendirme ölçüsü, hatıratın kendisi olma
lıdır, zannediyoruz. Hatıratta anlatılan hâdiseler
gerçeğe uygun mudur, detil midir? Esas mesele
bu olmalıdır. Bütün komünist basın, hatıratın
muhtevasını münakaşa mevzuu edeceklerine, onu
toptan safdışı edebilmek için Sahte olup olmadı
ğı münakaşasını ileri sürüyorlar. Bu hâdise!, Rus
ya’daki fikir hürriyetinin ne derece kısıtlandığı
nı, bir hatıratın neşredilmesi için nasıl fedakâr
lık yapmak gerektiğini isbat etmeye kâfidir. Bunu komünist basın da zımnen itiraf etmiştir.
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Biz, Kruşçev’in hatıratından bazı bölümleri
nakledelim:
STALİN ÜZERİNE
Kruşçev’in hatıratında
Stalin’in zultiıfıleri
şöyle yer alıyor:
«Sovyet toplumun*!ıı dokusunu bozan Stalin
yönetiminin en çarpıcı olaylarını belirteyim.
Stalin’in liderliğinin olumlu yönü üzerinde 'inat
la durmak gereksiz. Stalin üzerine söylenen her
olumlu şey yüzde 80 oranında azaltılsa bile, yine
de bir tabur büyük adamı övecek kadar söz kalır.
Buna rağmen kaydettiğimiz tüm ilerlemeler için
Stalin’e teşekkür etmemiz gerektiğine inanan,
Stalin’in kirli çamaşırları önünde tir tir titreyen,
esas duruşa geçip bunları selamlayanlar da var
dır.»
Kruşçef, Stalin’in kirli çamaşırlarını ortaya
dökmeseydiniz diye söyleyecek olanlara da şöy
le diyor: «...... Bu tür sözleri edenler, ille de
Stalin’in kötülüklerinin eski suç ortaklan değil
lerdir. Sadece Stalin’i pohpohlamaya alışmış ve
o çağın eski kavramlarından vazgeçemeyen yaşlı,
basit halk adamlarıdır. Stalin sağ iken parti üye
lerinin beyinlerinin yıkanıp yoğruldukjarı tarzın
kusurlu ürünleridir.»
«......Stalin’in bir hasta tarafı olduğu su gö
türmez. Benim 1 l ağımdan olanlar, Stalin’i ulu-

— Kruşçefin hatıralarında kendisinden de bahs
edilen beynelmilel yahudiliğin ajanı Lenin.

Şaştırmanın git gide nasıl ileri götürüldüğünü ve
bunun neye vardığını çok iyi hatırlarlar. Televiz
yonda sık sık Çin’e ait filmler seyrediyorum. Ve
bana öyle geliyor ki Mao Çe Tung da Stalin’in
kişiyi putlaştırma merakını taklid etmektedir.»
«... Her ne olursa olsun, bugün sağ olsay
dı mahkeme huzuruna çıkartılıp, işlediği cinayet
ler için cezalandırılması yolunda oy verir
dim.» (*)
KOLLEKTİFLEŞTİRMENİN İFLASI
Rusya’da ihtilâlden sonra yapılan toprak re
formu fiyasko ile neticelenince, kurtarıcı bir yol
olarak kolektifleştirme yoluna gidildi. Rus ekono
misini kurtarmak için girişilen bu teşebbüs de
netice vermedi. Bundan zarar gören ise halk ol
du. Kruşçef bu hususta şöyle söylemektedir:
«....,. KoUektifleştirme çalışmaları benim
Ukraynadan naklimden bir yıl önce başlamıştı.
Fakat ben bu çabaların tarımda çalışan halk
üzerindeki gerçek etkilerimlen şüphe etmeye,
ancak Moskova’da çalışmaya başladıktan sonra
başladım. Ve Stalin çağında kolektifleştirmenin
ne tür bir kölelik ve sindirme demek olduğunu,
ancak yıllarca sönra takdir edebildim.»
«...... Yıllarca sonra (Anastas) Mikoyan’uı
bana anlattığına göre, Kiyef Bölge Komitesinin
birinci sekreteri olan yoldaş Demşenko, kendisini
Moskova'da görmeye gelmiş. İşte Demşenko’nun
söyledikleri: «Anastas İvanoviç, acaba Stalin yoldaş. ya da Politbüro üyelerinden bir başkası,
Ukrayna’da olup bitenleri biliyor mu? Geçenlerde
ölüme terkedilmiş insanlann cesetleriyle dolu bir
tren Klyef’e çıkageldi. Poltava’dan Kiyef’e kadar
yol boyunca serili cesetleri toplamışlardı. Bana
öyle geliyor ki, bu durumu biri Stalin’e anlatma*
lı.»
«...... Kollektif çiftlikte ancak birkaç gün
kaldık ve buradaki şartlan dehşetle gördük. Çift
çiler adeta ölüme mahkûm edilmişlerdi Kollek
tif çiftlikte çalışanlara getirdiğimiz parayı teslim
etmek için bir toplantı düzenledik. Bu kollektif
çiftlikte çalışan köylülerin çoğunluğu Çuvaşlardı.
Bu yüzden onlarla ancak bir tercüman aracılığı
ile konuşabildik. Kendilerine parayı çiftlik araç
ları için getirdiğimizi söylediğimizde araçlarla hiç
ilgilenmedikleri cevabını verdiler. Onların bütün
istedikleri ekmekti.. Daha sonra bizden yiyeceK
dilenmeye başladılar.
«İşlerin bu kadar kötü olduğu hakkında lıiç
bir fikrim yoktu. Biz Pravda’da yazılan ve ko*l ktifleştirme çabalarının yavaş yavaş yürütüldüğü,
ülkede her şeyin yolunda olduğu havasının hay;*
liyle yaşıyorduk.»
«...... KoUektifleştirme çabalannm başans ?lığı iyice belli olunca, olup bitenlerden dolayı hep
birlikte kolaklan, sağcılan, troçkistleri ve Zino
viev taraftarlannı suçlandırıp lânetlemeye başla
dik. Her şeyi karşı - ihtilâlcilerin giriştikleri sa
botajlarla izah etmek gibi kolay bir yol da elimi
zin altındaydı.
«KoUektifleştirme çabalarının sonucu olarak
doğrudan doğruya, ya da bn çabâlann baş*Tisif*
lığını, Stalih’in başkalarının sırtına yüklemesi
yüzünden/dolaylı olarak kaç kişinin öldüğünü,
belki hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.» (*)
STALİN’İN ETRAFINDAKİ YAHUDİLER
Komünist ihtilâl içerisinde yahudiler faaL rol
almıştı. İlk Komünist Partisi’nin büyük çoğunluğuyahudi idi. Komünizm, beynelmilel Yahudilik
namına tezgâhlanmış bir fikir ve ihtilâldi. Parti
ye hâkim olan yahudilik, Rus liderlerine yön ve
riyordu. Bazan meddah rolünde, bazan daha baş
ka bir tipte, Komünist Partisi’nİ yönetiyordu.
Kruşçev, Stalin etrafındaki yahudiler hakkında
da şunlan yazıyor
Rus ihtilâlinde faal rol almış yahudilerden
olan Kagaîıoviç hakkında Kruşçev şu ifadeleri
kullanıyor: «Bu konuda Kaganoviç’i anmam ge
rek. Onun tavırlan beni tiksindiriyordu. Bir
uşak bir çanak yalayıcıdan başka bir şey değildi.
Kaganovlcln partiye gelip şöyle bir hırlaması
için, Stalin’in kulağının arkasını bir parçacık ka*
şıyıvermesi yetiyordu: Artık «yaşasın Leninizm»
sloganı yerine, «Yaşasın Statlnizm» sloganını koy
inak zamanı gelmiştir. «Stalin şu kıyaslamayı ya
parak Kaganoviç’i azarlamayı da pek severdi:
*

(Devamı 14+ Satıifede'
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Bugün, Türkiye» yapayalnız insanların izdirap gayyasına terkedildiği bir ölke durumuna
geldi. Anadolu’yu Müslüman - Türk’e ebediyyen
vatan yapan ecdadın torunları, öz yurdunda esir
muamelesi görüyor. Atalarımızın hunharca ve
adice kanını akıtan, binbir türlü işkencelere ma
ruz bırakan Hum ve Ermeni çetecileri İstanbul'
un en güzel yerlerini işgal ederlerken, Anadolu’
nun çilekeş evlâdına Sağmalcılar’da, Gültepe’de
yıkık - dökük bir gecekondu bile çok görülüyor.
Yurt dışına çıkarılan ve zararlı faaliyetleri
tesbit edilen Rum eşkiyası yeniden Türkiye’ye
dönmek ister ve bunun için gayret gösterilirken,
Batı Trakya’dan, Türkistan’dan ana vatana göç
etmek isteyenlere türlü zorluklar çıkarılıyor. Ve
yine buralardan kopup gelen kardeşlerimiz ken
di hallerine terkediliyor.
İstanbul’da, Bursa’da, Kayseri’de ve daha
birçok yerlerde yerleşmiş olan Türkistanlılara
bir söz edin, bin Ah!, dinlersiniz.
Sosyalizmin övgüsünü yapan uşak ruhlu in
sanların bir tek Türkistanlı ile sohbeti oldu mu
acaba ?. Bir tek Batı Trakyalının ah u enînini
dinlediler mi dersiniz?. Nerede o insaniyet duy
gusu, kardeşlik sevgisi?. Çok ucuza Vietnam tel
lâllığı yapanların, şerefli bir mücadeleye iştirak
leri mümkün mü ?..
İşte bu yazımızda Komünistlerin devamlı ko
nuşmaktan çekindikleri Türkistanm muzdarip in
sanlarıyla yaptığımız konuşmalardan bazı parça
lar aktaracağız. Türkistan’da kimya mühendisi olan insanların acı durumunu dile getireceğiz.
BÎR SERGİ VE AĞLAYAN İNSANLAR.
Mücadele Birliği’nin Temmuz ayı içerisinde
Kayseri’de millet düşmanlarını teşhir eden bir
sergisi açılmıştı. Sergi büyük alâka görmüş yeniden yetmişe bütün Kayseri halkı serginin bu
lunduğu salonu dolup dolup boşaltmıştı. Komü
nizmin vahşetini dile getiren resimler karşısın
da halk ürperiyor, milletimizi komünizme peş.
keş çekmek isteyenlere lânetler yağdırıyordu.
Grup - grup kalabalıklar, resimler ve yazılar hak
kında biribirlenne malûmatlar veriyor, başların
dan geçen hadiseleri naklediyorlardı. Bu kalaba
lıklar İçinden bir gurup dikkatimizi çekmişti.
Yüzleri senelerin ızdıralbıyla kavrulan in
sanlar... Resimleri gördükçe içini çeken ve göz
yaşlarını tutamayan analar, bacılar.^ Göz yaşları
nın kucaklarda ıslattığı mahzun bakışlı yavru
lar... Ve İçlerinden nur yüzlü, beyaz sakallı bir
ihtiyar şöyle diyordu hafiften:
«Yığfama yordun eğere! bol kiminde yok
bahar
KelküsS günlerinde baht yıldın elbet doğar.»
Acaba kimdi bunlar?. Kendileriyle hususen
alâkalanmak istedik. Yanlarına daha da yaklaştık.
İsimlerini, köylerini sorduk. Yarkentliyia dedi
ler. Bir an durakladık. Yarkent...
— Yarkent nerenin bey amca ?
— Doğu Türkistanm evlât
Anlaşılmıştı neden ağladıkları. Belki tablo
larda teşhir edilen resimler, kendi köylerindendi. Kim bilir belki amcası, dayısı ya da dedesiydi. Burada resimlerde gösterilen vahşetlerin her
gün binlercesi işleniyordu. Resimlere baktıkça, te
pelerinde kızı! ordunun dipçiklerini hissediyor
lardı.
Nerede Mao hayranları?. Nerede ucuz fiatla Vietnam diye uluyan sosyal itler?. Gelip gör.
seler şu manzarayı. Yarkent’ten Urumçi’den, Buhara’dan düşe kalka gelen gerçek mazlumlan din
leşeler ya!.. Dinlemezler, acı hakikatleri. Çünkü,
Türkistanm üzerinde estirilen zulüm kasırgası
nın yüreklerde meydana getirdiği derin ızdırap
ve iniltiyi ancak bu milletin evlâtları hisseder.
İsminin Abdülâhad tfttiken olduğunu söyle
yen bir Türkistanlıya sorduk.
— Demin içinizden biri yanık yanık bir şey
ler söylüyordu Zannedersem, «yıglama yurdum»
diye başlıyordu. Acaba ne demektir bu sözler.
Derin bir âh’tan sonra aynı mısraları tekrarladı
ve bizim anlayacağımız hale getirdi.
«Ağlama yurdum eğer ki bu gününde yoksa
bahar
Gelecek günlerinde bahtın yıldızı elbet
doğar.»
Beyitler Türkistan’ın millî şairi Çolpan’ındı.
Şiirlerinde Türkistanm «işaretini dile getiriyor,

— Yukarıda uçsuz bucaksız Türkistan ovalan görülüyor. Buralarda tarihi medeniyetimizin
topraklar üzerinde kuruldu. Onların hatıraları, bıraktıktan eserler ve her şeyleri oralaıda kald
rin türbeleri, güzelim camiler, yaSma Kur’anlar, Maverünnehir ulemâsının el sürülmemiş eseı
olarak kullanılıyor. Altın ve petrol yatakları Uranyum cevherleri ve pamuk, buğday akla m
değil de komünistler istifade ediyorlar.
^

Unutanlar
Kayseri’deki Türkistanlılar
îlgi Bekliyor
milletinin bu esarete karşı direnmesini istiyordu.
Çolpan’da komünst Rus kuvvetleri tarafından şe
hit edilerek milletinin hürriyete kavuştuğunu
göremeden dünyadan ayrıldı. Çolpan şehid edildi.
Fakat onun en katı yürekleri dahi eriten şiirle
ri hâlâ Türkistanlının dilinden düşmüyor. Ve
Türkistanlı «doğacak baht yılızı»nm ümidiyle y*
nıp tutuşuyor.
Abdülâhad bey, Türkistan’da öğretmen okulu
talebesi iken bir gün okulları kapatılıyor ve ya
ka paça işçi kampına götürülüyor. Komünist Çin
zulmü altında günlerce tarım işçisi olarak karın
tokluğuna çalıştırılıyor. Daha sonra insan nesli
nin dayanamayacağı bu zulümden kurtulmak
İçin yollara düşüyorlar. Belki bir yolunu bultir
m da Türkiyeli kardeşlerimizin yanında hürri

yete kavuşuruz diye...
Evet!... Şimdi Türkiyeli kardeşlerinin yanın
da olan mazlum insanlara soruyoruz.
— Burada bir iş bulabildiniz mi?
— İş mi dediniz ? Biz buraya iş bulmaya gel
medik ki. Biz buraya sizinle kucaklaşmak için
geldik. Biz, Türkistan’ın uçsuz bucaksız ovala*
nnda
«Hürriyet mene düş oldu
Onu da görmek güç olda» diye hürriyet tür
küleri söylerken Türkiye’de iş bulmak, Türkiye*de bannak bulmak hiç de aklımızdan geçmezdL
Geçmedi de.
Adında bizim sorup öğrenmek istediğimiz
§ey. acaba bunlar Türkiyeye gelince kendi halle
rine mi terkedildiler, yoksa kendilerine devletin

medeniyetimizin beşiği olan topraklar. Selçuklu, Gazneli ve Karahanlı İmparatorlukları bu
leri oralaıda kaldı. Uluğ Beyin rasathaneleri İmam Fahreddin Razîlerin, tm a m Buharile:1 sürülme miş eserleri hepsi oralarda kaldı. Bu ovalar, Rusya’nın ve Çinin geçim kaynağı
k, buğday «Ua m gelirse var. Ama Abdurrahman Selçuk! beyler, Mehmet Catttürk beyler

Mehmet Cantürk beyin evine vannea, Türkistan’da iken lise münfirü olan, mate
matik ve maliye öğretmenliği yapan, Kayserimde önceleri belediye çöpçülül
işlerinde çalışıp şimdi de diğer bir TUrkistanlI ile saatçilik yapan Haşan Caı
Bey’i bekliyor bulduk. Komünizm gelmeden önce Türkistan’ın fil Vilâyetinde li
se müdürlüğü yapan ve sonra vazifesinden alınarak tarım işçisi yapılan Hasaı
Can Bey bizi, bir babanın hasretini çektiği oğullarını kucaklarcasına, göz yaşla
n arasında bağrına bastı

imkanları bahşedildi mi?. Bunu sorduk. Her bi
risi kıt kanaat miktarım temin edebildikleri bir
iş peşinde. Birçoklan kendi gayretleri ile hiç
kimseden yardım görmeden bazı sanat işleri ile
uğraşıyorlar. Meselâ Abdülâhad ötüken’in tanış
tırdığı Mehnjed Cantürk Bey... 1958 yıllarına
kadar Doğu Türkistan’da zulümle boğuşan, daha
sonra bir grubla beraber Afganistan’a iltica ede
bilen Mehmed Cantürk Bey orada saat tamirci
liği öğrenmiş. Şimdi Kayseri’nin mütevazi bir
dükkanında bu işle uğraşıyor. Kendisiyle konu
lurken sergiyi dolasan ziyaretçilerden etrafımız
da toplananlar oluyordu. Onların da duyabilmelerini temin için biraz daha yüksekçe Türkistan
şivesiyle memnunuyetinl izhar ediyor ve şöyle
diyordu.
— Bizim yapmamız gereken şeyleri sîzler
yapıyorsunuz. Komünizmin vihşe*inl ve esaretin
korkunçluğunu aslında bizim, Türkiyeli kardeş
lerimize anlatmamız gerekir. Fakat maalesef eli
mizden tutan yok. Bize vol gösteren yok...»
Ne garip tecelli değil mi?. Bir zamanlar e*
zanların semalara yükseldiği Türkistan toprak
larında simdi bavramlannı dahi yanamayanlar,
tek müstakil türk yurduna hicret ediyorlar da
kendilerinin elinden tutan vok. Pekiyi bu mil
letin sahibi yok mu? Bu milletin başı yok mu?.
İsrail bütün yahudileri avuç İÇİ kadar olan Filis
tin’de toplamak İçin, dünya yahudilerine çaSn*
4a bulunur, Filistin’e göç edenî\re, İsrail devle

ti imkanlar temin ederken, esaret dünyasından
türlü zorluklar içinde Türkiye'ye gelmesini ba
şaran, insanların elinden tutacak bir merci yok
mu?..
ÇÖPÇÜLÜK YAPAN LİSE MÜDÜRÜ
Mehmld Cantürk Bey, daha bazı arkadaşları
ile tanıştırmak ve uzun uzun konuşmak için, bi
zi Türkistanlılar mahallesine davet etti. Türkis
tanlılar mahallesine giderken sanki Urumçi şeh
rine, tli şehrine, Kaşgar, Buhara şehirlerine gi
der gibi heyecanlanıyorduk.
^ Cantürk Bey’in evine girince bizi güler yüz»
lü, temiz başkışlı fakat, can evinden yaralı ol
duğu belli olan bir Türkistanlı karşıladı. İsmi,
Haşan Can Bey. Türkistanda iken tli vilayetinde
lise müdürlüğü yapan ve matematik • maliye
dersleri okutan Haşan Can Bey’in bize öyle bir
sarılışı vardı ki... Sanki yıllardır hasretini çek
tiği oğullarını göz yaşları arasında bağrına bası
yordu. Zaten onlar da bu iştiyakla Türkistan*dan gelmemişler miydi? Hür kardeşleriyle ku
caklaşmak ve beraberce Millî Mücadele heyeca
nını yaşamak.
Haşan Can Bey Kayseriye yerleştiği günler
de Belediye Temizlik İşlerinde çalışmış. Daha
sonra, başka bir Türkistanlı ile ortak saatçi dük
kanı isletmeye başlamışlar. Üzerinde eski bir el
bise var Pantolonundaki yamalar birfbirinin üze
îine eklenmişti. Aman yâ Rabbî!.. Ne çile.. $u
Müslüman • türkün kaderi ne sadıraplark yoğrul»

muş!.. Önce uzun talebelik yıllarının mesut neti
cesi Lise öğretmenliği, Lise Müdürlüğü, sonra
da komünist zulmünün canavarca tatbikatı altın
da esaret hayatı. Daha sonra, bin bir yokluk ve
yoksulluk içinde Türkistan’dan öz yurdundan ka
çış. Ama bitiyor mu çile? Hayır, hayır. Lise öğ
retmeninin Türkiye’de çöpçülük yaptığını görü
yoruz. Bütün bunlara rağmen hayatlarından mem
nundular. Allah’a hamd ediyorlardı. Ya o zu
İüm çemberini kıramamış olupta hâlâ komünle
min kanlı mahzenlerinde bulunsaydılar.
Hayır efendiler!.. Bir Türkistanlı böyle dü
şünebilir. Ama bir Türkiyeli böyle düşünemez.
Düşünmemelidir. Onu sefaletin girdabına terketmek hiç bir mesûlün şanına yakışmaz. Onlar si
ze güvenerek geldiler. Bir lise öğretmeninin çöp
çülük yapması ne demek? Bırakın öğretmenliği,
onlara daha müsait işler bulunamaz mıydı?. Üç
beş soyguncunun, eşkiyanm rahatı temin edilir
de bunların istekleri yerine getirilemez miydi?.*
AFGANİSTANLI OLAN TÜRKLER
Haşan Can Bey, kendisine sorduğumuz bir
soru üzerine Türkiye’ye gelişlerini şöyle anlat
tı :
—
«Türkiye'ye 1965 yılında gelen Türkis
Canlıların, oradan ayrılışları ayn tarihlere rast
lar. Ayrılış tarzları da biribirinden farklıdır. Biı
kısmı kaçarak geldiler. Bir kısmı da Afganis
tan’a hicret talebi ile geldiler. Resmen hicret e
denler, Afganistan ile Çin arasındaki bir antlaş
madan istifade etmişlerdir. Afganistan’da yerle
şecek olan Türkistanlıların Afganlı olduklarını
isbatlamaları şartıyla hicretlerine müsaade edil
di. Türkistanlıların bir kısmı Afganlı oldukları
nı söyleyerek hicret ettiler. Fakat bir müddet
sonra taleb çok kabarınca hicret te yasaklandı.
Afganistan’da etrafımıza toplananlara Çin’in vah
şetini, komünizmin canavarlıklarını anlatıyorduk.
Afganistan’da böylece kuvvetli bir komünizm
aleyhtarlığı başladı.
Bunun üzerine Çin müdahale ederek sustu
rulmamızı istedi. Afganistan hükümeti de bu mü
dahele üzerine Türkistan’dan hicret edenlerin Af
gan olmadığını ileri sürerek Çin’e iadeye karar
verdi.
Bu bizim için büyük felaket olacaktı. Türki
ye Büyük elçiliğine Türkiye’ye iltica talebi ile
müracaat edildi. Sayımız 570 kişi idi. Müracaatı
mız üç şene cevapsız bırakıldı. Afgan hükümeti
nihayet bize altı aylık bir mühlet verdi. Altı ay
zarfında Afganistan’ı terketmediğimiz takdirde
Kızıl Çin’e iade edilecektik. Nihayet 1965 yılında talebimizin kabulünü bildiren evraklar bize tes
fim edildi. Bundan sonra da işte aramzdayız...ı
Cantürk Bey bunları anlatırken zaman zaman
duralıyordu. Türkistan’daki vahşetler, Afganis
tan’daki sıkıntılı günler, sanki sinema şeridi gibi
gözünün önünde canlanıyordu.
BİR KİMYA MÜHENDİSİ VE
ANLATTIKLARI...
Mehmed Cantürk Bey’in evinde otururken,
orada olduğumuzu duyanlar bizi görmek için te
ker teker çekilip geliyorlardı. Her gelenle tanışı
yor, kucaklaşıyorduk. Bunlardan Türkistan’da iken kimya mühendisi olan Abdurrahman Selçûk!
Bey’in anlattıkları çok enteresandı. Kendisi hak
kında idam kararı çıkartılmış. Fakat o bir çok
yerlerde günlerce aç susuz kalarak gizlenebilmiş
ve Türkiye’ye gelebilmişti. Zihninde canlandırma
ya çalıştığı korkunç hatıraları içinden bir tane
sini şöyle anlattı:
«..Ben Türkistan’ın en meşhur zeytinyağı
fabrikasında mühendis olmama rağmen işçi ola*
rak çalışıyordum. Fabrika Teminat Bakanı (İh*
tiyaç Karşılama Bakanı) ziyarete geldi. Bütün İş
çileri topladı. İşçilerin ekserisi komünist ihtilal
den önce, yüksek devlet memuru olan kimseler«
dİ. Bakan uzunca bir konuşma yaptı, önce ikti
sadi kalkınmalardan, yeni devrimlerden. istikbâ
lin parlak olacağından bahsetti. Arkasından yiye
cek miktarının kısalacağını haber v«***dL Her iş
çiye ayda 14 kilo gramlık yiyecek tahsis ediliyoıdu. İşçiler bakana verilen yiyeceğin zaten yet
mediğlnl sovlediler. Bunnn üzerine bakan sert
bir şekilde şunlan söyledi.
«Siz Türkler çok yiyorsunuz. Halbuki ağır
sanayide çalıştırılalı Çinliler sizden çok daha ü
(Devamı 14 neft Sayfa’âa)
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gurup yeryüzüne inerler. Yeryüzünde bir
karış boş yer kalmaz. Her yer meleklerle
dolar. Melekler mü’minlerin ibadetini, ha
yırdaki gayretini görmek isterler. Allah
(C.C.) bu geeedeki sonsuz fazileti yeryüzün
de taâtle meşgul olanlara bahşetmiş olduğu
-için melekler de bu sevaba ermek ister
ler. Onun için Rablarmran izin isterler, ve
«Rahlerinfn izni ile, herbir iş için iner de
inerler.» (8)
Melekler, insanları görmeye rağbet
ederler. Rivayete gbre melekler, levh-i
mahfuz’da insanların hayırlı amellerine
muttali olurlar. Görürler ki semalarda işlenmiyen çeşitli hayır ve sevablar yeryü
zünde insanlar tarafından işleniyor, mese
lâ. Zenginler evlerinde yemekler hazırlı
yor, fakirleri dabet ediyor. Fakirler zen
ginlerin yemeğini yiyor, fakat yine de Al
lah’a (C.C.) ibadet ediyor. İşte bu çeşit
nı Kerimm’in inmesine başlangıç olması ibadet semâ âleminde yoktur.
Melekler yerlerden gelen, semâlardan
itibariyle olsun veya aşağıda izah edilece
ği vecih üzere olsun, bu gece şan, şeref ve geçen «Yâ Rab! bana mağfiret et!» diye
azamet sahibi bir gece olduğu için, bu ge tazarrûda bulunan, göz yaşları döken mü’
minlerin inütilerini ve çığlıklarını işitiyor
ceye Kadir ismi verilmiştir.
Ebû Bekr-il-Verrak der ki: «Bu gece lar. Semâlarda bu yok. Halbuki Allah (C.
de kadir-şan ve şeref sahibi bir Kitab, Kâ- C.) şöyle buyurmuştu: «İşlediği suçundan
dir-şan ve şeref-sahibi bir Meleğin (yani dolayı âh-ı enîn eden, bana mağfiret et, ya
Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan 26 Ka Cebrail (A.S.) m dili ile, yine Kadir-şan Rab! diye göz yaşı döken kimsenin feryadi,
sim gecesi yalnızca Hz. Muhammed (S.A. ve şeref-sahibi bir ümmete nâzil olduğu i- teşbih çeken kimselerin teşbihinin sesin
Sİ) ümmetine tahsis edilmiş eşsiz bir gece çin bu geceye Kadir Gecesi denilmiştir. den bana daha sevgilidir.» Bunun üzerine
dir. Sayısız meleklerle beraber Cebrail Yukarıda zikrettiğimiz Kadir suresinde de melekler şöyle derler: «Haydin gidelim bi
(A.S.) m yeşil ve sıcaK kanatlan altında bu 3 kere Kadir isminin zikredümesi buna zim teşbihimizin sesinden rabbimizc daha
lunduğumuz bu gece, mü’mınler için en işarettir.» (3)
hoş olan mü’minlerin tazarru’uııu göre
hayırlı ve en mübarek bir gecedir. Nardan
lim.» (9)
3)
Kadir, tazyik, sıkışma ve darlık
yaratılan Nuranî melekler, evlerimizi zi manalarına gelir. Bu gecede de semâdan
Daha bir çok mühim işlerde görmek
yaret ediyor, Allah’ın selâmı ile ruhlara gelen sayısız melekler dolaysıyla, yeryüzü için melekler, rablerinir izniyle «Herbir iş
neşve veriyor. Mü’minlerın ibadeti, melek adetâ daralır ve sıkışıklık hasıl olur. Bu için iner de inerler..
lerin duası ilahi rahmet ve bereket getiri nun için bu isim verilmiştir.
Melekler; bu gece mühim işler için
yor.
gelirler Hepsinin'çeşitli vazifeleri ve meş
KADİR GECESİNİN MAHİYETİ
KUR’AN NÜZÜLÜ BU GECEDE
guliyetler; vardır Bir kısmı rükûlarda, bir
VE FAZİLETİ
BAŞLAMIŞTIR
kısmı secdelerde, bir kısmı da mü’minlere
«Kadir Gecesinin (fazlu şerefini) sana dualar etmekle meşgul olur. Bir kısmı gece
«Muhakkak biz O’ııu (Kur’an-ı Keri
bilriren nedir?» (4)
mi) Karir gecesinde indirdik,» (1)
nin faziletine ermek için diğeri de müminle
Yani; «O kadir gecesi öyle büyük bir ziletine ermen için, bir kısmı da mü’minle
İbnü Abbas, İkrime, Şa’bi, Saîd İbnü
Cübeyr gibi Ashabın ve Tabiûn’un büyük gecedir ki, sırf senin dirayetine kalsa idi re selâm vermek için gelmişlerdir. Melek
terinden gelen rivayete göre; Kur’an-ı Ke onun mahiyetini, kadrinin derecesini, son ler bu gece, takdiri izhar edilen bir yıllık
rim, hepsi bir cümle olarak, Kadir gece suz faziletini sen bilemezdir}. Fakat bu gece işler için mü’minlerin din ve dünyalarının
sinde dünya semâsına indirildi ve Beyt-i de ineni biz indirdiğimiz gibi, bunu da salâhı için gelirler.
İzzet’e kondu Sonra Allah (C.C.) yeryü biz bildirdik.»
3)
«Selâmün Hiye Hattâ Mâtale’ıl
zünde birşey ihdas etmek, vahy eylemek
Allah (C.C.) bu gecenin fazlını 3 su fecr» mahz-t selâmettir, veya taraf-ı üâhî
murad etikçe, Cibril (A.S.) vasıtasıyle Pey retle beyan buyuruyor:
den selâm dır. O gece tâ fecrin tulûuna ka
gamber Efendimize indiriyordu. Böylece
1) «O kadir gecesi bin aydan daha ha dar.» (10)
23 senede Kur’an’m indirilmesi tamam yırlıdır.» (5)
a) Kadir gecesi, Şafak sökünceye ka
oldu. (2)
O gece; amel, ibadet ve mücadele ile dar selâmdır, selâmettir. Gecenin başlama
B l GECEYE NİÇİN
erilecek olan hayr-ü sevab; onsuz bin ay a- sından itibaren melekler bölük bölük iner
«KADİR» DENİLDİ?
mel ile kazanılacak olan hayır ve sevabtan ler, geceyi tâatle geçirenlere selâm verir
Kur’an-ı Kerim’in nüzûlüne başlangıç daha çok hayırlıdır. Fakat ne kadar daha ler.
olan bu geceye Allah ( CC) Karir Gecesi çok hayırlı olduğunu Cenab-ı Hak bilir.
b) Melekler Allah’tan (C.C.) kullarına
ismini vermiştir Bunun sebebinde âlimler Burada bin adedi tahsis için değil, teksir selâm getirirler Mü’min olan her erkek
3 vecih beyan ederler:
(çokluğu göstermek) içindir. Böyle olunca, ve kadının evine girerler. «Ey mü’min, ey
1) Bu geceye Kadir Gecesi denilmesi bin sene denilmejrip te bir ay demlemesin mii’min»’ Ulah'ın selâmı var size» derler.
nin sebebi; Kadir, «hüküm»; «kaza» ve de bazı rivayetler vardır:
Hz a * ien (R A rivayete göre: «Me
«takdir» manasına gelir Gelecek seneye
İbnü Münzir, İbnü Ebî Hâtim ve Bey lekler bu gece bize se âm vermek, ve yar
kadar cereyan edecek herşey hakkmdaki,
hakî’nin Mücahid’den rivayetlerine göre: dımcı olmak için gelirler. Hangi kimse
Allah’ın (C.C.) ezelî kazâ ve takdiri bu ge Resulüllah (S.A.V.) Benî İsrail'den bir as ye selâm isabet ederse günahı affolunur.»
ce vazifeli meleklere izhar ve tebliğ
kerin Allah yoluyla bir ay silah kuşanmış
(Devamı 14 nct. Sayfada)
olunur. Bunun için Kadir denilmiştir.
olduğunu anlatmıştı. Müslümanlar buna
İbnü Cerir’in Mücahid’den nâkli ise hayret ettiler ve amelleri kendilerine çok (1) Kadir Suresi Ayet: 1
şöyledir:
göründü. Allah (C.C.) da bu sureyi inzâl bu (2) Tefsîrü Kebir C: 8 Sh. 627
«Kadir, «Hüküm Gecesi» demektir. yurdu.
Tefsîrü Ebus Suud C; 8 Sh: 629
Duhân suresinde buyurulduğu gibi, her
İmam Mâlik’in Muvattâ’da zikrettiği
Tefsîrü İbni Kesir C: 4 Sh: 529
hâkim emrin yani takdiri ilâhî’de hükmolun ne göre; Resûlullah’a (S.A.V.) bütün üm
Hak Dini Kur’an Düi C: 8 Sh: 5968
muş şeylerin ayırd olunduğu (3) mübarek metlerin ömürleri gösterilmişti. Resulullah (3) Tefsîrü Keb’r C: 8 Sh: 628
gecedir.
(S.A.V.) kendi ümmetinin ömürlerini kısa
Hak Dini Kur’an Dili C: 8 Sh: 5970Burada çok dikkat edilmesi gereken görerek diğer ümmetlerin uzun ömürde
5974.
mühim bir mesele vardır. Kadir gecesi, ge yaptıkları amellere yetişemiyeceklerinden
Tecridü Sarih Tercemesi C: 6 Sh: 372
lecek seneye kadar olan her şeyin ilk önce endişe etmişti. Allahü Teâlâ’da ona Leyle (4) Kadir Suresi Âyet: 2
takdir edildiği bir gece değildir. Zihı her i Kadr’i verdi ye onu diğer ümmetlerin bin (5) Kadir Suresi Ayet: 3
şey, yerler ve gökler varatılmazdan önce ayından daha hayırlı kıldı. (6)
(6) Tefsîrü Kebir C: 8 Sh: 630
tâ ezelde takdir ve tesbit erilmıştir. Ancak
Bu Allahü Teâlâ’nın Hz. Muhammed
Tefsîrü İbni Kesir C: 4 Sh: 530
ezelde takdir edilen şeyler, bu gecede ayırd (S.A.V.) ve ümmetine fazlu ihsanıdır.
Hak Dini Kur’an Dili C: 2 Sh: 5972
edilerek vazifeli meleklere açıklanıp infâ2) «Onda melekler ve Râh (Cebrail),
Tâc’ül - Üsûl C: 2 Sh: 80
zma başlatılır.
Rablerinin izniyle, her bir iş için iner de (7) Kadir Suresi Âyet: 4
2) Zührî’den rivayet erildiği üzere; iner.» (7)
(8) Kadir Suresi Âyet: 4
Kadir, Kadr-ü Haysiyet tabir ettiğimiz
Fahrüddin RâzTnin beyanına göre: (9) Kadir Suresi Ayet;
LVGt» \4
azamet, şeref ve şan manasınadır. Kur'a- Melekler, Rûh (Cebrail) ite beraber, gurup (10)Kadir Suresi Ayet: 5

KADİR
GECESİ
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SAYFA: 10

Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor,

~S>üfeıtm cın iıt ede

Bu saatlerde Süleymâniye târîh oluyor.
Ulu mâbed! Seni ancak bu sabah anlıyorum;
Ben de bir varisin olmakla bu gün mağrurum:
Bir zamanlaı hendeseden abide zannettimdi;

(L>auram ^Stahctiıı

Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi,
Senelerden beri rü’vâda görüp özlediğim
Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim.

y*kifa

Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede,
Bir mehâbetli sabâh oldu Süleymaniye’de
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,

^ J \e n n . l

(J3etjatlı

Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi.

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros belki donanmayla seferden geliyor!.
Adalardan mı'r Tunus’dan mı? Cezayir’den mi?

Yer yer aksettiriyor mâvileşen manzaradan,

Hürr ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden gelivor;

Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.

Ö mübarek gemiler hangi seferden geliyor?

Gecenin bitmeğe yüz tuttuğu andan beridir.
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir.
Bir geliş var!... Ne mübarek,, ne garîb âlem bu!..
Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu,..
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;

Ulu mâbedde karıştım vatanın birliğine,
Çok şükür Tannya, gördüm bu saatlerde yine
Yaşıyanlarla beraber bulunan ervâhı
Doıııduı gönlüm ışıklarla bu bavram sabahı.

O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.

Halktan Uzak Arap Liderleri
Tasfiye Edilmedikçe;
Arap Halkı Birleşemez.
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1947 yılında Filistin’de bir Yahudi
devletinin kurulması için Ingiltere taralın
dan B.M. e getirilen teklifi, pekçok ülke
garipsemişti. Deniliyordu ki: Küçücük bir
yabudi devleti, nasıl olurda etratı Arap dev
letleri ile çevrili topraklarda yaşıyabilir?
Birçok ülke temsilcisinin haklı olarak dü
şündüğü bu husus B.M. de Yahudiler le
hinde bir kararın alınmasına manı olama
dı. Ve uzun suren goruşmeıeruen sonra,
Füıstin’ae Dır yanudı devletinin Kurulması
na karar verildi. Nihayet 1948 de resmen
Isran Devleti kuruldu.
Bu tarihten ıtıoaren Arap • Yahudi
uyuşmazlığı narplerle şekillenmeye başla
mıştır. Saaece 30 milyonluk Mısır ın öncü
lük ettiği Arap kuvvetlen, 2 milyonluk İs
rail karşısında «6 Gün» savaşlarında peri
şan oldu. Sovyet Rusyanm sözde Süveyş
kanalı boyunca yerleştirmiş olduğu füzeler,
daha yerde iken tahrip edildi. Dev radarlar hiç bir hasara uğratılmadan İsrail ta
rafından sökülüp götürüldü. Bu beklenilme
yen netice; B. A. C. genelkurmay başkanının savaştan bir kaç gün sonra intiharı
na, şişirilen Nasır’m televizyonda hüngür
hüngür ağlamasına sebeb oldu.
Arapların İsrail karşısındaki başarısız
lık sebebleri üzerinde çok şey söylenmiş
tir Düzenli orduların İsrail’e karşı muvaf
fak olamadığı gerekçesiyle Gerilla teşkilat
ları türemiştir. Önceleri müslüman dünya
sının büyük ümidlerle bağlandığı bu teş
kilatların, Yahudiliğe kargı Arapların ver
miş olduğu mücadeleyi dejenere etmek amacıyla hareket ettikleri görülmüştür. U-
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nutülan bir nokta vardı: Gerilla harbi dağ
lık arazide, sayıca üstün düşman kuvvetleri
karşısında yapılırdı. Halbuki savaşın ce
reyan ettiği bölge çöldü.
Bütün gafletlerin yanı sıra, Avrupa
mecmualarının «anası vahudidir» diye ifti
harla kaydettikleri Arafat ve bir hristiyan
olan Dr. George Habbaş’ın gerillaları, İs
rail karşısında büyük bir zafer elde etmiş
gibi, Ürdün’de pandominaya başladılar. Ür
dün iç ihtilafından geriye sadece birbirle
rinin kurşunuyla ölen 10 binin üzerinde
arap kaldı. İsrail’e karşı çok başarısız ne
ticeler elde etmiş bu liderler, kardeş kanı
nı akıtmakta büyük maharet gösterdiler. (!)
Ürdün iç ihtilafı, Irakta hükümet dar
besi karışıklıkları ve Suriyede Baas Parti
sinin kademeler arası çekişmelerinden son
ra, bazı Arap devletlerinin birleştiği haber
leri var. Mısır başbakanı Enver Sedat, Lib
ya başbakanı Cafer Nümevri ve Sudan ih
tilal Konseyi başkanı Albay Muammer Kad
dafi imzalarını taşıyan ortak bildiride, bu
üç ülkenin federasyon tarzında birleştikle
ri açıklanmış bulunuyor.
Elbette ki müşterek Yahudi tehlikesi
karşısında bulunan Arap devletlerinin bir
bütün olarak birleşmeleri sevindiricidir ve
bunun temininde geç kalınmıştır. Zira Mı
sır, Libya,'Sudan, Suriye, Suudi Arabistan,
Irak, Ürdün gibi Arap devletleri millet ola
rak Arap’tır. Aynı iman ve tarihe sahiptir.

dünyasının başına getirdiği felaketin musebbibleri liderlerdir Bu gerçek hiç bir te
vile lüzum göstermez
Birleşen üç Arap devletinin üderlerı
sosyalisttirler. Sudan ve Libya direkt ola
rak İsrail’le muhatap olmamışlardır. Üçlü
Zirve konferansında alman karara göre, üç
ülke temsücilerı kararları tek taraflı veto
hakkına sahiptir Muhtemel bir İsrail - Arap
savaşında Sudan ve Libya temsilcilerinin,
savaşma isteğini veto edebileceği düşünül
melidir. Taraflardan birinin böyle bir ha
reketi, üçlü konfederasyonu parçalıyacak
ve İsrail’e karşı bütün Arap dünyasında
moralman çöküntüye sebeb olacaktır.
İkinci bir hususta; birleşen bu Arap
liderlerinin sosyalist olmaları meselesidir.
Halefi bulundukları Nasır’m Rus dostluğu
nun savaşlarda netice almadığı görülmüş
tür. Buna rağmen hâlâ Nasır’ın çizdiği ro
tada seyir inadı, daha çok felaketler hazırlıyacaktır.
Arap devletleri müşterek düşmana kar
şı birleşmelidirler. Ancak bu birleşme tek
başına yeterli değildir. Zaman bunu ispatlıyacaktır. Birleşme yanında halkın ideolo
jisinin temsilcisi olan liderlerin işbaşı yap
ması gerekir. Araplar birleşmeli amma, li
derler değişmelidir. Aksi takdirde gerileme
devri durdurulamıyacaktır.

Ancak liderler arasında anlaşabilme
yönüyle derin konvoylar bulunmaktadır.
Şahsi kaprisler, gaflet ve hıyanetin Arap
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KOMÜNİST
İHTİLAL TEKNİĞİ

«Modern sanayi, pederşahi ustanın kü
çük atöxyesini sanayi kapitalistinin koca fab
rikasına çevirdi. Fabrikaya doluşan emek
çi yığınları, askerler gibi örgütlenmiştir.
Sanayi ordusunun erleri olarak mükemmel
bir subaylar ve çavuşlar hiyerarşisinin ku
mandası altına konulmuşlardır. Bu emek
çiler sadece, burjuva sınıfının, burjuva
devletinin kölesi olmakla kalmazlar, makina tarafından nezaretçi tarafından ve hep
sinin üstünde bizzat imalâtçı burjuvanın
kendisi tarafından günden güne saatten
saate köleleştirilirler. Bu despotluk hedef
ve amacının kazanç olduğunu açıkça ilân
ettiği ölçüde, daha aşağılık, daha nefret ayandırıcı ve daha isyan ettirici olur.» (9)
MARX’A GÖRE İHTİLALE
KOLAYLIKLA SEVK EDİLEBİLECEK
KİTLE, İŞÇİ ZÜMRESİDİR
İnsan cemiyetlerini istihsal ekonomisi
nin gelişmesine göre sınıflandırmak kabul
edildiği takdirde, insanın bazı merhaleleri
aştığı görülür insan dünyada yaşamak için barınmaya, korunmaya, beslenmeye
muhtaçtır. Bu ihtiyaç maddelerini ise Al
lah’ın kendisine verdiği kuvvetle tabiatten
devşirir. Önce geçimini temin için, tabiat
ten hazır alır. Meyva toplama, avcılık v.s.
yoluyla, aldığı şeyleri tüketir. Ancak in
san akıl sahibi oluşu sıfatiyle, ihtiyaç mad
delerini çoğaltmayı becerebilmiş. Ziraatçi
ve sanatkâr olmuştur. Ancak istihsalde su
buharının kuvvetinden istifade imkânının
doğması endüstride bir inkılâp meydana
getirmiş. İşçi sayısı süratle yükselmiş. Es
naf, sanatkâr ve köylünün bir kısmı kendi
sini işçi zümresi arasında bulmuşlardır Sa
dece emeği ile geçinmeye mecbur olan,
sosyal, ekonomik hiç bir garantisi bulunma
yan bu zümre, toplumun en sefü tabakası
nı teşkil etmiştir. Endüstri inküâbının sü
rü sürü esirler meydana getirdiği Alman
ya, Fransa ve İngiltere’yi büen Marx’a
bu hal, kavminin asırlık hülyalarım ger
çekleştirecek bir kuvbet olarak görünmüş
tü. Gerçekten Marx’m kitabı ve çalışmala
rı işçi .zümreleri için bir kurtuluş yolu de
ğil, cihan Yahudi diktatörlüğünün kurulu
şunda işçi zümrelerinin ihtilâl saflarına çe
kilmesi için uydurulmuş, sözde İlmî bir ih
tilâl nazariyesinden başka bir şey değildir.
Marx toplumda zümreleri tahlü eder
ken, ihtilâle kazanılabilecek zümreyi arı
yor:
«Bugün, burjuvazinin karşısında du
ran bütün sınıflardan yalnız proleterya ger
çekten devrimci bir sınıftır. Öteki sınıflar,
modern sanayi karşısında çürümekte, so
nunda da ortadan kaybolmaktadırlar. Mo
dern sanayinin özel ürünü ve asıl ürünü
proletervadır.
ASAĞ1 ORTA sınıf, küçük imalatçı,
dükâncı, zanaatçı, köylü, bütün bunlar, or
ta sınıfın birer parçası olarak varlıklarını
yokolmaktan kurtarmak için burjuvaziye
karşı mücadele ederler. Onun için bunlar
devrimci değil tutucudurlar. Hattâ gerici
dirler de.. Çünkü tarihin tekerleğini geri
sin geriye döndürmeye çalışırlar.» (10)
MARX’A GÖRE İSÇİ SINFI
İHTİLALE NASIL HAZIRLANIR?
«İşçiler burjuvalara karşı dernekler
(sendikalar) kurmaya başlarlar. Ücret ora
nını yüksek tutabilmek için birbirlerine
kenetlenirler, zaman zaman çıkan ayaklan
malar için önceden hazırlık yapabilmek
üzere, daimî örgütler kurarlar yer yer ça
tışmalar ayaklanmaya kadar vanr.
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Arasıra işçiler zafer kazanırlar, ama
geçici bir zaman için mücadelelerinin ger
çek mey vasi, bu hemen aldıkları sonuçlar
değil, işçilerin durmadan genişleyen birli
ğidir. Modern sanayinin yarattığı ve ayrı
ayrı yerlerdeki işçileri birbirleriyle ilişki
li duruma getiren ileri haberleşme araçla
rı bu birliğe yardım eder. Hepsi aynı nite
likte olan sayısız yöresel savaşları, ulus
ölçüsünde sınıflar arası tek bir savaş hali
ne getirmek için gerekli olan işte bu tema
sın kurulabilmesi idi. Fakat her sınıf mü
cadelesi politik bir mücadeledir.» (11)
Marx, yukarıya alınan sözünde, işçi züm
resinin ihtilalci mücadeleye itilebilmesi için önce ücret için mücadelelerinin gerek
tiğine, daha sonrada iktidar için mücade
leye geçilebileceğine işaret etmektedir.
Ücretin arttırlması için işçi, dernekler ve
ya sendikalar kurar. İşte işçi zümresini is
tismarda, gerçekten başarılı olan komünist
ler hemen sendikaları ele geçirmek için
hummalı bir faaliyet gösterir.
KOMÜNİSTLERE GÖRE
SENDİKALAR
Lenin ücret için yapılan mücadeleyi,
siyasî mücadele haline getirmenin zaruret
olduğunu söylerken, .fabrikalarda yapıla-,
cak teşhir kampanyalarının ehemmiyetini
anlatıyor:
Bir kelimeyle (fabrikalardaki) ekono
mik durumun teşhir edilmesi iktisadi mü
cadelenin önemli bir manivelasıydı ve şim
di de öyledir. Ve işçilerin Kendi kendilerini
savunmalarını zorunlu kılan kapitalizm var
oldukça, bildiriler, önemli bir mücadele
aracı olacaktır. Avrupanm en üeri ülkele
rinde bile geri bir sanayi kolundaki, ya da
unutturulmuş bir ev sanayii kolundaki aşın
haksızlıkların teşhir edilmesinin sınıf bi
lincinin uyanması için, sendika mücadele
sinin başlaması ve sosyalizmin yayılması
için bir başlangıç noktası olabildiği gürü)
mektedir.

İşte ücret için yapılan mücadeleyi sos
yal mücadelenin başlangıcı olarak gören
Lenin, sendikaların lüzumunu işaretliyor.
«Sendikalara girebilmek, sendikalar
içinde kalabilmek ve her ne bahasına olur
sa olsun devrimci eylemi bu örgütler için
de yürütebilmek için bütün bunlara göğüs
germek gerekir, her türlü fedakârlığa razı
olmak, (eğer gerekirse) savaş hilelerine baş
vurmak, yeraltı eylemi metodlarını uygu
lamak gerekir.»

DÜŞMAN SENDİKALAR İÇİNDE
DAHİ ÇALIŞMAK GEREKİR
Gazetenin Bence III. Enternasyona
lin İcra Komitesi, gerici sendikalara katıl
mama politikasını açıkça suçlamalı ve Entemasyonal’in önümüzdeki kongresinde bu
politikanın genel bir tarzda suçlanmasını
sağlamak için harekete geçmelidir. Ve böy
le bir katılmama politikasının niçin akılsız
ca ve niçin proletarya devrimine son de
rece zararlı olduğunu bütün ayrıntılarıyle
açıklanarak yapılmalıdır; ve icra komitesi,
bu yanlış politikayı, doğrudan doğruya ya
da dolaylı olarak, açıkça ya da üstü örtülü
bir biçimde tam olarak ya da kısmen des
teklemiş olanların davranışını da suçlama
lıdır. III. Enternasyonel, II. Enternasyo
nalin taktiğini kırmalıdır, çözümü zor me
selelerden kaçmamalıdır, bunları örtbas
etmemelidir. Tam tersine bunlara cephe
den açıkça karşı koyabilmelidir. «Bağım
sızlara» (Almanya Bağımsız Sosyal Demok
rat Partisine) koyabilmelidir. «Bağımsızla
ra» (Almanya Bağımsız Sosyal Demokrat
Partisine) bütün gerçeği, hem de yüzlerine
söylemiştik; «Sol komünistlere de söyleme
liyiz» (14) demektedir.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

K. Partisi Manifestosu, s. 52-Rq
K.P. Manifestosu, s. 57
K.P. Manifestosu s. 55.
Ne yapmalı? Lenin S: 71
Devrim stratejisi Lenin S. 55
Devrim stratejisi Lenin S. 56
(Devamı Gelecek Sayıda)

— İşte bir halk mahkemesi sahnesi. Za vallı kadını, nahak yere sorguya çekiyorlar. 4
Komünizmin insana verdiği değer budur
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Bayrağımıza Hakarete
Müsaade Edilecek mi?
«Hnir Piyesi» oynanamaz!
Aylardır Avrupa ve Amerika sah
nelerinde oynanmakta olan bir piyes
var. Bilmem duydunuz mu? Adı:
Hair. İşte bu eser önümüzdeki gün
lerde Türkiye’de de temsil edilecek
miş. Hair’i oynayacak ekip ise, af
buyurun homoseksüelliği ve fuhşu
işleyen Gülriz Sururi - Engin Cezzar
topluluğu.
Bugüne kadar pek çok eser oynan
dı. Bunların hemen hepsi de mille
tin harimi istetinde tahkir edilmedik
en küçük bir kutsiyet bırakmadı.
Gün geçmedi ki haşmetli tarihimiz
darbelenmesin, mübarek dinimiz ha
karete uğramasın. Yahut da namus
ve haysiyetimizle-alay edilmesin. Fa
kat hiç bir adî şahsiyetsiz çıkıp da
milletin gözü önünde, bayrağımızı
tezlil ve tahkir edememişti. Aktör
sıfatıyla da olsa, bu derece alçak ve
iğrenç bir çehre görmemiştik. Lâkin,
eğer Hair isimli piyes yurdumuzda
temsil edilirse, üzülerek belirtelim ki,
bayrağımız düşmandan bile hiç bir
vakit görmediği hakarete dalgalan
dığı toprakta maruz kalacak. Çünkü
Hair ip;*nli pespayade, af buyurun
o y u n la rın Türk bayrağına pisle
meleri gerekiyor. Bir Moskof ayısı
nın veya Yunan palikaryasının bile
cesaret edemediği iğrenç ve adî bir
•

*
Ne kadar acı değil m i?
Hair, özetle hippilerin hayatını an
latıyor. Esere baştan sona esrar, al
kol, seks ve her türlü hayasızlık ha
kim. Hemen her sahnesinde milliyet
din, aile, vatan, bayrak gibi değer
lere küfrediliyor. Cemiyeti tanzim
eden bütün müeyyideler protestoya
uğruyor. İnsanı insan yapan kayıtla
rın tamamı bir kenara itilerek, hay
van topluluklarında bile görülmeyen
adî ve iğrenç bir hayatın propagan
dası yapılıyor Bilhassa bayrakla, ba
yağı bir bez parçası gibi alay edili
yor. Millî renkler kötüleniyor. Bu
bayrak ise eserin oynandığı ülkeye
göre değişiyor. Fransa’da
Fransız
bayrağı, İtalya’da İtalyan bayrağı v.s.
Hair, hippliğin yaygın hale geldi
ği batı dünyasında yazılmış bir pi
yes. Bilindiği gibi hippiler. Herbert
Marcuse adı bir yahudinin müritle
ridir. Herbert Marcuse hippi mez
hebinin esaslarını pek çok eserinde,
bilhassa Tek Boyutlu İnsan kitabında
uzun , uzadıya anlatmıştır. Onun açtı
ğı çığırdan sonra batı dünyasında ya
yılan bu yaşayış, asrm gençliğini teh
dit eder hale gemiştir. Aklı selim sa
hibi pek çok hükümetler hippiliğe
karşı savaş açtılar. Fakat bu felse

IV. MURAD SAHNEDEN İNDİRİLDİ

Yıllardanberi şehir Tiyatrolarında sahneye
konan eserler hep solun propagandası yolunda
kullanılmıştı. Bir, iki hafta evvel İstanbul Kül
tür Sarayında IV. Murad adıyla bir oyun oynan
dı. Oyunda IV. Murad gerçekten şanına lâyık şe
kilde anlatılmış. Bağdat'ın ikinci fatihinin hare
ketlerine istikamet veren dine ve Kur’ana haka
ret edilmekten titizlikle kaçılmış. Ama gelin gö
rün ki eseri derhal sahneden indiriverdiler. Os
manlIyı, onun padişahlarını öven bir eseri ma
sonlar, elbette hoş karşılamazlar. Bu hareket
eserin yazan Turan Oflazoğlu’na milletin düş
manlarını anlamak için fırsat olur her halde.
•

AZİZ NESİN ve MİZAH
Komünistler çeşitli sanat dallarını kullana
rak neticeye kolayca varmayı isterler. Her ce
miyetle ciddi meselelerin yanında, kalabalıkla
rın boş vakitlerini geçirmek için müracat ettik
leri yollardan birisi de mizahtır. Mizah yoluyla
solcu düşünceyi propagandayı deneyen ve bun
da muvaffak da olan Aziz Nesin, kendisiyle ko
nuşan bir gazete muhabirine şunlan söylüyor:
— «Sınıf karakterini en çok belirten sanat,
edebiyat sanatı, mizah oluyor. Halk mizahı as
lında halkın güçsüzlüğünün, maddi güçsüzlüğü
nün telâfisi için ortaya koyduğu bir alay yolu.
Büyük baskı dönemlerinde terör, despotizm dö
nemlerinde, halk ya da baş kaldırıyor Baş kal
dıramazsa mizah yoluna baş vuruyor. Bu bakım
dan baş kaldırmanın yerini alıyor mizah.»
•
•

fenin karşısına bizzat insan fıtratına
uyan bir düşünce ve hayat modeli
koyamadıkları için, alman tedbirler
semere vermedi. Yeri gelmişken şu
nu belirtelim: gençliğin ve bütün in
sanlığın sadeti, eşya ve insan gerçe
ğinin kanunlarına uyan sağ ideolo
jiye tam bir teslimiyetle mümkün
dür. Ancak, insanlığın sağ ideoloji
ye yaklaşmasını kendi saltanatı için
büyük tehlike gören emperyalist teş
kilat yâni beynelmilel yahudiiik,
gençliğin karşısına her gün yeni ye
ni akımlar çıkarmaktadır. İşte Her
bert Marcuse’ün öncülüğünü yaptığı
hippilik bu akımlardan sadece biri
dir. Bu fessefeye göre, dünyadaki
huzursuzluğun sebebi milliyet, din.
aile, hukuk, vatan, bayrak, örf ve âdetler gibi kavramlardır. Mesut ol
mak için bu kayıtlardan sıyrılarak
savaştan vazgeçmek lâzımdır. Bu dü
şüncenin mahiyeti ise ancak beynel
milel yahudiliğin dünya politikası
nı bilmekle anlaşılabilir. Yahudilik,
milletler cümlesinin ortadan kalktığı
tek devletli bir cihan hakimiyeti is
ter Bunun için milletler zincirinin
kırılması lâzımdır. Milletleri meyda
na getiren karakterler ise, görüldüğü
gibi ancak hippilik gibi bir düşüncey
le yıkılabilir.
Hair’de, bayrağın neden hakarete
uğradığı şimdi daha iyi anlaşılıyor
değil mi ?
Türk bayrağı, Türk Devleti fikrini
temsil eder. Bayrağımız, devletimizin
hâkimiyet âlametidir Bayrağa haka
ret neticede devlete hakaret olduğu
için en büyük suçtur. Dolayısiyle
Türk bayrağı kanun hâkimiyeti al
tına alınmıştır. T.C.K’nun 145. mad
desine göre: «Türk bayrağını veya
devletin herhangi bir hâkimiyet ala

KOMÜNİSTLERİN GAYRETİ
SANSÜR KALKSIN!

— «... Ben de kendi çapında bir sınıf kavga
sı sürdüren adamın. Nasıl sürdürebilirim bu kav
gayı? Bir sinemacı olarak sinema yapmakla ya
da oturup roman veya hikâye yazmakla. Sinema
bütün bu şeyler içinde halka giden en etkin yol.
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metini tahkir kasdiyle bulunduğu yer
den söküp kaldıran veya yırtan, bo
zan yahut diğer herhangi bir suretle
tezli! eden kimse» »ile «bayraktan
başka herhangi bir şey üzerinde bulu
nan millî renkleri tahkir kasdiyle bu
lunduğu yerden söküp kaldıran veya
yırtan, bozan yahut diğer herhangi
bir suretle tezlil eden» kimse ceza
landırılır.
Görüldüğü üzere kanunlar sade ba>
rağı değil, millî renkleri (al ve be
yaz) bile tezlil edem suçlu addetmiş
tir Oysa Hair isimli piyeste bayrağı
miza en adî hakaret yapılacak Tabii
ki oynanırsa İşte fiil ve kanunları
mızın durumu ortada Şimdi Türkiye
Cumhuriyeti’nin şeref ve haysiyetini
ve millî itibarı korumakla görevli bü
tün mercilere milletin arzusunu du
yuyoruz: Böyle bir paçavranın mem
leketimizde oynanmasına
müsaade
etmeyiniz. Zira bayrağımız aziz şe
hitlerimizin kanlarının mirasıdır Biz
bayrağımızın şerefiyle yaşar ve yine
gerekirse bayrağımız için ölürüz.

nist milliyetçi hareketlerin hız kazanmaya başla
dığı görülüyor Bu. gayri milli sistemlerin cemi
yetler üzerinde baskısının artışı nisbetitıde şid
detlenecektir
ıja â ı
•

Bunun için ben, geldiğim sınıfın adamı olarak
sınıfının içinde bulunduğu çıkmazlara ve bunun
nasıl kimler tarafından kullanıldığına ışık tut
mak istiyorum.»
Yukardakı sözleri solcu artist Yılmaz Güney
Cumhuriyetin yazarı Onat Kutlar’a söylüyor Bu
gün insanları, en büyük zaaflarından yakalayıp
sinemalarla eritiyorlar. Ahlâksızlığa bir de ma
teryalist kırıntılar katılıp, sinema daha da çığı
rından çıkarılmaya hazırlanıyor. Bu ahlâksız ve
solcu artist Yılmaz Güney'in çevirdiği UMUT
filmi sansürce yasaklandı. Bunu fırsat bilen bü
tün komünistler sansürün doğrudan doğruya kalk
ması için gayret gösteriyorlar.

MİLLİ RÖNESANS HAREKETİ
Hisar mecmuasının kasım sayısında Prof.
Mehmet Kaplan, buhranlarımızın sona erişini
kendi kültür ve medeniyetimize dönüşte buluyor
ve diyor k i :
*
«Milleti ve milletin inançlarını hesaba kat
mayan hiç bir sosyal hareket yürümez Türk mil
leti bin yıldan beri müslümandır. ve bugün de
mevcudunun yüzde doksan dokuzu islâmiyete
inanır. Bu hoşunuza gitse de gitmese de «sosyal
bir vakıa»dır.
Yeni bir kültür hareketine ihtiyacımız var.
Bu gün Türkiye manevi bakımdan yabancı kitap
istilâsı altındadır; kitap vitrinlerine bakın bunu
açıkça göreceksiniz. Türk gençlerine yol göste
renler ya Amerikalı, ya Rus, ya Çinli yahut onla
rın yerli taklitçileridir.

Bunun sebebi, bin yıllık zengin bir kültür
MİLLİYETÇİ JAPON YAZARININ
ve medeniyetin üzerine perde çekilmesidir Genç
HAREKETİ
nesiller derinliği olmayan sığ bir taklitçiliğin
Nobel ödülüne bile çeşitli defa teklif edilen
ant! komünist Japon romancısı Yukio Mishima içinde tepiniyorlar.
dört milliyetçi ile beraber,
hükümetin savaş
• KOMÜNİSTLER M. KEMAL’İ
aleyhtarı politikasını protesto etmiştir 45 ya
KRİTİK EDİYOR
şındaki romancı bir tümen karargahını arkadaş
larıyla beraber basmış subaylarla çarpışmış ve
Bir kaç saldır komünistler kendi aralarında
en sonunda balkona çıkıp:
—
Jajon hükümeti tefessüh etmiştir. TennoAtatürk devrimleri üzerinde didişip duruyorlar.
Banzai • Yasasın İmparator dive bağırmış ve 2000 «Efendim Atatürk sosyalist devrimi mİ gerçekleş
tirmeye çalışmış yoksa burjuva aldatmacalarına
asker önünde bıçağıyla İntihar etmiştir.
Romancı Mishima Japon anayasasındaki ba mı girişmiştir?» Bunların hepsinin yaptığı poli
rış maddelerine daima muhalefet etmiştir. Tari tika. Şimdiye kadar kalkan olarak kullandıkları
hî büyük japonyanm teşekkülü için çalışan ya bir çok şahsı, artık oldukları yerde bırakmak ni
tar, çok küçük te olsa milHvetçi bir giril ordu yeti taşıyan komünistlere karşı Varlık mecmuası
kurmuştur. Bu orduya gençler alınmış ve yazar sahibi Yaşar Nabi aksi fikri savunuyor ve «Ne
den Atatürk’e karşıdırlar» diye dergisinin ton
bunlara eğitimiyle bizzat meşgul olmuştur.
Bizden çok uzak ülkelerde dahi anti komü sayısını bu tip »olculara ayırıyor.
•
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Masonların Koltuğunda Komünistler Şımarıyor
'{Baştarafı 5- sayfada)
yorlardu Aynca halkla ordu karşı
karşıya getirmek için de polis bari
katına askeri komandolar takviye
olarak iştirak ettiriliyordu. Şimdiye
kadar hiçbir komünist eyleminde
(!) görülmeyen sayıda polis ve as
kerin milliyetçilerin karşısına bari*
kat kurması masonların, kimin hima
yecisi ve kimin uşağı olduğunu açık
ça bir kere daha ortaya koyuyordu
Dursun önkuzu’nun öldürülmesi
üzerine polisten yardım isteyen mil
İiyetçı talebelere «Si? de silahlanın
gidin sîz de onları vurun» demek
komünist tecavüzünü durdurmak için çare değil, milleti birbirine kır
dırmaktır

Masonlar, polisle milliyetçi talebe
Ieri çarpıştırmışlar ve cenazeyi mil
liyetçilere vermeyerek, cenaze ara
basıyla uzaklaştırmalardı.
Arzula
dıkları netice böylece gerçekleşmiş
ti. Polisle milliyetçiler de karşı kar
şıya gelmişti Sudan bahanelerle
pek çok milliyetçi nezaret altına a
İmmiş komünitstlerin tecavüzlerine
biraz daha hız kazandırılmıştı.
İSTANBUL’DA KOMÜNİST
ŞİRRETLİĞİ DEVAM EDİYOR
. Ankara’da ihanetler zincirleme
devam ederken, İstanbul boş bırakıl
mıyordu Komünistler Kimya Fakül
tesi Dekanını hedef almışlardı De
kan Saffet Rıza Alpar komünistlere
fırsat vermiyordu. O halde düşmeliy

di. Komünistler «Gerici dekan isti*
fa edinceye kadar direneceğiz»
diye okulun işgaline meşru(l)
se
bepler buluyorlardı. Dekanın odası
nı tahrip ediyorlardı. Bahane hazır
dı. Saffet Rıza AJpar M. Kemali ko
münist gerillacılara benzeten • bir
resmi, Fakülte duvarlarından indir
diği için bütün bu gürültüler kopu
yordu. Fakültedeki, birkaç komünist
asistan hadiselere öncülük ediyordu
Cumhuriyet isimli gazete de, ırzına
tecavüz edilen bir fahişenin şirret
liğine benzer bir şekilde olayları
tahrif ediyordu. Okuldaki bütün öğretim üyelerinin dekana karşı ol
duğu söyleniyordu
Gerçekte ise
bunlar devrimci maskeli biirkaç ko

Suriye’de Baas’m Akıbeti
Baştarafı 6. sayfada)

güller. Tıpkı Lenin-Troçki, Brejnev-Şelyepin,
Kremlin-Garaudy gibi... Komünist stratejisinin
tarihi incelendiğinde görülecektir ki, ihtilaller
başarıldığı halde ihtilalleri başaran şahıslar şah
si kaprisler yüzünden birbirlerine düşmüşlerdir
ve birbirlerini en hunhar şekillerde katlettirmiş
lerdir. Filvakıa Türkiyede de durum ayniyet arz
etmektedir. İşte bir zamanların yapışık dostlan
Behice Boran ve M Ali Aybar Mazlum halkı
her Allahın günü «gericilikle» sıvazlamayı mes
lek haline getirmiş bu iki siluet doçent, şimdi
birbirlerini «gericilik ve oportünizmce suçla
maktadırlar.
Dünya komünist partilerinden başlıyarafc en
küçük klikler arasına giren kördöğüş’ün Salab
Cedid ve Hafız Esad arasında da görülmesi tabii
dir Azman cüssesine raâmen bugünün Rusyaf>
smda halk memnun değildir
Bir zamanlar komünist idarenin zulmünü
görmüş bedbaht Çek halkının kızılordu’nun Var
şova’ya girişini tank’a karşı taşla protesto edişi»
yukardaki ifadenin teviididir
Şimdi Esad ve Cedid, dürzi teğmenlere doğ
dürdükleri, işkencelerle şehid ettikleri ve alevi
lerin kahkaları arasında tükürüklerle tehkir et
tikleri Suriye müslümanların ahım çekmektedir
ler ve çekeceklerdir Baas Partisi yıkılmaktadır
ve yıkılacaktır. Zira dünya komünizmi çöküş dev
resindedir Tanklara karsı tasla karş* koyman m
birgün tanka tank ile mukabele haline gelece*
ğinden şüphem* var’
SURİYE’DE BİR DARBE DAHA
BEKLENİYOR
Esad’ın darbe teşebbüsünü başarmasına rağ
men durumunun pek parlak olmadığı ortadadır.
Ve Suriye’de tekrar bir darbe teşebbüsünde bu
lunulması ihtimali büvüktür Suriye de durum
henüz vüzuha kavuşmamıştır Ancak darbelerin
savıca fazlalığı ile rekor kınlan Suriye’de ortalı
ğın sakin olması dahi darbe yapılmasına mani
olamamıştır.
Esad’ın 3’lü konfederasyon’a katılması mese
lesine gelince... Yani Mısır-Sudan-Libya
üçlü
konfederasyonu. Zaten bu üç ülke arasında sağ
lam bir anlaşma zemini bulunamamıştır Bir ka
rarı taraflardan birinin tek taraflı olarak veto
hakkı vardır Bu hale göre İsrail’e muhtemel bir
savaş karannı taraflardan biri kabüllenmiyebilir O zaman olan Arap halkına olacaktır Ve bir
savas arefesinde halk moralman çökecektir
General Esad’m ve 3 lü konfederasyonun
istikbali hakkında gelecek günler geniş bilgilere
sahip olacağız Ancak tekrar edelim k i:
1 — Esad kuvvetli değildir Ve Suriye’de
darbe teşebbüsleri her zaman ihtimal dahilinde
dir.
2 — Arap halkının başında Sovyet Eğitim
sistemini Rus uzmanlar tarafından ülkelerinde
harfi harfine dikte ettiren hain ve dönme ida
recilerin iktldan süregeldikçe Arap dünvası da*
ha çok felaketler görecektir. Arap aleminde il*
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der değişikliği gereklidir ve müstakbel liderle
rin mutlak Arap halkının bağrından kopup gel
mesi gereklidir Aksi halde Marx’m kitaplarını
ellerinden düşürmiyen, Lenin’in fotoğraflarının
altında sırıtarak poz verenlerin, vahudiliğe kar
şı muvaafakiyetleri düşünülemez
3
— Suriye'de vukuu bulan ihtilaller zaTfında Suriye müslümanlarına düsen vazife kısa
zamanda toparlanarak, parçalanmış Baas Parti
sinde daha fazla gedikler açmak olacaktır Ko
münizmin iğrenç baskısı altında uzun yıllardır
inliyen mazlum Arap halkının ve di&er esir mil*
letlerir» kurtuluşa doğru harekât zamanlan gel
mişi r Komünist emperyalizmine karşı yer yer
vuku bulan patlamalar da bunu müjdelemektedir
Vo
gizlenilmeye çalısılırsa çalışılsın. beyneirn?!^ vahudilik ve maskesi komünizme karşı
istî«5nqsı? dünvanm h^rverinde haki1 tepkiler baş
laîr»ı<5tır Ve durdurulamamaktadır. İstikbal, mil
letlerin gerçek hürriyete doğru akdarınındır.

münistten başka kimse değildi. Ko
münistlerin bunca şirretliği karşı
sında fakültenin bayan dekanı Al
par, İstiklâl Harbinden kalmış bir
ana edasıyla: «Benim dedelerim
moskof cephelerinde şehid oldu, iki
komünist çığırtkan karşısında sus*
mayacağım» diyordu.
Bütün bu hadiseler olup biterken
mes’uller ne yapıyordu? Mecliste oy
lamayla mı meşgullerdi? Miletin ev
lâdı sokak ortasında kurşunlanırken
İçişleri Bakanı ne yapardı. Beyler
bu durum böyle devam etmemeli.
Milletin evlâdını, koruma görevini
yerine getirmeyecekseniz, bırakın
millete, millet hesap sormasını ga
yet iyi bilir.

üruıscefm
>

y

Baştarafı 7. sayf ıda)
«Lenin nedir? Lenin yüksek bir kuledir. Peki Stalin nedir? Stalin bir küçük parmaktır.»
«Kaganoviç, Stalin’in infialinin yalan oldu •
ğunu sezinlemekte pek ustaydı. Kötülükte kimse
onu yaya bırakamazdı< Almanlann Moskova’yı
zaptetmelerinden sonra kukla bir Rus hükümeti
kurmak için gönderilmiş bir Alman casusu olmak
la itham edilen öz kardeşi lehinde bile tek ke
lime etmeyen cinsten bir adamdı. Bundan daha
saçma bir şey olabilir miydi? Bir yahudi olan
Mihail Kaganoviç’i faşist bir Rus hükümetinin
içinde düşünebilir misiniz? Adam en sonunda in
tihar etti.» ($)

Bizzat Sovyet liderlerinin dilinden çıkan bu
haberler, Rusya’nın içyüzünü açıklamak için kâ*
fidir. Türkiye’deki komünistler. Rusya etrafında
efsaneler düze dursunlar, Rusya’nın ipliği hergün
yeni vesikalarla pazara çıkmaktadır Ne kadar
yırımsalar, hakikati kapamak mümkün olmuyor,
(*) Milliyet Gazetesi. Kruşçev’in Hatıra lan..

UNUTANLAR
(Baş tarafi 9. sayf'.da)

yiyorlar Kendinizi a2 yemeye alıştırınız. Aynca
bundan böyle yüzde otuz nisbetinde yiyecekle«
riniz küsbe olacak. Kendinizi küsbe yemeye alış
tmnız..»
Bu konuşmalar karşısında işçiler bir şey di
yemediler Bir ay sonra da yüzde otuz nisbetinde
küsbe tahsis edildi. Ve bu esnada yüzlerce Türk
hastalanarak öldü...»
Anlatılan şeyler yüreklerimizi sızlatıyordu
Türkistanlılar ise hâlâ komünist Rus ve Çin zul*
mü altında inleyen insanların halini düşünüyor
lardı Kiminin dayısı, kiminin yeğeni kiminin de
halası kalmış oıalarda Bir el bekliyorlar. Bu el
Vietnam’a değil Türkistan'a uzansın Bir baş is
tiyorlar Bu baş komünist devletlerle dost değil*
Türkistan’la dost olsun. Bir yürek istiyorlar Bu
yürek, Türkistan diye çarpsın. Türkistanlılar bu
isteklerini duvuracak ne bas bulabiliyor, ne de
kendilerine sahip çıkacak bir el Bunu şöyle ifa«
de ediyorlardı Konuşmamızın sonuna doğru H*
san Can Bey göz yaşlarını silerek şöyle söylü
yordu :
«..Şu gözler neler görmedi, neler.. Türkiye*'
ye sosyalizmi getirmek İsteyenlere anlatmak tın
kanımız olsa. Sosyalist Türkiye kuracağız diyen
ler bi7İerl bir kere dinleseler Ve Türkiye’nin me
sulleri bizleri görseler de ibret alsalar. Komüniı
min bize getirdiği felaketleri görseler de ona kaı
şı tedbîrlerini tam alsalar..»
Daha, çok şeyler dinleyecekik. Senelerin h&
tıralan vardı zihinlerinde Kendilerini teselli
edelim diye Türkiye’de gelişen Millî Mücadele*nin zaferlerinden bahsettik onlara Osman Ba«
turlann intikam hissiyle çarpan korkusuz yürek
lerin yarlıSmı müideledik Yamvamlann bHe
hürrîvetine kavuştuğu asnmızda. Türkistanın da
mutlaka hürrîvetine kavuşacağı müjdesini verdik,
Çünkü komünizmin ilkelerinin insan ve cemiyet

bünyesine uymadığım onlar da gözleriyle gör
müşlerdi. Hunharlığın, zulmün elbet bir sonu ola
çaktır. Ve bu son Çin’in ve Rusya'nın feci akı*
betini hazırlayan bir son olacaktır. İşte o zaman
Türkistanlılar bayramlannı kutlayabilecekler, bay
ramlıklarını giyebileceklerdir.

Kadir Gecesi
(Baştarafı 10. Sahifedej

Meleklerin selâmı küçümsenemez. Zi*
ra meleklerden 5
tanesi (C.C.)
İbrahim
(A. S.) a gelmişti de selâm
vermişlerdi. İbrahim (A.S.) ın sevinci kat
kat artmıştı Melekler Hz. İbrahim (A.S.) a
bu selâmı verince Nemrud’un İbrahim
.

T

(A.S.) için hazırladığı ateş, Allahın hudre
tiyle soğumuş ve selâmet olmuştu. Bu ge
ce sayısız meleklerin bize vereceği selâm,
bereketiyle de Allah Tealâ’nın nân (ateşi)
soğuyup selâmet olmaz mı? Zira âyetteki se
lâm. «şerlerden, âfetden salim olmak» «şid
detli rüzgârlardan, sâikalardan, şeytanın ta
asllutundan ve bütün ezâlardan selâmet
bulmak; dünya ve ahiretin sıkıntılarından
emin olmak gibi manlara geldiğine göre
meleklerin, izni İlâhi ile mü’minler için âhiret selâmeti olur.
Bir de selâm. «Dârüs-selâm» adıyla
cennet evlerinden bir evin ismi olduğu
veçhile mü’minler, meleklerin «cennet si
zin olsun» dualarına da mazhar oluyorlar.)
(11)

(11) Tefrîrü Kebir C: 8 Sh: 634-635
Tefsîrü tbnî Kesîr C: 4 Sb: 531
Hak Dini Kur’an Dili C: 8 Sh: 5980
Tâc’ül-Üsul Cî 2 Sh: 80
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Millî Mücadelemizin
Türkiye'de 23,000 yahudice konuşan
şahıs olup, 43,926 yahudi bulunmaktadır.
TÜRKİYEDE KOMÜNİZM
Türkiye’de marksist komünizmin ilk
başlangıcı 1871’dir Bu tarihten başlayarak,
Türkiyedeki komünistler faaliyetlerde bu
lunmuşlardır. Faaliyetleri plânlayan organ,
komünist partisidir. Türkiye’deki komünist
faaliyetler légal ve illegal çalışmalarla, zik
redilen tarihtenberi Türkiye’de mevcut bu
lunmuştur.
1917’de Rusya’da, ihtilâlin muvaffak
olmasından sonra, komünizm Rusya harici
ne, daha kuvvetle yayılmak imkânını bul
muştur. I. Cihan harbinden sonra Rusya’da
kurulan komünizmi, II. Cihan harbinden
sonra Çin’de kurulan komünizm takip et
miştir.
1960’dan sonra ise, kültür ve edebiyat
sahalarında tesir göstermeğe çalışan ko münizm, halk kitlelerine kanunî himaye
altında propaganda yapmak imkânım bul
muştur.
Şimdi Türkiye’deki komünizmi tahlil
edelim: (1).
Türkiye’de, komünizmin temsilcisi
TİP.’tir. TİP’ten ayrı olarak, birtakım si
yasî veya "gayrî siyasî cemiyetlerin birleş 
mesinden doğan komünist Güç Birliği, ve
Yön mecmuası etrafında toplanan bir grup
bulunmaktadır.
Türkiye’deki komünistlerin kuvveti:
Türkiye’deki komünistlerin sayısının
3000 civarında olduğu, Fransız ve Ameri kan dergilerinde yayınlanmıştı. Ancak bu
rakamın hem birkaç sene evveline aid ol
ması, hem de gizli bir teşkilâtın azalarının
daima tahmin edilen sayıdan fazla olması
sebebiyle, bu rakam azdır. Nitekim, Behice
Boran, TİP’e kayıtlı 11,804 aza üzerinde ya
pılan anketten söz açtığına göre asgarî ko
münist 12,000’i bulmuştur. Bu rakamın bü
yük bir kısmı henüz tam komünist olmasa
bile, propaganda en yüksek tesiri ile bu şa
hıslara işlemiştir ki, partici komünist olma
ları her zaman mümkündür. Su hale göre,
komünizmin Türkiye’de 15,000 ajanı ve
sempatizanı bulunuyor demektir.
TİP. İstanbul kongresine ise 3300 aza
katıldığına göre, bu azaların daha çok bü
yük şehirlerde olduğu anlaşılır. TİP parlâ
mentoya 15 milletvekili sokmuş, 51 ilde teş
kilâtlanmıştır. Son seçimlerde TİP’e oy ve
ren şahısların sayısı 270,000 olmuştur.
1965 seçimleri ile 1968 Belediye seçimlerin
de aldıkları oy arasında büyük bir değişik
lik olmamıştır.
270.000 kişinin oy vermesi, propagan
danın tesiridir denebilir. Bu rakam %003
arasında bir nisbet ifade eder,
TİP. haricindeki Devrimci Güç Birli ği’nin kuvveti henüz meçhuldür. Yöncü
grup hakkında da aynı husus söylenebilir.
Ancak, Komünizmin çalışma metodu
göz önüne getirilecek olursa, parti azası sa
yısının ve alınan rey düşüklüğünün asıl
gücü ifade etmediği anlaşılır. Komünizm,
klâsik particilik anlayışından uzak bir ça
lışma içindedir. Herşeyden evvel partili
yi, bir lider olarak hazırlamak ister.
Komünizm, iktidara daima kuvvet kul
lanarak gelir. Kullanılacak kuvvet işçi, köy
lüdür. Komünist Partisine mensup azalar
bu kitlçyi ihtilâl hedefine sevkedecek şe
kilde yetiştirirler.
Türkiye’de Komünizmin kuvvetini he
sap ederken, parti azasınm sayısı ile değü,
bir ihtilâle önderlik edecek kıvama gelip
gelmediği ile ölçmek gerekir, önderlik ise
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e) ■— Basın:
Komünistlerin en fazla müessir olduklan
saha basın sahasıdır. Yüzlerce komü
propagandasının tesir gücü ve bu propagan
nist
eser neşredildi, pek çok yayınevi zu
daya tâbi olacak zümrelerin kuvveti ile öl
hur
etti.
Yeni komünist mecmualar çıktı.
çülür...
Kuvvetli bir sosyalist tercüme, ede
Komünist partisinin, teşkilâtlı güçler
üzerindeki tesirleri dikkatle incelenmelidir. biyat ortaya çıkanldı. Komünizmin temel
Devlet teşkilâtlarındaki tesirleri ve kimler muvaffakiyetlerinden biri budur.
Sosyalist kitablar hemen hemen bü
olduğunu iyi bilinmelidir.
tün
kitabcıları
istila etmiş bulunuyor. Bu
Şimdi, zümreler üzerindeki tesirlerini
muvaffakiyetin
sebepleri bilinmeüdir.
inceleyelim.
Bu muvaffakiyetin sebepleri şunlar
a) Öğrenci zümreleri üzerinde:
1960 tarihinden itibaren, çeşitli dernek dır:
1. TIP ve benzer teşekküllerin ortaya
ve partilere dağılmış komünistler 1963 ten
sonra miting ve nümayişlere geçebilmek çıkışı ve çalışmaları (teşküat)
2. Komünistlerin Türkiye’nin kurtulu
için zaman buldular. Anti-Emperyalizm slo
şu
için
sosyalizmi tek çare olarak göstere
ganı, Kıbrıs meselesi sebebiyle ilgi uyandır
mış ve anti emperyalizmin, sosyalist mub- bilmelerinden doğan propaganda tesirinin
aydınları i<gne alabilmesi. Bu sayede sos
te ve Yönde tefsir edilmiştir.
Böylece, kapalı salon ve Kültür 'faali yalizmin temel kitaplarının okunmak iste
yetinden halka, bilhassa okumuş zümrelere mesini doğurmuştur. Cereyan bir moda hali
sosyalizmin intika! etmece başladığı görül ne geldiğinden bütün münevverlerin bu
cereyanı bilmek gibi bir psikolojik mecbu
müştür.
Üniversite ve Yüksek Okullarda, tale riyete kendilerini kaptırması. (Propagan
be teşekküllerini ele geçirmek, ele geçirüe- da)
3. Kuvvetli sion-komünist sermayesi
miyeceği k a ti olan teşekküllerden başka
teşekküller kurmak, suretiyle talebeler ııin seferber edilmesi. (Sermaye)
Edebiyat, roman, hikâye, şiir, sanatıû
sosyalist bir cephede birleştirilmeğe çalı her dalı sosyoloji tarih iktisat ve siyaset
şildi.
V
ilimlerinde tam bir tesir meydana getirmiş
lerdir.
Bu tesirin mutlaka yıkılması gerekir
b) — Öğretmenler:
Sanat
ve ilimlerin bütün nevilerinde,
Hemen hemen her fakültede bir gurup
milliyetçi
fikir
ve düşüncenin hakim olma
komünist profesör bulunmakta ve üniver
siteyi bir ihtilâl ocağı haline getirmek için sı için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Şi
çalışmaktadırlar. Böylece, Kürsüler Mark- ir, hikaye, roman gibi edebi neviler, pozi
sizmin propaganda yeri olacak ve herkese tif ilimler sosyoloji tarih iktisat ve siya
marksist bdr kültür aşılamış olacaktır. Kül set gibi sosyal ve kültür bilgileri üzerinde
türü tamamen değiştirilmiş talebeler ise ilmi etüdler hazırlanmalı. Ve neşriyat ya
bir ihtilal hareketinin şuurlu güdücülerj pılmalıdır. Bunlar için gerekli teşkilat ser
maye ve plan yapılmalı ve teinin edilmeli
haline gelecekler demektir.
Bütün öğretmenleri, Marksist bir cep dir.
Komünizmin . Kitle Üzerindeki Tesirle
hede toparlama gayreti TÖS ve T.Ö.D.M.
F. teşklilatlarıyla yapılmaktadır. Gayeleri ri:
Bu tesir lerin de bir dereceye kadar öl
öğretmenleri bir ihtilal ordusu haline ge
çüsü
TİP’in aldığı oylardır. TİP 270000 oy
tirmek ve eğitimi bir ihtilal vasıtası yap
almış bulunmaktadır. Bu % 003 nisbetinmaktır.
Bu sahadaki faaliyetleri hatırlayacak de bir tercih demektir. TİP’in oyları daha
olursak, TÖS’ün davet ettiği Devrimci eği çok, gayri milli kültürle dolu büyük şehir
tim Şurası 3000 kişi ile açılmış, Ankara, ler ve etnik gruplar, din farkının -bulun
İstanbul ve İzmir’den 308 öğretim üyesi duğu yerlerdir
İşçi, köylü ve esnaftan aldıkları reyler
Nato hakkında bildiri yayınlamışlar.
Öğretim üyelerinin Nazım Hikmet fevkalede azdır. Nazariyeye göre, ihtilalin
Kampanyasında sayısı 36 kişi idi. Bu tarih öncüsü olan işçi sınıfı ve köylü TİP’e itibar
1950 dir. 1965 te İstanbul Üniversitesin etmemektedir.
Bu Türkiye’de işçi ve köylünün deje
den 79, Ankara üniversitesinden 38 öğre
tim üyesi ki, ceman 118 öğretim üyesi ko nere edilmediğini gösteren bir misaldir.
münist birleşik cephesine geçmiş vaziyet TİP’in oylan, gayri milli tesirle bol olduğu
tedir. Bu 17 sene zarfmda elde edilen kü etnik gurublar, ve din fartanın olduğu yer
ierden çıkmıştır.
çümsenmeyecek bir başarıdır.
İşçi zümresi üzerindeki tesirin aynca
Netice olarak komünizm, Yüksek ö ğ 
retim camiasında oldukça tesirli bir hale incelenmesi faydalıdır. Türk-îş’den ayrı
gelmiştir. Nazım Hikmet hadisesinde kam olarak kurulan DÎSK’e kendi kaynakları
panyada dönme, yahudi ve masonlar baş na göre, 84 000 işçi katılmıştır. Ancak bu
rolü oynamış durumdadırlar. En fazla te katılış, TÎP’in programını ve komünist fi
siri öğretim üyesi ve talebe üzerinde yapa kirleri kabul manasına alınmaz. DİSK iş
çinin haklarını daha iyi koruyacağı kanaa
bilmektedirler.
c) — Adliye mensupları:
, tini yaymaya çalışmakta ve diğer yandan
Devlet memurları ve adli teşkilatında
ııe nisbette rol sahibi oldukları mcçhulümüzdür. Ancak Avukat zümresi üzerinde rolündeki 1600 işçinin fabrika işgali bu ça
bir tesir kurmaya ve teşkilatlanmaya git lışmalara bir örnek sayılabilir. Fabrika işga
tikleri görülmektedir. 1965 Tarihinde 111 linin üniversite işgali ile bir arada yapıl
Avukatın «Bağımsız Dış Politika» üzerinde ması dikkat çekicidir.
(Devamı Gelecek Sayıdt.)
neşrettikleri tebliğ bunu göstermektedir.
d) — Silâhlı Kuvvetler üzerinde
Bu akımın süahlı kuvvetlere sızmama
(1) Yazının 2 sene önce kaleme alın
dığı hatırlanmalıdır.
sına dikkat edilmiştir.
f
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Antepli kom ünistlerin
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Müilan Ceketli
TÖS Başkanı «!>

Kasım ayının Ok. günlerinden „beri Gaziantep’te önemli
İıadiseler birbirini takib ediyor. Fakat bunların hiç birisi
basma intikal etmedi. Antep’te lise ve ortaokullar üzerinde,
yeniden Millî Mücadele ile Milliyetçi Kültür BirUginin teslıi
belirgin hale geldi. Komünistlerin EI-Fetihle temas yeri olan
bn vilâyetimiz pilot bölge olarak kullanılıyordu. Ama bir şe
nedir verilen sağlam ye metodlu mücadele solcuları çözme
ye yetti. İstanbul sürgünü, kafadan sakat Celâl Doğan adlı
bir manyak gûya lise ve dengi okullardaki solcu öğretmen»
lere taktikler vermeye kalkmış.
Aşağıya Gazi Antep Milliyetçi Kültür Birliğinin gönder»
diği haberi koyuyoruz:
Son günlerde Gaziantep lisesinde, solun ve komünizmin
uşakları lisedeki bir avuç millet evlâdına karşı komplolara
girişmektedirler.
Okuldaki milliyetçi gençlerin kültürel üstünlüğünü çe
kemeyen, millet evlâtlarının karşısında konuşamaz hale gelen
Dev-Genç’e mensup solcu talebeler her zamanki gibi milliyet
çi talebeleri kaba kuvvetle susturma yoluna gitmişlerdir Fa
kat bu ibrenç tecavüzler netice vermemiştir ve vermiyecektîr
İlk defa Hanifi Yılmaz isimli bir millet evladıyla müna
kaşaya girişen bir gurup solcu; fikren mağlûp olunca dayana
mamışlar ve Ali Erdoğan adında lise üçüncü sınıf talebesi,
elindeki İLERİ dergisini Hanifi Yılmaz’m yüzüne fırlatmış
ve topluca üzerine yürümüşlerdir. Okuldaki milliyetçi tale
beler «niçin böyle hareket ettiklerini» solculara sormak iste
yince solcular, «Bizi dövecekler», diye kaçmışlardır.
Bu korku sonucu 12 Kasım Perşembe günü okuldan çı
kan henüz lise I. sınıftaki Sefahattin Yener ve Sait tnçeank
İsmindeki millet evlâtlarına hücum etmişlerdir Tekerde ça
lışan Ali Erdoğan’ın babası Ökkeş Erdoğan'ın yönettiği 1015 kişilik Dev-Genç mensubu bu gurup, bıçak ye sopalarla
bu iki milliyetçiye saldırdılar. Bütün lise talebelerinin ve
idarecilerin gözleri önünde hücum ettiler ve şerefsizce kaç
tılar
13 Kasım Cuma günü aynı.saldırıyı, okuldaki milletine
bağlı Öğretmenlerin içinde tekrarladılar. İdarecilere ve
müdüre küfrettiler Tehdit ettiler Hatta az kalsın Mustafa
Güneri isimli muavini linç ediyorlardı.
Ne gariptir ki muavin kadrosu kendilerine saldıran ve
okulu basmava gelen bu ffraba karsı cıkaeakları yerde, polise
şikâyet edin bunlan yakalatacakları yerde, korkarak mil
liyetçi talebeleri ezmeye çalıştılar.
Ve kendilerini korumak için buldukları sopalarla saldı
rıya karşı çıkmak isteyen, kendilerini müdafaa etmekten
başka hiç bir düsüncesi olmayan SMâhattin Yener ve Sait
İnceank’ı disinlin kuruluna verdiler.
Bu ne biçim adalettir ki idareciler mazlumun değil de
saldırganın yanında yer almakta ve ona alkış tutan bir hava
ya girmektedirler Şola karsı arzını açamavan bu grup, mil
liyetçileri ezme gayretkeşliği varışına pirdiler.
Gaziantep’te Celâl Doğan gibi, komünist talebe hareket
lerini yöneten ve defalarca hapse girmiş, avukat yamakları
nın tertiplediği bu saldırılara milletin cevabı çok sert ola-'
çaktır
Lise’deki disiplin kurulunu elinde tutan solcu Mehmet
Develi ve diğer beynelmilel komünizmin yardakçıları şunu
iyi bilsinler ki. millet evlâtları bu iğrenç baskılara gereken
cevabı vereceklerdir.
Gaziantep lisesinde, insanın maymundan türediğini ders
diye okutan (Yasar Âzaz) Oruç aleyhinde konuşmalar ya
pan ve dersi bırakıp sigara tüttüren (Metin Hıdıroğlu gibi)
Dev-Genç’e para yardımı vapan ve Dev-Genc’in bildirilerini
sınıflarda dağıtılmasını sağlayan öğretmenlikle alâkası kal
mamış, ne idüğü belirsizleri, millet gayet iyi tanımaktadır.
Ve bövlelerlnden çok acı hesap sorulacaktır.
Millete ihanet eden bu tip adamlar, şimdiden verecekle
ri cevabı hazırlamalıdırlar.
/ Milliyetçi Kültür Birliği, komünistlerin bu iğrenç sal
dırılarına karşı yiğitçe savaşmaktadır Zulmün zincirleri kı
rılacak ve zalimin suratını parçalıyacaktır>
Yukarda okuduğunu? olaylar zîudri. Antep solcularının
fikren mlliveıciîer karşısında ezil<WeHnî goster*vor. Milli
yetçi Kültür Birliğinin, gençleri İlmî sağcı düşene ile teçhiz
etmesiyle. Anten lisesindeki fikrî h akimi vet. ezbere! düdük
lerin elinden alınmıştır Antep halkı ise meydana gelen olay
lara karşı gayet uyanık olup komünistlerin dersini verme!
için hazır vaziyette beklemektedir.

' ^rTÖŞ başkanı Fakir Baykurt öğretmenlikten
istifa
---- Hı*.
*•••
; rf+n - r - >»-etmiştir. Fakat, işe bakin ki
derhal başka bir işe tayin
ecülivermiştir.
Yeni faaliyet yeri komü
nistlerin üssü ODTO dür.
Öğretmenlikle, - öğretmenin
derdiyle uzaktan yakından
alâkası bulunmayan bu şa
hıs yıllardır Türk öğretme
nini sola kaydırmak için ça
lışmıştır.
Solcu Tonguç’un ricalarıy
le, yalvarmalarıyle Yüksek
Köy Enstitüsü menşeli oku
la güç belâ sokulan Fakir
Bavkurt, öğretmenlikte kal
maya sabredememiş, komü
nistlerin arasına karışmak,
o havayı teneffüs etmek is
temiştir.
Oldu olacak, ODTÜ’de bir
de militan ceketi giysin. Bu
haliyle eski vazifesine gel
sin ve kendi başlarında ki
min bulunduğunu öğretmen
terimiz görsün.

Yeni Gazeteni»
Sağcı Geııçiere
iftir a s ı
25 Kasım Çarşamba günü,
Çapa Yüksek Öğretmen oku
lunda tabanca ile ateş ettikleri
iddiasıyle tutuklu bulunan iki
solcunun muhakemesi yapıldı.
İstanbul 1. Asliye Ceza’daki bu
duruşmayı belli adliye muha
birlerinden hiç birisi takip et
medi. Sadece bir foto muhabiri
bir poz çekip gitti. Duruşma
sonunda ise, sanıkların avuka
tı ile kısaca konuşan bir bayan
muhabir duruşma hakkında biz
zat görerek ve duyarak ne öğ
renmiş olabilir?
Ama. adliyeyi sağ-sol mese
lesinde adeta solu tutmaya mec
bur göstermek isteyen gayri
milli basın, gerçeklerle hiçbir
ilgisi olmıyan bir haber düze
rek neşretti Hakim’e öğrenci
leri «Allah cezanızı versin si
zin diye azarlamak ve sağcı ta
nıklara da «Halifevi de getirin
bir de padişah getirin olsun
bitsin bari» sözlerini izafe et
ti. Vazifesini gerçekten kanuna
uygun olarak yapan, solculann
müdafaa şehitlerinin tenakuz
larını vakalavan Hakime iza*
feten böyle bir sözün, hele ak
tüaiitesî geçtikten 2 gün son
ra birinci sayfalarda neşri sol
şaksakcısı kapitalist basının hi
yanetini acıkca göstermektedir
«İmamın keçisi çalındı» habe
rini «îmam kecî çaldı» diye ve
ren menhus zihniyetin bu yeni
öımeği karsısında sayın Hakim’in tekzibi. Türk milleti adı
na, bu millet düşmanlarının
surationnda bir şamar gibi paf
Uyacaktır,

ADANA DA
MÜCADELECİLERE
HAKSIZ BASKI
I Çarşamba günü Adanalı müi cadeleciler, geçen hafta Bossa
fabrikasında meydana gelen olay
larla ilgili bir bildiri neşrede
rek, AdanalIlara sokaklarda,
meydanlarda dağıtarak hadise
nin gerçek yüzünü ortaya kov
muşlardı. Mecmuamızın 2. sahifesinde neşrettiğimiz bildiri, Adanaiıların sonsuz teveccühünü
kazanmıştı. Komünistlerin^ hadi
selerdeki tahrik ye tahriblerini
de anlatan ve pis maskelerini
alaşağı eden bu bildirinin dağı
tıldığı günün akşamı, 5-6 kişilik
bir grub, TÖS binasını basnuş
ve oradaki solcu öğretmenlerle
çatışmışlardır.
Ne var ki, olay son derece bü
yütiilerek polis teşkilâtı seferber
edilmiş ve çok hamaratça oır
gayretle fail aramaya başlanıl
mıştır. Polis İlk önce olaylardan
tamamen habersiz olan mücade
lecileri aramaya koyuldu, bu mü
nasebetle İmam Hatip Okulu
yurdundaki genç mücadelecileri
uykularından kaldırarak paldır
küldür nezarethaneye götürmüş
ye ertesi akşama kadar tutmuş
tur. Hala suçlu aramaya devam
eden polis, diğer mücadelecileri
de teker teker Emniyete getiril
miş ve tahkikat bahanesiyle sa
bahın yedisinden akşama kadar
çok çirkin muamelelerle saatler
ce bekletilmişlerdir. Bulgaristan’
dan para yardımı alan, Bulgar
komünist Partisinin açık tasvi
bini kazanan ve başında Peygam
berimize «Cüce Muhammedi» di
yecek kadar alçalan, birçok anar
şist eylemlere ismen ve fiilen
katılan TÖS’ü himaye acaba po*
lise ne kazandıracak? Nezaret
hanede sabahın 7 sinden akşa
ma kadar tamamen kayfî ve ka
sıtlı olarak bekletilen mücadele
çiler, TÖS’üiIerin önüne sanki
bir cani imiş gibi çıkarılarak
«Bunlar mı?» diye takdim edil

meleri hangi vazifeşinaslığm ica
bıdır? Daha bir hafta önce ko
münistlerin hücumuna uğrayan
küfredilen, taşlanan «Amerika*nın patronların, ağaların polisi*
Frukolar diye itham edilen po*
lis, milliyetçilerden ne istiyor?
_ Bu milletin öz evladlarındau
meydana gelen polis teşkilâtı«
başta, bulunduğu mevkiyi işgali
etmesi bü millet için biiytik ta
lihsizlik çlşn, İçişleri Bakanı, sa
yıları mahdud olan mason ve i$
güzâr polis şefleri Son zaman
lardaki gayretkeşlikleriyle soiıl
himaye eder hale getirilemez.
Beyler; solıi himayeyi bıraka
lım, ızdırablar ıç*i de kıvrandı^
rılan aziz milletimize, lâfla de
ğil, gerçekten hizmet etmeye ça
lışalım. Bu hareketleriniz, müca
delecileri kamçılamakta, >milli
mücadelemizi *çelikleştirmekte
dir.
^ ;

Eğitim de
Ruslaştı
Son gelen haberlerden anla
şıldığına göre Birleşik Arap
Cumhuriyeti’nde marxist eği
tim sistemi uygulanacaktır.
Bu görüş, Başkan Mahmud
Fevzi tarafından verilen de«
meçten anlaşılmaktadır Birle*
şik Arap Cumhuriyeti Baş
kanı Mahmud Fevzi, rejimin
sözcüsü «El Ahram» gazetesi
nin baş yazarı , Hasseneyn
Heykel’in şomlarına verdiği
cevapta, Sovyet Eğitim siste
minin kaydetmiş olduğu bü
yük başarıl ardârt (!) söz etiniştir Yakında gelecek olan
Sovyet uzmanlan ile Birleşik
Arap Cumhuriyeti eğitimine
bir , yön verilecektir.
Bugün Beynelmilel Komü
nizmin batağına düşmüş olan
Arap Alemi ne yazık ki tam
bir felâk^in içindedir. 6 gün
lük Arap-İsrail harbinde Rus
dostluğunun (!) neye mal
olduğu ortadadır Bu yetmi
yormuş gibi, simdi de bevinler komünizmle şartlandırılaeakto.

Ahlâksız Piyesin
Uzun zamandır hazırlıkları yapılan bir piyes var. HAİI ^
iç sayfalarda okuyacağınız bir yazı, piyesin mahiyeti hakkm|
da bilgi veriyor Bir Amerikan piyesi olan oyunda, aktörler
-affedersiniz- bayrağın, üzerine bütün seyircilerin gözleri
nünde abdestlerini bozuyorlar Amerika’da Amerikan bayrasj
ğma, Fransa’da Fransız bayrağına -ve eğer cesaret edebilir^
lerse- Türkiye’de Türk bayrağına pisleyecekler Böyle bir!
ihaneti Gülrız Sürurî - Engin Cezzar topluluğu göze alabile-^
cek miş görelim.
Ve hepsinden kötüsü komünistlere gösterilen lâkaydilik
içinde bu da geçip gidecek mi? Savcılar kulaklarını tıkaya-3
cak mı?
Sanat adına, tiyatro adına sahnelerimizi dolduran bi
sürü pespayenin milleti kendi değerlerinden uzaklaştırma
gayreti elbette böyle sürüp gitmeyecektir
Bu ahlâksız HAİR piyesi «Çocuk Dostlan Derneği», ya^
rarma gala tertip edecekmiş. Çolukla çocukla alâkası bu$
lunmayan, gece tertiplemekle meşgul dernek yetkilileri ile biti
ahlâksız piyesi oynayanların arası gayet iyi galiba. Bu ah4*
lâksız sahneleri çocuklara da seyrettirmek niyetinde İseniz*^
sizin de maksadınız iyice anlaşılmış olacak.

